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Úvod
Nad mestom prešli trištvrtiny tisícročia dejín. Mesto Banská Bystrica zasiahlo do dejín
sveta svojou meďou a baníckym i hospodárskymi vynálezmi, v Európe zohralu dejinnú úlohu
v protifašistickom boji. Banská Bystrica v toku dejín hostila korunované hlavy panovníkov,
štátnikov i hlavu rímskokatolíckej cirkvi – pápeža Jána Pavla II. Banská Bystrica svojimi
pamätihodnosťami, architektúrou a okolitou krásou

prírody patrí medzi najkrajšie mestá

Slovenska. Rok 2005 sa niesol v znamení osláv 750. výročia udelenia mestských kráľovských
privilégií uhorským panovníkom Belom IV. Po 750. rokoch sa z Banskej Bystrice vyvinulo
tretie

najvýznamnejšie

mesto

Slovenskej

republiky.

Je

sídlom

starobylého

biskupstva,cirkevných úradov,Univerzity Mateja Bela, úradov, patentového úradu, daňového
riaditeľstva, slovenského poštovníctva, Lesov Slovenskej republiky, médií, televízie, rozhlasu,
redakcií, vrcholového zdravotnícva v Rooseveltovej nemocnici, vrcholového letného
i zimného športu, sídlom justície, väzenstva, archívnictva, školstva všetkých stupňov, Štátnej
opery, múzeí, galérií, divadiel, festivalov, umeleckého školstva, folklórnych subjektov,
inštitúcií celoslovenského významu, veľtržných aktivít, agentúr, obchodných firiem, ateliérov
významých architektov. Je mestom festivalov, literárneho, hudobného a výtvarnho umenia,
mestom knižníc, vedy a vedeckých konferencií. Banská Bystrica obkolesená krásnou prírodou
je atraktívnym turistickým centrom a pamiatkovým klenotom Slovenska. Denne sa v Banskej
Bystrici odohráva množstvo zaujímavých udalostí, žije tu mnoho neobyčajných ľudí,
významných osobností. Každý uplynulý deň je už minulosťou. V jubilejnom roku vydalo
Mesto Banská Bystrica monografiu Emila Jurkoviča Dejiny kráľovského mesta Banská
Bystrica. Súčasnosť čoraz kladie čoraz väčší dôraz na prehlbovanie znalosti vlastných dejín.
Vďaka nim získať vedomie súvislostí, nových poznatkov, ktoré sú smerodatné pre poznávanie
koreňov. Zámerom vydania tejto knihy bolo podať výsledok dlhoročného historického
bádania autora Emila Jurkovicha o dejinách Banskej Bystrice, slobodného kráľovského mesta.
Nie sú to dejiny v konvenčnom slova zmysle. Ide o svojbytný pokus o archívnu a historickú
syntézu banskobystrických dejín. V diele sú zobrazené nosné historické etapy dejín mesta.
Tento prameň a zdroj poznania predkložilo Mesto kultúrnej verejnosti pohľadom veľmi
vzdelaného, pracovitého bynskobystrického intelektuála a pedagóga z konca 19. storočia
Emila Jurkovicha. Podáva dejiny mesta v uhorských súvislostiach s obrovskou dôkladnou
znalosťou archívnych materiálov, znalosťou jazykov, poznámkovým aparátom napísaným po
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latinsky a nemecky. Dielo predkladá dejinnú panorámu Banskej Bystrice na historicky
dokázateľnom priestore na základe silnej duchovnej kvality. Genéza vzniku tejto knihy má
svoje etapy - genézu vzniku a genézu prekladu a vydania v roku 2005. Vďaka patrí tým, ktorí
vytvorili podmienky preto, aby kniha vznikla a bola konečne vydaná. Písomná kultúra je
nezničiteľnou pamäťou mesta, národa - je to živá pamäť. Veríme, že Jurkovičove dejiny mesta
svojou historiografickou energiou a vnútornou láskou k Banskej Bystrici v preklade historika
Imricha Nagya obohatia naše historické povedomie, spoločenské vedomie a vyvolajú smäd po
nových bádaniach a poznatkoch. Vďaka patrí tým, ktorí vytvorili podmienky preto, aby kniha
vznikla a bola konečne vydaná. Mimoriadnu prekladateľskú prácu trojjazyčného originálu
vykonal historik Mgr. Imrich Nagy. Písomná kultúra je nezničiteľná- je pamäťou mesta,
národa - je to živá pamäť. Veríme, že Jurkovičove dejiny mesta svojou historiografickou
energiou a vnútornou láskou k Banskej Bystrici v preklade historika Imricha Nagya obohatia
naše historické povedomie, spoločenské vedomie a vyvolajú smäd po nových bádaniach a
poznatkoch.
Rok 2005 bol pre Banskú Bystricu bohatý na udalosti v autobusovej a trolejbusovej
doprave, komplikovanými vzťahmi s dopravcami MHD, veľkou nádielkou snehu .
Do do kroniky mesta za rok 2005 sme zaznamenali iba selekciu z bohatých udalostí roka.
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Klimatické údaje za rok 2005

ROCENKA KLIMATOLOGICKYCH POZOROVANI V ROKU : 2005
Stanica :BANSKA_BYSTRICA-ZELENA
Indikativ : 11898
vyska stanicneho teplomeru nad povrchom pody : 2.0 m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Teplota vzduchu v stupnoch celzia
|Rel.vlhkost [%]|ob- | sln. |priemerna rychlost |atm. zrazky
m |-----------------------------------------------------------|---------------|lac- | svit |vetra [m/sec]
| [mm]
e | 7 h.|14 h.|21 h.| Tpr |prie.|prie.| abs.|datum| abs.|datum| 7| 14| 21|RV |nost | hod. |-------------------|-----------s|
|
|
|
| max.| min.| max.|
| min.|
|hod|hod|hod|pr.| N. |
| 7h.|14h.|21h.| pr.| suma | max.
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|===|===|===|===|=====|======|====|====|====|====|======|=====
I| -4.1| 0.6| -1.9| -1.8| 1.8| -5.1| 9.5| 9 --|-18.0|29 --| 87| 68| 78| 78| 7.1| 82.2| 0.6| 1.6| 1.2| 1.1| 69.5| 34.2
II| -6.7| -0.2| -4.2| -3.8| 1.0| -7.5| 5.0|17 --|-17.0| 9 --| 89| 57| 75| 74| 6.8| 107.5| 0.6| 1.7| 0.7| 1.0| 78.6| 22.4
III| -3.1| 5.3| 0.5| 0.8| 6.6| -4.5| 16.5|17 28|-19.0| 1 --| 83| 46| 69| 66| 5.9| 185.6| 1.2| 2.6| 1.0| 1.6| 36.9| 9.0
IV| 5.6| 14.6| 9.5| 9.8| 16.1| 3.7| 21.6|15 --| -3.5| 1 --| 76| 40| 60| 59| 6.2| 202.3| 1.5| 2.9| 1.2| 1.9| 97.3| 45.6
V| 11.0| 18.9| 13.4| 14.2| 20.5| 8.2| 31.5|29 --| -0.5| 9 --| 78| 46| 69| 64| 5.5| 283.2| 1.3| 2.9| 1.1| 1.8| 49.5| 16.7
VI| 13.8| 21.1| 15.8| 16.6| 22.7| 10.9| 28.5|29 --| 4.3| 2 --| 74| 44| 65| 61| 6.3| 263.1| 1.6| 3.2| 2.3| 2.4| 24.3| 13.8
VII| 15.8| 23.3| 17.9| 18.7| 25.2| 13.4| 32.8|29 --| 10.5| 7 --| 83| 51| 74| 69| 6.7| 244.4| 1.0| 2.9| 1.4| 1.8| 86.2| 22.4
VIII| 13.9| 21.1| 16.0| 16.8| 23.0| 12.6| 30.0| 2 --| 7.0| 9 --| 87| 58| 78| 74| 7.3| 196.6| 1.2| 2.6| 1.1| 1.6| 111.7| 23.4
IX| 11.0| 19.5| 13.6| 14.4| 21.1| 10.1| 27.5| 1 --| 4.6|19 --| 91| 57| 82| 77| 6.6| 186.0| 1.3| 2.8| 0.8| 1.6| 34.3| 8.6
X| 5.8| 14.4| 8.2| 9.2| 15.3| 5.0| 23.0| 4 --| -2.0|30 31| 90| 56| 83| 76| 6.0| 177.5| 1.1| 2.4| 0.6| 1.4| 11.3| 6.2
XI| 0.1| 5.2| 1.6| 2.1| 6.1| -1.3| 14.3| 4 --| -9.5|23 --| 89| 69| 86| 81| 7.4| 85.1| 0.8| 1.9| 0.6| 1.1| 78.3| 28.8
XII| -2.9| 0.3| -1.5| -1.4| 1.6| -4.6| 5.4| 9 --|-10.5|11 --| 88| 74| 83| 82| 7.8| 61.3| 0.7| 1.8| 1.2| 1.2| 176.4| 42.7
====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|===|===|===|===|=====|======|====|====|====|====|======|=====
rok| 5.0| 12.0| 7.4| 8.0| 13.4| 3.4| 32.8|29. 7|-19.0| 1. 3| 85| 56| 75| 72| 6.6|2074.8| 1.1| 2.4| 1.1| 1.5| 854.3| 45.6

| pr. |
|
p o c t y d n i
m | tlak|
osemdielna veterna ruzica
|-----------------------------------------------------------------------------e | vod.|
|max.|max.|min.|pri|pri|priem.denna teplota| oblac-|vie| zrazky| atmosf. javy
s | pary|------------------------------------|tep.|tep.|tep.|min|min|-------------------| nost |tor|>= | >=|--------------|[Hpa]| N | NE| E | SE| S | SW| W | NW|CALM|<0.0|>=25|<0.0|< 0|<-5|<0.0|>=5.|>=10|>=15|N<2|n>8|>10|0.0|1.0| B | P |R,S| M
====|=====|===|===|===|===|===|===|===|===|====|====|====|====|===|===|====|====|====|====|===|===|===|===|===|===|===|===|===
I| 4.3| 4| 1| 4| 2| 11| 1| 9| 14| 47| 11| | 26| 30| 22| 16| | | | 3| 15| | 15| 9| 11| 13| | 1
II| 3.5| 8| 1| 3| 3| 6| 1| 7| 8| 47| 8| | 28| 27| 21| 25| | | | 6| 16| | 12| 8| 11| 28| |
III| 4.5| 11| 7| 2| 4| 8| 4| 17| 11| 29| 5| | 24| 27| 17| 14| 10| | | 7| 13| | 11| 7| 7| 20| 1|
IV| 7.0| 18| 6| 4| 4| 8| 1| 10| 16| 23| | | 5| 13| 7| | 28| 14| | 6| 11| | 12| 9| | | 2|
V| 10.3| 7| 7| 8| 5| 12| | 20| 9| 25| | 8| 1| 6| 2| | 30| 24| 13| 4| 7| | 12| 8| | | |
VI| 11.4| 16| 8| 6| 5| 7| 1| 22| 13| 12| | 14| | | | | 30| 30| 20| 3| 8| | 11| 5| | | 1|
VII| 14.7| 10| 14| 8| 3| 11| 5| 17| 9| 16| | 16| | | | | 31| 31| 29| 1| 10| | 16| 12| | | 3|
VIII| 13.9| 10| 7| 9| 2| 11| 2| 16| 16| 20| | 8| | | | | 31| 31| 25| 2| 14| | 18| 12| | | 2| 2
IX| 12.5| 7| 14| 5| 6| 13| | 11| 14| 20| | 6| | | | | 30| 30| 13| 1| 10| | 12| 7| | | | 2
X| 8.9| 12| 10| 2| 4| 11| 3| 13| 9| 29| | | 3| 16| 4| | 28| 13| | 5| 9| | 10| 2| | | | 2
XI| 5.9| 6| 5| 4| 5| 12| 1| 14| 8| 35| | | 18| 24| 11| 9| 6| | | 2| 14| | 11| 6| 6| 6| | 3
XII| 4.6| 4| 2| 3| 4| 3| 3| 22| 12| 40| 6| | 26| 26| 17| 20| | | | 1| 17| | 19| 14| 12| 31| |
====|=====|===|===|===|===|===|===|===|===|====|====|====|====|===|===|====|====|====|====|===|===|===|===|===|===|===|===|===
rok| 8.5|113| 82| 58| 47|113| 22|178|139| 343| 30| 52| 131|169|101| 84| 224| 173| 100| 41|144| |159| 99| 47| 98| 9| 10
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pocetnosti charakteristickych dni a javov
min. tepl.
min. tepl.
max. tepl.
tlak par
sln. svit
bez svitu
zrazky
zrazky
novy sneh
sneh. pokr.
sneh. pokr.

<-10 st.C | 17| A |111| L |
>=20 st.C | | B | 47| M | 10
>=30 st.C.| 7| C | 10| N |
>=18.8 Hpa| 13| D | 4| O |
> 5 h. |195| E | | P | 98
| 67| F | | R | 5
>= 5 mm | 50| G | | S | 4
>=10 mm | 28| H | | T |
>=10 cm | 11| I | 42| U |
>= 5 cm | 92| J | 28| V |
>=10 cm | 84| K | | Z |

sestnastdielna veterna ruzica-pocetnosti smerov a priemerne rychlosti [0.1 m/s]
smer | N |NNE| NE|ENE| E |ESE| SE|SSE| S |SSW| SW|WSW| W |WNW| NW|NNW|CALM
| 36| 02| 04| 07| 09| 11| 13| 16| 18| 20| 22| 25| 27| 29| 31| 34| 00
======|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|====
pocet-| | | | | | | | | | | | | | | | |
nost | 69| 31| 53| 26| 41| 9| 14| 57| 81| 6| 11| 15|137| 70| 76| 56| 343
======|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|====
promi-| | | | | | | | | | | | | | | | |
le | 63| 28| 48| 24| 37| 8| 13| 52| 74| 5| 10| 14|125| 64| 69| 51| 313
======|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|====
priem.| | | | | | | | | | | | | | | | |
rychl.| 27| 12| 15| 17| 15| 21| 21| 24| 24| 25| 25| 29| 23| 22| 24| 29| 0

VYSVETLIVKY SYMBOLOV METEOROLOGICKYCH JAVOV
------------------------------------------A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

DAZD,MRZNUCI DAZD,DAZDOVA PREHANKA
SNEZENIE, SNEHOVE PREHANKY
DAZD SO SNEHOM, DAZD SO SNEHOM V PREHANKACH
MRHOLENIE, MRZNUCE MRHOLENIE
SNEHOVE KRUPKY, SNEHOVE KRUPY V PREHANKACH
SNEHOVE ZRNA
ZMRZNUTY DAZD, ZMRZNUTE PREHANKY
KRUPY, KRUPY V PREHANKACH
ROSA
SEDY MRAZ, INOVAT
NAMRAZA
LADOVICA, POLADOVICA, ZMRAZKY
HMLA, ZMRZNUTA HMLA, PRIZEMNA HMLA
ZVIRENY SNEH, NIZKO ALEBO VYSOKO ZVIRENY SNEH
LADOVE IHLICKY
SUVISLA SNEHOVA POKRYVKA 1 CM A VIAC
BURKA NA STANICI
LEN BURKA VZDIALENA A VELMI VZDIALENA
LEN BLYSKAVICA
SILNY VIETOR A HULAVA NAD 10,8 M/SEC
BURLIVY VIETOR A HULAVA NAD 17,8 M/SEC
SILNY A BURLIVY NARAZOVY VIETOR ALEBO HULAVA
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Demografické údaje za rok 2005
Narodených : 648
Zomretí:

727

Prihlásených na pobyt : 862
Odhlásených z pobytu: 1 281
Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2005

Strana: 1
Stav na začiatku
obdobia
spolu
muži
ženy
1
2
3

Územie
A
Banská Bystrica

81704

38586

43118

Stredný (priemerný)
stav
spolu
muži
ženy
4
5
6
81411

38453

42958

Stav ku koncu
obdobia
spolu
muži
ženy
7
8
9
81281

38339

42942

Sobáše banskobystrických občanov : 422
Prvým občanom mesta bol :......-––––––––––––––––––––––––––––––Narodených : 648
Zomretí:

727

Prihlásených na pobyt : 862
Odhlásených z pobytu: 1 281
Počet obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2005

Strana: 1

Územie
A
Banská Bystrica

Stav na začiatku
obdobia
spolu
muži
ženy
1
2
3
81704

38586

43118

Stredný (priemerný)
stav
spolu
muži
ženy
4
5
6
81411

38453

42958

Stav ku koncu
obdobia
spolu
muži
ženy
7
8
9
81281

38339

42942

Sobáše banskobystrických občanov : 422
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Štatistické údaje pre rodnú matriku
za obdobie od 1. januára 2005 - 31. decembra 2005
__________________________________________________________________________
Počet narodených detí :

1143

z toho chlapci:

568

dievčatá:

575

desať najpoužívanejších mien
mužských:

ženských:

___________________________________________________________________________
Martin

41

Ema

24 aj Emma

Samuel

35

Nina

20

Adam

33

Lucia

19

Tomáš

28

Sofia

17 aj Sophie

Marek

22

Viktória

16 aj Victoria

Matej

21

Natália

15

Michal

19

Kristína

14

Jakub

19

Katarína

14

Lukáš

18

Michaela

12

Matúš

14

Simona

12

okrem týchto mien sme zaznamenali rôzne iné podoby mien napr.:
Kevin

Bianka

Shankar

Nella Agostina

Jonathan

Lilian

Ján Benedikt

Mária Pia

Nicolas

6

Lara

Lucas

Dorothy

Mário Sebastián

Réka Mária

4
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Samir

Emily

Kristian Mateo

Jasminne

Francesco

Zara

Karim

Lesia

Karim Yusuf

Kiara, Chiara

Damian

Luciana

2

Jessika
Elisabeth
Aileen

2

Joana
Theresa Lenka Vanda
Madison Lea
Ronja
Charlotte
Manuelle
Ema Justína
aj Amanda

Úsek matriky
-

pod matričný obvod okrem mesta Banská Bystrica spadajú obce – Badín, Hronsek,
Vlkanová, Horná a Dolná Mičiná, Môlča, Nemce, Kynceľová, Riečka, Tajov, Kordíky,
Králiky, Harmanec, Dolný Harmanec a Špania Dolina, čo je cca 102 000 obyvateľov.

V roku 2005 sa v matričnom obvode narodilo 1143 detí
-

bolo uzavretých 396 manželstiev, z toho cirkevnou formou 161
a 235 civilnou formou

-

mimo matričného úradu bolo uzavretých 8 manželstiev, z toho 4 v Thurzovom dome
/za správny poplatok 1000,- SK/ , 4 v NFRD a v domácnosti - pri ohrození ľudského
života.

-

zomrelo 1205 obyvateľov /v obciach zaradených do matričného obvodu B.Bystrice –
47/. Okrem knihy úmrtí mesta Banská Bystrica vedie matričný úrad samostatne knihy
úmrtí pre všetky spomínané obce.
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Okrem týchto základných činností, vydáva matričný úrad duplikáty matričných dokladov
z matričných kníh uložených na úrade počnúc rokom 1895. V roku 2005 bolo takto vydaných
2708 duplikátov, nakoľko bol zvýšený dopyt po matričných dokladoch vzhľadom na
doriešenie reštitučných nárokov.
Na uzavretie manželstva v zahraničí bolo vydaných

67 osvedčení o právnej

spôsobilosti. Pri uzavretí manželstva v cudzine, alebo s cudzincom matrikárky poskytujú
konzultácie nielen občanom mesta, ale nakoľko majú viac skúsenosti s riešením problémov
s medzinárodným prvkom, aj okolitým matričným úradom.
Matričný úrad vykonal 105 zápisov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí občanov
SR v zahraničí do osobitnej matriky.
V roku 2005 bolo vykonaných

260 dodatočných záznamov do matričných kníh /záznamy

o rozvode manželstva, zmene mena a priezviska, dodatočnom uzavretí manželstva, osvojení
dieťaťa, dodatočnom určení otcovstva, ap/
Po rozvode manželstva matričný úrad prijal 15 oznámení o zmene priezviska v
zákonnej lehote.
Keďže sme v spomínanom roku mali aj rozhodovaciu právomoc o zmene mena a priezviska,
na matričnom úrade bolo vydaných 24 rozhodnutí v zmysle zákona 300/1993 Z.z. a 3
rozhodnutia o zastavení konania. Proti žiadnemu rozhodnutiu nebolo vznesené odvolacie
konanie.
V rámci pripojenia matrík on line na REGOB SR sa od polovice roka 2005 na
matričnom úrade v Banskej Bystrici testuje nový matričný program Ministerstva vnútra, na
ktorý boli zaškolené matrikárky dodávateľskou firmou DITEC. Banská Bystrica je jednou
z troch pracovísk na Slovensku, kde sa tento program testuje, zatiaľ len v testovacom
prostredí. Od X/2006 by mal byť pripojený na ostrú prevádzku, čo znamená, že za tvorbu
a správnosť všetkých osobných údajov budú zodpovedať pripojené matriky a evidencie
obyvateľov.
Okrem týchto prenesených kompetencií matričný úrad v Banskej Bystrici vykonáva aj
originálnu právomoc obce, na čo je vyčlenená jedna pracovníčka, a to osvedčovanie podpisov
a fotokópií. Počas spomínaného obdobia bolo na matričnom úrade osvedčených celkom 13
317 podpisov a 5 137 fotokópií. Celkový príjem matričného úradu za rok 2005 bol 793 020,Sk ,/plánový príjem 300 000,- Sk/
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Úsek evidencie:
V zmysle zákona 135/1982 Zb. sa na evidencii obyvateľov vykonáva prihlasovanie
občanov na trvalý a prechodný pobyt a pravidelne ju aktualizuje. Evidencia zaznamenáva na
základe verejných listín úmrtia , narodenia nových občanov, uzavretie manželstva na
matričných úradoch občanov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici, zaznamenáva rozsudky
o rozvode, o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, odhlasuje občanov z TP.
Okrem toho evidencia obyvateľov zodpovedná za číslovanie stavieb a budov. V sledovanom
období bolo na tomto úseku vydaných 423 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla. Mesto
Banská Bystrica zároveň

občanom na vlastné náklady prideľuje súpisné čísla na nové

skolaudované stavby. Referát evidencie je iniciatívnym orgánom na pomenovanie
novovybudovaných ulíc. V roku 2005 na návrh referátu matriky a evidencie názvoslovná
komisie pomenovala 3 ulice /Jarná, Letná, Pod suchým vrchom/ a boli pripravené podklady
na pomenovanie ulíc v lokalite Uľanka, Hušták – Belvedér.
V rámci tejto činnosti iniciuje aj výmenu poškodených uličných tabúľ a osadenie nových na
novovzniknuté ulice. Pre tento účel bol prijaté VZN o spôsobe prideľovania súpisných a
orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla
na území mesta.Na konci roka 2005 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. Na
účel jednotlivých volieb vedie referát matriky a evidencie stály zoznam voličov, do ktorého
zapisuje občanov. K voľbám do VÚC boli vydávané oznámenia o konaní volieb a zoznamy
voličov zapísaných v jednotlivých okrskoch, do stáleho zoznamu boli na základe podkladov
cudzineckej polície dopísaný cudzinci s trvalým pobytom na území mesta
Okrem týchto základných činností poskytuje ref. evidencie údaje o trvalom pobyte, stave
občanov evidovaných v meste Banská Bystrica na základe dožiadanie exekútorských úradov,
štátnych orgánov, občanov, akciových spoločností. Na základe týchto dožiadaní bolo
vybavených 2011 spisov, občanom bolo vydaných 630 potvrdení o trvalom pobyte.
Počas roka pracovníčky poskytovali demografické údaje o obyvateľstve študentom VŠ
do diplomových a ročníkových prác, pracovníkom úradu a pod.
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Verejný život
Zoznam členov mestskej rady za volebné obdobie 2002 – 2006
1.

Ing. Martin Baník

2.

JUDr. Ľubica Blažejová

3.

Ing. Igor Cmarko

4.

Ing. Pavol Katreniak

5. MUDr. Mgr. Tatiana Lisá
6. Ing. Márius Mika
7. Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Z o z n a m komisií MsZ a ich členov vo VO 2002-2006
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť
1.

Ing. Tomáš Novanský

predseda - poslanec

2.

Ing. Pavol Katreniak

člen-poslanec

3.

Ing. Milan Lichý

člen-poslanec

4.

Ing.Igor Cmarko

člen-poslanec

5.

MUDr. Peter Finďo

člen-poslanec

6.

Ing. Miroslav Toman

člen-poslanec

7.

MUDr. Michal Bucek

člen-poslanec

8.

Ing. Vladimír Demčík

člen - neposlanec

9.

Ing. Mária Horehájová

členka- neposlankyňa

10.

Danka Snopková

sekretárka

Komisia MsZ pre životné prostredie a územný rozvoj
1.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

predsedníčka - poslankyňa

2.

Ing.Márius Mika

člen-poslanec

3.

Ing.arch.Ján Barič

člen-poslanec

4.

Richard Lačný

člen-poslanec
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5.

Ing.Milan Lichý

člen-poslanec

6.

Ing. Jana Becková

členka-poslankyňa

7.

Ing. Miroslav Toman

člen-poslanec

8.

Ing.Igor Cmarko

člen-poslanec

9.

Milan Randa

člen- poslanec

10.

Ing. Jozef Baláž

člen-neposlanec

11.

Ing. Zdenek Gregor

člen-neposlanec

12.

Nina Filipčanová

sekretárka

Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí
1.

Milan Smädo

predseda-poslanec

2.

Ing. Jozef Haško

člen-poslanec

3.

Ján Ľupták

člen-poslanec

4.

Tomáš Novanský

člen-poslanec

5.

Ing. Mgr. Jana Brázdilová

členka-poslankyňa

6.

Ing.arch. Ján Barič

člen-poslanec

7.

Peter Uhrík

člen- neposlanec

8.

Vladimír Veliačik

člen- neposlanec

9.

Ing. Martin Vrátel

člen- neposlanec

10.

Ondrej Kvasna

člen- neposlanec

11.

Ing. Ján Hruška

člen- neposlanec

12.

Bc. Ján Valašťan

sekretár

Komisia MsZ pre školstvo a šport
1.

Ing. Martin Baník

predseda-poslanec

2.

Ing. Mgr. Jana Brázdilová

členka-poslankyňa

3.

MUDr. Ladislav Slobodník

člen-poslanec

4.

Tomáš Novanský

člen-poslanec

5.

Mgr.Imrich Kováč

člen-neposlanec

6.

Rastislav Pánis

člen-neposlanec

7.

Dana Cibuľková

sekretárka

Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ
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1.

Štefan Babjak

predseda-poslanec

2.

Ing. Jozef Haško

člen- poslanec

3.

Richard Lačný

člen-poslanec

4.

Mária Palúchová

členka - neposlankyňa

5.

Doc.RNDr. Katarína Čižmárová,CSc. členka - neposlankyňa

6.

PhDr. Zora Bittarová

sekretárka

Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
1..

Pavol Bielik

predseda-poslanec

2.

MUDr. Mária Červeňová

členka-poslankyňa

3.

MUDr. Tivadar Tuhársky

člen-poslanec

4.

MUDr. Ladislav Slobodník

člen-poslanec

5.

MUDr. Mgr.Tatiana Lisá

členka-poslankyňa

6.

MUDr. Alojz Bolgáč

člen-poslanec

7.

prof.MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc

člen-poslanec

8.

Jana Škorňová

sekretárka

Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
1.

Ing. Jozef Haško

predseda-poslanec

2.

Milan Smädo

člen-poslanec

3.

Pavol Bielik

člen-poslanec

4.

JUDr. Ľubica Blažejová

členka-poslankyňa

5.

Richard Lačný

člen- neposlanec

6.

Ing. Igor Korniet

člen-neposlanec

7.

Ing. Miriam Heverová

členka – neposlankyňa

8.

Marian Cimerman

člen-neposlanec

9.

Ing. Anna Brašeňová

členka-neposlankyňa

10.

Ing. Juraj Babjak

člen-neposlanec

11.

Ing. Vladimír Ďurečka

člen-neposlanec

12.

JUDr. František Vaškovič

člen-neposlanec

13.

Mgr. Adrián Polóny

člen- neposlanec

14.

Bc. Marcela Maťúšová

sekretárka
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Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
1.

Ing.Miroslav Bancík

predseda-poslanec

2.

MUDr. Mária Červeňová

členka-poslankyňa

3.

Ing. Jozef Haško

člen-poslanec

4.

Ľubomír Motyčka

člen-poslanec

5.

MUDr. Ladislav Slobodník

člen-poslanec

6.

Ing. Jana Becková

členka-poslankyňa

7.

MUDr. Alojz Bolgáč

člen-poslanec

8.

MUDr. Peter Finďo

člen-poslanec

9.

MUDr.Mgr. Tatiana Lisá

členka-poslankyňa

10.

Ing. Martin Repaský

člen-neposlanec

11.

JUDr. Pavol Boroň

člen-neposlanec

12.

Doc.Ing.Peter Patúš,CSc.

člen-neposlanec

13.

Ing.Jana Marasová

členka-neposlankyňa

14.

Ing. Marian Gajdoš

člen-neposlanec

15.

Ing. Katarína Němcová

sekretárka

Komisia MsZ pre prešetrovanie sťažností
1.

Richard Lačný

člen-poslanec

2.

JUDr. Peter Púchovský

člen-poslanec

3.

Ján Ľupták

člen-poslanec

4.

JUDr. Helena Koreňová

sekretárka

Komisia pre nakladanie s komunálnym odpadom
1.

Pavol Bielik

predseda-poslanec

2.

Ing. Igor Cmarko

člen-poslanec

3.

Ing. Milan Lichý

člen- poslanec

4.

Richard Lačný

člen- poslanec

5.

Ing. Miroslav Bancík

člen- poslanec

6.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

členka- poslankyňa

7.

Ing. Eva Snopková

sekretárka
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Komisia MsZ pre mediálnu a informačnú činnosť
1.

Ing. Pavol Katreniak

predseda-poslanec

2.

Ing. Martin Baník

člen-poslanec

3.

Ing. Milan Lichý

člen-poslanec

4.

Ľubomír Motyčka

člen-poslanec

5.

Ing. Tomáš Novanský

člen- poslanec

6.

Ing. Ján Biba

člen- neposlanec

7

Ing.Jaroslav Huba

člen- neposlanec

8.

PhDr. Dagmar Svešníková,CSc.

sekretárka

Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
1.

Ing. Martin Baník

predseda-poslanec

2.

Ján Ľupták

člen-poslanec

3.

Ing. Jana Becková

členka-poslankyňa

4.

Ing. Miroslav Bancík

člen-poslanec

5.

Ing. Jozef Haško

člen- poslanec

6.

Ing. Milan Lichý

člen- poslanec

7.

Ing. Miroslav Toman

člen- poslanec

8.

Pavol Bielik

člen- poslanec

9.

Mgr. Mária Belláková

sekretárka

Uznesenia MsZ za r.2005

Z O Z N A M uznesení prijatých na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 15. februára 2005
305. - Pozastavenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 281/2004
z 21. 12. 2004 – Schválenie dlhodobého nájmu budovy na ul. Lazovná č.21 pre OZ
PONS
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306. - Pozastavenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 304/2004 –
Diskusia, bod II. z 21. 12. 2004
307. - Správa o vývoji situácie v MHD
Z O Z N A M uznesení prijatých na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 22. februára 2005

308. - Voľba prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2005 –
2009
309. -

Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta
Banská Bystrica – Opatrenia za obdobie október až december 2004

310. - Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Banská Bystrica za rok 2004
311. - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2004
312. - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská
Bystrica a nadobudnutie majetku do vlastníctva 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
313. -

Zásady vykonávania sadovníckej /záhradnej/ a krajinárskej činnosti na území mesta
Banská Bystrica

314. - Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh Doplnku VIII. etapa a Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 146/2005 k schválenému územnému
plánu aglomerácie Banská Bystrica – Doplnok VIII. etapa
315. - Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov
Bakossova ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 147/2005
k Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh Zmien a
doplnkov Bakossova ulica – záväzná časť
316. - Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh Doplnku XV. etapa – Hájik,
lokalita č. 151 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 148/2005
k schválenému Územnému plánu aglomerácie – doplnok k ÚPN – A Banská Bystrica,
XV. etapa, časť Hájik, lokalita č. 151 – záväzná časť
317. - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 149/2005 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa
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318. - Návrh na členstvo Mesta Banská Bystrica v Asociácii európskych mestských úradov
pre trvaloudržateľnú miestnu politiku o energii – Energie – Cités
319. - Schválenie podmienok prenajímania nájomných bytov a súhlas s predložením
žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
320. -

Urbanistická štúdia umiestnenia objektu OC COOP Jednota Banská Bystrica –
Podlavice

321. - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2004
322. - Zmena zriaďovacej listiny Správa majetku mesta Banská Bystrica
323. - Zmena v členstve Dočasnej komisie MsZ pre riešenie odpadového hospodárstva
324. -

Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ

325. - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
326. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
327. - Vzatie na vedomie oznámenie Letiska Sliač, a.s. o potvrdení Ing. arch. Ľudmily
Priehodovej do Dozornej rady Letisko Sliač,a.s.
328. - D i s k u s i a

Z O Z N A M uznesení prijatých na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 22. marca 2005

329. - Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2004
330. - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská v
zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení
neskorších predpisov ) a iné.
331. -

Vzdanie sa predkupného práva na nadobudnutie akcie Komunálnej poisťovne, a.s. toto uznesenie podpísal primátor mesta 23. 3. 2005 z dôvodu plynutia lehoty na
vyjadrenie

332. - Žiadosť o predĺženie zmlúv
333. -

Vyhodnotenie splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou uskutočnenou hlavným kontrolórom v roku 2004

334. - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
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335. - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 22. februára
2005
336. - Tvorba a televízne vysielanie spravodajstva Mesta Banská Bystrica
337. -

Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ

338. - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
339. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
340. - D i s k u s i a

Z O Z N A M uznesení prijatých na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 26. apríla 2005
341 - Stanovisko k Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Banská Bystrica č. 134/2004 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej
zóny Banská Bystrica, Zmena časť Petelenova ulica
342 - Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2004
343 - Ústna informácia o zámere zriadenia Inštitútu kresťanskej kultúry v priestoroch Radnice
na Námestí SNP č. 1, Banská Bystrica
344 - Návrh úpravy mesačných odmien pre rok 2005 a návrh odmien za rok 2004
345 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 150/2005 o postupe pri
vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou
službou
346 - Nešťastný pondelok v MHD – 4. apríl 2005 - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta, Ing. Ján Králik,
CSc. uznesenie č. 346/2005 v časti I. bod 1 v zákonom stanovenej lehote nepodpísal
347 - Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská
Bystrica – Opatrenia za obdobie január až marec 2005
348 - Informatívna správa o zabezpečovaní výkonu zimnej údržby na miestnych
komunikáciách a chodníkoch na území mesta Banská Bystrica
349 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta
Banská Bystrica a nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v
zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení
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neskorších predpisov ) a iné. - toto uznesenie primátor podpísal dňa 27. apríla 2005 z
dôvodu naliehavosti riešenia odpredajov
350 - Návrh nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta za účelom vybudovania
priemyselného parku v areáli Stredoslovenskej cementárne – toto uznesenie primátor
podpísal dňa 27. apríla 2005 za účelom ďalších rokovaní
351 - Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov X. etapa a
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 151/2005 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov – záväzná
časť
352 - Urbanistická štúdia „Pri Mlyne“ Banská Bystrica – Podlavice
353 - Územný plán zóny Pršianska Terasa Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov a
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 152/2005 k schválenému
Územnému plánu zóny Pršianska Terasa Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov –
záväzná časť
354 - Správa o činnosti a hospodárení ÚHA za rok 2004
355 - Ústna informácia o príprave projektu: „Realizácia zlepšenia prevádzky systému
plateného parkovania na území CMZ Mesta Banská Bystrica“
356 - Informatívna správa o dokončení stavieb rekonštrukcie a prestavby Mestskej radnice na
Námestí SNP č. 1 v Banskej Bystrici
357 - Správa Komisie pre mediálnu a informačnú činnosť o činnosti komisie za obdobie od jej
vzniku do 31. 3. 2005 a o dodržiavaní Zásad informačného systému mesta Banská
Bystrica
358 - Schválenie zástupcov Mesta Banská Bystrica do obchodných spoločností s účasťou
Mesta Banská Bystrica v zmysle § 11, ods. 4, písm. 2, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
359 - Návrh na zníženie základného imania spoločnosti Tatra Air, a.s.
360 - Ukončenie 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
361 - Riešenie akútnej bytovej situácie rodiny Oračkovcov - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta, Ing. Ján
Králik, CSc. uznesenie č. 361/2005 v zákonom stanovenej lehote nepodpísal

26/413

Z O Z N A M uznesení prijatých na 32. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 24. mája 2005
362 - Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca JUDr. Jána Hrubalu za volebný obvod číslo
4 a vyhlásenie náhradníka na poslanca MsZ
363 - Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 346/2005 – MsZ – časť I., bod 1
zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Nešťastný pondelok v MHD – 4. apríl 2005
364 - Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 361/2005 – MsZ zo dňa 26. 4.
2005 k bodu: Riešenie akútnej bytovej situácie rodiny Oračkovcov
365 - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica
366 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská v zmysle
§-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení neskorších
predpisov ) a iné.
367 - Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2005 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta – žiadosť o odklad
368 - Prešetrenie a doriešenie „sťažnosti“ na platnosť prijatého VZN č. 140/2004 v zmysle
uznesenia MsZ č. 328/2005 bod VII.
369 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 153/2005, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 140/2004 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a
miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
370 - Urbanistická štúdia Radvaň Banská Bystrica
371 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe
prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami
súpisného a orientačného čísla na území mesta Banská Bystrica
372 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 155/2005, ktorým sa
ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov v meste Banská Bystrica počas
volebnej kampane do Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, BBSK,
orgánov samosprávy mesta a pri konaní referenda
373 - Inventarizácia majetku Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2004 – správa z kontroly
374 - Zmena časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 307/2005 – MsZ
zo dňa 15. 2. 2005 v bode II. citovaného uznesenia
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375 - Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti Námestie SNP č. 1 – Mestská Radnica
376 - Vzdanie sa členstva v komisii MsZ
377 - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
378 - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
379 – D i s k u s i a
Z O Z N A M uznesení prijatých na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 28. júna 2005

380. - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Banskej Bystrici na II. polrok 2005
381. -

Správa o činnosti referátu sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu v
Banskej Bystrici za rok 2004

382. - Správa o činnosti referátu sociálnych a zdravotníckych služieb za rok 2004
383. -

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príspevku Mesta Banská Bystrica do
Komunitnej nadácie zdravé mesto poskytnutého nadácii v roku 2004

384. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica

č. …/2005 o

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
385. -

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská v
zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí ( v znení
neskorších predpisov ) a iné.

386. - Výzva na upisovanie akcií – Tatra Air, a.s.
387. - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 156/2005 k schválenému
Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmena, časť Petelenova
ulica – záväzná časť
388. - Návrh Štatútu Mesta Banská Bystrica
389. - Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
390. -

Kontrola správnosti čerpania limitov dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu z
kapitoly všeobecnej pokladničnej správy na mestskú verejnú dopravu pre Mesto
Banská Bystrica za druhý polrok 2004

391. - Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákonného postupu pri
inventarizácii majetku v príspevkovej organizácii Správa majetku Mesta Banská
Bystrica k 31. 12. 2004
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392. - Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica na II.
polrok 2005
393. - Ukončenie mandátu člena komisie
394. - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 24. mája 2005
395. -

Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ

396. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
397. - D i s k u s i a

Z O Z N A M uznesení prijatých na 34. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 26. augusta 2005
398. - Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská
Bystrica – Opatrenia za obdobie apríl až jún 2005
399. - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2005
400. - Správa o činnosti Dočasnej komisie MsZ za účelom riešenia problematiky
odpadového hospodárstva v roku 2004 - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta, Ing. Ján Králik, CSc.
uznesenie č. 400/2005 v časti III. a IV. v zákonom stanovenej lehote nepodpísal
401. - Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmeny XI. etapa, Jaseňová ulica
a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 157/2005 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmeny XI. etapa Jaseňová
ulica – záväzná časť
402. - Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny, časť Hušták –
Belveder a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.158/2005 k
schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny,
časť Hušták – Belveder – záväzná časť
403. - Následná finančná kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta v MsÚ
Banská Bystrica – referát finančných vzťahov /pokladňa/ - správa z kontroly
404. - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 28. júna 2005
405. -

Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ

406. - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
29/413

407. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
408. - D i s k u s i a
Z O Z N A M uznesení prijatých na 35. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 27. septembra 2005
409. -

Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 400/2005 – MsZ časť III., IV.
zo dňa 26. 8. 2005 k bodu: Správa o činnosti Dočasnej komisie MsZ za účelom
riešenia problematiky odpadového hospodárstva v roku 2004

410. - Výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2005
411. -

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, zámenu a nájom majetku vo vlastníctve
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.

412. - Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o spolufinancovaní stavby I/59 Banská
Bystrica, križovatka III/6634
413. - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a s majetkom
štátu prenechaným do užívania mesta schválenými uznesením MsZ č. 181/2004 zo
dňa 25.05.2004 - doplnok č. 1
414. - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 159/2005, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 143/2004 o úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
415. -

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti a efektívnosti pri
nakladaní s nehnuteľným majetkom zvereným do správy príspevkovej organizácie
mesta Banská Bystrica vykonanej v Správe majetku mesta Banská Bystrica

416. - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 26. augusta
2005
417. - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
418. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
419. -

Diskusia

Z O Z N A M uznesení prijatých na 36. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 25. októbra 2005

30/413

420. - Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská
Bystrica – Opatrenia za obdobie júl až september 2005
421. - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na zimnú údržbu
komunikácií v meste Banská Bystrica za rok 2004 a I. polrok 2005
422. - Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
423. - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve 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.
424. - Prehľad o platných a účinných VZN Mesta Banská Bystrica o verejnoprospešných
stavbách
425. - Návrh riešenia chodníka do mestskej časti Sásová Banská Bystrica – úsek pod
železničnou traťou
426. - Návrh riešenia úprav smernej časti ÚPN – CMZ Banská Bystrica – Polyfunkčný dom,
Horná ulica
427. - Kaštieľ Radvanských – rekonštrukcia areálu
428. -

Žiadosť o odklad plnenia uznesenia MsZ č. 415/2005 z 27. septembra 2005 bodu II.
1, II. 2, III. a V.

429. -

Protokol o výsledku kontroly stavu a úrovne prijímania, evidovania, prešetrovania a
vybavovania

sťažností

s

prihliadnutím

na

dodržanie

zákonného

postupu

vyplývajúceho zo zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a ostatných
osobitných právnych predpisov za obdobie roku 2004
430. - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených pri výkone kontrol ukončených v I. polroku 2005
431. - Voľba predsedu Komisie MsZ pre prešetrovanie sťažností
432. - Návrh na zrušenie neaktuálnych VZN
433. - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 27. septembra
2005
434. - Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
435. -

Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

436. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
437. - D i s k u s i a
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Z O Z N A M uznesení prijatých na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 22. novembra 2005

438. - Zmena uznesenia č. 305/2005 – MsZ z 15. 2. 2005 – schválenie dlhodobého nájmu
budovy na ulici Lazovná č. 21 pre OZ PONS
439. - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská
Bystrica a nadobúdanie majetku do vlastníctva 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.
440. - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania zákonného postupu
použitia účelových prostriedkov poskytnutých formou dotácií právnickým a fyzickým
osobám
441. -

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 160/ 2005 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta - v zmysle § 13, ods. 6, zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta, Ing. Ján Králik, CSc.
uznesenie č. 441/2005 v zákonom stanovenej lehote nepodpísal

442. - Návrh VZN Mesta Banská Bystrica č. 161/2005 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb
443. - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2005, ktorým sa dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 128/2004 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská
Bystrica, v znení neskorších zmien a doplnkov
444. - Vstup Mesta Banská Bystrica do združenia krajských miest Slovenska
445. -

Návrh VZN Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

446. - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu za
rok 2004
447. -

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly tvorby a použitia rezervného fondu
Mesta Banská Bystrica na rok 2004

448. - Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly členských príspevkov poskytnutých
všetkým organizáciám a úniám, v ktorých je mesto Banská Bystrica riadnym členom
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449. -

Informácia

zástupcu

primátora

mesta

o

rokovaniach

vykonaných

od

predchádzajúceho zasadnutia MsZ
450. - Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
451. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
452. - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
453. - D i s k u s i a

Z O Z N A M uznesení prijatých na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Banskej Bystrici, konaného 13. decembra 2005

454. - Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 441/2005 z 22. 11. 2005
455. - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 163/2005, ktorým sa dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 128/2004 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská
Bystrica, v znení neskorších zmien a doplnkov
456. -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 164/2005 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

457. - Informatívna správa o výbere dopravcov na prevádzkovanie MHD v Banskej Bystrici

Z O Z N A M uznesení prijatých na 38. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 20. decembra 2005

458. - Voľba prísediacich pre Okresný súd v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2006 –
2010
459. - Voľba prísediacich pre Krajský súd v Banskej Bystrici na volebné obdobie 2006 –
2010
460. - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2006
461. - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Banskej Bystrici na I. polrok 2006
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462. -

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve 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.

463. - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 165/2005, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 144/2004 o verejnom
poriadku na území mesta Banská Bystrica
464. -

Plán činnosti ÚHA mesta Banská Bystrica na rok 2006

465. - ÚPN Z IBV Sídlisko Osloboditeľov Banská Bystrica, návrh Zmeny – časť Magurská
ulica a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 166/2005 k
schválenému Územnému plánu zóny sídlilsko Osloboditeľov Banská Bystrica –
návrh Zmeny – časť Magurská ulica – záväzná časť
466. - Protokol o výsledku kontroly dodržiavania Zásad informačného systému mesta
Banská Bystrica
467. - Vyhodnotenie zverejňovania informácií na úradných a informačných tabuliach mesta
468. - Protokol o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri plnení úloh vyplývajúcich zo
zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a
interných predpisov vydaných na jeho základe
469. -

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I.
polrok 2006

470. - Informácia o riešení obsahu došlých listov
471. - Schválenie zápisu do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2004
472. - Schválenie člena predstavenstva spoločnosti MHD Banská Bystrica, a.s.
473. - Schválenie zmluvy o založení “Združenia krajských miest”
474. - Správa o vykonaných kontrolách a uplatnených sankciách za znečisťovanie
priestranstiev pred obchodnými a reštauračnými zariadeniami vo všetkých volebných
obvodoch zrealizovaných MsP v roku 2005
475. -

Informácia

zástupcu

primátora

mesta

o

rokovaniach

vykonaných

od

predchádzajúceho zasadnutia MsZ
476. - Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
477. - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
478. - D i s k u s i a
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Do kroniky mesta uvádzame zápisy v Pamätnej knihe mesta za rok 2005 zápisy
dokumentujú prijaté vzácne návštevy :
Pamätný zápis z 11. januára 2005:
Laureáti Ceny primátora za rok 2004 :
PaedDr. Ján Stanislav,CSc., PhDr. Dezider Tóth
Slovenská agentúra životného prostredia v B.Bystrici
Ing.arch. Jozef Frtús
Doc. Ing. Jana Kučerová.PhD.
PhDr. Miroslav Mojžita
Pamätný zápis zo dňa 14.2.2005
pri príležitosti vydania poštovej známky k 750. výročiu udelenia mestských kráľovských
privilégií
Pamätný zápis z 18.2.2005 z prijatia rektorky Leningradskej univerzity Ľudmily Alexejevny
Verbickej
Pamätný zápis z 21.2. 2005 z prijatia mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Nórskeho
kráľovstva J.E. Brit Lovseth
Pamätný zápis zo dňa 23.3.2005 pri príležitosti slávnostného ocenenia najlepších športovcov
za rok 2004 ,bývalých funkcionárov, trénerov, organizátorov športu v meste
Pamätný zápis zo dňa 31.3.2005 z prijatia prijatia primátora partnerského města Vršac pána
Jovica Zarkula
Pamätný zápis zo dňa 18.4.2005 z prijatia mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Indonézskej republiky J.E. pána Bintang Parlinolungan Simorangkir
Pamätný zápis zo dňa 22.4.2005 z prijatia účastníkov 27. ročníka festivalu zborového spevu
Viliama Figuša Bystrého
Pamätný zápis zo dňa 28.4. z prijatia ministrov kultúry V4 v Banskej Bystrici
Pamätný zápis zo dňa 29.4.2005 z prijatia zástupcu celoslovenského stretnutia KDH , jeho
predsedu Dr. Pavla Hrušovského
Pamätný zápis zo dňa 3. mája 2005 z prijatia zahraničných účastníkov XI. Medzinárodného
festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2005
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Pamätný zápis zo dňa 4. mája 2005 z prijatia bývalého kráľa Rumunska Michala I.
s manželkou Annou a ich syna princa Radu
Pamätný zápis zo dňa 7. mája 2005 z prijatia legendy

svetového jazzu

z USA Joya

Murányiho z príležitosti konania X. Ročníka medzinárodného dixielandového festivalu
v B.Bystrici
Pamätný zápis zo dňa 10.5.2005 z prijatia zakladajúceho člena dychovej hudby Cementon
Stanislava Bontu při príležitosti životného jubilea 60 rokov
Pamätný zápis z 10.5.2005 z prijatiaspisovateľa Igora Chromeka při príležitosti odovzdania
knihy Mestu pod názvom „Za živa v Bystrici“
Pamätný zápis z 15. mája 2005 z prijatia indonézskeho súboru Mettabudaya Surakarta
Pamätný zápis z 2. júna 2005 z prijatia J.E. Britskej veľvyslankyne Judith Anne Mac Gregor
Pamätný zápis zo dňa

2005 z prijatia zástupcov festivalu vysokosčkoských speváckych

zborov XI.Akademická Banská Bystrica
Pamätný zápis z 9.6.2005 z prijatia chargé d´affaires a.i. Kórejskej republiky pánas Juheon
Jeong
Pamätný zápis z 9.6.2005 prijatia fínskeho orche z mesta Oulu Winibrand Viventistra
Pamätný zápis z 17.6.2005 z prijatia Ing.Beaty Puobišovej pri príležitosti životného jubilea 60
rokov
Pamätný zápis z 23.6.2005 pri príležitosti prijatia zástupcov XV. Medzinárodného folkórneho
festivalu XV. Eurofolklór 2005
Pamätný zápis z 11.7. z prijatia účastníkov letného kurzu slovenského jazyka a kultúry pre
zahraničných krajanov
Pamätný zápis z 15.7.2005 z prijatia poľského veľvyslanca J.E. Zenona Kosiniaka – Kamysza
Pamätný zápis z 12.8.2005 při príležitosti koannia I. Ročníka Seat Rally Banská Bystrica
Pamätný zápis

z 19.8.2005 z prijatia mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne

Chorvátskej republiky J.E. Andrey Gustovic Ercegovac
Pamätný zápis z 31.8.2005 z prijatia prof. Dr.Alexandra Corenu
Pamätný zápis z 31.8.2005 z prijatia dychovej hudby z Talianska Associazione Bandistica
Pamätný zápis z 9.9.2005 z prijatia prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
z 17.9.2005 z príležitosti prijatia zástupcov Dňa rodákov při príležitosti 750.jubilea mesta
Pamätný zápis z 19.9.2005 z prijatia účastníkov medzinárodného maliarskeho sympózia Prof.
Ľ.Hološku k 750. výročiu mesta
Pamätný zápis z 30.9.2005 zo slávnostného udelenia mimoriadnej Ceny primátora mesta
36/413

k 750. výročiu mesta - podpísaní : Martin Babjak, Igor Bázlik, Ján Kováčik, Jan Nedvěd,
Adriana Sklenaříková Karembeu
Pamätný zápis z 7.10.2005 z prijatia poslancov krajinského parlamentu Vorarlberger Landtag
Pamätný zápis z 11.novembra z udelenia ocenenia mesta „najlepších športovcov storočia“v
jubilejnom roku 750. výročia mestských privilégií
Pamätný zápis z 14.11.2005 z prijatia J.E. Bintang Parlindungan Simorangkir, indonézskeho
veľvyslanca pri príležitosti jeho ukončenia misie v SR
Z denníka významných návštev Mesta Banská Bystrica :
11. 1. - sa slávnosti odovzdávania Ceny primátora zúčastnil veľvyslanec Zväzovej republiky
Juhoslávia, J.E. pán Miroslav Kopečni
18.2. – nás pri príležitosti otvorenia Centra rusistických štúdií v Štátnej vedeckej knižnici
navštívila rektorka štátnej univerzity zo Sankt-Peterburgu (Rusko)

profesorka Ľudmila

Alexejevna Verbickaja
21.2. – sa konalo prijatie veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva, J.E. pani Brit Lovseth, ktorá
navštívila naše mesto po prvýkrát
31.3. - 2.4. nás navštívil primátor partnerského mesta Vršac (Srbsko), pán Joviaca Zarkula so
sprievodom
22.4. - Po doznení tónov 27. ročníka festivalu zborového spevu Viliama Figuša Bystrého,
ktorý preslávil mesto ako mesto s vysokou hudobnou kultúrou. Na pôde Mestského úradu
prijal viceprimátor mesta M. Mika hudobných skladateľov Zdenka Mikulu, Igora Bázlika,
Ľubomíra Rašiho, doc. Elenu Šarajovú , prezidenta festivalu Doc. Dr.Milana Pazúrika, CSc,
z UMB BB i zástupcov zahraničných zborov Na dvoch chrámových koncertoch, dvoch
odborných seminároch, galakoncerte sa 27. ročník sa niesol aj v znamení 750. výročia
udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici. Zúčastnení chválili jeho už tradične vysokú
úroveň odborného i spoločenského prostredia.
18. 4. –mesto navštívil veľvyslanec Indonézie, J.E. pán Bintang Parlindungan Simorangkir.
Prvým výsledkom vznikajúcej spolupráce bolo vystúpenie indonézskeho tanečného súboru
Mettabudaya Surakarta s pásmom na „Indonesia: Jauh di mata, dekat di hati“ (Ďaleko na
pohľad, blízko pri srdci). Vystúpenie sa uskutočnilo 15. mája v kúpeľnom dome Kúpele
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Brusno. Ďalším krokom spolupráce bude stretnutie výrobcov z Indonézie s podnikateľmi
Slovenska v meste Trenčín v septembri.
4. 5. - návšteva bývalého rumunského kráľa Mihaila I. s rodinou a so svojím sprievodom.
8. 7. - návšteva premiéra Mikuláša Dzurindu
9.9. – návšteva prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
8.9.-9.9. – návšteva primátorov partnerských miest k jubileu mesta

Zahraničné pracovné cesty pracovníkov MsÚ zástupcov Mesta Banská
Bystrica v 1. štvrťroku 2005
Komisia MsZ pre medzinárodné vzťahy, regionálny rozvoj a cestovný ruch
Referát vonkajších vzťahov - dátum: 25. 1. 2005
Zahraničná pracovná cesta Hradec Králové, ČR
termín: 1. – 2. februára 2005
dôvod: účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Hradecké ekonomické dny 2005“
účastníci: Ing. Ján Králik, CSc. ,primátor Mesta Banská Bystrica
+ šofér (Miroslav Matoušek)
Zahraničná pracovná cesta k projektu „LIPS“ 1. workshop – Forli, Taliansko
termín: 3. – 4. marca 2005
dôvod: projekt pre krajiny V4 + Taliansko a Slovinsko k mobilite občanov a odpadovému
hospodárstvu. Predpokladá 3 workshopy, náklady sú hradené cez projekt. Zo Slovenska sa
zapojili 3 mestá – Banská Bystrica, Nitra a Prešov.
účastníci: Ing. Márius Mika – viceprimátor, Ing. Eva Snopková – referát životného
prostredia, tlmočník (Ing. Handlovský /
V prípade zmeny termínov, účastníkov a počtu pracovných ciest bola Komisia MsZ pre
medzinárodné vzťahy, regionálny rozvoj a cestovný ruch o týchto zmenách alebo doplnení
dodatočne informovaná prostredníctvom predsedu alebo sekretára Komisie.
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Rok 750. výročia mestských privilégií
Bol to rok, ktorý oslavoval mesto Banskú Bystricu, rok bohatý na kultúrne a spoločenské
podujatia, ktoré sa podľa názoru občanov i odbornkov neobyčajne vydarili. Podujatia k 750.
výročiu kráľovských mestských sa niesli mestom počas celého roka: vo výstavnej činnosti
múzeí a galérií, v školských slávnostných akadémiách a programoch.
Výroky celebrít k 750. výročiu udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici boli
uverejnené v Spravodaji mesta venovanému 750. jubileu mesta :
"Prešla som mnoho krajín a miest. Je ťažké povedať, ktoré sú krajšie. Môjmu srdcu je stále
najbližšie a najkrajšie Slovensko. Obec Valaská, pre najkrajšie chvíle môjho detstva a mesto
Banská Bystrica, kde som prežila školské a gymnaziálne roky mladosti . Na tieto miesta a
chvíle sa nezabúda do konca života. Úprimne všetkým občanom Banskej Bystrice
blahoželám." Adriana Sklenaříková, svetová topmodelka .Som šťastný, že Banskej Bystrici
môžem prezentovať svoju tvorbu, že ma k tu k hudbe vychovali mama s otcom / hudobná
pedagogička a hudobný historik /. Banskej Bystrici želám ďalších úspešných 750 rokov v
spoločnosti vyspelých európskych miest. " Igor Bázlik, hudobný skladateľ
" K 750. výročiu mestu Banská Bystrica želám, aby bola ešte krajšia, kultúrnejšia a dala svetu
ďalších dobrých spevákov. "Štefan Babjak, operný spevák, poslanec MsZ
"Pozdravujem svoje rodné mesto. Nech ďalej a stále rastie do krásy. Do smrti ho budem mať
rád. " Martin Babjak - operný spevák , sólista SND
"Banská Bystrica mi prirástla k srdcu a umožnila odborný rast. Z mnohých zahraničných ciest
sa sem najradšej vraciam. "Ján Lehocký , plastický chirurg, primár Rooseveltovej nemocnice
"Banská Bystrica nadobudla nečakane úspešný rozvoj napriek finančným problémom s
ktorými zápasí. Moje rodné mesto je čoraz krajšie a je potešujúce, že dáva priestor
výtvarnoarchitektonickej tvorbe. " Prof. Ing. arch., akad.arch. Ivan Petelen, PhD
"Banská Bystrica je moje rodné mesto. Má svoje genius loci. V kombinácii so svojim
krásnym okolím a horami, najmä Kráľovou studňou je pre mňa stálou inšpiráciou. Verím v
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jeho potenciál a odkaz jeho slávnych predkov. Je to pre mňa najsilnejšie miesto na zemi. "
Ing. Dušan Kováč, zakladateľ veľtržnej tradície mesta .
"Banská Bystrica je môj domov, tu som sa narodil a tu chcem žiť. Dúfam, že v hokeji bude
Banská Bystrica ďalšou liahňou hokejových osobností sveta." Vladimír Orságh, hokejový
reprezentant .
Organizácia Roku 750. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici

V roku 2005 Mesto Banská Bystrica oslávilo 750. výročie udelenia mestských
privilégií uhorským kráľom Belom IV. v roku 1255. V priebehu trištvrtetisícročia svojej
existencie mesto Banská Bystrica sa stalo prirodzeným kultúrnym, spoločenským
i administratívnym centrom celého regiónu, sídlom inštitúcií, podnikov a podnika-teľských
spoločností európskeho významu. Významnú úlohu zohralo i v boji za štátnu nezávislosť a pri
formovaní nového štátu. Z jeho koreňov vyrástlo mnoho umelcov či už na poli literárnom,
výtvarnom, hudobnom ale i dramatickom. Stalo sa centrom vzdelávania a školstva od
základného až po univerzitné. Nezanedbateľný je aj veľký potenciál jeho ďalšieho rozvoja.
Dôstojné pripomenutie 750. výročia mesta bolo v záujme všetkých. Oslavy 750.
výročia udelenia mestských privilégií sa niesli celým rokom 2005. Zámerom organizátorov
bolo osloviť a priamo vtiahnuť do výročia všetkých obyvateľov mesta. (či už formou lotérie
alebo konkrétnych podujatí) V pripravovaných aktivitách sa priamo počítalo so zameraním na
jednotlivé vekové kategórie občanov od detí predškolského veku, cez školákov a študentov až
po seniorov. Rovnako bohatá a široká bola aj žánrová ponuka pripravovaných podujatí.
Cieľom bola divácka atraktivita pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Veľmi dôležitú úlohu
pri celom výročí mala komunikácia s médiami, či už s verejnoprávnymi alebo súkromnými
a samotná propagácia výročia v prierezu celého roka.
K zabezpčeniu osláv 750. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici boli
vytvorené komisie :
Zloženie organizačného výboru osláv
Ján Králik – primátor mesta – PREDSEDA
Márius Mika – zástupca primátora mesta
40/413

Martin Baník – predseda Komisie školstva a športu
Štefan Babjak – predseda Komisie kultúry
Miroslav Muroň – prednosta MsÚ
Ján Chladný – vedúci odd. soc. vecí, kultúry, športu a vzdelávania
Jaroslava Hýblová – vedúca odd. ekonomického
Jozef Ivan – vedúci odd. organizačného a vnútornej prevádzky
Juraj Babjak – vedúci odd. územného rozvoja a komunálnych vecí
Dušan Jarina – vedúci referátu školstva, vzdelávania a kultúry
Vladimír Hudec – vedúci referátu pre mládež a šport
Alexander Hlavatý – vedúci referátu informatiky
Peter Pyšný – vedúci referátu vonkajších vzťahov
Peter Handlovský – vedúci kancelárie primátora mesta
František Vaškovič – náčelník Mestskej polície

Zloženie komisií 750. výročia
Komisia pre podujatia v oblasti kultúry
Dušan Jarina – vedúci referátu ŠVK – zodpovedný za vedenie komisie
Štefan Babjak – predseda Komisie kultúry
Asen Almáši – riaditeľ PKO
Mária Palúchová – riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska
František Junas – riaditeľ DK SKC
Rudolf Hromada – riaditeľ Štátnej opery
Marta Mácelová – Stredoslovenské múzeum
Dušan Gubík – predseda Klubu filatelistov 53-53
Miriam Ondrejková – referát, vzdelávania a kultúry
Zora Bittarová – referát, vzdelávania a kultúry
Ján Pivoluska – referát, vzdelávania a kultúry
Iveta Šváčová – referát, vzdelávania a kultúry
Komisia pre podujatia v oblasti športu
Vladimír Hudec – vedúci referátu pre MaŠ – zodpovedný za vedenie komisie
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Martin Baník – predseda Komisie školstva a športu
Ján Miškovič – firma Mišiak
František Gyure – riaditeľ CVČ
Karol Materni – AŠK Dukla
František Krč – riaditeľ ZARES
Dana Cibuľková – referát pre mládež a šport
Komisia pre osadenie a úpravu pamätníkov a pamätných tabúľ
Juraj Babjak – vedúci odd. územného rozvoja a komunálnych vecí – zodpovedný
za vedenie komisie
Márius Mika – zástupca primátora mesta
Jozef Haško – poslanec MsZ
Miroslav Kollár – riaditeľ MBB
Ján Kupec – riaditeľ Útvaru hlavného architekta
Miroslav Sura – riaditeľ Pamiatkového úradu
Dušan Jarina – vedúci referátu školstva, vzdelávania a kultúry
Jozef Pikula – vedúci referátu územného rozvoja a výstavby
Komisia pre lotériu mesta
Alexander Hlavatý – vedúci referátu informatiky – zodpovedný za vedenie
komisie
Zdeno Haring – hlavný kontrolór mesta
Magdaléna Machunková – vedúca KIS
Renáta Klementová – referát, vzdelávania a kultúry
Ján Valašťan – vedúci referátu organizačného
Margita Žolnerová – referát matriky a evidencie
Komisia pre vydanie Jurkovičovej monografie
Dušan Jarina – vedúci referátu ŠVK – zodpovedný za vedenie komisie
Oľga Lauková – riaditeľka ŠVK
Igor Graus – riaditeľ Štátneho archívu
Zuzana Drugová – riaditeľka Stredoslovenského múzea
Roman Hradecký – Pribicer 1. banskobystrická vzdelávaco–kultúrna spoločnosť
42/413

Imrich Nagy – UMB
Vladimír Patráš – UMB
Komisia propagačná
Jozef Ivan – vedúci odd. organizačného a vnútornej prevádzky – zodpovedný za
vedenie komisie
Ľubomír Motyčka – poslanec MsZ
Miroslav Muroň – prednosta MsÚ
Peter Handlovský – vedúci kancelárie primátora mesta
Peter Pyšný – vedúci referátu vonkajších vzťahov
Dušan Jarina – vedúci referátu školstva, vzdelávania a kultúry
Dagmar Svešniková – referát vonkajších vzťahov
Peter Tuhársky – referát informatiky
Komisia pre podujatia Dní mesta a Radvanského jarmoku
Miroslav Muroň – prednosta MsÚ – zodpovedný za vedenie komisie
Ján Chladný – vedúci odd. soc. vecí, kultúry, športu a vzdelávania
Jaroslava Hýblová – vedúca odd. ekonomického
Ján Chladný – vedúci odd. soc. vecí, kultúry, športu a vzdelávania
Asen Almáši – riaditeľ PKO
František Vaškovič – náčelník Mestskej polície
František Krč – riaditeľ ZARES
Dušan Jarina – vedúci referátu školstva, vzdelávania a kultúry
Jela Adamcová – vedúca referátu pre podnikanie a mestské organizácie
Peter Handlovský – vedúci kancelárie primátora mesta
Beata Janovcová – vedúca referátu životného prostredia
Vladimír Ďurečka – vedúci referátu dopravy a komunálnych služieb
Komisia technická
Vladimír Ďurečka – vedúci referátu dopravy a komunálnych služieb –zodpovedný
za vedenie komisie
Koloman Kovalík – riaditeľ SMM
Pavel Slovák – zástupca náčelníka MsP
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František Krč – riaditeľ ZARES
Karol Langstein – veduci referátu sociálnych vecí a bytovej politiky
Ján Janovec – vedúci prevádzkovo – technického referátu

Kultúrne, športové a spoločenské podujatia roku 750. výročia mesta Banská Bystrica
Január
- Novoročný koncert – Štátna opera (8.1), Mesto Banská Bystrica
- Cena primátora mesta za r. 2004 (11.1.) – Mesto Banská Bystrica
- Lotéria mesta Banská Bystrica – odštartovanie celoročnej akcie
- Ples mesta Banská Bystrica (22.1.) – Mesto Banská Bystrica
- Ján Egry (1824-1908), regenschori, dirigent, pedagóg a skladateľ – výstava k 180.
výročiu narodenia (1.1. - 11.1.) – Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká
knižnica
- Sága tlačiarenského rodu Macholdovcov v Banskej Bystrici.
(výstava Stredoslovenského múzea)
Február
- Inaugurácia poštovej známky Banskej Bystrice k 750. výročiu mesta (14.2.) – Mesto
Banská Bystrica
- Sága tlačiarenského rodu Macholdovcov v Banskej Bystrici.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Banskobystrická latka – medzinárodná súťaž v skoku do výšky mužov – Športová
hala na Štiavničkách – AŠK Dukla, Mesto Banská Bystrica

Marec
- Banská Bystrica vo filatelii – výstava, Štátna vedecká knižnica
- Lýdia Eckhardt – predstavenie letnej kolekcie módneho salóna
- Vyhlásenie najlepšieho športovca a športového kolektívu mesta Banská Bystrica –
Veľká sieň MsÚ – Mesto Banská Bystrica
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- Školy svojmu mestu - školské akadémie k 750. výročiu mesta – ZŠ mesta Banská
Bystrica
Apríl
- Banská Bystrica v dobových pohľadniciach – výstava zo súkromnej zbierky Jozefa
Kubiša (21.4.-30.) – Literárne a hudobné múzeum, ŠVK
- 750 rokov Banskej Bystrice v dejinách poštovníctva – výstava Poštového múzea
- Školy svojmu mestu - školské akadémie k 750. výročiu mesta – ZŠ mesta Banská
Bystrica
Máj
- 130. výročie V.F. Bystrého – odborný seminár, Štátna vedecká knižnica
- Archeologické bádania v širšom regióne Banskej Bystrice.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- 50 rokov činnosti Múzea SNP – dokumentárna výstava o činnosti a pôsobení inštitúcie od jej vzniku po súčasnosť – Múzeum SNP (11.5. – 31.7.2005)
- Cyklistické kritérium – Námestie SNP v Banskej Bystrici – Mesto Banská Bystrica
- Školy svojmu mestu - školské akadémie k 750. výročiu mesta – ZŠ mesta Banská
Bystrica
Jún
- Mesto Banská Bystrica deťom – podujatia k MDD – Mesto Banská Bystrica
- Školy bavia mesto – program MŠ a ZŠ mesta – Mesto Banská Bystrica
- Archeologické bádania v širšom regióne Banskej Bystrice.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Významné medzníky v histórii Banskej Bystrice.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Veduty Banskej Bystrice – Banská Bystrica na starých maľbách.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Známka – výstava pri príležitosti 70. výročia organizovanej filatélie v meste (2.6.25.6.) – Štátna vedecká knižnica
- Z histórie medenoruného baníctva v banskobystrickom regióne -seminár venovaný
750 ročnej histórii B. Bystrice a banskému okoliu (23.-24.6.)
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- Olympiáda detí materských škôl O putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica –
Futbalový štadión AŠK Dukla (16.6. 2005) - Mesto Banská Bystrica
- Bežecká štafeta žiakov ZŠ (100 detí x 750m) – Námestie SNP (21.6.) - Mesto
Banská Bystrica
- Športujeme s olympionikmi – premiéra súťažného podujatia pre mládež (23.6.) –
Námestie SNP – Olympijský klub, Mesto Banská Bystrica
- Futbalový turnaj partnerských miest mesta Banská Bystrica - Mesto Banská Bystrica
- Exhibičný futbalový zápas Dukly . Bystrica s atraktívnym zahraničným súperom–
Futbalový štadión AŠK Dukla - Mesto Banská Bystrica
- Školy svojmu mestu - školské akadémie k 750. výročiu mesta – ZŠ mesta Banská
Bystrica
Júl
- Významné medzníky v histórii Banskej Bystrice.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Veduty Banskej Bystrice – Banská Bystrica na starých maľbách.
(výstava Stredoslovenského múzea)
August
- Významné medzníky v histórii Banskej Bystrice.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Veduty Banskej Bystrice – Banská Bystrica na starých maľbách.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Povstalecká Banská Bystrica – výstava fotografií a dokumentov z r. 1944,
kedy bola Banská Bystrica centrom antifašistickej rezistencie na Slovensku –
Múzeum SNP (5.8. – 31.8.)
- Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský – výstava spojená s odhalením pamätnej
tabule (11.08. - 27.08.) – Literárne a hudobné múzeum, ŠVK, Mesto Banská Bystrica
- Hokejová exhibícia hráčov NHL – Zimný štadión v Banskej Bystrici – ŠaHK Iskra
Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica
September
- Dni mesta Banská Bystrica (5.-11.9.) – Mesto Banská Bystrica
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- Majstrovstvá sveta v orientačnej cyklistike (5.-11.9.) – Slovenský zväz orientačných
športov, ŠK BIKO, Mesto Banská Bystrica
- Mimoriadna Cena primátora mesta – udelenie ocenení k 750. výročiu
- Radvanský jarmok – Mesto Banská Bystrica
- Odhalenie súsošia Moyses – Kuzmány (29.9.) – Mesto Banská Bystrica
- Slovensko-české rendezvous – cyklus podujatí kultúry (29.9.-1.10.)
- Významné medzníky v histórii Banskej Bystrice.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Veduty Banskej Bystrice – Banská Bystrica na starých maľbách.
(výstava Stredoslovenského múzea)
- Historické pohľadnice Banskej Bystrice – výstava, Štátna vedecká
knižnica
- Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice, vedecká konferencia k 750
ročnej histórii mesta – ŠVK, UMB, Slovenská historická spoločnosť
Október
- Banskobystrické hudobné dni - 12. ročník - Štátna opera (21.10.-27.10.)
- Zrod emisie Banská Bystrica v roku 2005 – výstava z procesu tvorby novej poštovej
známky Banskej Bystrice – Poštové múzeum, Mesto Banská Bystrica
- Spevom, srdcom a tancom – slávnostné predstavenie folklórneho súboru Bystrina pri
príležitosti 25. výročia jeho založenia (22.10.) – FS Bystrina
- Dni seniorov – cyklus podujatí pre starších občanov mesta – Mesto Banská Bystrica
- Mesto seniorom – programy venované starším občanom – Mesto B.Bystrica
- Olympiáda seniorov – atletický štvorboj – Športový areál ZŠ Uhlisko, Mesto Banská
Bystrica
- Odhalenie busty M.R. Štefánika v Sásovej – Mesto Banská Bystrica
- Osobnosti športového sveta – Štátna opera, Mesto Banská Bystrica
November
- Lýdia Eckhardt – predstavenie letnej kolekcie módneho salóna
- Fest – Agentúra Forza
December
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- Banskobystrické Vianoce – Park kultúry a oddychu, Mesto Banská Bystrica
- Andrej Sládkovič – výstava originálnych ilustrácií M. Benku k básnickej zbierke
Detvan, (20.12.2005 -15.1.2006) – Literárne a hudobné múzeum, ŠVK
- Banskobystrický Silvester – Park kultúry a oddychu, Mesto B. Bystrica
- Ukončenie lotérie mesta k 750. výročiu – DK SKC, Mesto Banská Bystrica
- Ukončenie roka 750. výročia – Park kultúry a oddychu, Mesto Banská Bystrica
- Banskobystrická plavecká 24-hodinovka – Krytá plaváreň na Štiavničkách - Mesto
Banská Bystrica

Ekonomické zabezpečenie
Rozp.
Názov výdavku
klasifik.
637004 Výroba a osadenie súsošia Š.Moysesa a K.Kuzmányho
Obnova musty M.R.Štefánika v Sásovej
Oprava pamätných tabúľ viazaných na histor.udalosti mesta750. výročie
Monografia Jurkoviča, sprievodca mestom BB,zborník z
konferencie
o BB, zostavenie a vydanie monotematického čísla revue
Banskobystrický Permon, nákup publikácií o BB
Konferencia o meste BB
Kultúrne podujatia v priebehu roka (ples mesta, stretnutia s
osobnosťami mesta, „Námestie patrí deťom“, kultúrne podujatia na
Štiavničkách (koncerty sólistov a skupín), mimoriadna cena Pr,
lotéria mesta, „Slovensko-České randez-vous“, „Kultúrne leto
v rámci 750. výročia, kultúrne podujatia pre seniorov,
vyhodnotenie
súťaží k 750. výročiu (školáci, seniori, ...), „Školy svojmu
mestu“
(škol. akadémie pre žiakov, rodičov a občanov mesta), vernisáž
September – mesiac 750. výročia mesta
Vystúpenia a účasť kultúrnych telies partnerských miest v rámci
roka
Dotácie kultúrnym organizáciám na podujatia k 750. výročiu mesta
v rámci ich ročných plánov (Štátna galéria, ŠVK, Stredoslov. múzeum, Múzeum SNP, SOS, …)
Pamätné medaily, prívesky pre novorodencov, výroba ozdobných
list. papierov, darčekové predmety, …
Spolu

Suma
6000000,00
100000,00
200000,00
1700000,00
150000,00
3500000,00

1500000,00
500000,00
500000,00

850000,00
15000000,00
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Prvý banskobystrický ples
Pokračovaním plesovej tradície mesta dňa 22. januára bol prvý Banskobystrický ples v hoteli
Lux, na ktorý pozval primátor mesta Ján Králik mnoho popredných hostí. Slávnostné
otvorenie

plesu

bolo

venované

750.

výročiu

udelenia

privilégií

mesta.

Medzi

dvestopäťdesiatimi zúčastnenými hosťami boli primátor mesta Vladimír Maňka s manželkou,
prednosta Banskobystrického samosprávneho kraja Milan Marčok, rektor Univerzity Mateja
Bela Milan Murgaš s manželkou, prednosta Krajského úradu Milan Kepeňa s manželkou,
primátor mesta Brezno Jaroslav Demian s manželkou, ale i poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky Peter Muránsky. Atraktivitu plesu, okrem krásnych plesových rób dám,
umocňovala polnočná ohňová šou, ľudová hudba, tanečné skupiny spoločenského tanca,
miešané nápoje, barmanská šou. Hostia si mohli poochutiť na hydinovej paštéte, kuracích
prsiach plnených hydinovou pečeňou a ako dezertom zamatovou roládou. O polnoci bola
slávnostne uvedená 30 kilogramová, poschodová torta s priemerom osemdesiat centimetrov
v tvare banskobystrického erbu s archanjelom Michalom, venovaná 750. výročiu mestských
privilégií. Hostiteľom plesu bol primátor mesta Ján Králik s manželkou Annou, ktorý privítal
hostí príhovorom a otvoril ples primátorským tancom. Organizáciou plesu bola poverená Mgr.
Miriam Ondrejková, odborná pracovníčka Mestského úradu.

Cena primátora za mimoriadny prínos mestu Banská Bystricu bola udelená 11. januára
2005 týmto osobnostiam a kolektívom : za rok 2004 :
Spoločne: PaedDr. Ján Stanislav a PhDr. Dezider Tóth,
Slovenská agentúra životného prostredia v zastúpení - Ing. Miroslav Tončík,
Ing. arch. Jozef Frtús,
doc. Ing. Jana Kučerová,CSc.,
PhDr. Miroslav Mojžita
Protokol udeľovania ceny :
Slávnostný akt odovzdania Ceny primátora Mesta Banská Bystrica za r. 2005 vo Veľkej sále
Mestského úradu v Banskej Bystrici mal slávnostný protokol : Moderátor Ján Haruštiak
zahlásil Primátor mesta Ing. Ján Králik, CSc. a zazneli fanfáry mesta so slávnostnou
zvučkou mesta. Prichádzal primátor a viceprimátor v sprievode nových laureátov Ceny
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primátora, prítomní ovstali. Prvým programovým vstupom bola hudba dychového kvinteta
poslucháčov Akadémie umení v BB. Moderátor privítal prítomných na slávnostnom akte,
poďakoval za hudobný úvod a uviedol históriu Ceny primátora. Vyzval primátora a
viceprimátora, aby vykonali slávnostný akt ocenenia. Slávnostný akt ocenenia prebiehal tak,
že ocenenia odovzdali primátor a viceprimátor mesta, pri kvetoch, daroch a zápise do
Pamätnej knihy mesta asistoavali asistentky Cibuľková a Pályová. Moderátor vyzval
oceneného, ten vystúpil k čelnému stolu, moderátor prečítal životopis a charakteristiku
oceneného a požiadal ho o zápis do pamätnej knihy. Po zapísaní laureáta do pamätnej knihy
primátor a viceprimátor odovzdali tubus, plaketu, obraz, obálku, kvety. Ocenený sa usadil na
svoje miesto a

moderátor vyzval ďalšieho oceneného. Moderátor uviedol slávnostný

príhovor primátora mesta. Potom moderátor uviedol druhý programový vstup . Na záver
moderátor poďakoval účinkujúcim zaneli

fanfáry, odchádza primátor s viceprimátorom.

Moderátor po odchode primátora pozval prítomných na slávnostnú recepciu do jedálne MsÚ
s hudobný programo FS Bystrina.

Mimoriadnu cenu k 750. výročiu udelenia kráľovských mestských privilégií Belom IV. na
slávnosti

v Štátnej

opere

v septembri

dostali:

Igor

Bázlik

Ján

Nedvěd

Adriana
Mertin

Sklenaříková
Babjak

Ján Kováčik

Lotéria mesta k 750. výročiu udelenia mestských práv
Na zvýšenie zdravého lokálpatriotizmu, lásky k svojmu mestu a na zvýšenie historického
povedomia slúžila jubilejná Lotéria mesta. Permanentku do Štátnej opery, na krytú plaváreň,
na futbalové zápasy Dukly, poukaz na rodinný obed v reštaurácii, knihu o histórii mesta,
kozmetiku a iné darčeky venovalo v roku 2005 mesto Banská Bystrica 750 svojim občanom.
Odmenených vyžrebovali v tzv. Mestskej lotérii, ktorú mesto pripravilo k 750. výročiu
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udelenia mestských práv. Otcom myšlienky tejto neobyčajnej lotérie bol vedúci odboru
kultúry, školstva, vzdelávanai, sociálnych vecí a športu PaedDr.Ján Chladný. Lotéria
predstavovala celoročné podujatie, kedy každý týždeň sa pomocou počítača vyžrebovalo 15
Banskobystričanov. Ich mená pripravili

do počítača z centrálnej evidencie obyvateľov.

Vedúci referátu informatiky MsÚ Ing. Alexander Hlavatý pripravil počítačový program ,
ktorým sa každý evidovaný občan mesta dostal do zlosovacieho systému.

Rozmanité ceny

v hodnote 600 až 1 000 .-Sk boli v danom týždni rovnaké pre všetkých vyžrebovaných. Ako
v projekte lotérie uviedol zástupca prednostu úradu a autor lotérie Dr. Ján Chladný, prvé
žrebovanie bolo v utorok 11. januára v budove Mestského úradu. Prvých 15 výhercov získalo
vstupenky pre dve osoby v hodnote 660 korún na predstavenie Divadla Astorka. Ďalšie
žrebovania bývali vždy v piatok o 10.00. za prítomnosti hlavného kontrolóra města
a vybraných členov zlosovacej komisie. Prví žrebovali primátor, mestskí poslanci, riaditelia
mestských organizácií , sponzori a donori darov. Na regulérnosť losovania dohliadal hlavný
kontrolór mesta. Výhercov mesto zverejnilo na svojej úradnej tabuli, internetovej stránke aj
v tlačenom Spravodajcovi. Darčeky si mohli vyzdvihnúť na mestskom úrade. Celá lotéria
vyvrcholila 28. decembra, kedy mesto pripravilo pre všetkých 750 vyžrebovaných občanov
mesta- výhercov lotérie

kultúrny gala program, počas ktorého

mohol v záverečnom

žrebovaní jeden z nich získať mimoriadnu cenu. Gala program sa uskutočnil v Dome kultúry
v Banskej Bystrici. „Veríme, že lotéria zvýši vzťah občana k samospráve a mestu a pomôže
zvýšiť pocit spolupatričnosti a lokálpatriotizmu Banskobystričanov. “ povedal tvorca lotérie
Ján Chladný.
Hudobné dielo k 750. výročiu mesta
Homage á Banská Bystrica je názov diela, ktoré skomponal na počesť 750. výročia mesta
hudobný skladateľ, Vojtech Didi, rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici. Rukopis
partitúry venoval na slávnostnom prijatí primátorovi Jánovi Králikovi v januári 2005. Dielo
bolo premiérovo uvedené v Štátnej opere na Novoročnom koncerte 8. janura 2005.
Requiem aeternam venované 750. výročiu mesta Banská Bystrica.
V rámci 27. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša Bystrého bolo bohacujúce
vedenie rockového requiem skladateľa Ľubomíra Rašiho – Requiem aeternam venované
750. výročiu mesta Banská Bystrica. V kine Urpín 21.4. účinkovali: orchester
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Konzervatória J. L. Bellu a spojené spevácke zbory Konzervatória, Mladosť a J. Cikkera.
Requiem sa stretlo s veľkým záujmom a ohlasom publika.
Nové taláre
K sviatočnému jubileu mesta ušili pre predstaviteľov Mesta Banská Bystrica a členov
Mestskej rady vo výtvarných dielňach Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici .
Taláre zo zamatu majú dizajn historizjúceho kostýmu so zlatými ozdobnými šnúrami
a ozdobným erbom mesta. Súčasťou taláru je pôsobivá bareta opäť s dekoratívnym erbom
mesta na ľavej časti. Primátor mesta a členovia Mestskej rady v nich vystúpili po prvý raz na
slávnostnom mestskom zastupiteľstve 8.9. v Štátnej opere a na druhý deň na hlavnom
programe na Námestí SNP. .

Slávnostné mestské zastupiteľstvo Banskej Bystrice
Mestské zastupiteľstvo Banskej Bystrice sa zišlo 8. septembra na slávnostnom rokovaní
pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských privilégií. Vtedajšej banícko-rybárskej
obci Bystrica blízko Ľupče ich dal uhorský kráľ Belo IV. Na rokovaní sa zúčastnil aj
minister zahraničných vecí Eduard Kukan, viacerí poslanci NR SR, zástupcovia
deviatich družobných miest zo siedmich európskych krajín, cirkví, škôl, štátnej správy,
samosprávy, bývalých kráľovských miest a ďalší hostia.Výsady Banskej Bystrici
umožňoval voliť si svojho farára a vždy na jeden rok richtára či sudcu. Jej obyvatelia
mohli hľadať zlato, striebro a iné vzácne kovy, pričom museli kráľovi odovzdávať
desatinu zo zlata a osminu zo striebra a ďalších kovov. Na vyčlenenom území mohli
slobodne využívať úžitky z hájov, lesov a vôd okrem poľovačky a rybolovu. Stanovili aj
pravidlá zápasov. Primátor Ján Králik pripomenul najvýznamnejšie medzníky histórie
mesta pod Urpínom. Turecké nájazdy, epidémie, ktoré ho zasiahli, obrovský požiar
z roku 1761, ktorý zničil vyše 300 domov. Rovnako jeho výrazný rozkvet v 18. storočí
i novšiu históriu, počas ktorej sa zapísalo aj ako centrum Slovenského národného
povstania. V Banskej Bystrici žili a tvorili významné osobností, napríklad Matej Bel,
Štefan Moyses, Andrej Sládkovič, Ján Botto, Jozef Dekret Matejovie, Terézia Vansová,
Ján Cikker, Dominik Skutecký. Mesto po čiastočnej stagnácii v minulých rokoch začína
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znovu napredovať, uviedol Králik.Na záver zasadania zastupiteľstva v banskobystrickej
Štátnej opere odovzdal primátor Králik symbolicky kľúče od mesta kráľovi Belovi IV.
Ocenil jeho počin pred 750 rokmi, ktorým sa začal rozvoj vtedajšej obce. Tá sa postupne
zmenila na jedno z najvýznamnejších slovenských miest. Hlavné oslavy 750. výročia
udelenia mestských výsad mali pôsobivý scenár a krásne slnečné počasie.
Deň 8. september sa slávnostným zasadnutím banskobystrického mestského zastupiteľstva za
účasti predstaviteľov štátnej správy, samospráv, partnerských miest, cirkví a ďalších hostí sa
začali hlavné oslavy 750. výročia udelenia mestských výsad Banskej Bystrici. Zasadnutie
bolo spojené s krstom monografie Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica.Zaujímavosťou
je, že kniha vyšla až tento rok, hoci jej autor Emil Jurkovič ju dokončil v roku 1922. Podľa
pôvodnej zmluvy s mestom ju mal dokončiť už v roku 1904, ale spracovanie obsiahleho
materiálu si vyžiadalo predĺženie tvorby diela. Po kúpe diela zasa mesto dlho odkladalo jeho
vydanie. Podujatia k 750. výročiu udelenia mestských výsad prebiehajú v Banskej Bystrici
celý rok, hlavné oslavy sú však spojené s Dňami mesta Banská Bystrica od dneška do nedele.
Tie sú preto tento rok veľkolepejšie než zvyčajne. Podľa ich dramaturga Asena Almášiho,
riaditeľa Parku kultúry a oddychu, by mali zaujať všetky generácie Banskobystričanov.
Program mal názov Deň tanca. Na historickom Námestí SNP sa od poludnia do 21:00
vystriedali hudobníci a tanečníci rôznych štýlov od krojovanej dychovky cez scénický
moderný tanec, disko tance, latinskoamerické tance, spoločenské tance až po contry skupinu.
Výnimkou boli folkloristi, ktorým patril nedeľný program. Ťažiskovými dňami podujatia bol
piatkový Deň histórie a sobotný Deň veselosti. V piatok popoludní predviedli v dobových
scénach herci Bábkového divadla na Rázcestí historickú udalosť udelenia mestských výsad
uhorským kráľom Belom IV. banícko-rybárskej obci Bystrica z roku 1255. Program
pokračoval vystúpeniami Františka Nedvěda, finalistami súťaže Superstar, ohňovou šou
a ohňostrojom, po ktorom bude až do polnoci diskotéka s laserovou šou. V sobotu Námestie
SNP patrilo akrobatom z ukrajinskému cirkusu, skupinám historického šermu, jarmočným
vystúpeniam imitátorov, kaukliarov a kúzelníkov, dixielandu či skupine Senzus. „Deň
veselosti“ uzavrelo vystúpenie bývalých banskobystrických rockových kapiel Legendy
bystrického undergroundu. Nedeľný program mal názov Deň ľudovej kultúry a budú ho tvoriť
prevažne vystúpenia folklórnych skupín, vrátane hostí z Fínska. Deti sa tmali možnosť
zabaviť s Majstrom N. „Počas piatka, soboty a nedele boli ešte mimo hlavného pódia na
Námestí SNP aj vedľajšie programy, ako vystúpenia bábkarov a hudobníkov. Svoje umenie
v centre mesta predvádzalo a predávalo vyše dvesto ľudových výrobcov. Súbežne s Dňami
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mesta bol v centre Banskej Bystrice od piatka do nedele aj tradičný už 348. Radvanský
jarmok.
Monografia Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica
Po prvý raz vôbec vyšla pozoruhodná monografia Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica,
ktorú autor Emil Jurkovič (Jurkovich) dokončil v roku 1922. Mesto pod Urpínom ju vydalo
pri príležitosti získania mestských výsad, ktoré pred 750. rokmi udelil vtedajšej baníckorybárskej obci Bystrica uhorský kráľ Belo IV. Dňa 8. augusta Publikáciu posypal lupienkami
kvetov minister zahraničných vecí Eduard Kukan a primátor Banskej Bystrice Ján Králik, čím
ju uviedli do života. Kniha vyšla v náklade tisíc výtlačkov, má vyše 550 strán, skladá sa z 32
kapitol doplnených rozsiahlymi poznámkami. Banská Bystrica doteraz nemala skutočne
vedeckú monografiu, ktorá by mapovala jej dejiny z pohľadu modernej historickej vedy. Pre
vznik monografie bolo dôležité, že v meste v roku 1896 založili Banskobystrickú historickú
archeologickú spoločnosť. Zbierala historické artefakty a plánovala založiť mestské múzeum.
Orientovala sa aj na prípravu historickej monografie o Banskej Bystrici. Emil Jurkovič,
profesor a neskorší riaditeľ katolíckeho gymnázia, plánoval monografiu uzavrieť do konca
roku 1904, no vzhľadom na množstvo materiálov sa práca na diele predlžovala. Medzitým sa
rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a Jurkovič zostal žiť v Budapešti, kde dielo v roku 1922 dokončil.
Vydať sa ho však počas jeho života, ani po autorovej smrti (1936), napriek viacerým pokusom
nepodarilo. Vďaka tímu zanietencov , prekladateľom, redakčnej rade, jazykovému
korektorovi a výbornej spolupráci s Tlačiarňami BB v Banskej Bystrici sa Mestu podarilo
dielo vydať v slovenskom jazyku. Prekladane z maďarčiny, latinčiny a nemčiny bolo náročné,
pretože sa jednalo o zastaralé jazykové mutácie. Redakčne a výtvarne ju spracoval PaedDr.
Dušan Jarina. Knihu dostali do daru všetci zahraniční hostia jubilejných osláv. rezentácia
mesta v centre Bratislavy

„Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“.
Primaciálny palác a Hlavné námestie v Bratislave sa stali na tri dni 25.-27.8.2005 priestorom,
v ktorom Banská Bystrica pri príležitosti svojich 750. narodením poriadala prezentáciu „Za
živa v Bystrici, po smrti v nebi“. Dni mesta Banská Bystrica v Bratislave sa začali tlačovou
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besedou, na ktorej sa novinárom spoločne prihovorili primátori oboch miest - Andrej
Ďurkovský a Ján Králik. Ďalším podujatím bola odborná konferencia na tému „Investičné
možnosti a prebiehajúce rozvojové projekty Mesta Banská Bystrica“. Medzi zúčastnenými
boli aj viacerí zástupcovia veľvyslanectiev, pôsobiacich v Bratislave.
Na konferencii odzneli informácie o najdôležitejších projektoch a strategických zámeroch
mesta Banská Bystrica. Hovorilo sa, napríklad, o budovaní čističky odpadových vôd
a kanalizačného systému mesta z prostriedkov Európskej únie, o podpore začínajúcim
podnikateľom, ktorú poskytuje Podnikateľský inkubátor a BIC, ale aj o výstavbe Europe
Shopping Centra na Huštáku, boli tiež predstavené zámery výstavby mesta do budúcnosti.
Špeciálne postavené pódium v pešej zóne, autorom stvárnenia ktorého bol pán Fero Lipták,
pútalo veľkú pozornosť divákov. Počas troch dní sa na ňom predstavili Bratislavčanom
a návštevníkom hlavného mesta banskobystrickí umelci. Medzi nimi Tradičné bábkové
divadlo Antona Anderleho s „Najmenším cirkusom na svete“, „The TRIOTON“ Fakulty
muzických umení Akadémie umení s cimbalovým koncertom, Štúdio tanca Banská Bystrica s
„Nekončiacim tancom“, skupiny STO MÚCH, LUNÁRNE LEGENDY, DRUŽINA so svojím
koncertom. Deťom sa veľmi páčili chodúle, dospelí si v blízkosti pódia našli informačný
stánok s propagačnými materiálmi o Banskej Bystrici a minikino, v ktorom sa premietali
dokumentárne filmy o Banskej Bystrici. Atmosféru slávnosti dokresľoval výtvarný
happening. Celé toto podujatie dostalo svoj priestor vďaka spolupráci s magistrátom hlavného
mesta, ktorý sa snaží aj takými akciami potvrdiť, že Bratislava je hlavným mestom naozaj pre
všetkých Slovákov. Podobne sa preto už toto leto v nej predstavili aj mestá Trenčín
a Piešťany. Banská Bystrica na druhej strane zase veľmi rada využila ponúkanú príležitosť,
podobne ako pred tromi rokmi, keď sa konali Dni Banskej Bystrice v Prahe. Do mozaiky
osláv výročia udelenia mestských práv si tak Banská Bystrica minulý týždeň pripísala ďalšie
vydarené – tentoraz bratislavské – podujatie. Prezentáciou mesta bola poverená agentúra
Mana z Banskej Bystrice.
Osadenie busty Milana Rastislava Štefánika Sásovej
Osadenie busty bolo jedným z podujatí k jubileu mesta. Počas totality dlhé roky bustu
opatrovali manželia Roháčovci, obaja rodáci zo v Sásovej.
Busta je jediná svojho druhu na Slovensku , ktorá zobrazuje legendárneho slovenského
politika bez generálskej čiapky. Stavebníkom bolo Mesto Banská Bystrica.Účel : Busta
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s podstavcom bude umiestnená na voľnom priestranstve pod vežou, vpravo od vchodu do
veže. Podstavec z betónu, obložený žulovými doskami - rozmery : 400 x 400 x 1200 mm. Na
podstavec sa sa umiestnila kópia pôvodnej bronzovej busty z patinovaného epoxydu. K buste
bude viesť upravený chodník zo zámkovej dlažby. Ako okrasné prvky budú slúžiť
4 kameninové kvetináče s nízkou zeleňou a sadové úpravy. História diela :
Dielo vzniklo na objednávku občanov Sásovej v roku 1937. Občania sa na dielo vyzbierali
7197,80 korún zbierkou. Vvytvoril ho akademický sochár L.Majerský z Bratislavy.
Slávnostné odhalenie pamätníka sa uskutočnilo v nedeľu 6.6. 1938. Program sa začal
zahratím štátnej hymny, ktorú zahrala Vojenská hudba z B.Bystrice.Starosta obce masný
preniesol uvítací príhovor. Slávnostný príhovor pred odhalením mal evanjelický farár
z B.Bystrice Holčík. Ďalšie príhovory mali zástucovia Sokola a Národnej gardy. Spevácky
zbor

zaspieval

pieseň

„Sláva

tebe“.Podľa

dochovaných

informácií

a existujúcej

fotodokumentácie stál pamätník v obci Sásová po roku 1938. Busta generála Štefánika bola
v jedenapolnásobnej veľkosti zhotovená z bronzu. V 50- tych rokoch bola busta a pomník
odstránený a zachránila ho rodina Ing. Roháča zo Sásovej. Ing. Ladislav Roháč s manželkou
Annou Roháčovou bustu vyše 50 rokov ukrývali. Na základe ich osobnej angažovanosti
vznikol zámer reinštalácie sochy pri príležitosti 125.výročia narodenia Štefánika a 750.
výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici.

Zámer Mesto Banská Bystrica

podporilo zadaním úlohy vytvoriť epoxydovú kópiu busty a úpravou terénu v Sásovej.
Úlohou zabezpečenia

odliatia kópie busty a rokovaním s umelcami bol poverený refrát

školstva, vzdelávania a kultúry MsÚ v Banskej Bystrici. Autor pôvodného návrhu bronzovej
busty . akad. sochár L.Majerský v roku 1938. Autor návrhu znovuosadenia busty : Ing.arch.
Dušan Čupka / CD ateliér B.Bystrica /. Autorkou návrhu sadovníckych úprav bola Ing.
Jarmila Roháčová / CD ateliér B.Bystrica / . Odliatie epoxydovej kópie busty : akademický
sochár Ján Filo. Zodpovedný pracovník MsÚ : PaedDr. Dušan Jarina , vedúci referátu ŠVK.
V znamení 750. výročia mesta 348. Radvanský jarmok
Tohtoročný jarmok sa konal v duchu osláv 750. výročia udelenia mestských výsad
voľakedajšej obci Bystrica, predchodkyni terajšej Banskej Bystrici. V historickom jadre na
Námestí Štefana Moysesa, Námestí SNP a v Dolnej ulici predvádzalo um a zručnosť asi
200 ľudovo-umeleckých remeselníkov. Na tradičných jedlách a nápojoch si mohli
pochutnávať návštevníci na Vajanského námestí v 60 stánkoch. Na Štefánikovom nábreží
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a Hronskom predmestí lákali rodičov s deťmi kolotoče a zábavné atrakcie. Dom kultúry
a jeho okolie na Námestí slobody ponúkalo jarmočné nákupy spotrebného tovaru v 50
stánkoch.
Radvanský jarmok otvoril 9. septembra primátor mesta Ján Králik.
Otvorenia jarmoku sa zúčastnil aj vzácny hosť - prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý so
záujmom sledoval otvárací ceremoniál. Z príhovorov sa bolo možné dozvedieť, že tradície
Radvanského jarmoku siahajú až do 17. storočia, keď samostatná obec Radvaň získala v roku
1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie. Spočiatku mal podobu
tradičnej výmeny tovaru medzi obyvateľmi mesta a dediny, neskôr prebral na seba úlohu
zásobovania poľnohospodárskymi, remeselnými a priemyselnými výrobkami. Miesto na ňom
našli remeselníci - súkenári, čižmári, klobučníci, krpčiari, hrnčiari, medovnikári a ďalší
majstri. V posledný deň jarmoku si chlapi kupovali varešky, ktorými jemne udierali mladé
ženy a dievčatá. Neskôr sa táto tradícia rozšírila na všetky jarmočné dni. Mesto pri príprave
jarmoku vychádza práve z týchto tradícií a oživuje jeho slávu. Veď o tejto udalosti roka písali
takí velikáni ako Andrej Sládkovič alebo Jozef Gregor Tajovský.
Tradičné slovenské výrobky
Tradičné slovenské výrobky a remeslá dominovali v poradí už na 348. ročníku Radvanského
jarmoku, ktorý 11. septembra

vyvrcholil v Banskej Bystrici. Konal sa od piatku a bol

súčasťou Dní mesta, ktorými si Banská Bystrica pripomenula 750. výročie udelenia
mestských výsad jej predchodkyni, obci Bystrica, uhorským kráľom Belom IV.
Organizátori nadviazali na vlaňajší jarmok, keď sa rozhodli vrátiť mu podobu klasického
jarmoku. V predchádzajúcich rokoch totiž skôr pripomínal výpredaj lacného textilu najmä
z východnej Ázie. Pre takýto tovar aj tentoraz vyhradili priestor mimo centra mesta, pred
Domom kultúry, SKC, kde bolo vyše 50 stánkov. Záujem oň však bol veľmi malý.
Centrum mesta - Námestie SNP, Moysesove námestie a Dolná ulica - patrili tohto roku
približne 200 výrobcom a predajcom tradičných ľudových výrobkov. Boli medzi nimi kováči,
korytári, výrobcovia fujár a píšťal, medovnikári, drotári, rezbári a majstri ďalších remesiel.
Na Vajanského nábreží, známom aj ako Hušták, predajcovia rozložili stánky s jedlom
a nápojmi. Mnohých návštevníkov však odrádzali pomerne vysoké ceny. Za desať
dekagramov opekanej klobásky pýtali predavači 35, kačky 39 a za guľáš aj 60 a viac korún.
Na Štefánikovom nábreží a Hronskom predmestí lákali rodičov s deťmi kolotoče a zábavné
atrakcie. Do Radvanského jarmoku sa vrátila aj typická jarmočná tradícia. V posledný deň
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jarmoku si chlapci kupovali varešky, ktorými mohli jemne udierať mladé ženy a dievčatá po
zadku. Neskôr sa táto tradícia rozšírila na všetky jarmočné dni. Na tohtoročnom ich túto
možnosť využilo už len málo návštevníkov. Privilégium na usporiadanie jarmoku dostal
v 17.storočí gróf Radvanský zo samostatnej obce Radvaň od kráľa Leopolda I. ešte v roku
1650. Jeho symbolom sa stala vareška ako pocta dobrému jedlu, úrode, majstrom remeselníkom i jarmočníkom. Spočiatku mal podobu tradičnej výmeny tovaru medzi
obyvateľmi mesta a dediny, neskôr prebral na seba úlohu zásobovania poľnohospodárskymi,
remeselnými a priemyselnými výrobkami. V Radvani usporadúvali jarmok až do začiatku 70.
rokov minulého storočia. Dedinu vtedy zrúcali a na jej mieste postavili sídlisko rovnakého
mena. Neskôr sa jarmok konal na rôznych miestach Banskej Bystrice, až v posledných rokoch
sa presťahoval do centra mesta. Objavujú sa však aj názory, že by sa mal vrátiť na územie
voľakedajšej Radvane.
Legendy banskobystrického undergroundu k 750. výročiu udelenia mestských výsad
Banskej Bystrici
V sobotu 10. septembra v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských výsad Banskej
Bystrici pripomenuli na Námestí SNP priaznivcom rockovej muziky najznámejšie hity.
„Podarilo sa dať dohromady aj partie muzikantov, ktorí už roky spolu nehrajú. Pre
pamätníkov to bude výlet strojom času do obdobia, keď elektrická gitara bola symbolom
vzdoru voči totalitnému režimu,“ povedal dramaturg koncertu Aty Béreš. Poznamenal, že
vývoj v hudbe sa nezastavil a mládeži dennodenne „prikrmovanej“ umelo vyrobenými
hviezdami Superstar asi rocková hudba nelahodí. Ale iste sa nájdu takí, ktorí si radi vypočujú
naživo hranú muziku a neprekáža im, že rockoví veteráni majú o pár kíl viac a o pár vlasov
menej. Nosia divokosť v srdci. Nie je to imidž, je to životný postoj, dodal Béreš. Na pódium
sa po rokoch vrátia veteráni rockovej scény VZNCH (Voľné združenie nezáväzného
charakteru), Hematit, Asfalt a Hasiaci prístroj. VZNCH sa objaví v zostave, v ktorej žalo
úspechy na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia po Slovensku
i na Morave. Bolo uznávanou rock´n´rollovou formáciou a frontmana kapely Oskára Szabóa
pokladali za slovenského Jima Morrisona. VZNCH dodnes veľmi sporadicky vystupuje
v novom zložení, banskobystrickému publiku sa však bude prezentovať po desiatich rokoch
v pôvodnej zostave. Najvýraznejší a najznámejší predstaviteľ heavy metalu Hematit poteší
milovníkov tohto žánru skladbami zo svojho najslávnejšieho obdobia. Viacerí muzikanti tejto
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formácie sa presadili v profesionálnych hudobných telesách. V roku 1997 bola predkapelou
slávnej britskej skupiny Nazareth pri jej banskobystrickom koncerte. Reprezentant tvrdého,
rýchleho trashmetalu Asfalt zahrá v zostave, v ktorej slávil najväčšie úspechy. Na začiatku
deväťdesiatych rokov minulého storočia o ňom hovorili ako o bystrickej Metallice. Záver
koncertu patril punkovým veteránom, združeným v trojčlennej formácii Hasiaci prístroj.
Dušan Ivan a jeho punkáči sa môžu popýšiť účinkovaním v mnohých krajinách Európy, ich
skladby patria v slovenskom punku k tomu najlepšiemu, čo v tomto žánri vytvorili.
Školy bavia mesto
Pôsobivé podujatie k 750. výročiu mestských privilégií sa uskutočnilo

v dňoch 6. júna –

20. júna 2005 na Námestí SNP v Banskej Bystrici. V rámci podujatia “Školy bavia mesto“,
ktoré sa konalo v dňoch 6. - 20. júna 2005 deti redvádzali svoj talent a umenie a zabávali
občanov. Na Námestí Slovenského národného povstania, vystúpilo
škôl,13 základných škôl,
folklórneho

Základná umelecká škola Jána Cikkera,

súboru Matičiarik,

19 materských

tri zložky detského

detský folklórny súbor Prvosienka a štyridsaťčlenný

orchester poslucháčov Vysokej hudobnej školy a konzervatória Windband Viventy z fínskeho
mesta Oulu. V priebehu jedenástich popoludní,

v čase od 13,00 – 16,00 hod.,

sa na

vystúpeniach podieľalo 1712 detí predškolského, mladšieho, staršieho školského veku
a vysokoškolákov pod vedením svojich pedagógov. V deň osláv Svetového dňa darcov krvi,
t. j. 14. júna 2005 svojim záverom programu prispela Základná škola na Sitnianskej ulici 32.
Program vyvrcholil 20. júna 2005 vystúpením dvoch materských a jednej základnej školy,
ktorý zavŕšilo vystúpenie rómskych skupín „Občianskeho združenia Carmen“ predvedením
novodobých rómskych tancov, znázorňujúcich úroveň súčasného rómskeho etnika.
Stretnutie rodákov v parku
Banskobystrický Mestský úrad pripravil v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských výsad
stretnutie rodných obcí svojich prisťahovaných občanov. Spolu s Maticou slovenskou ho
organizoval 17. septembra v sobotnom popoludní v Mestskom parku. Hovorkyňa magistrátu
Dagmar Svešniková uviedla, že na podujatí sa zúčastnia obce rodákov zo Zemplína,
Novohradu, Gemera, Liptova a Turca.„Zámer tohto podujatia je dvojaký. Prvý je ten, že tí
obyvatelia Banskej Bystrice, ktorí sú rodáci z iných regiónov, chcú takto poslať zdravicu
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Banskej Bystrici k jej 750. narodeninám. Druhým zámerom je oživiť spoločenský život
v Mestskom parku, v ktorom sa v minulosti pravidelne konávali spoločenské podujatia,“
uviedla

15. septembra novinárom

Dr. Svešniková. Dodala, že mestský park svojou

architektúrou túto myšlienku symbolizuje. Zhromaždisko s altánkom v strede parku
predstavuje Banskú Bystricu a lúčovite sa zbiehajúce uličky symbolizujú rodákov odinakiaľ,
ktorí v meste žijú. Slávnostné otvorenie stretnutia bolo o 13:00 hod. Každá obec rodákov
mala potom asi 15-minútovú prezentáciu. V jednotlivých uličkách parku mala každá obec
štyri stánky, v ktorých priblížila svoje tradície v podobe remesla či ochutávky krajovej
špeciality. Podujatie bolo sprevádzané vystúpením dychovej hudby Cementón, džezovej
kapely Jozefa Karvaša a programom banskobystrickej Akadémie umení s názvom Aj v máji
sú Vianoce. Názov stretnutia rodákov bol : Môj domov je Banská Bystrica – toto stretnutie
pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici pripravili 17.
septembra

rodáci z iných regiónov, ktorí žijú v tomto meste.V pestrom programe pod

názvom Môj domov je Banská Bystrica obce rodákov z Gemera-Malohontu, Liptova,
Novohradu, Turca a Zemplína ponúkali hudbu, piesne, zvyky a ukážky rôznych pochúťok
a remeselnej tvorby svojich rodísk. Rodáci zo Zemplína si pozvali folklórnu skupinu zo
Zemplínskeho Klečenova, ktorá predviedla melodické piesne južnej časti východného
Slovenska a ukážky spracovania konope i tkania kobercov a plátna. Richtárka obce rodákov
z Gemera-Malohontu Soňa Černáková pozvala do Banskej Bystrice trio fujaristov zo známej
Kokavy nad Rimavicou. „Turčiansku záhradku“ okrem piesní a propagačného materiálu
reprezentovala medovnikárka Mária Balačinová z Košťan nad Turcom, nositeľka titulu
Vynikajúca podnikateľka za rok 1999. Podľa primátora Jána Králika napriek tomu, že Banská
Bystrica má 750 rokov, je mladým mestom, zloženým z obyvateľov, ktorí prišli sem
z rôznych kútov Slovenska. Králik je veľmi rád, že tie aktivity smerujú k tomu, aby platilo
„Zaživa v Banskej Bystrici, po smrti v nebi“ napriek tomu, že tento odkaz už je pomaly sto
rokov starý. Rodákov do jubilujúcej Banskej Bystrice prišli pozdraviť predstavitelia
samosprávy- primátori Alexander Slafkovský z Liptovského Mikuláša, Pavel Gavalec
z Poltára a Tomáš Lešo z Vranova nad Topľou, zástupca primátora Rožňavy Dionýz Kémy
a starosta Kokavy nad Rimavicou Ondrej Bálint. Obce rodákov, ktorých činnosť zastrešuje
Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Banskej Bystrici, usporiadali takéto stretnutie
po prvý raz. Podľa členky výboru MO MS Nataše Bačíkovej chcú ich organizovať aj
v ďalších rokoch. Doteraz obce rodákov z piatich slovenských regiónov organizovali vlastné
podujatia a spoločne sa stretávali iba raz ročne na futbalovom turnaji.
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Výtvarníci k výročiu mesta
Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení AU v B.Bystrici pod vedením prof. Jána
Hološku usporiadala k 750. výročiu mesta Medzinárodné maliarske sympózium, ktoré má
umelecký význam a dôležitosť. Podujatie bolo podporované a v spolupráci s Mestom Banská
Bystrica. Dňa 19.9.2005 sa účastníci zúčastnili slávnostného prijatia vo Veľkej sieni mesta .
Za oblasť kultúry sa im prihovoril PaedDr.Ján Chladný, viceprednosta Mestského úradu. Dr.
Renátou Klementovou bola zodpovedná za prevzatie originálnych výtvarných diel s motívom
mesta do obrazového fondu mesta. Hostia uskutočnili zápis do Pamätnej knihy mesta. Na
prijatí boli Prof. Mieceslaw Zielmek, profesor výtvarného umenia z Univerzity Mikuláša
Kopernika v poľskej Toruni a jeho 4 poprední nadaní poľskí umelci - študenti , Prof. Ján
Hološka profesor. na Akadémii umení v B.Bystrici, Mgr.art. Martina Lacová - prof. maľby na
Akadémii umení v B.Bystrici a 4 slovenskí mladí umelci - študenti AU BB.

Mimoriadna Cena primátora mesta pre príležitosti 750. výročia Banskej Bystrice
30. septembra 2005 sa v Štátnej opere v Banskej Bystrici uskutočnilo výnimočné podujatie.
Pri príležitosti 750. výročia udelenia kráľovských mestských privilégií Banskej Bystrici Ján
Králik, primátor mesta, udelil Cenu primátora piatim osobnostiam za reprezentáciu mesta
doma i v zahraničí.Držiteľmi ocenenia sa stali Martin Babjak, Honza Nedvěd, Peter Kováčik,
Igor Bázlik a Adriana Sklenaříková - Karembeu.
V zaujímavo komponovanom programe sa ocenení predstavili ukážkami svojej tvorby umenia, resp. krátkym videomedailónom. Svoj vrúcny vzťah k Banskej Bystrici každý z nich
poodhalil aj priamo na pódiu. Oceneným i divákom sa tisli do očí slzy pri odzbrojujúcej
výpovedi Honzu Nedvěda, či majstrovstve Martina Babjaka. Hudobný skladateľ Igor Bázlik
predviedol aj neskoršie svoju virtuozitu i ako hudobník. Pri predstavovaní životnej púte,
úspechov a konkrétnej činnosti na poli kultúry a športu Jána Kováčika mnohí uznanlivo
pokyvovali hlavami. Škoda len, že slávnosti sa nemohla zúčastniť Adriana Sklenaříková Karembeu pre neodkladné povinnosti, ktoré ju prinútili na poslednú chvíľu zmeniť prisľúbenú
účasť. Všetci ocenení ubezpečili prítomných, že vo svojom úsilí dokazovať kvalitné výsledky
nepoľavia a i naďalej budú niesť dobré meno mesta Banská Bystrica vo svojej aktívnej tvorbe
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i civilnom živote.Zo slávnosti pripravila zostrih aj regionálna televízia, takže aj občania, ktorí
sa nezúčastnili slávnostného aktu priamo v Štátnej opere, mohli si vychutnať mimoriadnu
atmosféru slávnosti vo svojom domove.

Odhalenie pamätnej tabule na budove Lesov SR
Na náklady mesta, na budovu Lesov Slovenskej republiky pribudla v jubilejnom, 750. roku
mesta do centra Banskej Bystrice nová pamätná tabuľa, ktorá je venovaná pamiatke
pôsobenia významného štúrovského spisovateľa, lesného a banského lekára

Kazimíra

Zechentera Lakomerského. Slávnostné odhalenie tabule s kultúrnym programom uskutočnil
zástupca primátora Márius Mika a generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky Ing.Vinš.
Do kroniky mesta uvádzame príhovor viceprimátora Máriusa Miku pri príležitosti odhalenia
tabule : “Vážený pán generálny riaditeľ, vážení spoluobčania, dámy a páni, naše krásne mesto
Banská Bystrica oslávilo v tomto roku 750. výročie udelenia mestských privilégií. Som rád,
že v cykle mnohých bohatých podujatí k výročiu mesta uzatvárame tento jubilejný rok
poctou slávnemu rodákovi.

Pamätná tabuľa, ktorú Mesto Banská Bystrica venuje tejto

budove, patrí Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi Laskomerskému. Vzdávame tak poctu
veľkému rodákovi, spisovateľovi, národovcovi, ktorý tu pôsobil ako lesný a banský lekár.
Pamätnou tabuľou chceme pripomenúť a ukázať najmä mladej generácii ako i návštevníkom
mesta, akú vzácnu osobnosť má Banská Bystrica vo svojich kultúrnych dejinách. Veríme, že
mramorovou tabuľou splácame dlh veľkému mužovi našich dejín. Chceme zároveň vzbudiť
záujem o jeho dielo a odkaz. Laskomerský sa narodil v tomto meste, a po ukončení
medicínskeho štúdia vo Viedni, tu prvé tri roky pracoval ako lesný a banský lekár. Tieto roky
opísal v memoárovej knihe „Päťdesiat rokov slovenského života“. Jeho dielo podáva mnoho
zaujímavých

informácií

o Banskej

Bystrici

devätnásteho

storočia.

Okrem

svojho

národoveckého postoja, zanechal budúcim generáciám memoárovú, humoristickú, satirickú,
dramatickú a cestopisnú tvorbu. Portrétna rytina spisovateľa v mramore je dielom
akademickej maliarky Jany Viktorovej , ktorá bola prvou absolventkou Akadémie umení
v Banskej Bystrici. V mene Mesta Banská Bystrica a kultúrnych spoluobčanov vyslovujem
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nášmu slávnemu rodákovi úctu a vďaku za veľké celoživotné dielo pre mesto a národ. Len
ten národ je veľký, ktorý si ctí svoju históriu, osobnosti a kultúru. Veríme, že pamätná tabuľa
svojou historickou výpoveďou obohatí historické jadro mesta, túto vzácnu a krásnu budovu
Lesov Slovenskej republiky i kutúrne povedomie okoloidúcich občanov. Nech naša sláva
a úcta ovenčí meno vzácneho muža Slovenska a Banskej Bystrice – Gustáva Kazimíra
Zechentnera Laskomerského ! „

Prezident SR v banskobystrickej kancelárii
Prezident Ivan Gašparovič pokračoval v tradícii svojho predchodcu a s občanmi sa stretával
aj v banskobystrickom pracovisku prezidentskej kancelárie. „Ak má kancelária plniť svoj
účel, je potrebné, aby tu boli aj stretnutia s občanmi, ak o to občania budú mať záujem. Ale
o periodicite alebo rozvrhu kedy tu budem sa hovoriť nedá,“ povedal po návšteve
banskobystrického pracoviska prezidentskej kancelárie 1. apríla I. Gašparovič. Dodal, že
frekvencia jeho návštev bude závisieť od počtu ľudí, ktorí budú mať záujem o stretnutie
s ním. Súčasné priestory kancelárie prezidenta v banskobystrickej Štátnej a vedeckej knižnici
sú podľa prezidenta vyhovujúce a neplánuje ich meniť. Výjazd do Banskej Bystrice začal
prezident v Novej Bani, kde sa stretol s predstaviteľmi tamojšej samosprávy a starostami
okolitých obcí. Svoj program uzavrel na premiére predstavenia vojenského súboru Jánošík
v banskobystrickom Dome kultúry.

Vyjadrenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Banskej Bystrici
Za najdôležitejšie v doterajšom pôsobení vo funkcii prezidenta považuje Ivan Gašparovič to,
že zatiaľ neurobil žiaden chybný krok. Povedal to na pracovnom výjazde v Banskej Bystrici
9. septembra

pred poslancami NR SR za Banskobystrický kraj, Banskobystrického

samosprávneho kraja a Mesta Banská Bystrica. Slovensko je podľa Gašparoviča vo zvláštnom
postavení. Zahraničie ho vníma ako úspešne sa rozvíjajúcu krajinu, ale mnohí občania majú
iný názor. Sú nepokojní s tým, čo sa na Slovensku robí. Platí to najmä o sociálnom postavení
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občanov, o veľkých ekonomických rozdieloch nielen v krajoch, ale už aj v okresoch.
Prevažujú záujmy politických strán a ich predstaviteľov nad celospoločenskými.
O politickej situácii si prezident myslí, že je už „trošku krízová. O tom, ako bude vyzerať,
zrejme rozhodnú nasledujúce dni, hodiny. Som presvedčený, že sa bude odvíjať od toho, aký
bude funkčný parlament,“ povedal. Napriek mnohým problémom však Slovensko podľa
Gašparoviča urobilo v posledných rokoch značný pokrok. Už len v tom, že sa dostalo ako
mladý štát do Európskej únie či Organizácie Spojených národov, kde sa stane nestálym
členom jej Bezpečnostnej rady.
Odhalenie súsošia Moyses-Kuzmány
Dňa 29. septembra pri príležitosti tohtoročných osláv 750. výročia udelenia mestských práv
odhalili na Moysesovom námestí v centre Banskej Bystrice prvé ekumenické súsošie na
Slovensku- súsošie Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Postavy prvého predsedu Matice
slovenskej Štefana Moysesa a jej prvého podpredsedu Karola Kuzmányho, katolíckeho
biskupa a evanjelického superintendanta pôsobiacich v 19. storočí v Banskej Bystrici,
symbolizujú spoluprácu oboch konfesií na budovaní národnej identity Slovákov.
Slávnostnému odhaleniu diela predchádzala ekumenická svätá omša v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie, pred ktorým je osadené. Banskobystrický magistrát dal broznové súsošie
Moses-Kuzmány zhotoviť podľa návrhu akadmického maliara Miroslava Tomašku
z Bánoviec nad Bebravou, ktorý zvíťazil v súťaži ešte pred siedmimi rokmi. Vysoké je zhruba
3,5 metra. Statické postavy v nadživotnej veľkostispája ponad ne oblúk v tvare šála.
Národovci nestoja na podstavci, ale na úrovni dlažby námestia. Na vytvorenie, výrobu
a inštaláciu diela vyčlenilo Mesto šesť miliónov korún zo zhruba 15-miliónového celkového
rozpočtu na tohtoročné oslavy 750. výročia udelenia mestských výsad.
Súsošie Moyses-Kuzmány teda pribudlo počas hlavných osláv 750. výročia udelenia
mestských práv pribudlo v centre Banskej Bystrice. V nadživotnej veľkosti zobrazuje prvého
predsedu Matice slovenskej

biskupa Štefana Moysesa a jej prvého podpredsedu Karola

Kuzmányho, významných predstaviteľov katolíckej a evanjelickej cirkvi, ktorí sú symbolom
spolupráce oboch konfesií v záujme budovania národnej identity Slovákov. Obaja pôsobili
v Banskej Bystrici. Ide prvé ekumenické súsošie Moyses-Kuzmány svojho druhu na
Slovensku. Ako pre médiá uviedol vedúci referátu kultúry banskobystrického magistrátu
Dr. Dušan Jarina, ktorý bol zodpovedným garantom realizačného projektu, pre súsošie bol
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vybratý priestor na Námestí Štefana Moysesa medzi Kostolom Nanebovzatia Panny Márie,
takzvaným Nemeckým, a starou tržnicou. Slávnostné odhalenie bolo 29. septembra . Súsošie
dvoch slovenských duchovných, literárnych a národných velikánov je z bronzu, mesto ho
dalo zhotoviť podľa návrhu akadmického maliara Miroslava Tomašku z Bánoviec nad
Bebravou, ktorý zvíťazil v súťaži ešte pred siedmimi rokmi. „Súsošie je vysoké zhruba
3,5 metra. Postavy sú nižie, nad nimi je zvláštny prepojujúci šál, ktorý bude tvoriť spojovací
oblúk týchto osobností,“ uviedol Dr. Jarina. Dodal, že postavy Moysesa a Kuzmányho sú
statické, akoby tvorili stály a nemenný symbol pilierov a zakladateľov národnej identity.
Prirodzenou súčasťou námestia a nového povedomia občanov by sa súsošie malo stať aj
vďaka tomu, že nebude osadené na podstavci, ale priamo na dlažbe námestia. Na vytvorenie,
výrobu a inštaláciu diela vyčlenilo mesto šesť miliónov korún zo zhruba 15 - miliónového
celkového rozpočtu na oslavy 750. výročia udelenia mestských výsad.

Poštové múzeum

K výročiu mesta Banská Bystrica v dňoch 1.4. 2005– 30.9.2005 prezentovalo výstavu
750. ROKOV DEJÍN POŠTY A POŠTOVNÍCTVA V BANSKEJ BYSTRICI. Širokej
verejnosti bude predstavený historický vývoj poštovníctva v jednotlivých etapách od
16. storočia po súčasnosť. Fotografia budovy banskobystrickej pošty, v ktorej sa v roku 1949
stala prvá ozbrojená poštová lúpež na Slovensku, bola jedným z exponátov výstavy 750 rokov
Banskej Bystrice v dejinách pošty a poštovníctva. Spoločnosť Slovenská pošta ju otvorila 1.4.
vo svojom sídle riaditeľstva v Banskej Bystrici pri príležitosti 750. výročia udelenia
mestských práv Banskej Bystrici. Ako médiá informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Bela
Lisáková, výstavná expozícia prezentuje desiatky písomných dokladov, ktoré svedčia
o význame poštovníctva v hospodárskych dejinách mesta. „Cechové záznamy napríklad
vypovedajú o zákazkách, ktoré pre poštovú prevádzku dodávali miestni remeselníci.
Obsahujú aj cenník za výrobky od konského sedla s koženými vakmi na poštu až po poštový
koč ťahaný dvoma pármi koní. Mapy pravidelných poštových kurzov z rokov 1800 a 1854
umožňujú porovnať rozsah rozvoja poštovníctva v habsburskej monarchii,“ uviedla Lisáková.
Dodala, že prvý známy dokument o existencii pošty v Banskej Bystrici pochádza z 10. júla
1644 a je tiež súčasťou výstavy. Časť exponátov bola zameraná na telefonizáciu Banskej
Bystrice začiatkom 20. storočia. Podľa dokumentov prvú koncesiu na zriadenie telefónnej
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siete vydali úrady 3. decembra 1890. Dobová mapa banskobystrickej telefónnej siete uvádza,
že v roku 1901 malo mesto 31 telefónnych účastníckych staníc. Osobinú kapitolu
v poštovníctve Banskej Bystrice predstavuje Slovenské národné povstanie s improvizovanými
spôsobmi doručovania zásielok. Poštová lúpež, považovaná za prvý ozbrojený prepad pošty
na Slovensku, sa stala 30. januára 1949 o 17:00 hod. Vo vtedajšom sídle pošty v budove
Hungárie na Hornej ulici lupič pod hrozbou použitia zbrane prepadol priehradku na príjem
a výplatu poštových poukážok a odcudzil 432-tisíc korún česko-slovenských. Zamestnanci
pošty Ján Blaško a Ján Cibuľa sa pokúsili lupiča zadržať, ten však na nich vystrelil. Jána
Cibuľu zasiahla smrteľná strela priamo do srdca.
Poštové múzeum má aj tzv. Detskú poštu . Tu sa používa zvláštna detská pečiatka. Určená je
hlavne pre deti, kde sa náučnou a hravou formou dozvedia o práci poštárov a ďalšie
zaujímavosti. Poštové múzeum na Partizánskej ceste 9 malo vo svojej stálej expozícii
zaujímavé heslo POŠTA A POŠTOVNÍCTVO V DEJINÁCH ĽUDSKEJ KOMUNIKÁCIE.
Návšteva bývalého rumunského kráľa Michala I.
Bývalý rumunský kráľ Michal I. s manželkou Annou a synom navštívil 4. mája Banskú
Bystricu. Návšteva je súčasťou jeho cesty na Slovensko a Česko pri príležitosti 60. výročia
porážky fašistického Nemecka. Na oslobodzovaní Slovenska sa významne pričinili aj
rumunskí vojaci. Vo svojich reprezentačných miestnostiach kráľa prijal primátor města Iong.
Ján Králik, Csc. Rumunské vojská veľmi účinne bojovali pri oslobodzovaní Banskej Bystrice.
Vstúpili do města jako prvé. „Viem, že v minulosti sa o rumunských vojskách rozprávalo
málo. Len pred niekoľkými rokmi sa priznalo, že rumunské vojsko urobilo pre Slovensko
a Európu. Preto je pre mňa veľmi emotívne, keď teraz vidím, koľko urobili rumunské vojská
pre bývalé Česko-Slovensko,“ povedal po prijatí u primátora Jána Králika Michal I.. Dodal,
že v Banskej Bystrici je prvýkrát.Stredné Slovensko, krása prírody a Banskej Bystrice na
neho urobili priznivý dojem. Bývalý monarcha Slovensko už navštívil – v medzivojnovom
období, ale bol iba v Bratislave. Za zvukov vojenskej hudby a vojenskéhio protokolu Michal
I. položil veniec k pamätníku osloboditeľov Banskej Bystrice na Námestí SNP a navštívil
Múzeum SNP. Popoludní sa zúčastnil na pietom akte na cintoríne padlých rumunských
vojakov vo Zvolene, kde je pochovaných okolo 11-tisíc rumunských vojakov z 2. svetovej
vojny.
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Banskobystrická regionálna inovačná stratégia
Na ÚBBSK v Banskej Bystrici sa dňa 25.10.05 uskutočnilo prvé zasadanie Riadiacej komisie
k projektu Banskobystrická regionálna inovačná stratégia, ktorý schválila EK v rámci 6.
rámcového programu pre vývoj, technologický rozvoj a demonštrácie. Zasadnutie otvoril
predseda BBSK Milan Marčok, ktorý je zároveň predsedom Riadiacej komisie, ktorá
pozostávala zo 14 členov- zástupcov univerzít, podporných inštitúcií pre MaSP,
podnikateľských subjektov a finančného sektoru. Koordinátorka projektu Marina Spirová
z ÚBBSK priblížila hlavné poslanie projektu, ktorý sa začal realizovať dňa 1.6.2005, úlohy
komisie a ďalšie zámery v najbližších mesiacoch. Boli zorganizované 2 významné podujatia,
ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Rozbehli sa práce na analýzach regiónu, spracovala sa
databáza všetkých firiem v Banskobystrickom regióne.. Prítomní sa dohodli na pracovných
stretnutiach každé tri mesiace, pričom najbližšie sa uskutoční koncom januára 2006. Do tohto
termínu členovia projektového tímu dokončia práce na STEP analýze regiónu, ako i návrh
dotazníka pre podnikateľské subjekty, ktorý dajú členom komisie na pripomienkovanie.

Poslanci z Veszprému
Zámerom pracovnej návštevy 30-tky poslancov maďarskej župy Veszprém, vedenej jej
predsedom Csabom Kutim, dňa 4.10.2005 v Banskej Bystrici, bolo oboznámenia sa
s fungovaním

Banskobystrického

samosprávneho

kraja,

reformou

verejnej

správy

i zhodnotením prvého 4-ročného volebného obdobia. Podľa podpredsedu BBSK Petra Csúsza,
poslanci pozvanie prijali po návšteve družobného Nitrianskeho samosprávneho kraja
a pokračovali ďalej návštevou Košíc. Ide o župu, ležiacu severne od Balatonu a jej výhodou
je atraktívny cestovný ruch a rozvinutá vinárska oblasť. Sídlom je mesto Veszprém so 60 000
obyvateľmi, vysokým školstvom, priemyslom a 9 regiónmi, kde žije celkovo 370 000 ľudí. Po
Budapešti patrí tomuto regiónu druhé miesto v počte návštevnosti. V súčasnosti má župa
uzatvorené partnerské zmluvy s VÚC Nitra, oblasťami v EÚ – Bavorskom, 2 regiónmi
v Taliansku, Fínsku, Francúzsku, ale aj so Sussexom vo Veľkej Británii, Japonskom a Ohiom
v USA. Podľa P. Csúsza, reformu verejnej správy v Maďarsku naštartovali od roku 1990
a podľa jeho mienky, máme sa navzájom čo naučiť.
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Mestské zastupiteľstvo o rozpočte
Dňa 20. decebmra- 2005 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici sa na svojom poslednom
tohtoročnom zasadnutí sa zaoberalo rozpočtom mesta na budúci rok. Predpokladom na jeho
schválenie bolo všeobecne záväzné nariadenie o mestnych daniach a poplatku za komunálny
odpad, ktorý zastupiteľstvo schválilo na mimoriadnom zasadnutí 13. decembra. Podľa neho sa
občanom dane oproti tomuto roku nezvýšia, zvýšil sa rozsah úľav pre vybrané skupiny.
Mestskí poslanci tiež zaoberali plánom činnosti Útvaru hlavného architekta na budúci rok
a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok budúceho roka. Na
programe zasadnutia bolo aj schválenie zmluvy o založení Združenia krajských miest.

Udeľovanie dotácií mesta
Nové všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách mesta malo podľa predsedu finančnej
komisie poslanca MsZ Tomáša Novanského zaviesť do udeľovania dotácií väčšiu disciplínu
a poriadok. „Ide o systém ako stanovovať rozpočet, koľko vyčleniť pre ktoré činnosti
prostriedkov, kedy môžu záujemcovia o príspevok požiadať,“ Navrhovateľ predpokladá, že do
septembra sa podarí do návrhu nariadenia zakomponovať pripomienky občanov, kontrolóra
a primátora. Tie sa týkali najmä možnosti primátora rozhodovať samostatne o poskytnutí
dotácií do výšky 20-tisíc korún. Podľa hlavného kontrolóra mesta Zdenka Haringa treba
sprísniť pravidlá poskytovania dotácií a posilniť aj kontrolné právomoci mesta. „Predkladal
som návrhy v tom smere, aby primátor nemal právomoc ohľadom možnosti poskytovania
dotácií. Pretože v novom zákone o rozpočtových pravidlách je stanovené striktne, že dotácie
majú byť poskytnuté z rozpočtu mesta. A rozpočet neschvaľuje primátor ale mestské
zastupiteľstvo,“ uviedol Haring. So stanoviskom hlavného kontrolora súhlasil aj
banskobystrický primátor Ján Králik. Mestské zastupiteľstvo zároveň odbolokovalo systém
poskytovania dotácií, keďže žiadostí o ne bolo od začiatku roka veľmi veľa. „Bude sa
postupovať podľa starého všeobecne záväzného nariadenia s tým. že ho treba upraviť
vzhľadom na zákon o rozpočtových pravidlách.
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Pozastavenie členstva v ZMOS
O pozastavení svojho členstva v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS) uvažovala
v janurári po Nitre aj Banská Bystrica. Dôvodom bolo, podľa hovorkyne banskobystrického
Mestského úradu Dr. Dagmar Svešnikovej

aj to, že ZMOS reprezentuje predovšetkým

záujmy malých obcí na úkor väčších miest. „Najvypuklejšie sa to prejavilo pri fiškálnej
decentralizácii,“ povedala pre zástupcov tlače Dr. Dagmar Svešniková. Fiškálna
decenralizácia bude pre Banskú Bystricu znamenať na tento rok v porovnaní s minulým
zníženie príjmov od štátu o 41 miliónov korún. V tejto sume je zarátaný aj výpadok transferov
na mestskú verejnú dopravu. Vedúca ekonomického oddelenia banskobystrického magistrátu
Ing. Jaroslava Hýblová uviedla, že mesto nesúhlasí s tým, že v schválenom nariadení vlády
o prerozdelení 70,3 percenta výnosu dane z príjmov fyzických osôb mestám a obciam sa
veľkostný koeficient pre krajské mestá znížil v prospech malých obcí na 1,14 z pôvodne
navrhovaného 1,37. „Takýmto rozhodnutím prišla Banská Bystrica v absolútnej sume o 47
miliónov korún,“ uviedla Hýblová. Banskobystrický primátor Ján Králik avizoval, že
lobovanie za zvýšenie koeficientu pre mesto bude jednou z jeho tohtoročných priorít.

ZMOS len tretinu členského
Mesto Banská Bystrica zaplatilo Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) len tretinu
z členského. Takýmto spôsobom protestuje proti údajnému uprednostňovaniu záujmov
malých obcí na úkor väčších miest pri fiškálnej decentralizácii. „Keďže na mestskú verejnú
dopravu sme dostali v porovnaní s minulým rokom len tretinu prostriedkov a dve tretiny
máme získať zvýšením daní pre našich občanov, zaplatil som ZMOS-u len tretinu členského
a odkázal im, nech si zvyšné dve tretiny vyzbierajú od našich občanov sami,“ povedal na
tlačovej besede 25. mája 2005 primátor Ján Králik. Už začiatkom roka zvažoval návrh na
vystúpenie Banskej Bystrice zo ZMOS, teraz tvrdí, že „na ťahu“ je táto organizácia. „Možno
nás vylúčia,“ dodal Králik. ZMOS má podľa neho spoluzodpovednosť za zníženie koeficientu
rozdelenia daní z príjmov fyzických osôb pre krajské mestá. Pripomenul, že vláda po porade
so ZMOS-om znížila koeficient prerozdelenia daní v prípade Banskej Bystrice z 1,37 na 1,14,
mesto tak dostane z výnosu daní z príjmov fyzických osôb o 47 miliónov korún menej ako pri
pôvodne plánovanom koeficiente. „Mojou prioritou pre tento rok je, aby parlament rozhodol
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o koeficiente minimálne na úrovni 1,37, ktorý zabezpečí pre mesto Banská Bystrica vyšší
daňový príjem, aby sme nemuseli obyvateľom zvyšovať miestne dane,“ dodal primátor.
O koeficientoch prerozdelenia daní na tento rok rozhodovala ešte vláda uznesením, na rok
2006 to už však bude schvaľovať parlament zákonom. Hovorkyňa ZMOS Oľga Gáfriková
uviedla, že prípadmi nezaplateného členského sa bude podľa stanov organizácie zaoberať
Rada ZMOS. Tá rozhodne o prípadnom splátkovom kaledári či zrušení členstva. „Voči
ostatným členom združenia by bolo nespravodlivé, ak niektorí nezaplatia alebo zaplatia len
časť členského,“ povedala Gáfriková. Dodala, že termín na zaplatenie členského uplynul 30.
apríla, Rada ZMOS by sa mala problematickými prípadmi zaoberať do konca júna. Fiškálna
decentralizácia bude pre Banskú Bystricu podľa magistrátu znamenať na tento rok
v porovnaní s minulým zníženie príjmov od štátu o 41 miliónov korún. V tom je zarátaný aj
výpadok dotácie na mestskú verejnú dopravu.

Silvestrovské oslavy 2005 v centre aj na Sásovej
Mesto Banská Bystrica organizovalo silvestrovské oslavy na dvoch miestach. Hlavný
program prebiehal tradične na centrálnom Námestí SNP. Začal sa o 22.00 hod a moderovali
ho herci zvolenského Divadla J. G. Tajovského Radoslav Kuric a Silvia Donová. Riaditeľ
Parku kultúry a oddychu Banská Bystrica Asen Almáši uviedol, že úvod večera poteší najmä
staršiu generáciu, ktorú bude z pódia zabávať Robo Kazík. Ďalšou hviezdou, ktorú moderátor
Kuric privítal, bol jeho menovec Janko Kuric s kapelou Vidiek. Ešte pred polnočným
prípitkom a ohňostrojom sa Bystričanom na námestí prihovoril primátor Ján Králik, ktorý tak
oficiálne uzavrel celoročnú sériu osláv 750. výročia udelenia mestských práv. Zábava potom
do 2:30 pokračovala laserovou diskotékou namiešanou dídžejmi z klubu Ministry of fun.
Ohňostroj bol súčasťou osláv aj na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová, kde bola
pre verejnosť od 22:30 silvestrovská diskotéka.

Mestské zastupiteľstvo o rozpočte
Dňa 20. decebmra- 2005 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici sa na svojom poslednom
tohtoročnom zasadnutí sa zaoberalo rozpočtom mesta na budúci rok. Predpokladom na jeho
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schválenie bolo všeobecne záväzné nariadenie o mestnych daniach a poplatku za komunálny
odpad, ktorý zastupiteľstvo schválilo na mimoriadnom zasadnutí 13. decembra. Podľa neho sa
občanom dane oproti tomuto roku nezvýšia, zvýšil sa rozsah úľav pre vybrané skupiny.
Mestskí poslanci tiež zaoberali plánom činnosti Útvaru hlavného architekta na budúci rok
a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok budúceho roka. Na
programe zasadnutia bolo aj schválenie zmluvy o založení Združenia krajských miest.
Návrh na referendum o budúcnosti radnice
Dňa 5. mája 2005 poslanec banskobystrického mestského zastupiteľstva Tomáš Novanský
vyzval primátora Jána Králika, aby vyhlásil referendum o budúcnosti mestskej radnice.
O historickú budovu na Námestí SNP, ktorej rekonštrukciu na radnicu sa mestu pre
nedostatok finančných prostriedkov viac rokov nedarilo dokončiť, prejavila záujem katolícka
cirkev. Biskupský úrad by v nej chcel zriadiť Inštitút kresťanskej kultúry. Na poslednom
zasadnutí mestského zastupiteľstva prezentoval ponuku kúpiť budovu biskup Rudolf Baláž.
Cirkev má o budovu záujem, pretože susedí s katedrálnym chrámom. Na účely inštitútu ju
plánuje zrekonštruovať za dva roky. Poslanci však rozhodnutie odložili, k zámeru sa museli
vyjadriť jednotlivé odborné komisie. Zároveň odložili použitie vyše 28 miliónov korún, ktoré
na rekonštrukcku radnice vyčlenili z prebytku minuloročného hospodárenia mesta. Sumu
zaradili do finančnej rezervy kapitálového rozpočtu. Novanský ešte pri prerokúvaní prebytku
navrhoval použiť tieto peniaze nie dobudovanie radnice, ale na nákup pozemkov pre
priemyselný park. Poslanec v otvorenom liste primátorovi uvádzal, že citlivosť témy radnica
je mimoriadna, preto si osobne netrúfa a ani sa necíti kompetentný v tomto prípade rozhodnúť
za obyvateľov mesta. „Je veľmi ťažko jasne definovať stratégiu a budúcnosť tohto
historického objektu, ktorý zosobňuje mesto ako také a jeho práva počas storočí dozadu. Na
druhej strane je rovnako mimoriadny význam a hodnota projektu kresťanského inštitútu
výchovy – má viac ako nadregionálny rozmer, čo pochopili všetci poslanci mestského
zastupiteľstva,“ uviedol v liste Novanský. Pre zástupcov tlače upresnil, že mu ide o vyjadrenie
názoru ľudí a nezáleží, či za zvolí forma miestneho referenda alebo len reprezentatívna
anketa. „My poslanci máme vždy dosť informácií na rozhodnutie, ale občania ho často
nemusia chápať. V tomto prípade by malo byť viac času na propagáciu jednotlivých názorov,“
dodal Novanský. S jeho návrhom údajne súhlasili aj ostatní poslanci.Primátor Ján Králik sa
vyjadril, že je rozhodnutie je na poslancoch, ako o návrhu rozhodnú.
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Mestská radnica pre MBB
Chátrajúcu historickú banskobystrickú radnicu, ktorej rekonštrukciu sa mestu pre nedostatok
finančných prostriedkov viac rokov nedarí dokončiť, dostane do prenájmu mestská
spoločnosť MBB. Ako 22. decembra na tlačovej besede informoval banskobystrický primátor
Ján Králik, mestskí poslanci rozhodli, že MBB dostane budovu a areál mestskej radnice na
Námestí SNP do prenájmu na 20 rokov za 100 korún ročne. Nájom je možné predĺžiť
o ďalších 20 rokov. Primátora Jána Králika rozhodnutie poslancov prenajať radnicu
spoločnosti MBB teší. Zvolili rovnaký postup ako v prípade barbakanu, ktorý má odvlani
takisto v 20-ročnom prenájme MBB. Prvá etapa rekonštrukcie barbakanu za 11 miliónov
korún sa skončila v septembri, druhú, zameranú na na obnovu interiérov, vnútorného
nádvoria, predpolia a úprav okolia stavby, MBB plánuje uskutočniť do konca budúceho roka.
„MBB už na barbakane dokázala, že je schopná zabezpečiť rekonštrukciu historických
stavieb, medzi ktoré patrí aj radnica. Takže v budúcom roku by sa už určite rekonštrukcia
mestskej radnice mala začať,“ povedal primátor Králik. Podľa podmienok nájomnej zmluvy
by mala MBB investovať do rekonštrukcie radnice minimálne 86 miliónov korún.

Založenie web portálu mesta
Občania Banskej Bystrice nie sú spokojní so spôsobom (ne)informovania mestského úradu.
Považujú ho za zastaraný, nedostatočný a jednostranný. Uviedol na tlačovej besede 23.
septembra poslanec Martin Baník, - internetová stránka mesta je neprehľadná a chaotická,
noviny mestský spravodaj sú bezobsažné a jednostranne glorifikujú úspechy primátora.
Zásady informačného systému mesta, ktoré zastupiteľstvo prijalo pred rokom a pol, sa dosiaľ
nerešpektujú. „Zásady stanovujú rozsah, spôsob aj termíny informovania. Plnia sa tak na 50
percent. Mestský úrad aj primátor ignoruje aj odporúčania mediálnej komisie zastupiteľstva
na zlepšenie tohto stavu,“ povedal Martin Baník. Dodal, že o normálne, pravdivé
a profesionálne informovanie, bežné v iných mestách, nemá magistrát záujem. Nespokojní
Banskobystričania z občianskeho združenia Občania v akcii preto ako reakciu na neochotu
mesta moderne komunikovať založili internetový portál poslanec.sk, ktorý by mal suplovať
časť informačných povinností mesta. Ako uviedol autor portálu Jaroslav Huba, hlavnou
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myšlienkou projektu je poskytnúť rovnocenný priestor všetkým stranám a zvýšiť tak aktívnu
účasť občanov na veciach verejných. „Snažili sme sa spraviť nestrannú, nemoderovanú
diskusiu občan – poslanec. Aby občan mohol dávať podnety a aby aj poslanci mohli sami
iniciatávne poskytovať občanom to, čo na oficiálnych médiách momentálne nemôžu,“
povedal Huba. Občan si svojich poslancov na portáli jednoducho vyhľadá zadaním ulice, na
ktorej býva. Môže s poslancom diskutovať na témy, ktoré si určí, alebo mu môže poslať email. Portál poslanec.sk funguje ako pilotný projekt v Banskej Bystrici od apríla. Postupne ho
navševuje čoraz viac Banskobystričanov, z poslancov ho zatiaľ využíva zhruba štvrtina. „Je to
dané aj tým, že portál sme ešte nepropagovali, navyše nie všetci poslanci dostatočne ovládajú
internet tak, aby to vedeli naplno využiť,“ dodal Huba.

Poslanci BBSK v Budapešti
Na pozvanie poslancov z Novográdskej župy navštívili poslanci Banskobystrického
samosprávneho kraja v piatok (14.10.05) historické priestory parlamentu v Budapešti. Ten
začali stavať v roku 1885 na močariskách a autorom víťazného projektu sa stal 44 ročný
Imre Steindl. Výstavba trvala 17 rokov a brány objektu sa otvorili v roku 1902. Do roku 1945
mal maďarský parlament dve komory – senát a dolnú komoru, dnes sa 386 poslancov
zdržiava len v severnej časti komplexu budov, ktorým dominuje 96 metrov vysoká kopula,
rokovacie miestnosti, bohato zdobených unikátnou výzdobou. Nechýba koruna Sv. Štefana,
ktorú dostal Štefan do daru od pápeža, najväčší koberec v Európe, ručne šitý 14 tkáčkami za 9
mesiacov, dlhý 21 metrov a široký sedem metrov. Skupinu poslancov BBSK privítali poslanci
za Novográdsku župu. Predseda BBSK Milan Marčok vyzdvihol doterajšiu spoluprácu, jej
ciele a nádej, že v nej bude pokračovať aj nové zloženie parlamentu po regionálnych voľbách
na Slovensku.

Na európskom regionálnom ekonomickom fóre 2005
V posledných októbrových dňoch ( 27. - 28.10.2005) sa Ing. Marína Spirová a Ing. Elena
Stieranková, pracovníčky oddelenia podnikateľských činností Úradu BBSK, zúčastnili na
prestížnom Európskom regionálnom ekonomickom fóre 2005 (EREF 2005) v Novej Gorici
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v Slovinsku. Jeho cieľom bolo podporiť úspešnú implementáciu Lisabonskej stratégie na
regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom výmeny skúseností a spoločného učenia sa
z najlepších praktík. Na podujatí, na ktorom sa zúčastnilo do 200 pozvaných delegátov, sa
diskutovalo o implementácii Lisabonskej stratégie na regionálnej úrovni so zameraním na
špecifické a konkrétne opatrenia a postupy, ktoré prezentovali účastnícke regióny. Práve tie sa
pokúsili vyhodnotiť svoje skúsenosti z hľadiska možností, ktoré poskytujú EU fondy
(štrukturálne a kohézny fond, nástroje poľnohospodárskych politík a komunitárne programy).
Ďalším, nemenej dôležitým cieľom fóra, bolo napomôcť kontaktu medzi potenciálnymi
partnermi v rámci regionálnej, cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. Veľmi dôležité
kontakty pre náš región sú kontakty s regiónmi severských štátov - Švédska a Fínska, od
ktorých môžeme získať cenné skúsenosti najmä o budovaní poznatkovej ekonomiky, čo je
jednou z najdôležitejších priorít Lisabonskej stratégie. Naopak, o výmenu skúseností
s prípravou nášho regiónu na čerpanie európskych fondov ešte pred vstupom do Európskej
únie, prejavili záujem zástupcovia regiónov z Bulharska, Srbska, Bosny a Hercegoviny.
V závere podujatia prijali prítomní spoločné memorandum k posilneniu úlohy regiónov pri
implementácii Lisabonskej stratégie.

60. výročie konca II. svetovej vojny
Banskobystričania si 60. výročie konca II. svetovej vojny pripomenuli v sobotu 7. mája na
Námestí SNP hudobným programom. Po príchode bežeckej štafety Telgárt – Banská Bystrica
ho popoludní otvorilo vystúpenie dixielandových kapiel v rámci 10 diexielandového festivalu.
Hlavnou časťou osláv bol večerný spoločný koncert speváckeho zboru, rockovej kapely
a komorného orchestra banskobystrického konzervatória a speváckeho zboru Mladosť
Univerzity Mateja Bela. Po ňom nasledovala diskotéka a program o 23:00 uzavrel ohňostroj.
Oficiálnou časťou osláv výročia konca vojny bolo ešte v piatok kladenie vencov k pamätníku
osloboditeľov mesta, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia mesta, župy a regionálnej štátnej
správy. Výročie konca vojny oslávili občania mesta hodnotným kultúrnym programomkoncertmi a ohňostrojom.
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Pomník obetiam rómskeho holokaustu
Utrpenie a obete rómskeho holokaustu počas 2. svetovej vojny bude pripomínať kubus, kocka
z kameňa, ktorú inštalovali v Pietnej sieni banskobystrického Múzea SNP. „Osadili ho 2.
augusta vo Svetový deň výročia rómskeho holokaustu a v roku 60. výročia ukončenia II.
svetovej vojny. Vyriešila sa tým aj doterajšia absencia zmienky o tragédiách Rómov počas 2.
svetovej vojny. Pamätné miesto by malo mať aj kultúrno – osvetový rozmer napomáhajúci
sebaidentifikácii Rómov a ich poznaniu u väčšinového obyvateľstva. Podobný kubus
s hebrejským nápisom Zachor (Nezabudni, alebo Pamätaj) bol v Múzeu SNP osadený v roku
1992 a pripomína holokaust Židov, uviedol pre TASR námestník riaditeľa Múzea SNP
Dezider Tóth. Na kubuse bude text Obetiam rómskeho holokaustu 1939 - 1945 a pod ním
nápis Ma bisteren! - (Nezabudnite!). Následne po Banskej Bystrici by mali pamätné tabule
osadiť v siedmich slovenských obciach, kde boli zriadené prvé pracovné a zaisťovacie tábory
a kde bolo vyvraždených niekoľko rómskych komunít. Sú nimi Hanušovce nad Topľou,
Jarabá, Dubnica nad Váhom, Revúca, Slatina, Lutila a Krupina. V ďalšej fáze by mal byť
vytvorený symbolický pamätník v Bratislave. Na Slovensku dosiaľ totiž neexistuje pietne
miesto, ktoré by verejnosť upozorňovalo na Porraimos, ako je v rómskom jazyku označované
ničenie a pustošenie. Súčasťou projektu Ma bisteren bude aj putovná výstava Holokaust
Rómov na Slovensku 1939 - 1945. Jej súčasťou bolo aj premietanie dokumentárnych filmov
viažucich sa k tejto problematike. Po prvýkrát ju sprístupnia v banskobystrickom Múzeu SNP
v ten istý deň, keď tam odhalia kubus pripomínajúci holokaust slovenských Rómov. Rómske
združenie Jekhetane - Spolu - plánuje aj prezentáciu knihy rómskej spisovateľky Eleny
Lackovej O mule na aven pale - Mŕtvi sa nevracajú.

Celoštátne oslavy 61. výročia Slovenského národného povstania
Celoštátne oslavy 61. výročia Slovenského národného povstania (SNP) boli popoludní 25.
augusta v Banskej Bystrici. Organizátori prijali najvyšších ústavných činiteľov, účastníkov
odboja, predstaviteľov diplomatických misií a ďalších hostí.

Osláv sa zúčastnilo sedem

veľvyslanectiev,- sú to veľvyslanci Francúzska, Českej republiky, Rumunska, Ruskej
federácie, Ukrajiny, Talianska a Rakúska, prezident SR Ivan Gašparovič a premiér Mikuláš
Dzurinda. Súčasťou osláv bolo otvorenie informačného centra v rámci novej expozície
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v Múzeu SNP. Klasické kladenie vencov sa neuskutočnilo. Nahradil ho veniec národov, ktorý
inštalovali k 60. výročiu SNP a pietny akt sa uskutočnil ako vlani. Po oslavách sa v areáli
Pamätníka SNP uskutočnil kultúrny program a rôzne podujatia pre dospelých a deti. Súčasťou
osláv boli sprievodné podujatia, ako zraz veteránov, pochod k partizánskemu bunkru
v Starých Horách a iné. Na oslavy neboli vyčlenené z rozpočtu štátu žiadne prostriedky,
náklady znášal Krajský úrad a ďalší organizátori ako mesto Banská Bystrica, Múzeum SNP,
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Stredoslovenské osvetové stredisko. Rátajú
i s pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja.

BB samosprávny kraj
Do kroniky mesta uvádzame prvé volebné obdobie pohľadom riaditeľa ÚBBSK Ing. Milana
Mráza: Nástup do nevybudovaného úradu v začiatkoch znamenal nesmierne množstvo práce
–začínali sme štyria .Činnosť BBSK sa začala v januári 2002, úrad začal pracovať
v priestoroch Krajského úradu. Postupne sa začali prijímať zamestnanci, formovala sa
organizačná štruktúra ÚBBSK, pripravovali sa vnútorné predpisy pre zabezpečenie chodu
úradu. V začiatkoch každý robil všetko - pripravoval výberové konania, vytvárali sa odbory,
začali sa prvé delimitácie majetku a prechod kompetencií zo zriaďovateľskej pôsobnosti
orgánov štátnej správy na BBSK

v roku 2002

- posledné sa skončili v roku 2004. Za

prípravu boli zodpovedné odvetvové odbory ako i za správnosť a komplexnosť protokolov.
Muselo sa odstrániť množstvo formálnych chýb, vysporiadať vlastnícke vzťahy k majetku, či
nájsť nový majetok a podobne. Jedným z prvých dokumentov, schválených

Z BBSK

č.5/2002, bola organizačná štruktúra ÚBBSK a Útvaru hlavného kontrolóra, nová štruktúra
bola schválená uznesením č.381/2004, bol vypracovaný organizačný poriadok. Aj keď išlo
o zložité obdobie, bolo poznačené nadšením ľudí. Dnes je úrad už vybudovaný, má 10
odborov a 165 zamestnancov a v zriaďovateľskej pôsobnosti vyše 190 organizácií.
Za svoju osobnú zásluhu považuje reprezentačné sídlo ÚBBSK na Námestí BSNP v centre
mesta Banská Bystrica. Ostatné kraje si dnes na svoju budovu berú úvery a táto budova
napriek vtedajším mediálnym tlakom bude slúžiť v budúcnosti voleným predstaviteľom
regionálnej samosprávy a zamestnancom. Žiaľ, nepodarilo sa zrealizovať väčšie investície,
ktoré by naštartovali väčší rozmach regiónu a dali prácu nezamestnaným. Tie sa riešia na
úrovni vlády, a samosprávny kraj je stále skôr v úlohe prosebníka. Bol by som rád, keby sa
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podarilo, aby sa regióny v omnoho väčšej miere napojili na finančný tok z európskych fondov
a dokázali prísun peňazí realizovať v projektoch, v stavbách, objektoch, prospešných hlavne
pre zamestnanosť obyvateľov, podnikateľov a tým pre lepšiu životnú úroveň obyvateľov aj
z tejto časti Slovenska.

Na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bolo 18. septembra
zverejnených šesť kandidátov. Županom by chceli byť poslanci Národnej rady SR Jozef
Mikuš, Milan Murgaš a Viliam Soboňa, prednosta Krajského úradu (KÚ) Milan Kepeňa,
predseda Združenia robotníkov Slovenska Ján Ľupták a riaditeľ súkromného rádia Rebeca
Boris Kršňák, nominant novej strany VPRED.Z politických zoskupení, ktoré budú
podporovať jednotlivých uchádzačov, je zatiaľ oficiálne známa iba koalícia strán SMER-SNS
a HZD. Jej nominantom je poslanec a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Milan
Murgaš, ktorý má aj podporu KDH. Poslanec a šéf SDKÚ v kraji Jozef Mikuš, ktorý
kandidoval na župana aj pred štyrmi rokmi, má zatiaľ podporu iba vlastnej a Demokratickej
strany. Nominantom Ľudovej strany HZDS je Viliam Soboňa, na ktorého podporu chce hnutie
získať KSS, Pravú i Zjednotenú SNS. Oficiálne krajské orgány HZDS túto otázku chcú
uzavrieť vo štvrtok 22. septembra. Strana maďarskej koalície podľa jej krajského lídra Petra
Csúsza uzavrie otázku volieb do VÚC v pondelok 19. septembra. Aliancia nového občana
(ANO) nominovala na župana prednostu KÚ a svojho predsedu Milana Kepeňu. Ten pre
TASR povedal, že o koalícii pre voľby do VÚC rokujú s dvoma politickými subjektmi, ktoré
predstavia o týždeň. Čiastočne je uzavretá otázka poslaneckých koalícií. SMER so SNS
a HZD už aj podpísali koaličnú zmluvu a v prípade víťazstva v 49-člennom krajskom
parlamente bude mať SMER 31 mandátov, SNS 13 a HZD päť kresiel. SDKÚ sa pre voľby na
poslancov spojila s KDH a demokratmi a podľa Mikuša koaličná zmluva je tesne pred
podpisom. Strana maďarskej koalície by rada získala 17 mandátov oproti súčasným
pätnástim. Bude sa ich usilovať získať v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota
a Veľký Krtíš. Zatiaľ nie je známe, či SMK postaví vlastného kandidáta na župana
Banskobystrického kraja, alebo podporí nominanta iného subjektu. HZDS uzavrie koaličnú
zmluvu s partnermi o podpore na župana i na poslancov.Líder SMER-u Robert Fico avizoval
víťazstvo ich nominanta na župana už v prvom kole. Pred štyrmi rokmi sa voľby predsedu
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BBSK konali dvojkolovo a zvíťazil nominant koalície HZDS-SMER-SDĽ Milan Marčok.
V poslaneckom zbore vtedy prevahu získala koalíci HZDS-SMER-SDĽ. V polovici
funkčného obdobia SMER sa s HZDS „rozišiel“ a v súčasnosti ovládajú krajský parlament
poslanci za HZDS a SMK.Pretože predseda BBSK už vymenoval zapisovateľku Volebnej
komisie pre voľby do VÚC, môžu jednotlivé strany jej už predkladať kandidátne listiny na
poslancov i na župana. Sídlo zapisovateľky Kataríny Donovalovej bolo na Úrade BBSK.
Podpísanie dokumentu
Dňa 21. apríla 2005 sa v maďarskom Miškolci uskutočnilo slávnostné podpísanie dokumentu,
ktorý je vyjadrením spoločného záujmu rozvoja územia štyroch regiónov, 2 maďarských žúp t.j. Borsod – Abaúj – Zemplén megye a Nógrad Megye a dvoch krajov : Banskobystrického
a Košického samosprávneho kraja. Dokument obsahuje návrh projektových zámerov, ktoré
budú podporovať obidve maďarské župy a tiež samosprávne kraje. Návrhy projektových
zámerov boli spracované a dohodnuté na pracovných rokovaniach koordinačného výboru,
ktorý čerpal náplň z možností rozvojového potenciálu daného územia a z požiadaviek,
zakomponovaných v rozvojových dokumentoch a v strategických programoch, tak žúp, ako aj
krajov. Jednotlivé projekty budú podávané do výziev v rámci Programu susedstva Maďarsko
– Slovensko – Ukrajina, tzv. Iniciatíva Spoločenstva Interreg IIIA. Prvá výzva bola otvorená
na slovenskej strane Riadiacim orgánom (MVRR SR) 10. marca a podávanie projektov potrvá
do 10. júna 2005. Témy projektov súvisia najmä s cezhraničnými aktivitami na podporu
investícií do cezhraničného cestovného ruchu, spracovanie technickej dokumentácie pre
cestné komunikácie, tvorbu spoločných web-portálov za účelom vzájomnej informovanosti
a spracovanie štúdií pre malé investície do životného prostredia.
Róbert Fico a strana SMER o voľbách do VÚC
Predseda stany Smer Róbert Fico 21. januára 2005 v Banskej Bystrici uviedol, že Strana
SMER-sociálna demokracia očakával na celom území Slovenska nadštandardný výsledok pri
voľbách do vyšších územných celkov. Podľa predsedu strany Róberta Fica má SMER na to
viacero dôvodov. Strana má vysoký koaličný potenciál a je atraktívnym partnerom pre
koalície vo voľbách do samosprávnych krajov. Fico 21. januára v Banskej Bystrici ďalej
uviedol, že očakáva koalície SMER-u vo všetkých krajoch jednak s vládnymi, ale
i s opozičnými stranami a nevylučuje ani ich kombinácie. SMER sa považuje za štandardnú
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politickú stranu, uznávanú i v zahraničí. Má významné zázemie v regiónoch, ustálenú
voličskú základňu, ktorá sa v súčasnosti grupuje z ľudí vo veku medzi 40 až 50 rokov. Okrem
miest predsedov samosprávnych krajov chce SMER získať nadštandardný počet poslancov
a následne i miesta v exekutíve. V Banskobystrickom kraji je sociálny a ekonomický vývoj
veľmi nepriaznivý. Fico si myslí, že ak by tu došlo k uzatvoreniu koalície s opozičnými
stranami, tak veľkým predpokladom je dobrý výsledok. SMER nevylučuje rokovanie s HZDS
v Banskobystrickom kraji, ale bude opatrný. Pôvodný koaličný partner HZDS ho sklamal,
keď v máji minulého roka sa poslanci samosprávneho kraja dohodli na spolupráci so Stranou
maďarskej koalície. Za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja SMER navrhuje
poslanca Národnej rady a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Milana Murgaša.
Podľa Fica strana vynaloží všetky sily, aby v kraji vznikla dohoda na jeho podporu.
Deklarácia o spoločnom postupe vo voľbách do orgánov BBSK -SMER s HZD a SNS
v Banskobystrickom kraji
Víťazstvo vo voľbách do orgánov orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK)
predpokladala Strana SMER-sociálna demokracia s koaličnými partnermi Hnutie za
demokraciu (HZD) a Slovenská národná strana (SNS). SMER s partnermi nominoval na post
predsedu samosprávneho kraja rektora banskobystrickej Univerzity Mateja Bela Milana
Murgaša. Predseda strany SMER Róbert Fico to povedal na tlačovej besede po skončení
Krajskej konferencie SMER-u, ktorá sa 14. mája v Banskej Bystrici venovala príprave na
voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Róbert Fico podčiarkol,
že strana považuje úspešné zakotvenie v regionálnych štruktúrach za jeden z významných
predpokladov pôsobenia strany a berie voľby do samosprávnych krajov smrteľne vážne.
„Môžem povedať veľmi jasne, že máme ambíciu v Banskej Bystrici vyhrať. Zodpovedá tomu
aj výber kandidáta na predsedu, ktorý má obrovské šance tento post vo voľbách získať.
Rovnako verím, že sme schopní v koalícii uhrať aj taký počet poslancov vyššieho územného
celku (VÚC), ktorý bude podporovať župana a zase župan bude podporovať túto skupinu
poslancov“, povedal

14. mája líder najsilnejšieho opozičného subjektu. Na konferencii

podpísali Deklaráciu o spoločnom postupe vo voľbách do orgánov BBSK, ktorá je otvoreným
dokumentom a môže inšpirovať ďalšie politické subjekty. Podľa predsedníčky Krajskej
organizácie strany SMER Jany Laššákovej je základom koaličnej zmluvy, ale nestanovuje
percentuálne zastúpenie jednotlivých strán v budúcom poslaneckom zbore kraja. O spolupráci
s ďalšími partnermi však budú odteraz rozhodovať všetky tri strany.
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Slavomír Kupčok novým predsedom HZDS v Banskobystrickom kraji
Slavomír Kupčok z Brezna sa stal novým predsedom Krajskej organizácie Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) v Banskobystrickom kraji. V tajných voľbách
ho 15. mája zvolili delegáti krajského snemu strany, ktorý sa 15.5. uskutočnil v Banskej
Bystrici za účasti lídra ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara. O post sa uchádzal aj poslanec
Národnej rady Milan Urbáni, ktorý túto funkciu vykonával od januára minulého roku.
O prípadnej spolupráci ĽS-HZDS s KDH rozhodne až júnový snem HZDS v Prešove
Otázku prípadnej koaličnej spolupráce ĽS-HZDS s KDH v regiónoch pred voľbami do
vyšších územných celkov (VÚC) uzavrie snem HZDS, ktorý sa bude konať 4. júna v Prešove.
Rozhodlo o tom 15. mája v Banskej Bystrici Republikové predstavenstvo ĽS-HZDS.
Podpredseda strany Milan Urbáni na tlačovej besede v Banskej Bystrici 21. mája 2005
povedal, že „do 4. júna sa nebudú uzatvárať žiadne dohody. Na sneme sa dohodneme, či
budeme vôbec rokovať s KDH, alebo s tými stranami, ktoré s KDH pôjdu do koalície.
Uvidíme, aké prídu ponuky, aká bude perspektíva pre ďalší vývoj, rozhodneme na sneme 4.
júna. Na ťahu je KDH“. Podľa Urbániho budúca spolupráca s KDH bude záležať od toho, ako
sa budú kresťanskí demokrati správať. Nevylúčil pritom spoluprácu so žiadnou relevantnou
politickou stranou s výnimkou SNS. Podpredseda strany Ján Kovarčík pripustil, že do snemu
budú predstavitelia ĽS-HZDS v jednotlivých krajoch naďalej rokovať so všetkými
politickými subjektami. V Nitrianskom kraji, kde bola pred podpisom koaličná dohoda so
stranami SMER-Sociálna demokracia, SDKÚ a KDH, už neprichádzajú do úvahy rokovania
so Stranou maďarskej koalície. Republikové predstavenstvo ĽS-HZDS prerokovalo aj mená
možných straníckych nominantov na predsedov samosprávnych krajov v jesenných voľbách.
V Bratislave by to mal byť Ján Cuper, v Trnave Tibor Mikuš, v Nitre Milan Belica, v Trenčíne
Pavol Sedláček, v Banskej Bystrici Viliam Soboňa, v Prešove Ján Dobrovič a v Žiline Jozef
Tarčák. V Košiciach ĽS-HZDS svojho kandidáta na predsedu VÚC pravdepodobne nebude
mať.

O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
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O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa v novembrových voľbách chcel
uchádzať aj nominant ANO, prednosta krajského úradu Milan Kepeňa. Svoju kandidatúru na
župana 7. júla oficiálne oznámil na tlačovej besede.„Pre voľby poslancov i predsedu BBSK
pripravujeme v kraji širokú koalíciu. Mali by ju spolu s ANO utvoriť ĽS-HZDS, SDKÚ,
KDH, DS a Strana živnostníkov Slovenska. Doterajšie rokovania potvrdzujú, že by sme sa
mohli dohodnúť na spoločných cieľoch a prioritách BBSK v nasledujúcom volebnom období,
„ povedal Kepeňa.Za základný cieľ možnej dohody označil počet kandidátov za poslancov.
Strany by však mali postaviť osobnosti, aby v krajskom parlamente vytvorili väčšinu
a zaručili, že počas celého volebného obdobia vydržia v koalícii. Reagoval tým na
skutočnosť, že v terajšom volebnom období poslanci za ĽS-HZDS prešli z koalície
k opozičnej SMK a spolu majú v Zastupiteľstve BBSK väčšinu. Za zatiaľ neuzavretú otázku
v možnej koalícii označil Kepeňa dohodu o spoločnom kandidátovi na župana. Krajská
organizácia ĽS-HZDS už totiž skôr prezentovala svojho kandidáta, poslanca NR SR Viliama
Soboňu. „Ak podpíšeme koaličnú dohodu musíme zvážiť všetky riziká a rozhodnúť, či do
prvého kola volieb postavíme jedného spoločného kandidáta, alebo dvoch. Ja som za jedného,
ale ak bude lepší ako ja, kandidatúry sa vzdám,“ konštatoval Kepeňa.Za svoje priority ako
predseda BBSK by Kepeňa do konca roku 2006 považoval vytvorenie približne 8 tisíc nových
pracovných miest a vybudovanie najmenej dvoch priemyselných parkov v kraji. Časť týchto
zámerov sa mu už podarilo realizovať ako prednostovi krajského úradu.Kandidatúru na
predsedu BBSK doteraz okrem Kepeňu a Soboňu už oznámili aj Smer - Sociálna demokracia
a politická strana Vpred. Boli nimi rektor banskobystrickej Univerzity Mateja Bela Milan
Murgaš a riaditeľ súkromného Rádia Rebeca Boris Kršňák.
4. kongres krajskej organizácie ANO Banskobystrického kraja
Prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici Milan Kepeňa sa stal nominantom Aliancie
nového občana (ANO) na post župana v tomto kraji. Rozhodli o tom delegáti 4. kongresu
krajskej organizácie ANO Banskobystrického kraja, ktorý sa 16. apríla uskutočnil v Brezne.
Delegáti zároveň schválili širšiu 30-člennú kandidátku na poslancov do VÚC. Poverili
Krajskú radu ANO, aby kandidátku upravila podľa aktuálneho vývoja politickej situácie
v kraji a následne ju schválila. Líder ANO Pavol Rusko v súvislosti s voľbami do VÚC
podotkol, že chcú vytvoriť takú koalíciu, ktorá by v krajskom zastupiteľstve mala najmenej
25 poslancov. Milana Kepeňu delegáti kongresu potvrdili vo funkcii predsedu Krajskej
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organizácie ANO na ďalšie dvojročné fumkčné obdobie. Prednosta Krajského úradu M.
Kepeňa, nominovaný na župana chce vytvoriť silný samosprávny kraj a nové investície.

Voľby do VÚC BB
V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo celkovo oficiálne zaregistrovaných 342
kandidátov na poslancov a 7 kandidátov na predsedu – spolu 349. Po registrácii sa vzdali
traja kandidáti na poslancov. Z tohto počtu je 55 nezávislých kandidátov. Zaujímavosťou
bolo, že zo spomínaného počtu kandidátov bolo 66 žien. Medzi zaregistrovanými boli
zástupcovia mnohých profesií, najviac je lekárov, starostov a učiteľov. Medzi nimi napríklad
jaskyniar, jadrový fyzik, archeológ, spisovateľ, slobodný umelec a prekladateľ. Volebná
kampaň pred voľbami do VÚC sa začala 9. novembra 2005. Pri voľbách platí 48 hodinové
moratórium, ktoré sa začína 24. novembra. Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu 26.
novembra o 7, 00 hod. Krajská volebná komisia začala pracovať presne v zmysle zákona
o voľbách. Deväť z 11 -tich členov Krajskej volebnej komisie pre voľby do orgánov BBSK
dňa 21.10.05 zložilo slávnostný sľub do rúk predsedu BBSK Milana Marčoka. Na prvom
pracovnom stretnutí vyžrebovali predsedu komisie, ktorým sa stal Ing. Pavel Adam,
zastupujúci

Agrárnu

stranu

vidieka

a podpredsedu-

Attilu

Hacsiho

za

SMK.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji budú občania voliť predsedu a 49 poslancov
regionálneho parlamentu 26. novembra 2005. Kandidátne listiny na poslancov odovzdalo 17
strán a koalícií a 55 nezávislých. Počet kandidátov

na poslancov zastupiteľstva je

v súčasnosti 349, na predsedu kandiduje podľa aktuálnych informácií 6 kandidátov.

Voľby za poslancov BBSK
Zastupiteľstvo BBSK uznesením 826/2005 zo dňa 27. júna 2005 určilo počty poslancov,
volebné obvody a sídla obvodných volebných komisií pre voľby roku 2005 do regionálneho
parlamentu. Spolu išlo o 13 volebných obvodov a počet poslancov pre budúce volebné
obdobie zostal rovnaký – 49. Poslanci BBSK boli volení pomerne k počtu obyvateľov kraja.
V zmysle zákona 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov politické strany
a nezávislí kandidáti mohli doručiť kandidátne listiny v 2 rovnopisoch zapisovateľovi
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volebnej komisie BBSK do 24,00 hodiny 17.10. na ÚBBSK, č. dverí 202. Súčasne mohli
delegovať 1 zástupcu a 1 náhradníka do volebnej komisie BBSK. Do termínu – 27. októbra,
môžu delegovať 1 zástupcu a 1 náhradníka aj do obvodných a okrskových komisií. Do
uzávierky novín, predložilo kandidátne listiny16 kandidátov, z toho jeden na predsedu a dve
politické strany. Podľa slov JUDr. Kataríny Donovalovej, krajskej zapisovateľky, v spolupráci
so Štatistickým úradom SR, Krajskou správou Banská Bystrica, sa uskutočnila prehliadka
priestorov obvodných volebných komisií v 13 volebných obvodoch a dohodla sa aj ďalšia
vzájomná spolupráca pri zabezpečení bezproblémového priebehu volieb. Volebná kampaň sa
začala 17 dní pred voľbami, t.j. 9. novembra a končila sa 48 hodín pred začatím volieb. Tie sa
konali

26. novembra 2005. V Banskobystrickom kraji žije 658 701 obyvateľov, pričom

najviac poslancov pripadá na volebný obvod Banská Bystrica – na vyše 111 000 obyvateľov
osem a podľa tohto modelu napríklad na Banskú Štiavnicu s počtom obyvateľom 17 000
pripadne jeden poslanec. Kandidáti na predsedu a poslancov mohli podávať kandidátne listiny
zapisovateľovi volebnej komisie najneskôr do 40 dní pred dňom volieb, t.j do 17. októbra,
volebná kampaň sa začína 17 dní pred voľbami, t.j. 9. novembra a končila sa 48 hodín pred
začatím volieb.
Úspešným kandidátom na župana sa stal Doc. Ing. Milan Murgaš,CsC., rektor UMBv
Banskej Bystrici. Z mestskej samosprávy boli na základe volieb úspešne zvolenými
poslancami do parlamentu BBSK :
PaedDr.Ján Chladný
Ing.Ján Králik ,CSc.
Mgr. art. Asen Almáši
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja

bude mať aj v nasledujúcom

volebnom období 49 poslancov. Už na júnovom rokovaní o tom rozhodli terajší poslanci.
Odsúhlasili i trinásť volebných obvodov, ktoré kopírujú jednotlivé okresy. Stanovili tiež, že
sídlami okresných volebných komisií budú okresné mesta. Priestory pre ne BBSK zriadi
výlučne vo svojich budovách a nie v objektoch štátnej správy. Najviac poslancov v novom
zastupiteľstve, osem, bude zatupovať Banskobystrický okres. Šiesti okres Rimavská Sobota
a po päť okresy Brezno, Lučenec a Zvolen. Z okresu Žiar nad Hronom budú štyria poslanci
a po traja z okresov Detva, Revúca a Veľký Krtíš. Okresy Krupina, Poltár a Žarnovica budú
mať po dvoch poslancoch a iba jedného okres Banská Štiavnica.Menovacie dekréty pre no
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vembrové voľby poslancov a predsedu BBSK už dostali zapisovatelia krajskej i obvodných
volebných komisií. Do tejto funkcie ich vymenoval predseda BBSK Milan Marčok.
Zapisovateľkou Krajskej volebnej komisie je vedúca organizačného odboru Úradu BBSK
Katarína Donovanová. V Banskobystrickom kraji žije podľa posledného oficiálneho údaju
bezmála 659 tisíc obyvateľov. Najviac ľudí, vyše 111 tisíc, je v okrese Banská Bystrica.
Najmenej, približne 17 tisíc, v Banskoštiavnickom okrese.
Slovenský dom regiónov v Bruseli
Slovenský dom regiónov v Bruseli budovalo od januára osem samosprávnych krajov. Doteraz
tam majú zástupcov Košický, Prešovský a Bratislavský samosprávny kraj. Od 1. septembra
má v Bruseli zastúpenie aj Banskobystrický samosprávny kraj, ktorého „vyslancom“ je 24ročný Štefan Maceják z Lutily v okrese Žiar nad Hronom. Absolvent Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má za sebou tri roky
práce v Bruseli. Popri štúdiu pracoval pre medzinárodnú neziskovú organizáciu a istý čas
pôsobil aj na Generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu. Pred odchodom do Bruselu
ako vyslanec BBSK Maceják pre médiá špecifikoval rozhodujúce úlohy v tomto postavení.
„Hlavnou úlohou je, aby som reprezentoval Banskobystrický samosprávny kraj, či už
v oblasti projektov spolufinancovania s ostatnými partnermi na úrovni regiónov, druhou
úlohou bude prezentácia Banskobystrického kraja potenciálnym investorom a popritom je
možná aj tá prezentácia umeleckých diel, resp. umelcov“, uviedol Maceják, ktorý do Bruselu
odíde ako zamestnanec Úradu BBSK. Pracovnú zmluvu má do konca roku a „potom sa uvidí,
pretože ide o projekt, s ktorým kraj nemá skúsenosti“. Osem krajov sa rozhodlo vytvoriť
v Bruseli Slovenský dom regiónov ako spoločné zastúpenie na presadzovanie záujmov
jednotlivých regiónov. Prioritnou úlohou zástupcov regiónov je hľadať možnosti financovania
projektov prostredníctvom európskych fondov, ktoré sú prístupné priamo z Európskej
komisie. „Vyslanci“ regiónov budú tiež hľadať partnerov z regiónov únie, ktorí by boli
ochotní vymieňať si poznatky a skúsenosti pri budovaní a zefektívňovaní fungovania verejnej
správy. Majú za úlohu prezentovať kraje formou výstav, výmenou kontaktov medzi umelcami,
folklórnymi súbormi a prezentáciou turistických možností regiónu. Mali by sa podieľať aj na
tvorbe legislatívy v oblasti európskej regionálnej politiky. Pretože v súčasnosti sa pomaly
končí Finančná perspektíva 2000/2006, ktorú slovenské regióny čerpali prostredníctvom
jednotlivých ministerstiev, snahou regiónov pre finančnú perspektívu 2007/2013 je presadenie
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čerpania Štrukturálnych a Kohézneho fondu priamo z Bruselu. Zástupcovia jednotlivých
regiónov môžu lobovaním ovplyvniť tento proces.
Modré leto s premiérom Mikulášom Dzurindom
Záujem o stretnutie s premiérom Mikulášom Dzurindom a ministrom financií Ivanom
Miklošom počas akcie Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) nazvanej Modré
leto prejavilo 8. júla záujem asi sto Banskobystričanov. Niektorí mu vyjadrili svoje sympatie
a podporu. Väčšinou starší ľudia však kládli predsedovi vlády prevažne nepríjemné otázky.
Niekoľkí ho dokonca privítali transparentom „ Dosť bolo pekných rečí, chceme lepšie žiť .„
Napriek tomu bol Dzurinda po približne hodinovom rozhovore s ľuďmi spokojný.
„Rozhovory boli živé, otázky konkrétne. Banskobystričania sa zaujímali najmä o sociálnu
oblasť, ale hlavne o prácu a vytváranie nových pracovných miest. Vycítil som, že majú
traumu z toho, že investície smerujú do Trnavy, Žiliny, Levíc či Humenného, ale Banskú
Bystricu akosi obchádzajú,“ povedal Dzurinda. Predseda vlády počas stretnutia oznámil, že
od začiatku budúceho roka už nebudú mladí ľudia povinne nastupovať na základnú vojenskú
službu. Vláda totiž vytvorila podmienky, aby vojakmi boli iba profesionáli. Odmietol
tvrdenie, že vláda predala dobre prosperujúce štátne podniky. Uviedol, že aj Slovenské
telekomunikácie boli neprosperujúcim podnikom, preto ich vláda predala. Dodal, že ľudia si
musia prácu viac hľadať nielen v mieste svojho bydliska. Pracovných miest podľa Dzurindu
totiž neustále pribúda, ale niektorí za prácou budú musieť cestovať aj do vzdialenejších miest.
Premiér SR Mikuláš Dzurinda v Banskej Bystrici živo diskutoval a podával argumety o
reformách v štáte. Slabý záujem investorov o Banskú Bystricu bol hlavnou témou otázok
občanov. Na stretnutí s premiérom Mikulášom Dzurindom dňa 8. júla v Banskej Bystrici
v rámci jeho akcie Modré leto Bystričania mu vyčítali aj predaj štátnych monopolov, nízke
mzdy a dôchodky, obracali sa naňho aj so svojimi konkrétnymi osobnými problémami.
O niečo menší bol záujem o rozhovory s ministrami Jurajom Liškom a Ivanom Miklošom.
Stretnutie s nimi nenarušil žiaden incident. Po celý čas stála povedľa skupinka členov SmeruSD s transparentom „ Dosť bolo pekných rečí, chceme lepšie žiť!“ a občas pískali na
píšťalkách. Premiér si ich však nevšímal a nevzbudili ani väčšiu pozornosť občanov. Veľký
záujem občanov nevyvolal ani premiér Dzurinda, keďže možnosť stretnúť sa s ním využilo za
vyše hodiny dovedna maximálne sto ľudí.
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Predsedníctvo Matice slovenskej rokovalo v Banskej Bystrici
Prípravou 2. zasadnutia Výboru Matice slovenskej, ktoré malo byť v sobotu 12. marca
v Martine, sa 8. marca v Banskej Bystrici zaoberalo Predsedníctvo MS. Predsedníctvo
posúdilo návrh rozpočtu Matice na tento rok. Prvý podpredseda Igor Kovačovič pre médiá
uviedol, že rozpočet Matice predstavuje približne 46 miliónov korún. Z toho 15 miliónov je
príspevok zo štátneho rozpočtu na úlohy, ktoré Matici zveril vykonať štát. Zvyšok si musí
Matica zabezpečiť z rôznych neštátnych zdrojov a ráta aj s dvojpercentným príspevkom
z dane fyzických a právnických osôb. S rozpočtom, ktorý musí schváliť Výbor MS, súvisí aj
proces internetizácie a informatizácie Matice. Na rokovaní Predsdníctva sa riešili aj otázky
legislatívneho procesu o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu do správy Matice,
delimitácie medzi Maticou a Ministerstvom kultúry a Slovenskou národnou knižnicou a iné.
Matica pripravuje rokovanie stola národnej dohody s parlamentnými stranami, ktorý by sa
mal uskutočniť do konca prvého polroka. Na jún pripravoval udeľovanie cien Nadácie MS za
prínosy v oblasti národného života a literatúry.
Americké informačné a kultúrne centrum
Tretie americké informačné a kultúrne centrum InfoUSA na Slovensku otvorili 28. septembra
v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici. .Veľvyslanectvo USA poskytlo základnú
zbierku informačných prameňov za asi 15 tisíc dolárov a multimediálne technické vybavenie
a zariadenie centra v celkovej hodnote 20 tisíc dolárov. Knižnica zabezpečí vhodné priestory
a zamestnanca s plynulou znalosťou anglického jazyka, ktorý bude návštevníkom centra
pomáhať orientovať sa v informačných zdrojoch. Vyplynulo to z Memoranda o porozumení,
ktoré podpísali 28.9.v Banskej Bystrici riaditeľka Tlačového a kultúrneho oddelenia
Veľvyslanectva USA v Bratislave Barbara Zigli a riaditeľka tamojšej ŠVK Oľga Lauková.
„Brána do Ameriky“ je výsledkom spoločného projektu USA a SR. Podľa Zigli bude
podporovať vzájomné porozumenie medzi obidvoma krajinami sprístupňovaním informácií
USA a poskytovaním priestoru pre organizovanie amerických kultúrnych a informačných
programov. V základnej zbierke informačných prameňov centra nájdu záujemcovia najnovšie
odborné publikácie, CD Rom a DVD nosiče z rôznych oblastí vrátane histórie, politológie,
ekonómie, filozofie, literatúry a umenia USA ako aj materiály na pomoc pri vyučovaní
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angličtiny. Postupne ju budú dopĺňať v závislosti od požiadaviek návštevníkov. Centrum bude
prístupné pre všetkých užívateľov ŠVK v súlade s knižničným poriadkom.Vo svete už funguje
251 InfoUSA centier, pripravuje sa ďalších 74. Prvé centrum v SR otvorili v marci 2004
v ŠVK v Košiciach a druhé sprístupnila prvá dáma USA Laura Bushová vo februári 2005
v Univerzitnej knižnici v Bratislave.V banskobystrickej ŠVK, ktorá je podľa riaditeľky
otvorenou kultúrnou inštitúciou, pôsobí dnes nemecké a ruské informačné a kultúrne centrum.

Socialistický zväz mladých
Pamiatku účastníkov Slovenského národného povstania si 27. augusta v Banskej Bystrici
uctili členovia Socialistického zväzu mladých . Zväzáci usporiadali spomienkový pochod
mestom k pamätníku osloboditeľov na Námestí SNP, kde položili vence. Na transparentoch
niesli heslá „SNP - päsť v boji proti fašizmu“ a „Chránime odkaz SNP“. Predstavitelia SZM
vyjadrili protest proti prekrúcaniu historických udalostí SNP dnešnými predstaviteľmi vládnej
moci. Predseda SZM Patrik Fuzák pre médiá uviedol, že SNP považujú za prejav hrdinstva
slovenského národa, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohrala KSS.

Slovenská pospolitosť
Podľa členov Slovenskej pospolitosti - národnej strany bolo Slovenské národné povstanie
boľševickým pučom proti slovenskej samostatnosti. Jediný slovenský štát bol podľa nich ten,
ktorý vznikol v marci 1939 a jeho prezidentom bol Jozef Tiso. Tieto tvrdenia zazneli 28.
augusta na zhromaždení Slovenskej pospolitosti - národnej strany na Námestí SNP v Banskej
Bystrici, ktoré sa začalo slovenskou štátnou hymnou. Asi polstovky mladých žien a mužov
v tmavých uniformách s označením strany si vypočulo prejavy o „tých stránkach SNP, ktoré
boli doteraz zamlčované“. Napríklad, že išlo o partizánske besnenie, ktorého obeťami sa stali
nevinní občania slovenskej a nemeckej národnosti. Puč viedli sovietski partizáni a na ich
strane bojovali aj slovenskí zradcovia. Podľa pospolitosti by mal začiatok SNP byť označený
ako deň národného smútku.Vodca strany Marian Kotleba v prejave povedal, že Slováci
a Slovenky by mali otvoriť oči a zbadať, kto im v súčasnom štáte vládne. „Ak sa nezbavíme
zradcov, dovtedy bude náš národ slúžiť iným a pracovať na panstve iného,“ povedal Kotleba,
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ktorého zhromaždení členovia prerušovali skandovaním Nech žije vodca! a inými heslami.
Kotleba označil Jána Slotu za zradcu, ktorý s Malíkovou rozbil Slovenskú národnú stranu
a nútil Slovákov predávať zem cudziemu investorovi aj pod hrozbou vyvlastnenia. Upozornil
na pomalú, ale istú maďarizáciu slovenského juhu, ktorá môže vyvrcholiť snahami
o vyhlásenie veľkého Uhorska. Člen Prezídia Ústredného zväzu Židovských náboženských
obcí v Slovenskej republike Juraj Turčan na okraj zhromaždenia pre TASR povedal: „Je to
smutné, že v 21. storočí takíto mladí ľudia, ktorí vôbec nevedia o histórii, ktorá tu bola, na
mieste, kde začalo Povstanie, kde začala nová štátnosť Slovenska a oni takto to potupujú.
Žiaľbohu, aj toto je tá demokracia. Treba sa cez slzy nad týmto zasmiať“.
Predseda Demokratickej strany v Banskej Bystrici Miroslav Toman si myslí, že zhromaždenie
bolo provokáciou extrémistov.Za paradoxnú označil skutočnosť, že polícia chránila
zhromaždenie a slušní ľudia si nemohli ani zakričať. Reagoval tým na skutočnosť, že niektorí
občania prerušovali zhromaždenie Pospolitosti nesúhlasným piskotom a výkrikmi. Počas
zhromaždenia, ktoré snímali členovia Pospolitosti a monitorovala polícia, zneli skandovane
heslá a pozdravy: Slovensko Slovákom !, Slovensko si nedáme!, Sláva Tisovi !, Táto zem je
naša!, Nech žije vodca! a iné. Občania mesta vyjadrovali svoj nesúhlasaj telefoncky na
mestský úrad a do médií. Podobné zhromaždenia Pospolitosti boli v Martine a v Ružomberku.
Sériu verejných prezentácií svojich myšlienok a názorov uzavrela Pospolitosť 28.8. večer vo
Zvolene. Pred zhromaždením sa uskutočnil fakľový pochod. Televízne stanice a rozhlasové
médiá vyjadrili k podujatiam negatívne stanoviská.
Útok na predsedu Slovenskej pospolitosti
Predsedu Slovenskej pospolitosti - národnej strany Mariana Kotlebu a jeho matku zbili 8.
septembra v Banskej Bystrici traja neznámi útočníci. Oboch prepadli a bili bejzbalovými
palicami a kovovou tyčou na chodníku pred vchodom do panelového domu na
Kráľovohoľskej ulici v stredu popoludní o 16. hodine. Krajská policajná hovorkyňa Mária
Faltániová pre médiá uviedla, že Kotlebovi a jeho matke spôsobili násilníci poranenia hlavy
a pomliaždeniny na celom tele, z ktorých sa budú liečiť viac ako sedem dní. Oboch
prepadnutých hospitalizovali v Rooseveltovej nemocnici na pozorovanie. Útočníci prestali
obete biť po tom, čo ich vyrušili náhodní chodci. Polícia po páchateľoch intenzívne pátra.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví v štádiu
pokusu a trestného činu výtržníctva. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na dva až osem
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rokov.Podľa vyhlásenia Hlavného vedenia Slovenskej pospolitosti - národnej strany, ktoré
TASR poskytlo e-mailom, „útok na vodcu Kotlebu bol plánovaný a predchádzala mu masívna
lživá kampaň zo strany sionistických médií a organizácií. Preto sa SP-NS nebude zaoberať
vykonávateľmi tohto teroristického činu, ale svoju pozornosť bude venovať tým, ktorí
pripravili živnú pôdu pre spáchanie tohto brutálneho útoku“.
V súvislosti s pochodmi a vyhláseniami predstaviteľov SP-NS v predvečer 61. výročia SNP
na zhromaždeniach v Martine, Ružomberku, Banskej Bystrici a vo Zvolene polícia dala
podnet na začatie trestného stíhania vo veci hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Činnosť
tejto politickej strany na základe viacerých podnetov preveruje Generálna prokuratúra
v spolupráci s ďalšími orgánmi v trestnom konaní.
Nadácia Ekopolis
Nadácia Ekopolis so sídlom v Banskej Bystrici vyhlásila 6. septembra v poradí už 50.
grantové kolo Environmentálneho programu. Mimovládne neziskové organizácie z celého
Slovenska mohli získať na svoje ekologicky prospešné projekty do 160 tisíc korún. Uzávierka
jesenného kola bola 6. októbra. „Nadácia Ekopolis podporuje projekty, ktoré presadzujú
systémové zmeny v ochrane životného prostredia. Zamerané sú na riešenie konkrétneho
ekologického problému a ovplyvňujú rozhodovanie na miestnej, národnej alebo
medzinárodnej úrovni. Tiež projekty, zapájajúce verejnosť do ekologických aktivít.
V spolupráci s ďalšími partnermi, štátnou správou a samosprávou riešia vo svojom okolí
obdobné ekologické problémy,“ informovala dňa 6. 9. manažérka Nadácie Ekopolis Henrieta
Hrinková. Nadácia Ekopolis podporila za 14 rokov už 513 ekologických projektov na celom
Slovensku, dodala H. Hrinková.
Súdny proces s údajným vojnovým zločincom Ladislavom Nižňanským.
Na Okresnom súde v Banskej Bystrici sa 28. júna uskutočnil výsluch svedka v súdnom
procese s údajným vojnovým zločincom Ladislavom Nižňanským. Vypočúvanie bolo
neverejné a trvalo niekoľko hodín. Na prípad je uvalené prísne embargo a slovenská
i nemecká strana o ňom ako aj o svedkovi odmietli poskytnúť akékoľvek informácie.
„Nemecká strana požiadala príslušné slovenské orgány o právnu pomoc, pretože samostatne
konať u nás nemôže. Vopred poslala otázky, ktoré som položil svedkovi. Ďalšie doplnila
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počas výsluchu. Svedok vzhľadom na svoj vek nemá už dosť síl odcestovať do Mníchova,
kde proces s Nižňanským prebieha. To bol dôvod, prečo senát mníchovského Krajinského
súdu, štátny prokurátor i obhajcovia Nižňanského pricestovali na Slovensko. Svojho zástupcu
mala i slovenská prokuratúra,“ uviedol pre médiá sudca banskobystrického Okresného súdu.
Podľa informácií novinárov vypočúvaným mal byť vyše 80-ročný muž zo stredného
Slovenska, údajný bývalý príslušník jednotky Edelweiss. Práve pod vedením Nižňanského
mali jej členovia spáchať v roku 1945 masakre civilistov v slovenských dedinách Kľak
a Ostrý Grúň a zavraždiť približne 150 ľudí. V roku 1962 Krajský súd v Banskej Bystrici
odsúdil Nižňanského v neprítomnosti na trest smrti.Nemecké orgány majú podľa už skôr
zverejnených informácií záujem o výsluch štyroch slovenských svedkov. Prvého v pondelok
vypočul sudca Okresného súdu v Senici. Po dnešnom výsluchu svedka v Banskej Bystrici by
mali ďalšieho vypočuť v stredu na Okresnom súde v Košiciach a posledného vo štvrtok
v Kežmarku. Potom by mal súd s Ladislavom Nižňanským pokračovať opäť v Mníchove.Pred
príchodom na Slovensko predseda mníchovského Krajinského senátu Manfred Götzl uviedol,
že vypočutie slovenských svedkov, ktorí sa nemohli dostaviť na proces do Mníchova, je
veľmi dôležité. Podľa neho nie je neobvyklé ak bavorský alebo mníchovský senát vycestujú
za svedkami do zahraničia. Neobvyklé však je, tvrdí, že v prípade Nižňanského musí
vycestovať za nimi až do troch krajín. Už koncom apríla v rakúskom Hall in Tirol neďaleko
Innsbrucku justičné orgány vypočuli 86-ročného bývalého poddôstojníka Edelweiss. Rovnako
tak i v okolí českej Ostravy bývalého príslušníka tejto jednotky, ktorého v roku 1962
v súdnom procese v Banskej Bystrici za účasť na masakrách v Kľaku a v Ostrom Grúni
odsúdili na dlhoročný trest väzenia.
Krajský súd
Výpoveďou súdneho znalca pokračovalo 8. júla na Krajskom súde v Banskej Bystrici hlavné
pojednávanie so 46-ročným Michalom D. z obce Kráľ v okrese Rimavská Sobota,
obžalovaným zo spáchania trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Ako
obzvlášť nebezpečnému recidivistovi mu podľa zásady trikrát a dosť hrozí výnimočný
nepodmienečný trest odňatia slobody 25 rokov.Senát zamietol žiadosť Michal D.
o prepustenie z väzby na slobodu. Rovnako ako prokurátor ju považuje za neopodstatnenú.
Obžalovaný sa proti tomuto verdiktu po jeho vynesení odvolal, o jeho žiadosti rozhodne
Najvyšší súd SR. Keďže prokurátor i obhajoba nesúhlasili len s čítaním výpovedí niektorých
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svedkov a žiadali ich výpovede na súde, senát pojednávanie odročil na 8. a 9.
september.Nezamestnaný a rozvedený Michal sa začiatkom roku 2003 zoznámil v žilinskej
staničnej reštaurácii s 32-ročnou duševne chorou Monikou P. Invalidnú dôchodkyňu
nahovoril, aby sa presťahovala k nemu do rodinného domu jeho otca v Králi. Susedia
vypovedali, že s Monikou spočiatku žil dobre. Neskôr ju bíjal iba občas a od augusta to bolo
denne. Udieral ju rukami, ale aj palicou, kutáčom a inými predmetmi, ťahal ju za vlasy
a kopal ju. Keď bol opitý a nevládal za ňu bežať kázal otcovi, aby ju chytil. Susedia tvrdili, že
bíjal aj otca. Monika volala o pomoc, ale susedia sa ho báli, pretože sa vyhrážal, že ich
pozabíja. Mal jej na tele hasiť aj cigarety.Podľa svedkov Michal družke odoberal dôchodok
a nepúšťal ju z domu. Keď nebol doma, priviazal ju k vodovodnej batérii. Ak ušla, dobehol ju
a zmlátil aj na ulici. Vyslobodila sa v októbri 2003 a našli ju v zlom stave na lúke medzi
obcami Bohúňovo a Čoltovo v okrese Rožňava. Znalci páchateľa označili za psychopata. Ten
stále popiera, že by Moniku bil a týral. Znalec však aj dnes potvrdil, že zranenia vrátene
popálenín od cigariet na tvári, ktoré mala potom, ako ju po úteku našli v zúboženom stave, jej
boli spôsobené pred jej útekom v čase, keď ju Michal D. nepúšťal z otcovho domu.
V minulosti už Michal spáchal trestné činy lúpeže a ublíženia na zdraví, za čo si odsedel
deväť rokov.
Vojenský obvodný súd
Vyhlásením rozsudku sa 3.7. na Vojenskom obvodnom súde v Banskej Bystrici skončilo
hlavné

pojednávanie

v prípade

smrti

21-ročného

poslucháča

Vojenskej

akadémie

v Liptovskom Mikuláši čatára Jána S., ktorý zahynul koncom mája 2000 počas výcviku pri
prechode Nízkymi Tatrami. V tejto súvislosti za trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti
stíhali 48-ročného podplukovníka v zálohe Jozefa J. a 35-ročného kapitána Petra Š.
z Vojenskej akadémie.Podplukovníka sudca spod obžaloby oslobodil a kapitána uznal
vinným. Vymeral mu za to trest odňatia slobody šesť mesiacov s podmienečným odkladom na
jeden rok. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátor i obžalovaní sa k nemu vyjadria po
doručení. Prokurátor dôstojníkom kládol za vinu, že prípravu a výcvik študentov 3. ročníka
odbornosťou prieskumník vykonali v rozpore so svojimi povinnosťami. Obaja mali po
zhoršení počasia výcvik prerušiť a zvoliť náhradnú, ľahšiu trasu pochodu. V dôsledku toho
došlo k fyzickému vyčerpaniu a podchladeniu viacerých študentov. Z nich čatár Ján S. na
následky

podchladenia

a celkového

vyčerpania

organizmu

zomrel.

Tragická udalosť sa stala počas päťdňového vojenského cvičenia. Okrem vojenských
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študentov z Liptovského Mikuláša sa na podujatí zúčastnili aj ich kolegovia z Čiech,
Francúzska, Poľska a Rakúska. Mali peším pochodom prejsť 130 kilometrov dlhú trasu
vrátane hrebeňa Nízkych Tatier až do Vojenského výcvikového priestoru Lešť. Čatár Ján S.
zahynul na druhý deň výcviku v Širokej doline pod Krúpovou hoľou, v blízkosti Ďumbiera.
Cvičenie okamžite zrušili. Obžalovaní dôstojníci na súde vyslovili ľútosť nad tým, čo sa stalo
a odmietli, že by boli vinní za čatárovu smrť.

Združenie poškodených občanov
Združenie poškodených občanov so sídlom v Banskej Bystrici bude rokovať a je pripravené
prostredníctvom poslancov o pol roka, tak ako im to umožňuje zákon, opäť do parlamentu
predložiť poslanecký návrh zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových
subjektov. Dňa 1. júla médiá o tom informoval podpredseda ZPO Štefan Šípoš.Parlament
tento týždeň zamietol návrh zákona o čiastočnom odškodnení klientov nebankových
subjektov. Zákon mal upravovať podmienky odškodnenia osôb, ktoré vložili peniaze do
nebankových subjektov. Zákon podporilo 63 zo 138 prítomných poslancov, proti bolo 11,
zdržalo sa 45 a 19 zákonodarcov nehlasovalo.Predkladatelia Vladimír Ďaďo, Jozef Hrdlička
(obaja KSS) a Milan Cagala (ĽS-HZDS) v ňom navrhovali, aby zo štátneho rozpočtu išlo 3,6
miliardy Sk na čiastočné odškodnenie klientov nebankových subjektov, keďže štát podľa nich
z titulu nečinnosti príslušných orgánov nesie určitý podiel spoluzodpovednosti za ich
pád.Ministerstvo financií (MF) SR s odškodnením nesúhlasilo, keď návrh považovalo
z hľadiska rozpočtového hospodárenia za výrazne rizikový. „Finančné dôsledky návrhu nie sú
pokryté v rámci schváleného zákona o štátnom rozpočte na tento rok a nie sú ani vytvorené
rezervy na pokrytie navrhovaných dopadov,“ upozornilo vo svojom stanovisku.Na Slovensku
po páde menších nebankových subjektov ešte spred roka 2000 postupne začali krachovať aj
veľké firmy ako Horizont, B.M.G. Invest, Drukos, AGW, SAS a Sporoinvest. Desiatkam
tisícom dôverčivých klientov zostali v týchto firmách vklady v hodnote zhruba 25 miliárd Sk.

Útok na právnika
V Banskej Bystrici zakuklení násilníci zbili advokáta a jeho manželku 16. februára 2005
Polícia pátra po dvoch páchateľoch, ktorí dňa 15. februára večer pred 23. hodinou prepadli
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v rodinnom dome v Banskej Bystrici 56-ročného advokáta a jeho manželku. Kuklami
maskovaní útočníci boli ozbrojení krátkou guľovou zbraňou a bejzbalovou palicou. Advokáta
zbili tak, že sa zo zranení bude liečiť viac ako 42 dní. Manželka utrpela ľahšie zranenie.
Násilníci z domu nič nevzali, ale porozhadzovaním vecí a poškodením zariadenia bytu
spôsobili

škodu

okolo

45

tisíc

korún.

Útok vyšetrujú ako trestné činy lúpeže, porušovania domovej slobody a poškodzovania cudzej
veci. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.

Živý Betlehem - Vianoce 2005
Na banskobystrickom centrálnom Námestí SNP v rámci krásnej vianočnej tradície bol pre
verejnosť pripravený vo štvrtok 22.12.a piatok 23.12. živý Betlehem. Divadelné zobrazenie
narodenia Spasiteľa a poklonu troch Kráľov tam po oba predvianočné dni o 12:00, 14:00,
16:00, 18:00 a 20:00 predviedla skupina historických scén Locus z Lehoty pod Vtáčnikom.
Manažér živého Betlehemu Ľubomír Altoff-Knotko povedal, že asi 15-minútová vianočná
scénka je ich jedinou vážnou a dojímavou produkciou. Skupina sa totiž špecializuje na
historizujúce predstavenia parodujúce popravy a mučenia v minulých storočiach. „V tejto
vianočnej produkcii účinkuje sedem našich členov a v scénke účinkujú aj dve živé ovce. .
Vianočný živý betlehem v scenérii nádhernej vianočnej jedle a kráse města Banská Bystrica
prispel k vianočnej atmosfére občanov i návštevníkov mesta.
Združenie ZPOZ Člověk - človeku
Banskobystrický kraj stále zostáva v počte členov Združenia ZPOZ Člověk - človeku najviac
zastúpenou lokalitou - 193. Pracuje tu 6 okresných rád, čo v praxi znamená, že gro všetkých
podujatí sa koná práve v našom kraji, nielen krajského, ale aj celoslovenského charakteru.
Predsedníčkou celoslovenského ZPOZ je Mgr. Anna Ťureková. Sídlom organizácie je Banská
Bystrica. Zastúpené sú okresy Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Krupina,
Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad
Hronom. Treba podotknúť, že v lokalitách Zvolen, Detva Krupina a Lučenec ,Poltár pracujú
ZPOZy veľmi aktívne, no nemajú tu zriadené regionálne rady, ktoré by túto aktivitu aj
monitorovali a koordinovali.Počas uplynulých dvoch rokov sa členovia Združenia ZPOZ
mohli zúčastniť takých podujatí ako metodický deň k obč. pohrebom a Dňu pamiatky na
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zosnulých , ktorý sa konal v B.B., konala sa prehliadka ZPOZ pod názvom „Slávnostné
príležitosti samosprávy“, krajská prehliadka sa uskutočnila v obradnej sieni v Rimavskej
Sobote za účasti kolektívov zo Žarnovice, Hronského Beňadiku, Rimavskej Soboty, Kremnice
, Revúcej a Sásy, celoslov. prehliadka sa konala vo Veľkej sieni MsÚ v Banskej Bystrici.
Uskutočnilo sa podujatie Slávnostné prijatie starostov obcí a primátorov miest na záver
volebného obdobia. V roku 2003 sa uskutočnila prehliadka programov ZPOZ pod názvom
„Od srdca k srdcu“, zameraná na základné obrady z príležitosti 50. výročia vzniku ZPOZ.
Krajské kolo sa konalo v obradnej sieni MsÚ v Tisovci za účasti kolektívov z Dolnej
Strehovej, Podbrezovej, Revúcej, Hnúšte, Tisovca, Bušiniec a Žiaru nad Hronom.
Celoslovenská prehliadka sa konala v obradnej sieni v Rimavskej Sobote. Prehliadky
programov ZPOZ sa stali určite pre kolektívy ZPOZ najpríťažlivejším podujatím počas celého
roka. Sú príležitosťou predstaviť sa nielen so zaujímavým scenárom, prípadne zaujímavými
výkonmi jednotlivých účinkujúcich , ale predovšetkým inšpirovať svoju vlastnú činnosť
k lepšej a kvalitnejšej podobe. Nemenej zaujímavé sú stretnutia ZPOZákov, ktorí majú práve
na takýchto akciách jedinečnú príležitosť výmeny scenárov, hudobných či piesňových
materiálov, ale aj Zpozáckych skúseností.Uskutočnilo sa ďalej podujatie Slávnostné prijatie
starostov obcí a primátorov miest na konci volebného obdobia, ktoré sa konalo vo Veľkej
sieni MsÚ v B. Bystrici, poďakovali sme sa hlavne tým, ktorí aktívne našej práci pomáhali.
Konali sa priebežne pracovné porady s členmi regionálnych a krajských rád, ako aj s členmi
ÚR Z ZPOZ, vydávali sa zborníky, časopis, metodické materiály z uskutočnených podujatí.
Samozrejme, že menované akcie boli väčšinou celoplošného charakteru, mali na ich
uskutočnení však svoj podiel aj členovia KR Z ZPOZ, či jednotlivé kolektívy. Takým
podujatím bol aj v apríli t.r. celoslovenský seminár „Význam a miesto obč. obradov
a slávností v živote človeka“, ktorý sa konal na Krajskom úrade v B.Bystrici. Kolektív ZPOZ
z Rimavskej Soboty vystúpil v úvode s atraktívnym programom, v scenári ktorého sme
zaznamenali človeka v kľúčových okamihoch svojho života. Ďalej sa uskutočnil odborný
seminár k hovorenému slovu na obč. obradoch a slávnostiach.Naši členovia veľmi aktívne ,
niektorí aj pravidelne prispievajú do časopisu Člověk - človeku, v ktorom nielen vyhodnocujú
uskutočnené podujatia, ale aj vyjadrujú vlastné názory na problémy, ktoré sa bezprostredne
týkajú

ZPOZáckej práce.Banskobystrický kraj patrí svojim počtom členov k najviac

zastúpeným členom v rámci celého Slovenska v Združení ZPOZ, avšak treba kriticky priznať,
že tento počet nie je celkom adekvátny aj aktivitám a činnosti Kr. združenia. Určite tejto práci
v kraji chýba prítomnosť Dr. Salaya, ktorý vykonával funkciu predsedu Kr. rady a bol tejto
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činnosti veľmi naklonený a z titulu svojej funkcie na Krajskom úrade v B. Bystrici mal
zmapované jednotlivé lokality kraja aj z hľooadiska činnosti osvetových stredísk, aj z práce
matrík a nemenej aj ZPOZov. Pilotný región pre projekt zlepšenia verejnej správy
Twinningový projekt na posilnenie inštitucionálnych kapacít
Twinningový projekt na posilnenie inštitucionálnych kapacít regionálnej štátnej správy
a územnej samosprávy, ktorý sa začal 6. apríla 2005 v spolupráci s Francúzskom, Nemeckom
a Švédskom v Banskobystrickom kraji ako pilotnom regióne, by mal priniesť zlepšenie
spolupráce samosprávy a štátnej správy, ich financovania a systému kontroly. Na tlačovej
besede 6. apríla 200 po stretnutí s prednostami krajských úradov špecializovanej štátnej
správy to uviedli prednosta banskobystrického krajského úradu Milan Kepeňa a expert
Európskej komisie Bernard Larvaron, ktorý projekt koordinuje. Súčasťou 21 mesiacov
trvajúceho projektu budú aj tréningové programy pre štátnych a samosprávnych úradníkov,
ale aj volených predstaviteľov. Výstupom projektu bude správa, ktorú vypracuje Larvaron
a spolu s odporúčaniami konkrétnych krokov ju predloží slovenskej vláde. Celý projekt
financuje Európska komisia, celkové náklady majú byť zhruba milión eur. Podľa Larvarona
má slovenská reforma verejnej správy väčšie rezervy na strane štátnej správy než
v samosprávach. Ako dodal, časť projektu sa bude týkať aj kontroly výkonnosti pracovníkov,
normovania výkonov a nového systému ich financovania. Kepeňa ako príklad rezerv
v reforme verejnej správy uviedol krajské školské úrady. Tie v súčasnosti len prerozdeľujú
financie z ministerstva a priamo spravujú iba bilingválne a špeciálne školy. Podľa Kepeňu sú
zbytočné, keďže metodiku škôl riadi štátny pedagogický ústav a kontrolnú funkciu má
školská inšpekcia. „Na bývalom odbore školstva Krajského úradu v Banskej Bystrici
pracovalo 24 ľudí. Teraz tú istú agendu zabezpečuje na Krajskom školskom úrade 53 ľudí,“
dodal Kepeňa.
Unicef- modrý gombík
V máji 2005 bola aj v Banskej Bystrici charitatívna akcia Týždeň modrého gombíka.
Detský fond OSN UNICEF už takmer 60 rokov pôsobí pre zlepšenie životných podmienok
detí v 158 krajinách sveta. Je najväčším svetovým dodávateľom vakcín; za záchranu miliónov
detských životov bol ocenený Nobelovou cenou mieru, podporuje zdravie, výživu, základné
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vzdelanie pre chlapcov i dievčatá, prístup k čistej vode, ochranu detí pred zneužívaním,
násilím a AIDS. Pomoc poskytovaná deťom

prostredníctvom UNICEF je financovaná

výlučne z dobrovoľných príspevkov vlád, firiem, nadácií a jednotlivcov. Preto UNICEF
každoročne propaguje predaj pohľadníc, ktoré pomáhajú financovať jeho projekty a obracia
sa na verejnosť so žiadosťou o podporu. Tento rok po prvýkrát bolo možné v týždni medzi
16.-22. májom stretnúť v uliciach miest dobrovoľníkov označených modrým logom UNICEF,
ktorí pomáhajú získať zdroje na zabezpečenie nezávadnej vody pre školy vo Východnom
Timore. Za príspevok núkali modrý gombík – symbol zemeguľe, detstva a spájania.- Zbierka
v uliciach bola súčasťou kampane „Týždeň modrého gombíka UNICEF“, kedy sa po
Slovensku otvorilo aj 8 výstav dokumentujúcich život detí v súčasnom svete. Za účasti
osobností a pod gesciou primátorov miest a predsedov VÚC boli inštalované súčasne
v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne, B.Bystrici,Žiline, Prešove a Košiciach .
Touto významne mediálne podporenou kampaňou chcelo UNICEF Slovensko šíriť ideu
porozumenia, solidarity a spolupatričnosti v jednotlivých mestách a spoločnosti.
Charitatívnu zbierku na zabezpečenie pitnej vody pre deti v školách Východného Timoru
spojenú s výstavou zorganizoval Slovenský výbor Unicef aj v Banskej Bystrici. Na otvorení
výstavy v Štátnej vedeckej knižnici, v budove je aj predajňa Unicef, na otvorení podujatia
Týždeň modrého gombíka sa primátor mesta Ján Králik prihovoril týmito slovami :
„V tomto roku vstúpilo mesto Banská Bstrica do jubilejného roku 750. výročia mestských
privilégií. Už v privilegiálnej listine panovníka Bela IV. sa hovorí o vzdelávaní. Od svojho
vzniku patrilo naše mesto k výchovným a vzdelávacím centrám. Počas vyše sedemsto rokov
sa tu vzdelávali státissíce študentov, detí a mládeže. Dňa 4.11.1829 vznikla v Banskej Bystrici
prvá materská škôlka na území Uhorska.Deti a ich ochrana sú prioritou každého kultúrneho
mesta a národa. Preto som osobitne rád, že môžem ako primátor starobylého mesta
vzdelanosti a kultúry podporiť snahy celosvetovo známej organizácie UNICEF. Organizácie,
ktorá získala Nobelovu cenu mieru za pomoc a humanitné posolstvo. Mesto Banská Bystrica
je známe svojou veľkorysosťou a spoluprácou s mimovládnymi a neziskovými organizáciami,
ktoré pôsobia na jeho území. V meste pôsobí niekoľko desiatok týchto subjektov. Pre
spoluprácu s UNICEF Mesto Banská Bystrica vytvorilo nadštandardné podmienky,
bezodplatným poskytnutím priestorov na predajňu v priestoroch Barbakanu, priestorov na
stretávanie sa členov Regionálneho strediska UNICEF, vianočných koncertov a podobne.
Považujeme Štátnu vedeckú knižnicu za významné centrum kultúry, vzdelávania a kultúrno96/413

spoločenského diania v meste. Výstava, ktorú tu dnes otvárame nám priblíži svet detí, ktoré
potrebujú našu pomoc a podporu.Je pre nás cťou, že UNICEF, ako nositeľ Nobelovej ceny
mieru, prináša svoje pokrokové a humanitné posolstvo aj našim občanom. Štátna vedecká
knižnica je vhodný, reprezentatívny a dôstojný objekt v centre mesta s veľkou frekvenciou
návštevníkov a hostí. Verím, že aj touto výstavou a Týždňom modrého gombíka sa Banská
Bystrica

prejaví

ako

šíriteľ

humanity

a mesto

dobrej

vôle

a nádeje.

Zbierka

v banskobystrických uliciach bude tvoriť symbolickú reťaz „Týždňa modrého gombíka
UNICEF“, súčasne v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove
a Košiciach. Prejavme súcit, lásku a porozumenie voči najmenším a najslabším - voči deťom
našej modrej planéty. Lebo deti sú našim svedomím a budúcnosťou. „ Na otvorení boli
prítomní zástupcovia Uncef z Bratislavy a predstavitelia kultúrnych inštitúcií mesta.
Protest proti akciám Slovenskej pospolitosti
Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene i v banskej Bystrici s obavami sledovalo zvýšenú aktivitu
Slovenskej pospolitosti-Národnej strany, ktoerej predsedom je marián Kotleba z Banskej
Bystrice. Slovenská pospolitosť práve v predvečer osláv 61. výročia Slovenského národného
povstania (SNP) ohlásila zhromaždenie v meste Zvolen spojené s fakľovým sprievodom
mestom. Uvádzalo sa to vo vyhlásení, ktoré zvolenskí mestskí poslanci prijali na
mimoriadnom zasadnutí. Poslanci považovali za nevhodné, aby Slovenská pospolitosť, ktorá
nekriticky vyzdvihuje vojnový Slovenský štát a Jozefa Tisa a odsudzuje SNP, práve
v predvečer výročia SNP fakľovým pochodom a verejným zhromaždením šírila myšlienky
intolerancie a nenávisti. Slovenská pospolitosť-Národná strana ohlásila na víkend svoje
zhromaždenia v štyroch stredoslovenských mestách. Na sobotu vo svojich letákoch pozýva
občanov do Ružomberka a Martina, na nedeľu do Banskej Bystrice a Zvolena. Jej
zhromaždenia budú na centrálnych námestiach, zhromaždeniu vo Zvolene má navyše od
19:00 predchádzať fakľový sprievod z autobusovej stanice popri židovskom cintoríne.
Občianski aktivisti vo Zvolene zorganizovali na ten istý čas ako prejav nesúhlasu takzvaný
biely pochod. Názor vyjadria bielym alebo bledým oblečením, ktorý kontrastuje s tmavými
uniformami pospolitosti, ktoré pripomínajú uniformy Hlinkovej gardy. „Zároveň chceme na
Námestí SNP inštalovať fotografie zobrazujúce hrôzy spôsobené fašizmom,“ povedal pre
agentúru SITA iniciátor bieleho pochodu Boris Kršňák. Protestné uznesenie prijalo aj
banskobystrické mestské zastupiteľstvo. Dištancovalo sa od zaujatia verejného proiestoru na
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Námestí SNP Slovenskou pospolitosťou a celú akciu považovalo za provokáciu extrémistov.
„Bohužiaľ, mesto je bezmocné, ak hoci aj extrémisti riadne ohlásia zhromaždenie a neporušia
žiaden zákon,“ povedal poslanec Miroslav Toman.
Opatrenia civilnej obrany
Mestský úrad v prípravách na obranu a ochranu v mierovom období plní úlohy vyplývajúce z
Ústavy SR čl. 25 a zákonov č.227/2002 Z.z., 319/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov,
387/2002 Z.z.,414/2002 Z.z. v znení zmien a doplnkov a zákona č. 369/1990 Zb. v znení
zmien a doplnkov. Plnenie úloh v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany a ich činnosť pre
zabezpečenie vyžadujú a zahŕňajú na Mestskom úrade najmä :
výkon samosprávy, ochrany osôb, majetku a hodnôt všeobecného významu pri
mimoriadnych udalostiach a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu
hospodársko - mobilizačné prípravy
teoretickú a praktickú prípravu určených osôb z HMP a COO
riadiacu a organizátorskú prácu
kontrolnú činnosť
Za mimoriadnych udalostí a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu plní nasledovné úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a
doplnkov a zo zákonov a nariadení, ktorými štát prenáša niektoré úlohy na samosprávu v
dôsledku ich efektívnejšieho a racionálnejšieho plnenia. Plní hlavne tieto úlohy:
zabezpečuje ochranu života osôb, majetku a nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi,
zabezpečuje výkon samosprávnych funkcií podľa " Štatútu mesta " Banská Bystrica,
koordinuje systém hospodárskej mobilizácie v meste, v spolupráci so štátnou správou
udržiava bezpečnosť a verejný poriadok na celom území mesta počas mimoriadnych udalostí
a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
realizuje regulačné opatrenia a zavedenie prídelového systému hospodárstva pre
obyvateľstvo, koordinuje úlohy stanovené súčasným organizačným poriadkom,
ktoré bude plniť podľa vojnového organizačného poriadku. Krízový štáb je výkonným
a koordinačným orgánom primátora mesta na riešenie krízovej situácie. Je poradný orgán
primátora vytvorený z hlavných predurčených funkcionárov mesta na zabezpečenie úloh
obrany a ochrany, ktoré pre mesto vyplývajú z plánov hlavných úloh v oblasti obrany,
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bezpečnosti, ochrany a civilnej ochrany obyvateľstva. Pracuje a zasadá podľa vypracovaného
plánu rokovaní. Krízový štáb primátora mesta Banská Bystrica je zložený z predsedu,
podpredsedu, tajomníka a ďalších členov. Predsedom Krízového štábu je primátor mesta
Banská Bystrica.
Z členov krízového štábu je vytvorená aj komisia pre zabezpečenie evakuácie a poskytnutie
núdzového ubytovania a núdzového zásobovania evakuovaných - "Evakuačná komisia"
/EVA/. Je zložená z členov krízového štábu. Vychádzajúc z analýzy možností

vzniku

mimoriadnych udalostí v meste sa počíta len s krátkodobou evakuáciou. Evakuovaní by boli
vyvedení z miesta ohrozenia a ubytovaní v jednotlivých školách, internátoch a ubytovacích
zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na území mesta a doba dočasného ubytovania a
zásobovania nepresiahne viac ako 72 hodín.
Z rozhodnutia Bezpečnostnej rady obvodu Banská Bystrica zo dňa 21. marca 2005 bola
schválená a v mesiaci máj 2005 bola predložená schéma a poradie vyrozumievania orgánov
v územnom obvode Obvodného úradu Banská Bystrica, za účelom efektívneho vyrozumenia
a vyššieho plošného pokrytia územia. Na základe toho mesto zaktualizovalo "Prehľad a
poradie odovzdávania správy o vyhlásení stupňov pohotovosti orgánom, organizáciám a
subjektom hospodárskej mobilizácie na území mesta". Z úrovne Krajského úradu bola
v rokoch 2003, 2004 a 2006 jedna previerka funkčnosti systému vyrozumenia. Ďalej bolo
vykonané "Cvičné opustenie budovy MsÚ" pri požiarnom poplachu dňa 22.6.2004 a
spohotovenia MsÚ z príležitosti konania Branno-športových dní v rokoch 2003 až 2005.
Koordinuje oblasť ekonomického zabezpečenia príprav COO, plánu COO v nevojenskej časti
CO a sleduje a kontroluje vedenie účtu civilnej ochrany. V súčasnej dobe zabezpečujeme
údržbu a opravy spojené s odstraňovaním havárií v úkrytoch CO podľa zákona NR SR
č.42/1994 Z.z. vyplývajúce pre obce a plníme úlohy podľa "Koncepcie kolektívnej ochrany
obyvateľstva pre ukrytie s výhľadom do roku 2010" ktorá bola schválená uznesením vlády SR
č. 401 z 9.6.1998. Podľa usmernenia odboru krízového riadenia Obvodného úradu v Banskej
Bystrici sa bude podľa tejto koncepcie riešiť aj materiálne a technické vybavenie úkrytov
v meste. V organizovaní a vykonávaní preventívno - výchovnej a propagačnej činnosti v CO
mesto spolupracuje s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním. V spolupráci
s odborom krízového riadenia Obvodného úradu boli v priestoroch úkrytov pre obyvateľstvo
v meste natočené dva inštruktážne filmy " Úkryty CO " a " Ukrytie v utesnených priestoroch "
tieto boli aj odvysielané v regionálnej televízii AZTV. Ďalej v spolupráci s odborom
krízového riadenia Obvodného úradu Banská Bystrica bola vykonaná distribúcia príručky:
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Civilná ochrana určené texty pre základné a stredné školy
Každoročne referát spolupracuje pri príprave a realizácii Okresného kola súťaže
"Mladých Záchranárov Civilnej ochrany". Pracovník referátu OBO a COO sa v rokoch 2003,
2004 a 2005 zúčastnil účelových cvičení na základných a materských školách v meste kde bol
v praxi precvičený výdaj a použitie prostriedkov PIO a materiálu CO.

Hospodársky život
Hospodárenie mesta
Mesto vlani dosiahlo prebytok hospodárenia takmer 102 mil. Sk V minulom roku hospodárilo
mesto Banská Bystrica s prebytkom 101 956 tis. Sk. Ako vyplývalo zo záverečného účtu za
rok 2004, ktorý 28. apríla schválilo mestské zastupiteľstvo, príjmy mesta boli 1 002 414 tis.
Sk, z toho bežné príjmy 735 103 tis. Sk, kapitálové príjmy 103 706 tis. Sk a príjmy
finančných operácií 163 605 tis. Sk. Výdavky celkom predstavovali 899 958 tis. Sk. Z toho
bežné výdavky boli 488 582 tis. Sk, kapitálové výdavky 67 417 tis. Sk a výdavky finančných
operácií 124 600 tis. Sk. Výdavky rozpočtových organizácií mesta dosiahli 219 359 tis. Sk
a zrušená pohľadávka voči športovému klubu Iskra predstavuje 500 tis. Sk.

Poslanci

mestského zastupiteľstva rozhodli, že z prebytku získajú jednotlivé volebné obvody na
invetičné akcie spolu 16 mil. Sk. Na tvorbu rezervného fondu vyčlenili 9,3 mil. Sk, tvorbu
fondu rozvoja bývania vyše 2,5 mil. Sk. Na projekty a reknoštrukcie miestnych komunikácií
vyčlenili z prebytku minuloročného hospodárenia 8,8 mil. Sk a na rekonštrukciu verejného
osvetlenia 4 mil. Sk. Sumy 500 tis. Sk, 700 tis. Sk a 1,2 mil. Sk poslanci vyčlenili na zmeny
a doplnky územného plánu, protipovodňovú ochranu plážového kúpaliska a projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu historickej radnice. Na finančnú rezervu kapitálového
rozpočtu presunuli 28,271 mil. Sk a do príjmov kapitálového rozpočtu 21 mil. Sk.

Do

príjmov bežného rozpočtu presunuli zostatky účelových účtov vo výške spolu 9,652 mil. Sk.
Pôvodný rozpočet mesta na rok 2004 počítal s príjmami aj výdavkami vo výške 802 mil. Sk.
V apríli 2004 zastupiteľstvo schválilo jeho zmenu, ktorou upravili príjmovú aj výdavkovú
časť na 822,75 mil. Sk, v júni ju zvýšili o ďalších 8 mil. Sk. Hospodárenie Mesta
Mesto Banská Bystrica hospodárilo v prvom polroku s príjmami 520,235 milióna korún
a výdavkami 260,366 milióna korún. Vyplývalo to z výsledkov plnenia rozpočtu
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a hospodárenia mesta za prvý polrok, ktorý na

zasadnutí 27. septembra schválili

banskobystrickí mestskí poslanci. Ako ďalej informovala médiá hovorkyňa magistrátu
Dagmar Svešniková, bežné príjmy mesta boli takmer 431 miliónov korún, kapitálové príjmy
vyše šesť miliónov korún a príjmy z finančných opeáci vyše 83 miliónov korún. Bežné
výdavky boli v prvom polroku vyše 233 miliónov, kapitálové výdavky vyše 13 miliónov
a výdavky finančných operácií takmer 14 miliónov korún. Mestské zastupiteľstvo v Banskej
Bystrici 27. septembra odsúhlasilo aj návrh zmluvy o budúcej zmluve o spolufinancovaní
križovatky ciest prvej a tretej triedy v mestskej časti Kostiviarska. Keďže ide o investíciu
štátu a krajskej samosprávy, mesto sa na nej môže podieľať len v súvislosti s majetkom, ktorý
môže prejsť do jeho správy. V prípade križovatky sa týka chodníkov a osvetlenia.
Mesto a hazardné hry
V súčasnosti rozšírené hazardné hry zasahujú neblaho do života ľudí, vytvorila sa početná
skupina gamberov, ktorí sú schopní prehrať v hazarde celé majetky a dostať sa na dno
existencie. Na oddelení psychiatrie rooseveltovej nemocnice zaviedli liečenie závislosti , trv.
Gamblerstva. Zakladateľom je primár Mudr. Nábělek, ktorý má s touto terapiou dlhoročné
skúsenosti.
Mesto Banská Bystrica na úseku správneho konania zodpovedá za :
-udelenie

a odobratie

individuálne

licencie

na

prevádzkovanie

hazardných

hier

prostredníctvom výherných hracích prístrojov,
-vydanie rozhodnutia o zmene licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných hracích prístrojov na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry,
-za dozor nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách a podmienok určených v udelenej
individuálnej licencii,
-za uloženie pokuty, ak v rámci dozoru bolo zistené porušenie zákona alebo licencie,
-zodpovedá za spoluprácu s daňovým úradom v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákona
o hazardných hrách,
-vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce, ktoré odvádzajú prevádzkovatelia hazardných
hier na území obce z kurzových stávkových hier, z binga, zo stávkových hier
prevádzkovaných v kasínach, z hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi pri videohrách,
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-vyberanie správnych poplatkov, ktoré súvisia so správnym konaním, ktoré zabezpečuje
referát
-spracováva podklady pre daňový úrad za oblasť odvodov do rozpočtu obce z hazardných
hier.

Spor s Pentou
Pre spor mesta Banská Bystrica so spoločnostou Penta Group, ktorá zastupuje cyperskú
spoločnost Tikka Investments Limited, o pohľadávku mestskej príspevkovej organizácie
Investorský útvar mesta (IÚM), muselo mesto 30. septembra pozastaviť viaceré plánované
investície. Exekútor z účtov mesta Banská Bystrica začiatkom septembra stiahol na svoj účet
vyše 42 miliónov korún potvrdil pre médiá banskobystrický primátor Ján Králik. Podľa neho
ide o sumu istiny pohľadávky, Penta však požadovala vysporiadanie pohľadávky aj s úrokmi
za vyše 100 miliónov. „Presnú sumu nepoznám, keďže mesto nie je účastníkom konania
a nemá relevantné podklady,“ tvrdil primátor Králik. Penta Group žiadalo od mesta prevzatie
záväzkov IÚM, mesto to odmietlo. „Prvostupňový súd sme 19. septembra vyhrali, peniaze
nám však exekútor bude musieť vrátiť až po právoplatnom skončení celého súdneho sporu,“
povedal primátor Ján Králik. Ďalšie exekúcie už podľa primátora nehrozili. Zdôraznil, že
Banská Bystrica je vo veľmi dobrej finančnej kondícii, zablokovanie 42 miliónov preto
neohrozilo plnenie základných úloh. Na účte exekútora sa ocitlo aj 28 miliónov krorún
z rezervy, ktorá mala byť ešte tento rok použitá na rekonštrukciu historickej radnice. Podľa
Penta Group v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách účinnej od 1. januára 2001
vznikla IÚM povinnosť uhradiť stratu v lehote dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom
bola strata vykázaná, teda stratu za rok 2000 mal uhradiť do konca roka 2002. Keďže táto
strata nebola v zákonnej lehote uhradená, vznikla mestu Banská Bystrica ako zriaďovateľovi
IÚM povinnosť zrušiť IÚM do konca roka 2003 a prevziať jej záväzky. S týmto výkladom
banskobystrický primátor Ján Králik nesúhlasí. „Je pravdou, že IÚM dosiahol prvú stratu
v roku 2000, ale novela zákona, ktorá túto problematiku upravuje, nadobudla účinnosť len 1.
januára 2001. Teda prvým rokom straty sa na tieto účely musí počítať rok 2001, keďže zákon
neplatí retrospektívne,“ uviedol ešte v novembri 2003 Králik. Podľa stanoviska mesta
z februára 2004 má zriaďovateľ povinnosť príspevkovú organizáciu zrušiť, ak je v strate
a stratu do dvoch rokov nevyrovná. „IÚM ako príspevková organizácia mesta za rok 2003
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v strate nebol, a teda ani nezačala plynúť zákonom stanovená lehota v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách. Mesto Banská Bystrica v tomto celom procese vystupuje len ako
záložca a záložné právo nespochybňuje. Spochybňuje len snahu dostať mesto do pozície
dlžníka,“ uvádza sa v stanovisku mesta. Pohľadávka voči IÚM vznikla na základe úverovej
zmluvy z roku 1997 a následne úverovej zmluvy z roku 1999. Jej prvým majiteľom bola
spoločnosť S-Invest, ktorá ju v ju v januári 2003 kúpila od Dopravnej banky v konkurze. Po
siedmich dňoch ju predala spoločnosti Tikka Investments Limited so sídlom na Cypre.
Primátor mesta Ján Králik dodal že z tohto dôvodu zamietla podnet Penty Group pre
neopodstatnenosť aj okresná prokuratúra a predpokladá, že podobne rozhodne aj okresný súd
o jej žalobe. Podľa Králika veriteľovi nejde o vymáhanie záložného práva, ale o získanie
financií. „Spoločnosť, ktorej bonita pohľadávky klesla de facto na nulu, nemôže žiadnym
zákonným spôsobom donútiť mesto zaplatiť ju,“ povedal primátor ešte v roku 2003.
Záverečný účet Banskobystrického samosprávneho kraja
Banskobystrický samosprávny kraj predložil na júnové zasadnutie zastupiteľstva Návrh
záverečného účtu BBSK za rok 2004 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Každý
vyšší územný celok je povinný po skončení rozpočtového roka súhrnne spracovať v takejto
forme údaje o rozpočtovom hospodárení.
Záverečný účet BBSK za rok 2004 obsahuje všetky predpísané údaje o plnení rozpočtu za rok
2004 a to napr. : bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave dlhu, údaje o hospodárení
príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej

pôsobnosti BBSK, údaje

o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
BBSK hospodáril v roku 2004 s prebytkom rozpočtu BBSK, ktorý dosiahol výšku 20 996
928,32 Sk.
Zastupiteľstvo BBSK rozhodlo aj o použití prebytku rozpočtu za rok 2004 vo výške 17 997
tis. Sk a o prídele do rezervného fondu vo výške 2 999,9 tis.Sk.
Záverečný účet BBSK za rok 2004 obsahuje aj Správu nezávislého audítora pre BBSK .
Podľa zhodnotenia audítora, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu BBSK k 31. 12. 2004 a výsledky jej hospodárenia za rok 2004.
Zastupiteľstvo BBSK na základe všetkých uvedených skutočností schválilo celoročné
hospodárenie BBSK „ Bez výhrad .“
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Severný cestný obchvat mesta Banská Bystrica
Pripravovaná stavba presmerovaním tranzitnej dopravy, ako aj časti zdrojovej a cieľovej
dopravy výrazne zlepší dopravnú situáciu v koridore súčasného prieťahu cesty I/66. Súčasne
severný obchvat vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj dopravného systému mesta,
pokračovanie kapacitnej smerovo rozdelenej komunikácie v smere na Brezno, ako aj
perspektívy

pre

ďalší

hospodársky

rozvoj

priľahlého

územia.

Začatie výstavby severného obchvatu mesta Banská Bystrica je podľa riaditeľa IVSC Banská
Bystrica Ladislava Štulajtera naplánované na štvrtý štvrťrok 2007.

Nový cestovný poriadok a zľavy v MHD
Fond národného majetku (FNM) ako akcionár autobusovej spoločnosti, ktorá prevádzkuje
mestskú dopravu (MHD) v Banskej Bystrici, súhlasí s podmienkami mesta na poskytnutie
dotácie na zľavy vo verejnom záujme. Na

tlačovej besede 23. februára

- to uviedol

banskobystrický primátor Ján Králik. „Dnes už pracujeme na príslušných zmluvách, tak aby
od 1. marca platil nový cestovný poriadok a nové zľavy. Chcem veriť tomu, že aj vyšší
uzemný celok potvrdí pôvodnú cenu dopravného v meste,“ povedal primátor Králik.
Prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici by mal podľa podmienok mesta poskytovať 50percetnú zľavu pre cestujúcich od 6 do 15 rokov a študentov stredných škôl a odborných
učilíšť, za cestovné 1 korunu prepravovať zdravotne ťažko postihnuté osoby a deti do 6 rokov
a za päťkorunové cestovné dôchodcov nad 70 rokov. Tieto zľavy sa však budú týkať výhradne
občanov s trvalým pobytom na území Banskej Bystrice. Ďalšou podmienkou mesta je 100percentná zľava na kategóriu sprievodca s dieťaťom v kočíku, za ktorú však prevádzkovateľ
MHD nebude mať nárok na dotáciu. Po splnení týchto podmienok, zachovaní ceny
cestovného na súčasných 13 korunách a cestovného poriadku na úrovni minulého roka, bude
mať dopravca nárok na priamu dotáciu do 18 miliónov korún na straty za služby vo verejnom
záujme a ďalších vyše 34 miliónov vo forme bezplatného prenájmu mestských vozidiel
a trolejového vedenia. „Tento model zliav však nemožno použiť aj v budúcom roku. S novým
akcionárom, ktorým je ostravská spoločnosť, budeme musieť do polovice septembra
dohodnúť nové podmienky,“ dodal Králik.
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Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) od začiatku januára v Banskej Bystrici
výrazne obmedzila výkony MHD, keď zrušila zhruba tretinu liniek vrátane oboch nočných
a vyše polovicu ostatných presmerovala, skrátila alebo znížila ich frekvenciu. Na krajskú
samosprávu tiež poslala návrh na zvýšenie ceny základného cestovného zo súčasných 13 na
17 korún a zrušenie všetkých sociálnych zliav. Dôvodom týchto zmien je podľa riaditeľa
BBDS Igora Kornieta neposkytnutie dotácie na výkony vo verejnom záujme. Kým v minulom
roku podnik dostal zo štátneho rozpočtu dotáciu 54 miliónov korún, tento rok už mestský
rozpočet zo žiadnou dotáciou nepočítal. Medzi Banskobystričanmi zmeny v MHD vyvolali
veľké pobúrenie. Protestovali aj prostredníctvom petície najmä proti zrušeniu linky 24, ktorá
bola jediným priamym spojením najväčších sídlisk Sásová a Fončorda.
MHD značne zredukovaná
Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici premávala od 3. januára v značne
zredukovanej podobe. Zhruba tretinu liniek vrátane oboch nočných jej prevádzkovateľ
Slovenská autobusová doprava-Banskobystrická dopravná spoločnosť (SAD-BBDS) zrušil,
vyše polovicu ostatných presmeroval alebo znížil ich frekvenciu. Zmeny sa dotkli najviac
okrajových častí mesta, ale bez MHD sú od 3.1.2005 aj niektoré ulice na sídlisku Fončorda
pri centre mesta. Na niektorých trasách, napríklad zo sídliska Fončorda na sídlisko Sásová,
ktoré sú najväčšie v meste, už nebude možné cestovať bez prestupovania. Cestovné sa zatiaľ
nezmenilo, o cenovom výmere musí rozhodnúť Banskobystrický samosprávny kraj. Podľa
návrhu SAD-BBDS by sa malo základné cestovné zvýšiť zo súčasných 13 na 17 korún,
výrazne by sa tiež mal zredukovať systém zliav. Dôvodom týchto zmien je podľa riaditeľa
SAD-BBDS Igora Kornieta neposkytnutie dotácie na výkony vo verejnom záujme. Kým
v minulom roku podnik dostal zo štátneho rozpočtu dotáciu 54 miliónov korún, tento rok už
mestský rozpočet zo žiadnou dotáciou nepočíta. Redukcia liniek bude znamenať aj
prepúšťanie zamestnancov dopravcu. Podľa primátora Jána Králika však SAD-BBDS
cestovné zvýši maximálne na 15 korún, vyššia cena by totiž priniesla priveľký úbytok
cestujúcich. Zdôraznil, že mesto poskytuje SAD-BBDS na využívanie 37 vlastných
autobusov, dva trolejbusy, trolejové trate a výhybky v celkovej hodnote hodnote 283 miliónov
korún. „Ak by náš obchodný partner nemal pochopenie pre naše predstavy, tak budeme
hľadať niekoho iného, ktorý dokáže tento majetok efektívnejšie využívať,“ povedal Králik.
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Podľa neho by bolo pre mesto výhodnejšie zabezpečovať MHD vlastnou spoločnosťou alebo
byť aspoň akcionárom takej spoločnosti.
Cestovné
Cestovné v banskobystrickej mestskej doprave (MHD) by sa v tomto roku mohlo po druhý
raz zvyšovať, hoci hrozba 17-korunového lístka už pominula. Po prechode kompetencie
schvaľovať cenový výmer z krajských samospráv od marca na mestá totiž podal
prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť (SADBBDS) žiadosť o schválenie nového cenového výmeru s maximálnym cestovným 15 korún.
Ešte v januári pritom žiadal krajskú samosprávu o schválenie maximálneho cestovného vo
výške 17 korún. Banskobystrický samosprávny kraj však do konca februára o žiadosti
nerozhodol a k 1. marcu postúpil podklady mestu Banská Bystrica. „O cestovnom na úrovni
17 korún sme uvažovali v prípade, ak by mesto, ako avizovalo, neposkytlo na MHD žiadnu
dotáciu. Situácia sa však zmenila,“ povedal pre agentúru SITA 22. marca - dopravný
námestník riaditeľa SAD-BBDS Ján Žambor. Pripomenul, že ani po prípadnom schválení
nového cenového výmeru nemusí podnik uplatňovať maximálne cestovné. Tak to bolo pri
doteraz platnom cenovom výmere. Platí už dva roky, no schválené maximálne cestovné 14
korún začal podnik uplatňovať až od marca tohto roka. Dovtedy sál lístok na MHD v Banskej
Bystrici o korunu menej.
Podľa vedúceho referátu dopravy a komunálnych služieb na banskobystrickom magistráte
Vladimíra Ďurečku zohľadňuje predložený cenový výmer podmienky, ktoré na udelenie
dotácie na MHD schválilo mestské zastupiteľstvo. V tom, že jednou z podmienok bolo aj
zachovanie ceny cestovného na úrovni minulého roka, nevidí problém: „Dopravca za to môže
rozšíriť systém zliav aj pre študentov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste.“ Pripustil, že ak
primátor nový cenový výmer podpíše, SAD-BBDS môže zvýšiť cestovné ešte v tomto roku
na 15 korún.
Podľa podmienok na poskytnutie dotácie, ktoré schválili mestskí poslanci, by mal
prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici poskytovať 50-percetnú zľavu pre cestujúcich od 6
do 15 rokov a študentov stredných škôl a odborných učilíšť, za cestovné 1 korunu
prepravovať zdravotne ťažko postihnuté osoby a deti do 6 rokov a za päťkorunové cestovné
dôchodcov nad 70 rokov. Tieto zľavy sa však majú týkať výhradne občanov s trvalým
pobytom na území Banskej Bystrice. Ďalšou podmienkou mesta je 100-percentná zľava na
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kategóriu sprievodca s dieťaťom v kočíku, za ktorú však prevádzkovateľ MHD nebude mať
nárok na dotáciu. Po splnení týchto podmienok, zachovaní ceny cestovného na súčasných 13
korunách a objemu výkonov na úrovni minulého roka, má mať dopravca nárok na priamu
dotáciu do 18 miliónov korún na straty za služby vo verejnom záujme a ďalších vyše 34
miliónov vo forme bezplatného prenájmu mestských vozidiel a trolejového vedenia. Objem
výkonov MHD je však už teraz nižší a cena cestovného vyššia ako v minulom roku.
Dopravca nezvládol zavádzanie nového systému zliav
Hádky cestujúcich s vodičmi mestskej dopravy (MHD), nadávky, hnev a dlhé rady pred
predajnými miestami MHD charakterizovali dnešok v Banskej Bystrici. Slovenská
autobusová doprava-Banskobystrická dopravná spoločnosť (SAD-BBDS), prevádzkovateľ
MHD v meste, podľa cestujúcej verejnosti organizačne vôbec nezvládla zavedenie nového
cenového výmeru. Väčšina zliav sa totiž viaže na použitie personaliovanej čipovej karty. Tú
však doteraz dôchodcovia ani ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP) nepotrebovali, chceli si ju
teda vybaviť dnes. Navyše, dopravca o novej tarife informoval až v piatok, na tlačovej besede
a vyvesenými oznammi. Niektorí cestujúci o zmenách vôbec nevedeli, vodiči ich však na
staré preukazy už nechceli do vozidiel púšťať. Napríklad mentálne postihnutý herec Divadla
na Rázcestí dnes preto išiel do práce v centre mesta pešo z okrajovej časti Podlavice. Aj
mnohí dôchodcovia šli radšej peši, než by mali zaplatiť celý 15-korunový lístok.
Na predajných miestach SAD-BBDS sú od rána až doteraz dlhé rady prevažne dôchodcov.
Niektoých pracovníčky MHD museli peredpoludním poslať preč, pretože sa čipové karty
minuli. Aj po dodaní nových ide vybavovanie len zdĺhavo, zákazníci museli čakať aj tri-štyri
hodiny. „Je to nehoráznosť, hanba tomuto mestu. Aj pán primátor nech sa príde pozrieť, ako
tu musí chodoba stáť, to nie je len na drahých autách sa voziť,“ uviedla jedna z dôchodkýň,
ktorá už na kartu čakala dohromady päť hodín. Zdôraznila, že ona našťastie nie je ŤZP.
„Hrajú si s nami ako s myšou. Bolo to nepripravené, zodpovené je celé vedenie SAD-ky aj
mesta,“ povedal za ňou stojaci dôchodca. „Chorých a starých ľudí preháňajú a sekírujú. Vozia
sa na firemných autách a je im jedno, či tu chorí ľudia stoja tri hodiny alebo päť. Ešteže je
pekne, lebo keby pršalo, ešte si aj oči vypichneme,“ dodala ďalšia nespokojná cestujúca
z radu.Predstavitelia SAD-BBDS tvrdia, že o novom cenovom výmere informovali hneď, ako
im ho mesto schválilo. „Dôchodcovia sú veľmi disciplinovaná skupina cestujúcich, chceli si
vybaviť čipové karty hneď ráno. Po tom, ako sa nám minuli, urýchlene sme zabezpečili ďalšie
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karty,“ povedal pre agentúru SITA vedúci prevádzkarne MHD SAD-BBDS Miroslav Snopko.
Dodal, že po problémoch podnik rozhodol o dvojdňovom prechodnom období, kedy budú
môcť dôchodcovia a ŤZP cestovať podľa starého cenového výmeru. Posilnenie výdajní
čipových kariet o ďalšie pracovníčky by podľa neho nemalo zmysel, keďže prístrojov na
personalizáciu kariet majú obmedzený počet.
Cestovné v banskobystrickej MHD sa 4. apríla zdražuje tento rok už po druhý raz. Za celý
lístok v prvom pásme cestujúci zaplatia 15 korún, pri použití čipovej karty o dve koruny
menej. Naposledy sa cena cestovného zvyšovala od začiatku marca z 12 na 13 korún.
Za batožinu a zvieratá bude treba platiť 15 korún, školáci a stredoškoláci budú cestovať za
polovičnú sumu. Vysokoškoláci zaplatia za jazdu 10 korún, rovnako aj držitelia zlatej
a diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Dôchodcovia od 60 do
70 rokov budú cez víkendy a cez pracovné dni v čase 8:00 až 14:00 a 17:00 až 23:00 hod
platiť 10-korunové cestovné, v ostatnom čase 13-korunové. Dôchodcovia od 70 rokov budú
cestovať za päť korún, ŤZP a ich sprievodcovia (ŤZP – S) za korunu. Podmienkou zľavy pre
vysokoškolákov, dôchodcov, ŤZP a ŤZP – S je použitie čipovej karty. Rovnako majú nárok na
10-korunové cestovné aj protifašistickí a protikomunistickí bojovníci. Evidenčný korunový
lístok bude treba zaplatiť za deti do 6 rokov, vodiaceho psa a invalidný vozík. Bezplatne budú
naďalej cestovať deti do 3 rokov v kočíku a ich sprievodca.
Cestovné v MHD po mesiaci opäť drahšie
Od marca za zvýšilo z 13 na 14 korún, od apríla na 15 korún
Po mesiaci cestovné v banskobystrickej mestskej doprave (MHD) opäť zdražuje. Od pondelka
cestujúci za celý lístok v prvom pásme zaplatia 15 korún, pri použití čipovej karty o dve
koruny menej. Prevádzkovateľovi MHD v Banskej Bystrici SAD-Banskobystrickej dopravnej
spoločnosti (SAD-BBDS) to umožňuje nový cenový výmer, ktrorý mu 1. apríla schválilo
mesto. Naposledy sa cena cestovného zvyšovala od začiatku marca z 12 na 13 korún.
Za batožinu a zvieratá bude treba platiť 15 korún, školáci a stredoškoláci budú cestovať za
polovičnú sumu. Vysokoškoláci zaplatia za jazdu 10 korún, rovnako aj držitelia zlatej
a diamantovej Janského plakety s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Dôchodcovia od 60 do
70 rokov budú cez víkendy a cez pracovné dni v čase 8:00 až 14:00 a 17:00 až 23:00 hod
platiť 10-korunové cestovné, v ostatnom čase 13-korunové. Dôchodcovia od 70 rokov budú
cestovať za päť korún, ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP) a ich sprievodcovia (ŤZP – S) za
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korunu. Podmienkou zľavy pre vysokoškolákov, dôchodcov, ŤZP a ŤZP – S je použitie
čipovej karty. Rovnako majú nárok na 10-korunové cestovné aj protifašistickí
a protikomunistickí bojovníci. Evidenčný korunový lístok bude treba zaplatiť za deti do 6
rokov, vodiaceho psa a invalidný vozík. Bezplatne budú naďalej cestovať deti do 3 rokov
v kočíku a ich sprievodca. Od júla tiež dopravca zavádza denný turistický dvojpásmový lístok
za 75 korún. Na

tlačovej besede riaditeľ SAD-BBDS Igor Korniet a primátor Banskej

Bystrice Ján Králik zdôrazňovali, že nový cenový výmer prinesie veľkorysejšie zľavy, než
v podmienkach udelenia dotácie dopravcovi schválilo mestské zastupiteľstvo. Poslanci totiž
nepožadovali zľavy pre vysokoškolákov ani dôchodcov do 70 rokov. Navyše všetky zľavy
mali byť podmienené trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Králik nový systém zliav
prezentoval ako ústretový krok dopravcu. To že jednou z podmienok zastupiteľstva bolo
zachovanie cestovného na úrovni minulého roka, čiže 13 korunách, označil ako nereálne.
Ďalšou podmienkou zastupiteľstva bolo zachovanie objemu výkonov na úrovni minulého
roka. SAD-BBDS aj napriek nesplneniu týchto podmienok podľa Králika dostane od mesta
dotáciu 18 miliónov korún a ďalších vyše 34 miliónov vo forme bezplatného prenájmu
mestských vozidiel a trolejového vedenia. Primátor pripomenul, že mesto nevie kvalifikovane
potvrdiť alebo vyvrátiť opodstatnenosť nákladov, ktoré dopravca uvádza v žiadosti
o schválenie cenového výmeru. Schválený výmer považuje za „najracionálnejšie možné
riešenie“. Zdražovanie neprinesie žiadne zlepšenie kvality cestovania v MHD. Tá je totiž
podľa Kornieta jednou z najlepších na Slovensku. Pripustil iba, že na budúcu zimu sa už
možno na kúrení v trolejbusoch šetriť nebude. Počas uplynulej zimy sa totiž v trolejbusoch
často ani počas mrazov vôbec nekúrilo. Riaditeľ SAD-BBDS očakáva ďalší pokles
cestujúcich v MHD.. „Ten však nie je závislý od tarifných podmienok ani od kvality služieb.
Medziročný zhruba 10-percentný pokles cestujúcich je dlhodobý jav v celej Európskej únii,“
uviedol Korniet. Dodal, že vlani prepravila banskobystrická MHD 19 miliónov cestujúcich.
SAD-BBDS v súčasnosti zamestnáva okolo 600 ľudí, z nich 420 vodičov. Od apríla prepustila
48 zamestnancov.
Nový dopravca
Banskobystričanom sa rozšírili možnosti cestovania. Po uliciach mesta od 5. júla jazdil pod
označením Horúca strela mikrobus s ôsmimi miestami pre cestujúcich, ktorý je možné
zastaviť si hocikde zamávaním. Cestujúcich odvezie, kam si požiadajú, za jednotnú cenu 12
korún. Je to o tri koruny lacnejšie cestovné ako pri jednej jazde v MHD, cestujúci navyše
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nemusia prestupovať ani pri dlhšej trase. Mikrobus si možno aj telefonicky privolať.
„Fungujeme ako nepravidelná preprava osôb. To nám poskytuje väčšiu flexibilitu oproti
konkurencii. Táto myšlienka nenapadla mňa, v zahraničí sú takéto služby bežné,“ povedal
majiteľ novej dopravnej spoločnosti Martin Novotný. Dodal, že na dopravnom trhu v Banskej
Bystrici takáto služba chýbala a žiadali si ju sami cestujúci, rozhodol sa preto dopyt
uspokojiť. Zatiaľ jazdí jeden mikrobus cez pracovné dni od 6:00 do 17:00 medzi najväčšími
sídliskami Sásová a Fončorda cez centrum mesta. „Po testovacej prevádzke pripravujeme
v blízkej budúcnosti spustenie prevádzky ďalších vozidiel a v prípade záujmu rozšírenie našej
služby aj do prímestských oblastí,“ uviedol Novotný. Podobná služba funguje od začitku
marca aj v Banskej Štiavnici. Konkurenti zo Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen
a taxikári jej prevádzkovateľa zo začiatku obviňovali z nekalej konkurencie a podnikania
načierno bez licencie. Neskôr SAD Zvolen uznala, že nepravidelnú dopravu osôb osobným
vozidlom, za ktoré je považovaný aj mikrobus do ôsmich miest pre cestujúcich, možno
vykonávať na základe voľnej živnosti.Výhrady proti novému dopravcovi má aj
prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici Banskobystrická dopravná spoločnosť. Vedúci jej
prevádzkarne MHD Miroslav Snopko pre médiá 7. júla uviedol, že sa v tejto súvislosti
obrátili písomne na magistrát, bližšie informácie však odmietol poskytnúť. Novotný kroky
konkurencie nekomentuje, legálnosťou svojho podnikania si je istý. „Takýto spôsob dopravy,
aký poskytujeme, nie je zákonom limitovaný. Na získanie takejto živnosti nie je potrebná
licencia ani iný certifikát,“ zdôraznil Novotný.
Verejná súťaž na prevádzkovateľa MHD
Mesto Banská Bystrica vyhlásilo 29. septembra

verejnú obchodnú súťaž na výber

prevádzkovateľa mestkej hromadnej dopravy (MHD). Dopravcovia

môžu svoje ponuky

predkladať do konca októbra. Medzi podmienkami je akceptovanie cestovného poriadku
navrhnutého mestom, maximálna výšku úhrady strát za výkony vo verejnom záujme 40
miliónov korún aj prenájom autobusov a trolejbusov v majetku mesta.Ako uviedol vedúci
referátu dopravy banskobystrického magistrátu Vladimír Ďurečka, vo vyžadovanom
cestovnom poriadku je väčší rozsah výkonov, než poskytuje súčasný prevádzkovateľ MHD
v meste Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS). „Už od začiatku tohto roka nie sú
občania spokojní s MHD v meste, najmä obmedzením rozsahu výkonov. Niektoré časti mesta
zostali úplne bez spojenia,“ povedal Ďurečka. Dodal, že pri vyhlásení súťaže sa inšpirovali
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mestom Poprad. Do súťaže sa môže zapojiť aj BBDS, ktorá má s mestom uzavretú zmluvu do
konca tohto roka. „Dávame to na dlhšie obdobie päť rokov, aby to umožnilo tým, ktorí si
nakúpia vozidlá, amortizovať ich,“ povedal na tlačovej besed 29.9. banskobystrický primátor
Ján Králik. Zdôraznil, že pri výbere ponúk bude prihliadať na čo najlacnejšiu prevádzku
MHD pri čo najširšom rozsahu výkonov. „Asi už ťazko sa vrátime k nižším cenám
cestovného, ale naše želanie je to, aby nestúpalo a poskytol sa širší rozsah zliav a širší rozsah
spojov,“ dodal primátor. Odporúčanie primátorovi vypísať súťaž na prevádzkovateľa MHD
prijali mestskí poslanci ešte v máji. Primátor Králik vtedy povedal, že odporúčanie nebude
rešpektovať, pretože súťaž na prevádkovateľa MHD podľa zákona vypísať nemôže, môže iba
udeliť licenciu, ak o ňu niekto požiada. „Poslanci vtedy pripravili uznesenie na verejné
obstaranie a to je rozdiel. Teraz nejde o verejné obstaranie, ale o verejnú súťaž podľa
Obchodného zákonníka,“ tvrdil primátor .
Memorandum o spolupráci v Litve
Z krátkej oficiálnej pracovnej cesty, uskutočnenej na pozvanie gubernátora Kaunaského
regiónu v Litve Leonardasa Gineika sa

20.6. vrátil podpredseda Bankobystrického

samosprávneho kraja Jozef Pavúk. Cieľom 3 –dňového stretnutia bolo nadviazanie prvých
kontaktov medzi Banskobystrickou samosprávou a tamojším regiónom, ktorý patrí
k najvyspelejším regiónom Litvy s vyše 800 tisíc obyvateľmi. Výsledkom stretnutia je
podpísanie memoranda o spolupráci a pozvanie gubernátora do BBSK v jeseni tohto roku.
Podpredseda J. Pavúk predstavil na festivale, poriadanom pri príležitosti 50. výročia
spomínanej oblasti, Banskobystrický kraj, pričom zástupcov z Kaunaského regiónu zaujímal
hlavne cestovný ruch, kultúra a strojársky priemysel. Návšteva je o to cennejšia, že Litva patrí
tiež k novopristupujúcim štátom do európskej rodiny a BBSK má do budúcna záujem
o rozšírenie spolupráce a nadviazanie kontaktov na širšej medzinárodnej úrovni.

Návšteva z Rakúska
Delegácia Zemského snemu z Vorarlbergeru v Rakúsku, vedená jej prezidentom. Gebhardom
Halderom prišla 7.10.05 na krátku oficiálnu návštevu Banskobystrického samosprávneho
kraja, kde ju prijal podpredseda BBSK Jozef Pavúk. 17- členná delegácia poslancov
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a novinárov po krátkom priblížení VÚC sa zaujímala predovšetkým o postavenie cestovného
ruchu, podporu malých a stredných podnikateľov, zahraničné investície, súčasný stav štátneho
a súkromného sektoru ako aj o mieru nezamestnanosti v tomto regióne. Podľa slov prezidenta
Zemského snemu, už dnes vnímajú túto návštevu veľmi pozítívne. Ide o iniciatívu rakúskych
poslancov, ktorej cieľom je spoznanie Slovenska a nadviazanie nových kontaktov
s vybranými regiónmi.
Sliačske letisko s perspektívou
Zastupiteľstvo

BBSK na 31. zasadnutí dňa 24. októbra 2005 súhlasilo s bezodplatným

prevodom 17 % majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letisko Sliač, a.s.Letecká
doprava do regiónu je životne dôležitá a treba ju podporovať.
InfoUSA „Brána do Ameriky“
Tretie americké informačné a kultúrne centrum InfoUSA na Slovensku otvorili 28. septembra
v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK). Veľvyslanectvo USA poskytne základnú
zbierku informačných prameňov za asi 15 tisíc dolárov a multimediálne technické vybavenie
a zariadenie centra v celkovej hodnote 20 tisíc dolárov. Knižnica zabezpečí vhodné priestory
a zamestnanca s plynulou znalosťou anglického jazyka, ktorý bude návštevníkom centra
pomáhať orientovať sa v informačných zdrojoch.Vyplynulo to z Memoranda o porozumení,
ktoré podpísali dnes v Banskej Bystrici riaditeľka Tlačového a kultúrneho oddelenia
Veľvyslanectva USA v Bratislave Barbara Zigli a riaditeľka tamojšej ŠVK Oľga Lauková.
„Brána do Ameriky“ je výsledkom spoločného projektu USA a SR. Podľa Zigli bude
podporovať vzájomné porozumenie medzi obidvoma krajinami sprístupňovaním informácií
USA a poskytovaním priestoru pre organizovanie amerických kultúrnych a informačných
programov. V základnej zbierke informačných prameňov centra nájdu záujemcovia najnovšie
odborné publikácie, CD Rom a DVD nosiče z rôznych oblastí vrátane histórie, politológie,
ekonómie, filozofie, literatúry a umenia USA ako aj materiály na pomoc pri vyučovaní
angličtiny. Postupne ju budú dopĺňať v závislosti od požiadaviek návštevníkov. Centrum bude
prístupné pre všetkých užívateľov ŠVK v súlade s knižničným poriadkom. Vo svete už
funguje 251 InfoUSA centier, pripravuje sa ďalších 74. Prvé centrum v SR otvorili v marci
2004 v ŠVK v Košiciach a druhé sprístupnila prvá dáma USA Laura Bushová vo februári
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2005 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.V banskobystrickej ŠVK, ktorá je podľa riaditeľky
otvorenou kultúrnou inštitúciou, pôsobí dnes nemecké a ruské informačné a kultúrne centrum.
Jednotky Hasičského a záchranného zboru
Hasiči minulý rok v kraji zachránili 2 493 ľudí a majetok za 1,3 miliardy. Jednotky
Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji (HaZZ) zasahovali v minulom
roku celkovo 6 729 ráz, zachránili 2 493 ľudí, z nich 1 205 zranených. Pri udalostiach, ku
ktorým uplynulý rok hasičov privolali, zahynulo spolu 125 ľudí. Ako 4.1. médiá informoval
operačný dôstojník Krajského riaditeľastva HaZZ v Banskej Bystrici Štefan Kovalčík, požiare
minulý rok v kraji lividovali 1 088-krát. Zarchránili pritom 53 ľudí, zranených bolo 27
a o život vinou ohňa prišlo šesť osôb. Požiare spôsobili celkové škody vyše 89 miliónov
korún, hasičom sa však podarilo uchrániť majetok v hodnote vyše 1,302 miliardy korún.
Najčastejšie, až 289-krát zasahovali jednotky HaZZ pri požiaroch vypaľovaných strnísk
a trávy. Pri udalostiach vyžadujúcich technický zásah hasičov zahynulo v minulom roku 117
ľudí. Hasičom sa však podarilo zachrániť 2 420 ľudí, 1 177 bolo zranených. Celkovo vykonali
jednotky HaZZ v Banskobystrickom kraji za minulý rok 5 326 technických zásahov, z toho až
3 354 pripadlo na výjazdy k dopravným nehodám. Ekologické zásahy v prípadoch úniku
plynu a iných nebezpečných látok vykonali 96-krát. Zachránili pritom 20 ľudí, z nich jedného
zraneného, dvoch ľudí sa zachrániť nepodarilo. HaZZ v Banskobystrickom kraji ďalej za
minulý rok eviduje 134 výjazdov pre planý poplach, z čoho pri 26 prípadoch išlo o zneužitie
jednotky, a 32 cvičení.
Po štvrtý raz víťazom Iron Fireman - Železný hasič
Rastislav Pecník z Banskej Bystrice sa po štvrtý raz stal víťazom súťaže Iron Fireman Železný hasič, ktorá sa uskutočnila 17. septembra v Prahe. Hasič záchranár - špecialista
Rastislav Pecník tak obhájil prvenstvá z predchádzajúcich troch ročníkov najťažšej súťaže
profesionálnych hasičov v Európe.
O titul bojovalo 28 českých a šesť slovenských hasičov - záchranárov. Súťaž bola náročnejšia
oproti predchádzajúcim ročníkom, pretože organizátori „pritvrdili“ podmienky. Všetky
súťažné disciplíny museli hasiči absolvovať v kompletnom hasičskom výstroji a výbeh na 26.
poschodie s nasadeným dýchacím prístrojom. Kompletný výstroj pritom váži 25 kilogramov.
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Oproti minulosti organizátori súťažiacim zrušili aj päťminútové prestávky medzi disciplínami.
Banskobystričan Pecník zvíťazil celkovým časom 6:26,66. Strieborný Petr Teslík z Ostravy to
zvládol za 6:33,25 a bronzový Tomáš Melčák z Nového Jičína za 6:43,84.
Súťažný trojboj obsahuje rozvinutie a pripájanie hadíc. Druhou disciplínou je previerka sily,
pri ktorej hasič musí napríklad 60 krát udrieť šesťkilogramovým kladivom po stenách tzv.
hammer boxu. Potom beží s dvoma 25-kilogramovými bandaskami na vzdialenosť 40 metrov,
prekonáva dvojmetrovú bariéru, pripája hadice, na 25 metrov prenáša 80-kilogramovú
figurínu. Finále predstavuje beh na 26. poschodie bývalého Motokovu, teraz City Empiria
v Prahe. Pecník je profesionálnym hasičom od roku 1996. Je známy ako trojnásobný víťaz
memoriálu Vladimíra Ružičku, počas ktorého hasiči v plnom výstroji a nasadeným dýchacím
prístrojom zdolávajú 24-poschodovú budovu Stavebnej fakulty Technickej univerzity
v Bratislave. Vlani Pecník po prvý raz reprezentoval slovenských hasičov na 8. ročníku
svetových hier hasičov v britskom meste Sheffield. V pretekoch pripomínajúcich železného
hasiča si v konkurencii vyše tristo súťažiacich vybojoval bronzové umiestnenie. Minulý rok
úspešne skončil vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene.

Aliancia Fair-play.
Štyri firmy s majetkovou účasťou poslancov zastupiteľstva v Banskej Bystrici a ďalší
poslanci dodávali mestu služby alebo tovar, pričom v priebehu rokov 2002 až 2004 im
z mestského rozpočtu vyplatili takmer 200 miliónov korún. Informácie 1. júla zverejnila
Aliancia Fair-play. Väčšinu peňazí získali subjekty dvoch poslancov. Milan Smädo z klubu
ľavicových poslancov dostal zákazku za 112 miliónov korún na stavebnú údržbu komunikácií
a Igor Cmarka v súčasnosti z klubu Smer zase za takmer 84 miliónov korún na odpadové
hospodárstvo. Firmy oboch poslancov majú navyše na časť z týchto dodávok s mestom
podpísané dlhodobé zmluvy bez časového obdobia. Ďalšie menšie zákazky od mesta získali
poslanec za Smer a živnostník Ľubomír Motyčka, zamestnávateľ poslanca za KDH Jozefa
Hašku a firmy viceprimátora mesta Máriusa Miku, tiež z KDH. Poslanec Smädo má pritom
podľa zistení Aliancie Fair-play nedoplatky ku koncu roka 2003 na rôznych typoch daní 1,394
milióna korún. Okrem toho mu mesto odpustilo daň z nehnuteľnosti za vyše 14 tisíc korún.
Aliancia tiež upozornila, že v rokoch 2003 a 2004 rekonštruoval komunikácie vo svojom
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volebnom obvode v rámci malých investičných akcií. „Za najväčšie riziko považujeme to, že
poslanci, ktorí majú nadštandardný vzťah k samotnému úradu, majú nadštandardný prístup
k informáciám o finančných stratégiách mesta a iných plánoch mesta, získavajú zákazky,“
uviedla dnes pred novinármi výkonná riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk. Existuje tu
podľa nej veľké riziko, že ich mohli získať práve na základe tohto nadštandardného vzťahu.
Dodala, že tieto prípady nedokladujú porušenie zákona, ale hovoria o nedokonalosti zákonov,
napríklad o verejnom obstarávaní. „Proces, na základe ktorého tieto zákazky získali, je
nedostatočne transparentný a preto nemôžeme povedať, či išlo o zneužite informácie, ktoré
tieto osoby mali“ vysvetlila Wienk. Situácia je podľa nej o to znepokojujúcejšia, že sa môže
týkať aj ďalších miest na Slovenska.Aliancia Fair-play sa preto pokúsi osloviť poslancov
parlamentu, aby zákonom obmedzili uzatváranie dlhodobých alebo časovo neobmedzených
zmlúv. Rizikom je podľa Wienk, že v takýchto prípadoch nemá mesto možnosť skúmať
situáciu na trhu a vyberať výhodnejšie a lacnejšie ponuky. Ak boli uzavreté bez verejnej
súťaže, ako v prípade poslanca Smäda, je tu tiež riziko, že sú nevýhodné, a dochádza tak
k plytvaniu verejnými zdrojmi, dodala. Tie zmluvy, ktoré boli podpísané ešte pred existenciou
právnych predpisov zabezpečujúcich transparentnosť, efektivitu a súťaž, by mali byť podľa
aliancie zase zrušené. Osloviť chcú tiež predstaviteľov miestnej samosprávy, Združenie miest
a obcí Slovenska, Úniu miest Slovenska, aby zabezpečili v rámci výberových konaní rovnosť
šancí pre všetkých podnikateľov, transparentnosť celého výberového procesu a podrobnejšie
informácie pre všetkých občanov.Aliancia Fair-play tiež vyzvala samotné politické strany, aby
k takej praxi v regiónoch zaujali stanovisko. Peter Kunder z tohto občianskeho združenia si
myslí, že by sa táto problematika mohla stať jednou z tém, ktorá sa objaví predvolebnej
kampani.
Alianacie Fair-play o uprednostňovaní firiem poslancov

1.júla 2005 banskobystrický viceprimátor Márius Mika odmietol závery Alianacie Fair-play
o nadštandardnom vzťahu magistrátu k firmám poslancov pri udeľovaní zákaziek, ktoré
aliancia prezentovala na tlačovej besede. Zdôraznil, že všetci zmluvní partneri mesta boli
vybratí vo verejných súťažiach, kde mali prihlásení rovnaké podmienky. „Ak by napríklad
nevyhrala poslancova firma, ktorá za vykonanie prác ponúkla najnižši cenu, práve vtedy by
bolo výberové konanie napadnuteľné. Najmä ak cena bola najdôležitejším kritériom,“ povedal
pre agentúru Márius Mika. Jeho firma MŠM tiež získala zákazku od mesta. „Bolo to na
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úpravu bežkárskych tratí z Králik do Malachova, ponúkli sme o polovicu nižšiu sumu ako
konkurenti,“ uviedol Mika. Aliancia Fair-play dnes informovala že firmy s majetkovou
účasťou poslancov banskobystrického zastupiteľstva ako aj ďalší poslanci, ktorí mestu
dodávali služby prípadne tovar, dostali v priebehu rokov 2002 až 2004 z mestského rozpočtu
takmer 200 miliónov korún. Viac ako 99 percent z tohto objemu získali subjekty s majetkovou
účasťou poslancov Milana Smäda z klubu ľavicových poslancov a Igora Cmarka zo Smeru.
Podnikateľské subjekty oboch poslancov majú navyše na časť z týchto dodávok s mestom
podpísané dlhodobé zmluvy bez časového obmedzenia. Podľa Aliancie, zvyšný objem tvorili
zákazky poslanca za stranu Smer a živnostníka Ľubomíra Motyčku, zamestnávateľa poslanca
za KDH Jozefa Hašku a firmy viceprimátora mesta tiež za KDH Máriusa Miku. Výkonná
riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk, uviedla, že tieto prípady síce nedokladujú
porušenie zákona, ak však získavajú od mesta zákazky poslanci alebo im blízke subjekty
vzniká riziko, že môžu využiť nielen nadštandardný vzťah k úradu, ale aj informácie, ku
ktorým sa vo svojej funkcii dostali. Za znepokojivú označila Aliancia aj situáciu, keď takéto
firmy získavajú časovo neobmedzené objednávky, v niektorých prípadoch navyše bez verejnej
súťaže. Podľa Miku poslanci nemajú výhodu lepších informácií. „Podmienky súťaží sú
verejné a známe všetkým záujemcom. Otváranie obálok s ponukami sa koná za ich
prítomnosti,“ dodal Mika. Pripustil, že kým neplatil zákon o verejnom obstarávaní, boli
podmienky zmlúv iné než v súčasnosti. Banskobystrickí messkí poslanci na marcovom
zasadnutí odporučili primátorovi, aby firmám Ganz, Mis – Milan Smädo a Progres-HL
predĺžil platnosť zmlúv na vykonávanie komunálnych služieb. Argumentovali údajnými
dobrými skúsenosťami mesta s prácou týchto firiem a kritizovali nedostatky a nákladnosť
verejného obstarávania. O predĺženie zmlúv požiadali samotné firmy, ktoré zabezpečujú
verejné osvetlenie, údržbu ciest a chodníkov a ďalšie služby. V žiadosti uvádzali, že zmluvy
s mestom minimálne do roku 2020 o nich požadujú banky pri rokovaniach o poskytnutí
dolhodobých úverov. Primátor Ján Králik však odporúčanie poslancov neakceptoval pre jeho
rozpor so zákonom o verejnom obstarávaní. Ing.Márius Mika uviedol, že súťaž na údržbu
komunikácií minulý mesiac opäť, transparentne vyhrala firma Milana Smäda.
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Mesto získalo nové, presnejšie pravidlá udeľovania dotácií
Udeľovanie dotácií z mestského rozpočtu v Banskej Bystrici bude mať presnejšie pravidlá.
Podľa nariadenia, ktoré schválili mestskí poslanci na

zasadnutí 22. novembra

, budú

príslušné komisie zastupiteľstva rozhodovať len o dotáciách do sumy 50-tisíc korún. Vyššie
sumy bude musieť odsúhlasiť celý komunálny parlament. Ďalšou zmenou je podmienka
minimálne päťpercentnej spoluúčasti žiadateľa dotácie na projekte. Nové pravidlá tiež presne
stanovujú oblasti, na podporu ktorých je mestskú dotáciu možné poskytnúť. Banskobystrické
mestské zastupiteľstvo tiež schválilo nariadenie o pravidlách času predaja v obchodoch a času
prevádzky služieb. „Umožňuje vyhovieť všetkým záujemcom o poskytovanie služieb, ktorí
splnia zákonné podmienky, bez toho, aby sa k jeho žiadosti ako doteraz vyjadrovali poslanci
za príslušný obvod,“ zhrnul podstatu prijatého návrhu jeho predkladateľ, predseda finančnej
komsie Tomáš Novanský. Mestký parlament ďalej odsúhlasil vstup Banskej Bystrice do
novozaloženého Združenia krajských miest Slovenska. – Poslaneckým návrhom nariadenia
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a nariadenia o pravidlách času predaja v obchodoch
a času prevádzky služieb 22. novembra 2005 sa banskobystrickí mestskí poslanci zaoberali
na svojom 37. zasadnutí. Oba materiály predkladal predseda finančnej komisie zastupiteľstva
Tomáš Novanský. V 20-bodovom programe

zasadnutia bol aj jeho návrh nariadenia

o miestnych daniach a poplatku za odpad. Poslanci si vypočuli správy hlavného kontrolóra
mesta o výsledkoch vykonaných kontrol. Zaoberali sa aj doplnením všeobecne záväzného
nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom.

Výkon práva poľovníctva
V oblasti výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri mesta Banská Bystrica
pripravil Rreferát pre podnikanie a majetok a mestské organizácie po rerokovaní s
jednotlivými poľovníckymi združeniami nové zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v
uznanom poľovnom revíri mesta Banská Bystrica, ktoré boli uzatvorené medzi Mestom BB a
PZ Vlkanová, PZ Podlavice a PZ Žiare Selce v apríli 2004. Po ukončení platnosti zmluvy
nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri mesta BB uzatvorenej s PZ
Kráľova studňa k 31. 12. 2005 pripravil RPMO návrh ďalších možných alternatív výkonu
práva poľovníctva vo revíri mesta BB. V následnosti prebieha na Obvodnom lesnom úrade v
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BB schvaľovacie konanie zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom
revíri mesta BB uzatvorenej medzi Mestom BB a Mestskými lesmi, s. r. o. Banská Bystrica.
Separovaný zber odpadu
O polovicu by sa mohol v Banskej Bystrici znížiť počet vývozov kontajnerov na separovaný
zber plastov, keby občania zmenšovali objem plastových fliaš pred ich vyhodením vytlačením
vzduchu a opätovným uzavretím fľaše. Pri vyhadzovaní nestlačených fliaš sa totiž kontajnery
rýchlo zapĺňajú. Ako pre médiá uviedla 10. augusta Eva Snopková z referátu životného
prostredia banskobystrického magistrátu, mesto doslova vyhadzuje finančné prostriedky na
vývoz kontajnerov plných vzduchu. „Napriek poučeniam a nálepkám na kontajneroch sa
situácia nezlepšuje, občania si neuvedomujú, že takéto zvyšovanie vynakladaných
prostriedkov na separáciu môže ovplyvniť aj výšku ich poplatku za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu,“ povedala Snopková. Ďalším problémom je aj vysýpanie netriedeného
komunálneho odpadu do kontajnerov na separovaný zber papiera. „Často sa už odpad z nich
nedá ani dodatočne vytriediť a musia sa vyviezť rovno na skládku,“ uviedla Snopková.
Dodala, že ide aj o sociálny problém, pretože uzavreté kontajnery s otvorom len na
vhadzovanie papiera otvárajú často bezdomovci, ktorí z nich papier vyberajú a vozia do
zberných surovín. Niektorí občania potom do otvorených kontajnerov vysýpajú svoje smetné
koše. „Kontajnery sa pred otvorením dajú len ťažko zabezpečiť, ľudia sú naozaj veľmi
vynachádzaví,“ dodala Snopková. V Banskej Bystrici je 400 stálych miest s nádobami na
separovaný odpad. Na každom mieste stoja kontajnery na papier, plasty a sklo.

Bioodpad z údržby zelene
Mesto Banská Bystrica zatiaľ nemá vybudovanú vlastnú kompostáreň, povinnosť
kompostovať bioodpad z údržby zelene bude preto preň od januára zmluvne zabezpečovať
Poľnohospodárske družstvo Podlavice. Podľa

Ing. Evy Snopkovej z referátu životného

prostredia banskobystrického magistrátu ide iba o dočasné riešenie, pretože družstvo
kompostuje klasickou metódou prekadaním zeminou, pri ktorej nevzniká taký kvalitný
substrát ako pri novších technológiách. „Mesto o výstavbe a prevádzkovaní kompostárne
rokuje aj s prevádzkovateľom skládky komunálneho odpadu, ďalšou, najlepšou možnosťou je
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vybudovanie vlastnej kompostárne s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov,“
uviedla 9. augusta Ing.Snopková.Pri údržbe zelene vyprodukuje Banská Bystrica ročne
takmer 2 000 ton bioodpadu, mestská spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby z toho pre
vlastné potreby kompostuje okolo 800 ton.
Tunel pre chodcov
Chodci v Banskej Bystrici po mnohých rokoch nebudú musieť riskovať a prechádzať úzkym
tunelom na Rudlovskej ceste, ktorá spája najväčšie sídlisko Sásová s centrom mesta.
V súčasnosti musia riskovať prechod úzkym cestným tunelom bez chodníkov s rizikom, že
môže dôjsť k nehode. Mestské zastupiteľstvo dňa 28. júna 2005 - na návrh poslanca Tomáša
Novanského uložilo magistrátu pripraviť do septembrového zasadnutia projekt prepojovacej
komunikácie pre peších chodcov, ktorým by sa tento dlhodobý problém vyriešil.
„Predpokladám, že tento návrh mesto dokáže aj zrealizovať ešte v tomto roku. Osobne by
som si predstavoval tunel pre chodcov výšky dva a pol metra so zábranami vstupu na cestu,“
uviedol Novanský s tým, že očakáva viacero návrhov. Tunelom na Rudlovskej ceste popod
železničnou traťou vedie len úzka dvojprúdová cesta bez chodníkov, chodci a cyklisti však
dosiaľ nemajú žiadnu inú možnosť prejsť na druhú stranu. Najmä v zime a cez dopravnú
špičku je prechod cez tunel riskantný. Na sídlisku Sásová pritom žije takmer tretina
obyvateľov Banskej Bystrice. „Myslím, že čakať, kým sa tam stane vážnejšia dopravná
nehoda, nie je správne, je to riskantné a nezodpovedné“ dodal poslanec Novanský.
O vystúpení zo ZMOS
Avizované vystúpenie Banskej Bystrice zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zváži
primátor Ján Králik po najbližšom sneme tejto organizácie. „Počkám na celoslovenský snem
ZMOS-u v máji. Či prijme radikálne uznesenie, ktoré upozorní vládu na to, že koeficient
rozdelenia daní z príjmov fyzických osôb poškodil krajské mestá,“ povedal dna 24. februára
pre médiá primátor Ján

Králik. Pripomenul, že vláda po porade so ZMOS-om znížila

koeficient prerozdelenia daní v prípade Banskej Bystrice z 1,37 na 1,14. „Mojou prioritou pre
tento rok je, aby parlament rozhodol o koeficiente minimálne na úrovni 1,37, ktorý zabezpečí
pre mesto Banská Bystrica vyšší daňový príjem, aby sme nemuseli obyvateľom zvyšovať
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miestne dane,“ dodal primátor. O koeficientoch prerozdelenia daní na tento rok rozhodovala
ešte vláda uznesením, na rok 2006 to už však bude schvaľovať parlament zákonom.
Fiškálna decenralizácia bude podľa vedúcej ekonomického oddelenia magistrátu Jaroslavy
Hýblovej pre Banskú Bystricu znamenať na tento rok v porovnaní s minulým zníženie
príjmov od štátu o 41 miliónov korún. V tom je zarátaný aj výpadok transferov na mestskú
verejnú dopravu. V porovnaní so sumou, ktorú by mesto mohlo získať pri pôvodne
plánovanom koeficiente, dostane z výnosu daní z príjmov fyzických osôb o 47 miliónov
korún menej.
Fórum regiónov

Otázka pre predsedu BBSK Milana Marčoka: V Bratislave sa uskutočnilo koncom
septembra 2005 2-dňové fórum regiónov krajín Višegrádskej štvorky. S akým
výsledkom ?
„Na Fóre sa hovorilo o rozvoji regiónov V4 po vstupe do európskej rodiny. Predstavil som
región BBSK, dopravnú infraštruktúru, priority rozvoja v regionálnom i európskom kontexte.
V rámci 3. témy (celkovo odzneli štyri) Európa regiónov – otázka budúcich členov, som
referoval o spolupráci nášho regiónu so zmluvnými partnermi z ČR, Maďarska, Poľska,
Ruska a Francúzska. Zdôraznil som, že zámerom BBSK je podpora regiónov najmä
prostredníctvom ponuky kvalitných projektov v rámci EÚ, vznikajúcich priemyselných
parkov, rozvíjajúcej sa infraštruktúry a moderného dopravného spojenia. Súčasťou podujatia
bol aj festival kultúry regiónov krajín V4, vernisáž výstavy a krst knižnej publikácie Sídelné
mestá regiónov V4 vo fotografii. „

Odborový zväz KOVO
Odborový zväz KOVO začal 13. septembra na Slovensku rozsiahlu kampaň za kolektívne
vyjednávanie. Zásadnou a jedinou možnosťou ako zabezpečiť rast miezd je podľa OZ
kolektívne vyjednávanie o uzatvorení podnikových kolektívnych zmlúv a kolektívnych zmlúv
(KZ) vyššieho stupňa na rok 2006. Rovnako tak aj pre zlepšenie sociálneho postavenia ľudí
„Ak sú zamestnanci v podnikoch presvedčení, že ich požiadavky na odmeňovanie sú v rámci
kolektívneho vyjednávania oprávnené a zamestnávatelia to budú odmietať, tak sme pripravení
aj na protesty a štrajky. Je to jediná forma ako presadiť oprávnené nároky, ktorú umožňuje
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Ústava SR, zákon o kolektívnom vyjednávaní aj medzinárodné dohovory. V okolitých
krajinách si zamestnanci i takýmto spôsobom presadzujú svoje požiadavky,“ povedal dnes
v Banskej

Bystrici

na

stretnutí

s novinármi

predseda

Rady

OZ

KOVO

Emil

Machyna.Predstavitelia odborárov ponúkajú pre odborové organizácie odborníkov na
kolektívne vyjednávanie. Pred ním si vyžiadajú ekonomickú analýzu podniku a pripravia
podklady a návrhy na vyjednávanie. Ak produktivita práce, primeraný zisk a ďalšie
ekonomické ukazovatele umožňujú zvýšiť mzdu, tak na tom budú trvať, pretože ľudia majú
byť za prácu adekvátne odmeňovaní. Reálne mzdy musia rásť rýchlejšie ako doteraz
a zabezpečiť tak kompenzáciu za vyššie ceny plynu, benzínu a ďalších komodít, konštatoval
Machyna.“Dôvodom na kolektívne vyjednávanie o KZ je aj to, že priemerný zárobok
v národnom hospodárstve SR z 8 krajov dosahuje jediný, a to Bratislavský. Ďalším je
skutočnosť, že priemerný zárobok v priemysle, ktorý bol za 1. štvrťrok 17 063 Sk, dosahuje
len 34 % zamestnancov v tomto rezorte a ďalších 66 % je pod touto úrovňou,“ uviedol člen
predsedníctva OZ KOVO a jeho banskobystrický líder Pavel Kúš.Dodal, že pri kolektívnom
vyjednávaní budú žiadať zvýšenie platov aj preto, že produktivita práce na Slovensku
dosahuje 54-% úroveň vyspelých štátov Európskej únie. Mzda však len 10-% úroveň. Ak má
platiť priama úmera, tak by sa aj mzdy mali približovať k 54 % výšky miezd vo vyspelých
krajinách únie.
Štátna ochrana prírody
Na využitie potenciálu cestovného ruchu prihraničného územia s Maďarskom v súlade so
zámermi ochrany prírody je orientovaný projekt, ktorý realizuje štátna ochrana prírody (ŠOP)
so sídlom v Banskej Bystrici. Z Európskej únie (EÚ) získala na spracovanie štúdie prírodných
hodnôt chránených území a druhov 150 tisíc eur. Takzvaný zrkadlový projekt podobného
zamerania spracovala aj maďarská strana, kde je jeho garantom Riaditeľstvo národného parku
(NP) Bükk, s ktorým ŠOP spolupracuje. Maďari na jeho podporu získali z fondov EÚ až
takmer 609 tisíc eur. Aj preto, že z približne 165 tisíc hektárov na ktorom sa rozkladá NP
Bükk je vo vlastníctve jeho riaditeľstva asi 35 tisíc hektárov. Štátna ochrana prírody však
nemá vo vlastníctve žiadne územia. Maďarská strana preto na rozdiel od slovenskej už
v rámci spomínaného projektu spracovala nielen štúdiu o územiach, ale vybudovala aj náučné
chodníky a informačné centrá. Realizovať investičné akcie zo strany ŠOP na územiach, ktoré
nie sú v jej vlastníctve, je veľmi problematické, konštatoval jej riaditeľ Ján Mizerák.
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„Výsledkom slovenského projektu, realizácia ktorého začala v októbri 2004, budú štyri
programy starostlivosti o vybrané územia európskeho významu zaradené do sústavy
NATURA 2000. Spracujeme tiež štúdiu prírodných hodnôt chránených území a druhov
s ohľadom na využitie potenciálu cestovného ruchu v prihraničnom území s Maďarskom
v súlade so zámermi ochrany prírody,“ uviedol 26.8. na tlačovej besede Michal Adamec
z centra ochrany prírody a krajiny ŠOP. Záujmovým územím projektu je prihraničná oblasť
s Maďarskom od Chráneného vtáčieho územia Poiplie v okrese Veľký Krtíš až po Chránenú
krajinnú oblasť (CHKO) Latorica v okrese Trebišov. Sú to územia v správe CHKO Štiavnické
vrchy, Cerovská vrchovina a Latorica a Regionálnej ochrany prírody a krajiny Prešov, dodal
Adamec.
Daň z nehnuteľností
Banskobystrický magistrát

občanom uľahčil podávanie priznaní k dani z nehnuteľností.

Referát daní a poplatkov od 17. januára až do konca februára, dokedy bolo v Banskej Bystrici
možné daň z nehnuteľností priznať, zriadilo10 vysunutých pracovísk. Väčšinou boli
v základných školách a úradné hodiny mali v popoludňajších a večerných hodinách. Ako
médiá informovala hovorkyňa mesta Dagmar Svešniková, pracovníci na vysunutých
pracoviskách daňové priznania nielen preberali, ale pomohli ich ľuďom aj vyplniť.
„Konzultantov do týchto pracovísk sme vyškolili, pripravili sme aj informačnú kampaň
v lokálnej televízii a mestských novinách, pretože väčšina občanov ani nevie, že má priznanie
k dani z nehnuteľnosti podať,“ povedala Svešniková. Správcami dane z nehnuteľností sú obce
a mestá, ktoré si od tohto roku aj samy určujú sadzby. V prípade nehnuteľností určených na
bývanie zostala v Banskej Bystrici daň pri bytoch štyri koruny za štvorcový meter. Pri
rodinných domoch sa zvýšila z dvoch na tri koruny a navyše sa podľa zákona bude zdaňovať
aj plocha podzemných podlaží. Polovičnú sadzbu dane z nehnteľností budú v Banskej Bystrici
platiť občania starší ako 70 rokov. Pri daniach z nehnuteľností nebola žiadna výnimka pre
organizácie. Mesto Banská Bystrica neposkytlo pri dani z nehnuteľností školám,
zdravotníckym, sociálnym, cirkevným ani iným inštitúciám a organizáciám žiadne výnimky.
Jedinou úľavou, ktorú v príslušnom všeobecne záväznom nariadení schválili mestskí poslanci,
je polovičná sadzba pri nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie pre osoby staršie ako 70
rokov. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického magistrátu Dagmar Svešniková, po
fiškálnej decentralizácii bude mať mesto menej prostriedkov od štátu, výpadok v príjmoch
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však nechcelo vykrývať zvyšovaním dane z nehnuteľností. Preto zrušilo všetky úľavy, ktoré
pri dani z nehnuteľností mali napríklad štátne, samosprávne či cirkevné organizácie, ak
nehnuteľnosť nevyužívajú na podnikanie.

Pri stavbách na poľnohospodársku produkciu

stanovila Banská Bystrica sadzbu štyri koruny, Zvolen sedem korún na m2, pri rekeračných
a záhradkárskych chatách a domčekoch Bystričania zaplatia za každý m2 15 korún,
Zvolenčania 19 korún. Za každý m2 garáží treba v Banskej Bystrici platiť daň 24 korún, vo
Zvolene 27 korún. Banská Bystrica však má vyššie sadzby pri priemyselných stavbách
a stavbách na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu – po
100 korún za m2. Vo Zvolene sa za priemyselné stavby platí 41 korún na m2 a za stavby na
ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť skladovanie a administratívu 82 korún na m2.
Ostatné stavby zdaňuje Banská Bystrica sadbzou 24 a Zvolen 25 korún na m2.
Coimex Invest, a.s.
Dňa 1. augusta Firma Coimex Invest, a. s., Banská Bystrica dostala pokutu 50 000 Sk od
Úradu pre finančný trh (ÚFT). Ako spoločnosť si nesplnila informačnú povinnosť, vyplýva
z Vestníka ÚFT. Coimex Invest neposkytla ÚFT za rok 2002 výročnú správu a neposkytla mu
ani doklad o jej zverejnení v dennej tlači uverejňujúcej burzové správy.
Spoločnosti, ktoré vydali podľa slovenskej legislatívy cenné papiere na základe verejnej
ponuky, sú povinné poskytnúť ÚFT výročnú správu. Výročná správa sa podľa zákona
o cenných papieroch a investičných službách musí predložiť do 5 mesiacov od skončenia
kalendárneho roka. Firma Coimex Invest vznikla zlúčením niekdajšieho investičného
privatizačného fondu založeného pre prvú vlnu kupónovej privatizácie Coimex – Prosperita
IF a spoločnosti Elektroprojekt, a. s., Banská Bystrica. Firma vydala pôvodne verejné akcie
registrované v Centrálnom depozitári cenných papierov SR a obchodované na verejných
trhoch. V auguste 2004 sa zmenila forma cenných papierov na listinné.

Banka Slovakia, a. s. v Banskej Bystrici
Banka Slovakia, a. s., Banská Bystrica dosiahla v prvom polroku 2005 zisk po zdanení 38,954
milióna Sk. Ešte v rovnakom období minulého roka sa jej výsledok hospodárenia nachádzal
na úrovni 26,981 milióna Sk. Banka Slovakia tak svoj čistý zisk vylepšila o 44 %. Podľa
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zverejnených informácií 4. augusta sa na náraste jej zisku podieľal najmä vyšší hospodársky
výsledok z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami. Tento zisk dosiahol ku
koncu júna 31,395 milióna Sk, čo je oproti polroku 2004 viac ako 2,3-násobné zlepšenie.
Zároveň poklesli náklady banky na tvorbu opravných položiek, a to zo 78,7 milióna Sk na
20,2 milióna Sk. Výnosy banky z úrokov sa medziročne znížili o 15,5 milióna Sk, resp.
približne o jednu osminu na 99,165 milióna Sk. Čisté úrokové výnosy banky tak klesli
o 10,829 milióna Sk, resp. 18 % na 49,323 milióna Sk. Celková bilančná suma banky vzrástla
medziročne o 2,08 miliardy Sk, resp. 46 % na 6,209 miliardy Sk. Pohľadávky banky voči
iným bankám dosiahli ku koncu júna tohto roka 3,559 miliardy Sk, čo je o 797 miliónov Sk
viac ako pred rokom. Vo svojom portfóliu evidovala banka aj cenné papiere na predaj
v objeme 1,672 miliardy Sk. Ich suma tak medziročne vrástla o 1,13 miliardy Sk. Pohľadávky
banky voči klientom dosiahli 756 miliónov Sk, čo je o 166 miliónov Sk viac ako v rovnakom
období roka 2004. Záväzky Banky Slovakia voči iným bankám predstavovali k ultimu júna
169,8 milióna Sk. Záväzky voči klientom bilancovali 63-% rast na 4,319 miliardy Sk. Vlastné
imanie banky stúplo o 100,6 milióna Sk, resp. 16,3 % na 719 miliónov Sk. Jej základné
imanie ostalo na nezmenenej úrovni 756,9 milióna Sk. Primeranosť vlastných zdrojov banky
poklesla z 43,46 % ku koncu marca na 39,07 %, pričom požadovaná úroveň podielu kapitálu
na rizikovo vážených aktívach predstavuje 8 %. Majoritným akcionárom Banky Slovakia je
Meinl Bank, ktorá vlastní 47,5 % akcií. Allianz-Slovenská poisťovňa má 19,8-% podiel,
mesto Banská Bystrica 6,9-%, BASL Beteiligungsverwaltungs GmBH 6,6-% základného
imania a zvyšok je v rukách ostatných akcionárov.
Štátny podnik Letecké opravovne Banská Bystrica LOBB
„S predsedom Výkonného výboru Odborového zväzu zamestnancov obrany Mariánom
Lackom rokovali novinári s generálnym riaditeľom sekcie výzbroje Ministerstva obrany
(MO) SR Ivanom Chylom, aby získali robotu a zamedzili tým plánovanému prepusteniu
štvrtiny z terajšieho celkového počtu 169 zamestnancov k 1. októbru 2005. Rezort nemá
peniaze ani zákazky,“ povedal šéf odborov v LOBB Rudolf Porubský. Poznamenal, že
riaditeľ podniku Dušan Tury podniká prisľúbené kroky, ktoré by mohli redukovať počet 42
pracovníkov navrhovaných na prepustenie. Prepúšťanie zamestnancov je podľa Turyho iba
jedným z komplexu radikálnych opatrení, ktoré nový manažment od nástupu v máji 2005
realizuje vo všetkých oblastiach s cieľom riešiť problémy naakumulované z minulosti. Zdedil
124/413

firmu s absolútnou prezamestnanosťou, technicky zastaranými strojmi z 50. rokov minulého
storočia, predimenzovanými výrobnými kapacitami. Udržať ju v dnešnom rozsahu
v budúcnosti je nereálne. Súčasným požiadavkám nevyhovuje ani profesijné zloženie
zamestnancov, ktorí sú úzko špecializovaní na poskytovanie služieb pre Ozbrojené sily (OS)
SR. Zlú ekonomickú situáciu má na svedomí prudké zníženie produkcie v roku 2004 a 2005,
najmä v oblasti hlavného predmetu činnosti - poskytovania služieb pre OS. Kým v roku 2003
dosiahli LOBB tržby z výroby 226,266 milióna Sk, v 1. polroku 2005 iba 5,959 milióna Sk.
V tomto roku predpokladajú ich zníženie oproti roku 2003 až takmer o 54 %. Podnik v roku
2003 hospodáril so ziskom 14,417 milióna Sk, o rok neskôr už vykázali stratu 1,069 milióna
Sk. Do konca tohto roka očakáva, že strata sa prehĺbi na 44 miliónov Sk.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja BBSK, n.o. ,
Počas svojej krátkej pôsobnosti stihla podporiť aktívny cestovný ruch v banskobystrickom
regióne, znevýhodnené skupiny na trhu práce, nové podnikateľské nápady a zrealizovala
rôzne štúdie a prieskumy. Spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela, Centrom doktorandov,
Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ostatnými rozvojovými agentúrami a mnohými
mimovládnymi organizáciami. Agentúra spracovala niekoľko vlastných projektov a žiadala
v nich o podporu z fondov Európskej únie. Medzi najúspešnejšie patrí projekt „Nové
podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky“ a „Špecialista na propagáciu
turistickej ponuky v regióne Banská Bystrica“. Vďaka týmto projektom priniesla do regiónu
takmer 33 mil. korún. Zhotovila viac ako 30 projektov pre súkromných podnikateľov, obce,
a samozrejme aj pre Banskobystrický samosprávny kraj. V prípade, že budú úspešné, prílev
finančných prostriedkov do kraja sa ešte zvýši. Jej cieľom je poskytovať služby na podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanosti a to prostredníctvom poradenských, konzultačných,
vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj
služieb orientovaných na regionálny rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie. Pre
záujemcov o spoluprácu, môže Agentúra na podporu regionálneho rozvoja aktívne pomôcť pri
spracovaní aj implementácií projektov pre fondy Európskej únie.
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Cesty aj horské priechody
V zimnom období boli všetky cesty v okresoch Banská Bystrica a Brezno boli zjazdné,
výnimkou je prístupová cesta III. triedy k obci Sihla v Breznianskom okrese. Tá bola
zasypaná snehom a popadanými konármi, cestári ju sprejazdňovali pomocou šípového pluhu.
Nákladné vozidlá mali prejazd cez horské priechody Donovaly, Šturec a Čertovica povolený
len so snehovými reťazami, pre Šturec a Donovaly platí navyše zákaz prejazdu vozidlám
dlhším než 10 metrov V nižších nadmorských výškach bol na vozovkách kašovitý, miestami
utlačený sneh do dvoch centimetrov hrúbky, v horských oblastiach bola vozovka pokrytrá
päť- až sedemcentimetrovou vrstvou utlačeného snehu.
Delimitačný proces v doprave
V súvislosti s prevodom vlastníckych práv k cestám II. a III. triedy zo štátu na samosprávne
kraja bol na VÚC delimitovaný okrem cestného majetku aj hnuteľný a nehnuteľný majetok,
ako aj podstatná časť pracovníkov SSC. Samotné naplnenie procesu prostredníctvom
delimitačných protokolov malo byť vykonané v zákonnej lehote 12 mesiacov, teda do
31.12.2004. V prípade Banskobystrického samosprávneho kraja táto povinnosť bola splnená
v oblasti hnuteľného majetku a pracovno-právnych vzťahov. Problematickou je oblasť
nehnuteľného majetku, kde bol oddelimitovaný len cestný majetok t. j. stavby ciest II. a III.
triedy. Ostatné protokoly nehnuteľného majetku (stavby a pozemky napísané na LV, stavby
a pozemky nezapísané na LV a pozemky pod cestami zapísané na LV) boli predložené zo
strany BBSK na SSC a sú predmetom ďalšieho posudzovania.Jednou zo sporných otázok je
delenie vysporiadaných pozemkov pod križovatkami, kde sa spájajú cesty vo vlastníctve štátu
(I. trieda) a vo vlastníctve VÚC (II. a III. trieda). Na oddelenie parciel je nutné vypracovať
geometrické plány, ktoré MDPaT SR zatiaľ odmieta.Proces prevodu vlastníckych práv
k cestám II. a III. triedy a súvisiaceho majetku nebol zo strany MDPaT SR dostatočne
pripravený.Keďže nehnuteľný majetok zo zákona patrí VÚC, ale tento svoje vlastníctvo nie je
schopný preukázať dokladmi z katastra nehnuteľnosti, problémom je neraz aj samotné
spravovanie majetku. Zo strany odboru dopravy ÚBBSK je vynakladané úsilie o urýchlenie
delimitačného procesu. Je potrebné upozorniť na podstatnú skutočnosť, ktorou je stav
delimitovaného cestného majetku a majetku súvisiaceho s jeho správou. Len na opravy
a rekonštrukcie ciest a mostov II. a III. triedy BBSK vyčíslil potrebu finančných prostriedkov
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na úrovni 3,85 mld. Sk. K tomu je potrebné pripočítať aj finančné nároky na obnovu
technickej základne údržby ciest. Zásadnou spornou otázkou, sú nevysporiadané pozemky
pod cestami II. a III. triedy. „Nevysporiadanosť“ v BBSK je na úrovni 72% a vo finančnom
vyjadrení predstavuje podľa odhadov približne výšku ročného rozpočtu celého BBSK.
Riešenie záväzkov z nevysporiadaných pozemkov v procese delimitácie predsedovia všetkých
VÚC o d m i e t l i . Spracovaním koncepcie riešenia je podľa uzn. V - SR č. 715 zo dňa 14. 7.
2004 poverený predseda V – SR – t.j. minister financií. Bude riešením ďalší presun
problémovej oblasti bez dostatočného finančného krytia zo štátu na VÚC?Všetky vytýčené
úlohy sa plnili priebežne v rámci možností , treba však kriticky priznať nepravidelnosť
zasadnutí KR a spoločného zasadnutia krajskej rady s okresnými radami. Treba však
poukázať na to, že niektorí predsedovia okresných rád sú aj členmi krajskej rady ,
v niektorých prípadoch aj členmi ústrednej rady.
Lesy SR
Banskobystrický štátny podnik Lesy SR dosiahol za 1. polrok 2005 zisk vyše 186 miliónov
Sk, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška o takmer 42 miliónov Sk
viac.Podľa informácií hovorcu Lesov SR zo dňa 27. júla Petra Gogolu výrazne pozitívne
hospodárenie je výsledkom úspešného reštrukturalizačného procesu napriek tomu, že podnik
v tomto období spracoval takmer 1,4 milióna kubických metrov minuloročnej vetrovej
a podkôrnikovej kalamity, kde sú výrazne vyššie náklady na ťažbu. Súčasne vytvoril rezervu
na zalesňovanie kalamitných plôch takmer 100 miliónov Sk. Veľmi úspešne sa rozvíja
v Lesoch SR projekt produkcie biomasy – lesnej štiepky, ktorý umožní v budúcnosti rozvoj
desiatok regionálnych projektov na využitie obnoviteľných zdrojov energie.Priemerný
evidenčný počet zamestnancov sa znížil medziročne zo 6 943 na 5 824.
Štátne lesy
Lesy a lesníctvo sú jedným z najväčších bohatstiev Slovenska. Sídlom lesov Slovenskej
republiky je mesto Banská Bystrica.
Pre veľkú výpovednú hodotu o lesoch Slovenska do kroniky mesta uvádzame rozhovor
publicistu Fedora Mikoviča s poradcom generálneho riaditeľa poľských Štátnych lesov a
lesníckej komory Ing. Blažejom Možuchom.
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Ing. BLAŽEJ predsedom Slovenskej MOŽUCHA stál pred siedmimi rokmi pri zrode štátneho
podniku LESY SR

a počas troch rokov viedol túto najväčšiu organizáciu v pôsobnosti

Ministerstva pôdohospodárstva z postu generálneho riaditeľa. Keď ho terajší minister
pôdohospodárstva Zsolt Simon z funkcie odvolal, požiadal ho o poskytovanie lesníckych
a manažérskych skúseností poľský minister ochrany prírody, pod kuratelu ktorého patrí aj
poľské lesníctvo a generálny riaditeľ Lasów paňstwowych, teda poľských Štátnych lesov,
Janusz Dawidziuk.
V súčasnosti Blažej Možucha už tretí rok pôsobí vo funkcii poradcu generálneho riaditeľa
poľských Štátnych lesov. Ako skúsenému a erudovanému lesníckemu odborníkovi mu tiež
ponúkli členstvo v Klube čestných členov lesného bratstva (Klub honorowych czlonków
bractwa lesnego), ktorý združuje tých poľských a zahraničných lesníkov, čo sa významnou
mierou zaslúžili o rozvoj a zveľadenie poľského a európskeho lesného bohatstva. Stal sa tak
spomedzi slovenských lesníkov jediným členom tohto prísne výberového lesníckeho klubu.
Obsah slovenského porekadla o tom, ako ťažko sa človek doma stáva prorokom, sa
tentoraz nenaplnil: vlani v apríli na Valnom zhromaždení Slovenskej lesníckej komory
(SLsK) delegáti zvolili Ing. Blažeja Možuchu za predsedu tejto profesnej, nepolitickej,
nadstraníckej a samosprávnej inštitúcie, ktorá združuje vlastníkov lesov štátnych,
súkromných, cirkevných, mestských i obecných. Členovia lesníckej komory majú
záujem spoločný: zodpovedne a múdro gazdovať s naším lesným bohatstvom,
ochraňovať a zveľaďovať lesnícke dedičstvo našich predkov. - S akou filozofiou ste,
pán Možucha, prijali dôveru členov Slovenskej lesníckej komory po vašom zvolení za jej
predsedu?
S veľkým rešpektom, úctou a pokorou – voči lesom i ľuďom v nich. Ak sa zahľadíme na
pestré obrazy našej spoločnej minulosti, takmer zákonite tam nachádzame jednu stále sa
opakujúcu kulisu. Je ňou strom. Bol to práve strom, pod ochranu ktorého na úsvite dejín
vystupuje z údolných nív človek mohylovej kultúry na území dnešného východného
Slovenska. Bol to práve strom, ktorý dodal stavebný materiál pre praveké hradiská i koliby.
Bol to strom, ktorého tôňa bola spásou našich predkov v obrane pred nájazdmi Tatárov
a Turkov v dávnej, či pred šialenstvom fašizmu v nedávnej histórii, o čom v našich lesoch
nachádzame veľa svedectiev. A je to práve strom, ktorý aj dnes, v dobe presýtenej
informáciami, exhalátmi a stresom, potvrdzuje ako odveký symbol života, svoju jedinečnosť.
Les a strom v ňom je fenomén, ktorý nás spája – nás, občanov tohto štátu, ale najmä nás,
lesníkov, milovníkov a ochrancov prírody. - Od vytvorenia prvého lesného zákona na
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našom území nás delí takmer štvrť tisícročia. Je doba, ktorá uplynula od čias Márie
Terézie a jej lesného zákonníka mostom, alebo priepasťou medzi našou prítomnosťou
a časmi dávno minulými? Môžu súčasníka ešte osloviť zabudnuté dobové pravdy, či
zažltnuté stránky dávno neplatných nariadení ? Som presvedčený, že je mostom. Hoci
niektoré reguly už dávno stratili svoju aktuálnosť, celý „Porádek hor aneb lesú zachování“ je
dôkazom toho, že chápavý vzťah k prírode a osobitne k lesom nie je žiadnym novodobým
objavom. Je všeľudskou odvekou tradíciou, v duchu ktorej ľudstvo všetky svoje naozaj
veľké kroky robí nie kvôli okamžitej výhode a zisku, ale v plynutí času prirodzene spája úctu
k predkom so zodpovednosťou k potomkom. Nadväzujúc na toto poznanie vyjadrujem nádej,
že spoločne vždy dokážeme rozpoznať spôsob, ktorý je pre všestranné múdre spravovanie
našich lesov najsprávnejší. - V preambule Zákona o Slovenskej lesníckej komore sa píše:
Poslaním komory je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe
hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme
rozvoja a zveľaďovania lesníctva na Slovensku. Ako to v lesníckej praxi chcete
dosiahnuť? - Pred mnohými problémami, ktoré v lesnom hospodárstve boli, sú a budú,
netreba strkať hlavu do piesku. Celý lesnícky stav, ktorý, verím, že zastupuje práve naša
komora, v posledných dvoch-troch rokoch veľa utrpel na svojom postavení najmä
nekompetentnými,

klamárskymi,

účelovými

a politickými

vyhláseniami

niektorých

rezortných predstaviteľov. Zbabelosť by mala byť trestným činom, hovorí jeden pán profesor
z našej lesníckej alma mater. Plne s ním súhlasím. Určite ste v nedávnej minulosti
zaregistrovali pokusy o likvidáciu niektorých komôr, vrátane lesníckej. V jednote je naša sila.
Viem, že slabá informovanosť mnohých našich členov, ale i nečlenov je spôsobená aj veľkým
rozptýlením po celom území Slovenska. Aj táto bariéra sa dá odstrániť cez internetovú
schránku SLsK, aktivizovaním činnosti klubov, či využívaním odborných lesníckych médií na
prenos informácií. Máme v úmysle oslovovať čo najširšiu slovenskú lesnícku verejnosť so
snahou rozšíriť a aktivizovať členskú základňu SLsK, podieľať sa na pripomienkovaní
a dotváraní Národného lesníckeho programu, pomáhať našim členom pri získavaní
prostriedkov na lesnícku činnosť. Ale hlavne sústredíme sily na to, aby komora ako lesnícka
samosprávna stavovská organizácia dokázala účinne hájiť záujmy svojich členov i celého
lesníckeho stavu, aby dokázala prezentovať v spoločnosti prácu lesníkov a jej význam pre
všetkých občanov tejto republiky. SLsK je inštitúcia, prostredníctvom ktorej by mal mať
možnosť každý jej člen prezentovať svoj názor, presadzovať požiadavky, podávať návrhy,
prispieť k tomu, aby sa situácia v postavení lesníctva na Slovensku zlepšila. Čím budeme mať
129/413

v komore väčší počet členov, čím bude širšia členská základňa, tým väčšiu váhu budú mať jej
stanoviská. Na Slovensku je v štádiu príprav nové znenie poľovníckeho zákona.
Slovenské lesnícka komora, ktorej šéfujete, podávala k návrhu zákona svoje
pripomienky

a vyjadrenia.

Rešpektoval

ich

predkladateľ

zákona,

minister

pôdohospodárstva Zsolt Simon? My sme návrh zákona pripomienkovali v súčinnosti so
Slovenským poľovníckym zväzom. Samotný návrh zákona i pripomienky k nemu však
skončili kdesi v šuplíkoch stolov ministerských úradníkov. Nenašla sa názorová zhoda
všetkých zainteresovaných strán, ale zrejme ani odvaha predložiť návrh do parlamentu. Ide
totiž o jeden z najdôležitejších zákonov štátu, na ktorý si „brúsili zuby“ rôzne záujmové
skupiny, snažiace sa poľahky, bezpracne získať výmery poľovných plôch, čím by sa narušil
celá doteraz zabehnutá koncepcia ľudového poľovníctva na Slovensku a niekoľko desaťročí
dobre fungujúci systém starostlivosti o revíry a zver v nich. Zladiť záujmy vlastníkov
poľovných plôch, ľudí, ktorí len v posledných rokoch prišli poľovníctvu na chuť, pretože to
patrí k spoločenskému postaveniu a bontónu našich novodobých zbohatlíkov, ale aj tých
skutočných poľovníkov-ochrancov lesa a zveri v ňom, bude veľmi zložité. Preto si myslím, ba
som o tom presvedčený, že v tomto volebnom období sa nový zákon o poľovníctve už do
parlamentu nedostane. A keď aj, tak súčasné paragrafové znenie by sa muselo dopĺňať
a inovovať o veľké množstvo pozmeňovacích návrhov. Vznikol by paškvil, podobne, ako to
bolo v prípade zákona o lesoch a z parlamentu radšej stiahnutého návrhu zákona
o akvakultúre. Zrodil by sa nepodarok, podobný ako lesnícky zákon, s ktorým nesúhlasí ani
jeden lesník, ani jeden ochranca prírody. Na príprave Zákona o lesoch pracovali rôzne
skupiny lesníckych a právnických odborníkov takmer dvanásť rokov. Ako predseda lesníckej
komory som sa zúčastnil na jeho prerokovaní v gesčnom, pôdohospodárskom výbore NR SR.
Aj napriek vážnym výhradám k navrhovanému zákonu v takej podobe, v akej bol predložený,
od všetkých zainteresovaných strán, komory, zástupcu neštátnych lesov, ochrany prírody,
univerzity, neprešiel spoločný návrh – vrátiť zákon na prepracovanie. Prešiel návrh poslanca
Strany maďarskej koalície – posunúť zákon do pléna Národnej rady. Koaličná hlasovacia
mašinéria dokázala ignorovať jednotný postoj všetkých záujmových skupín, lesníkov
i ochrancov prírody, že treba zmeniť filozofiu predkladaného zákona. Navrhovali sme, aby
bol najskôr schválený Národný lesnícky program, ako základný dokument o ktorý sa budú
opierať všetky ďalšie legislatívne normy vrátane Zákona o lesoch, či Zákona o transformácii
š. p. Lesy SR na akciovú spoločnosť. Po našej audiencii u prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča hlava štátu zákon o lesoch vrátila do Národnej rady SR, tá ho však, žiaľ,
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opätovne schválila. Poslanci Národnej rady SR hlasovaním súčasných koaličných poslancov
prijali napokon zákon, ktorý nevyhovuje vari nikomu – a keď, tak len ministrovi
pôdohospodárstva Simonovi, úzkej skupine chamtivcov okolo neho a jeho rodnej strane. Na
neschopnosť a koristnícke snahy niektorých politikov a novodobých finančných jastrabov
dopláca príroda – les a zver. Som o tom bytostne presvedčený. Kto pozná podmienky na život
zveri a jej stavy napríklad na Horehroní, mi určite dá za pravdu. Vieme, ako sa tam situácia za
posledných pätnásť rokov zmenila: výrazne nám klesla početnosť zveri, stúpla chorobnosť,
klesla kondícia. Voľakedy bolo vidieť vysokú v každom rúbanisku, dnes jej je tam veru
poriedko. Na Slovensku sa už pomaly stáva tradíciou, že o vysoko odborných veciach
rozhodujú laici. Teda ľudia, ktorí o danej problematike z odborného pohľadu nevedia
takmer nič. Alebo často úplne nič. To je aj prípad postupu pri spracovaní kalamity
a predchádzaní následným možným rizikám po veternej smršti vo Vysokých Tatrách.
Oneskorený začiatok spracovania zničených porastov, administratívne prieťahy,
množstvo nekompetentných vyjadrení, škodiacich prírode, nedostatok vhodnej techniky
a slabé politické odhodlanie už na počiatku, spomalili spracovanie kalamitného dreva
a zvýšili riziká následných škôd. Ako sa vy pozeráte na problémy súvisiace s riešením
následkov predvlaňajšej tatranskej veternej kalamity? - Už 14. februára 2005 v rozhovore
pre Pravdu doc. Jozef Suchomel z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
upozorňoval na viaceré riziká. Najmä na riziko premnoženia podkôrnych a škodcov
v kalamitnom dreve, ktoré sa – aj pre odpor ochranárov – nedarilo odvážať a likvidovať.
Zároveň v tej istej súvislosti upozornil, že problémy s vyčistením lesa môžu mať za následok
výrazné zvýšenie rizika požiarov. Pripomínam, že viacerí ochranári z tretieho sektora v tom
čase navrhovali opak: aby sa zničené drevo ponechalo v lese na „samovývoj“. Suchomelove
varovania jednoducho nikto z kompetentných nebral vážne. Bohužiaľ, už po niekoľkých
mesiacoch došlo k ich naplneniu. Samozrejme, nijakú veternú smršť ani požiar si nikto
neželá. Je to vždy mimoriadna situácia. V mimoriadnej situácii však treba prijímať
mimoriadne opatrenia. So znalosťou veci a čím skôr. Hlavným prvkom zdravého ekosystému
je živý, zdravý strom. O tom, či a za aké obdobie sa podarí vo Vysokých Tatrách vypestovať
zdravý následný les, bude rozhodovať rýchlosť spracovania existujúcej kalamity výkonnými
ekologickými strojmi, vykonanie všetkých potrebných opatrení na zamedzenie ďalších škôd,
ktoré môžu spôsobiť hmyzí škodcovia a požiare, postupná obnova kalamitných plôch
vhodnými drevinami. V prvom rade však liečenie Tatier bolo treba ponechať na lesníkov, nie
na „odborníkov“ z politických strán či ochranárskych združení. Lesníci sa s podobnou
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situáciou v minulosti už viac ráz úspešne porátali. -Skúsme sa v debate preniesť o necelé
tri roky dozadu. Nomináciou Jána Goliana do funkcie štátneho tajomníka MP SR sa
vyostrila cenová vojna medzi LSR a spracovateľmi dreva, nastúpila kontrola
hospodárenia v š. p. LSR. Výsledky minister Zsolt Simon medializoval ešte pred jej
riadnym ukončením a teraz už všetci vedia, možno i on sám, že šliapol do poriadneho
lajna... Verejnosti podsúval informácie vytrhnuté z kontextu, podal trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa, dodnes nikto nevie prečo a začo. Celú problematiku lesníctva
laicky zúžil na obchod s drevom a vývoz drevnej suroviny – to všetko pobúrilo lesnícku
verejnosť. Nečudo, veď ich vlastný minister hodil všetkých poctivých lesníkov do
jedného vreca s možnými zlodejmi a neodborníkmi namiesto toho, aby verejne označil
vinníkov. Znevážil lesnícky stav ako celok, preto sa lesníci dodnes cítia urazení
a napokon vyšlo najavo, že právom. Nemáte chuť vyjadriť sa k týmto, dnes už
historickým témam

?

Účelovú kampaň voči lesníkom rozpútali záujmové skupiny,

reprezentované predstaviteľmi drevospracujúceho priemyslu a vtedy čerstvým štátnym
tajomníkom Jánom Golianom. V snahe podliezť latku slušného podnikania a takto
kompenzovať vlastné technologické a kapitálové zaostávanie sa drevárska lobby sústredila na
ovládnutie LSR, ako svojho strategického dodávateľa. Z vlastnej neschopnosti plniť obchodné
dohody urobila svoju prednosť, pričom sa zdá, že takmer úspešne. Takýto paradox nie je
v dejinách ojedinelý a možno by ani nestálo za to naň poukázať, keby v hre nebolo príliš veľa.
Samozrejme, že vôbec nešlo o mňa ako bývalého generálneho riaditeľa, ba nešlo ani o mojich
kolegov, ktorým opäť niekto nespravodlivo siahal na ľudskú i odbornú česť, na čo si už, žiaľ,
pomaly v posledných rokoch aj privykli. V hre bol totiž jeden milión hektárov lesov v rukách
štátu, ktoré boli až dovtedy spravované v súlade so skutočnými záujmami občanov a tejto
krajiny. Nikdy nebola pravda, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky drevo zištne
exportoval namiesto dodávok pre domácich odberateľov, ako to v médiách vytrubovali.
Vyvážali sme len hmotu, ktorú domáci trh nedokázal spracovať, a najjasnejším dôkazom toho,
že hovorím pravdu, je skutočnosť, že exportuje sa aj naďalej – a to v nepomerne väčšom
objeme. Dnes to však nikomu z tých novinárov, ktorí vtedy veľmi ochotne a zaujato písali
proti nám, neprekáža. Aj dnes totiž existuje prebytok niektorých sortimentov, ktoré pri
hospodárení v lese nemôžu nevzniknúť, a ktoré nepredať v zahraničí by sa rovnalo sabotáži
štátnej lesníckej politiky.
Vaši kritici a neprajníci zvykli s obľubou tvrdiť, že Lesy SR pod vašim vedením, za
ministerskej éry Pavla Koncoša, žil z dotácií...
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Pri obrate päť a pol miliardy korún dotácia predstavovala nepatrné štyri percentá, pričom
služby, ktoré sme štátu poskytovali, boli výrazne vyššie. Teda neboli sme dlžníkom, ale
veriteľom občanov tohto štátu. Dôkazom
vyspelých

je dotačná lesnícka politika uplatňovaná vo
krajinách

sveta.

Nikdy nebola pravda, že náš podnik skresľoval hospodárske výsledky, ako to často zaznievalo
z úst ministra Zsolta Simona. Naopak, jeho kontrolná skupina prejavila prekvapujúcu
neznalosť problematiky, a len moje upozornenie, že podám trestné oznámenie za
poškodzovanie dobrého mena podniku, ju donútila túto skutočnosť uznať a vlastné zistenia
výrazne korigovať. Zdá sa však, že nie už Simona, ktorý na tlačovej konferencii predložil
verejnosti klamlivé čísla a závery, ktoré v žiadnom kontrolnom protokole vyčítať nemohol.
Zsolt Simon verejne vyslovené obvinenia voči lesníkom dodnes nedokázal podložiť ani
jediným dôkazom. Podobne ako prezident Zväzu spracovateľov dreva Peter Lispuch, ktorý
novinárom podsunul absurdný výrok, podľa ktorého sa v podniku LSR ročne rozkradlo drevo
v hodnote 800 miliónov korún! Už len ako groteskný príznak tej i súčasnej doby hodnotím
skutočnosť,

že

členom

prvej

a vedúcim

druhej

kontrolnej

skupiny

Ministerstva

pôdohospodárstva SR bol Vlastimil Kalinec, zamestnanec firiem štátneho tajomníka
Ministerstva pôdohospodárstva SR Jána Goliana, ktoré od nášho podniku odobrali
a nezaplatili drevo v celkovej hodnote 11,2 mil. Sk. Na našu námietku zaujatosti, ktorú sme
v tejto súvislosti podali, kompetentní pracovníci z Ministerstva pôdohospodárstva SR vôbec
nereagovali.
Vo viacerých denníkoch a iných médiách sa v tom čase objavovali informácie o údajne
neoprávnených

odmenách

pre

vtedajšie

šéfstvo...

- Nikdy nebola pravda, že sme v podniku vyplatili nejaké nepovolené odmeny, pretože
vyplatiť dvanástim tisíckam zamestnancom trinásty plat podľa kolektívnej zmluvy nie je
predsa ničím protizákonným. Z dikcie informácií, ktoré odzneli v médiách to však vyznelo
tak, akoby išlo o vyplácanie neslýchane vysokých čiernych odmien pre členov manažmentu.
Pán Možucha, váš nástupca na poste generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky Karol Vinš, ktorý koncom vlaňajška náhle abdikoval (teda, aby som bol presný, po
niekoľkých podnetoch na prokuratúru, ktoré – paradoxne – proti nemu podal terajší štátny
tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Ján Golian, včas zutekal zo svojho postu), rád
a často zdôrazňoval, že súčasné vedenie LSR tvorí tím profesionálnych manažérov, ktorí vraj
musia naprávať chyby predchádzajúceho vedenia.
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Dnešný tím „profesionálnych“ manažérov na čele s Karolom Vinšom vedie naše lesy na
pokraj záhuby – ak tam už po ich trojročnom pôsobení v podniku LSR nie sú...
Máte naporúdzi nejaké konkrétne argumenty na takéto tvrdenie?
Pochopiteľne, tie nám poskytuje rozbor „hospodárenia“ súčasného laicko-bankárskeho
vedenia LSR: Napríklad v roku 2003 dosiahli LSR stratu vo výške 570 602 tisíc korún, čo je
o 30 miliónov korún horší hospodársky výsledok, ako bol plánovaný a o 575 miliónov Sk
horší, ako v roku 2002, keď sme LSR riadili my, teda lesníci. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti bol v roku 2003 oproti roku 2002 horší o 692 miliónov 623 tisíc
korún!
Súčasné vedenie vysvetľuje prepad hospodárenia vytvorením opravných položiek. Plán
opravných položiek na rok 2003 bol však 403,57 miliónov korún, skutočnosť 350,72
miliónov. Prečo asi sa nepodarilo plán splniť? Zo všetkých strán kritizované staré vedenie
podniku vytvorilo v roku 2002 oproti plánu o 80 miliónov korún viac. Pre objektívnosť
medziročných porovnaní hospodárenia v štátnych lesoch by azda bolo treba, aby ste
uviedli aj ďalšie fakty, ktoré majú vplyv na tvorbu hospodárskeho výsledku a vytvárajú
reálnejší obraz o hospodárení.
Pri ťažbe dreva v roku 2003, vyššej o 110 tisíc kubických metrov oproti predchádzajúcemu
roku, boli tržby za drevo nižšie o 112,82 miliónov korún. Podľa slov ešte stále súčasného
generálneho riaditeľa Karola Vinša to spôsobila „zmena obchodných partnerov a odstránenie
neštandardných zmlúv“, ako to tvrdil v SME 13. februára 2004. Je to vskutku tragédia, ak
takýto „argument“ vysloví vrcholový manažér štátneho podniku! Ktoré obchodné zmluvy sú
potom štandardné? Vari len nie tie, ktoré prinášajú firme nižšie tržby?!
Čo ešte, podľa vás, „prispelo“ k nepriaznivému ekonomickému stavu podniku po vašom
odchode z najvyššieho postu v LSR ?
Nové vedenie absolútne nezvládlo logistiku obchodu s drevnou hmotou. Nezvládlo
nadväznosť dopytu na existujúcu ťažbu dreva. Narušené, až znefunkčnené obchodné vzťahy,
podpisovanie zmlúv na Ministerstve pôdohospodárstva SR a neskôr na Generálnom
riaditeľstve LSR spôsobili značné časové oneskorenie v dodávkach. Viacerí odberatelia si
našli iné zdroje dodávok drevnej suroviny, čo viedlo k nezdravému zvyšovaniu zásob dreva
na skládkach a tým, pochopiteľne, aj k jeho znehodnocovaniu. Minimálny odhad strát zo
znehodnotenia dreva a zlej obchodnej politiky bol 250 miliónov korún. Tomuto nemožno
hovoriť hospodárenie, to je šafárenie s majetkom štátu, teda nás všetkých.
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Podnik LSR vynaložil v roku 2003, oproti roku 2002, o 60 miliónov korún menej na
pestovnú činnosť v priamych nákladoch. Karol Vinš tento fakt zdôvodňoval zavedením
racionalizačných opatrení...
Skutočnosťou však je, že nikto zo zodpovedných pracovníkov lesníckej prevádzky o žiadnych
takýchto opatreniach nevie. Ani nemôže, pretože nijaké nejestvovali. Nižšie výkony
v prerezávkach o 570 hektárov, nižšie v prebierkach do päťdesiat rokov o 950 hektárov, menej
prostriedkov na ochranu lesa oproti roku 2002 „zlepšilo“ ekonomiku hospodárenia v roku
2003 o niekoľko desiatok miliónov korún, ale na úkor budúcnosti lesa a lesníkov, ktorí v ňom
budú hospodáriť. Porovnateľný hospodársky výsledok je skreslený o ďalších viac ako 50
miliónov korún znížením cien vstupov do vlastných drevárskych výrob oproti
predchádzajúcemu roku.
Súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva i vedenie LSR vášmu manažmentu často
vyčíta pohľadávky voči dlžníkom LSR, medzi ktorými, paradoxne, figuruje aj meno štátneho
tajomníka MP SR Jána Goliana, nominanta SDKÚ. Jemu ste pred nástupom do funkcie, cez
ktorú teraz riadi (alebo aspoň by mal riadiť, keby mu minister Simon nebol odňal tieto
kompetencie) fungovanie štátnych lesov, vyčítali údajne až vyše jedenásťmiliónový dlh voči
LSR vo firmách, kde bol spoluvlastníkom, ktoré sa vytunelovali, potom „úspešne“
skrachovali a peniaze sa tak do štátnej pokladnice nikdy nedostali. A už, zdá sa, ani
nedostanú. Podobne, ako bývalá Poľnobanka, Sociálna a Zdravotná poisťovňa či Úrad práce,
teda štát, nedostanú späť dovedna údajne až dvadsať miliónov, ktoré si jeho firmy požičali,
nezaplatili, alebo neoprávnene zinkasovali za vytvorenie pracovných miest. Keď médiá na
túto skutočnosť rázne poukázali, šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda sa spôsobom jemu vlastným
„otriasol“, tri dni si vyhradil na rozmyslenie a napriek týmto závažným podozreniam
Golianovu nomináciu na vysoký post v štátnej službe „hrdinsky“ potvrdil.
Pohľadávky voči dlžníkom podniku narástli v porovnaní s rokom 2002 o 337 miliónov korún,
a to napriek tomu, že podobní golianovci po novelizácii zákona o podnikaní už nemohli od
štátu brať drevo bez toho, aby zaň zaplatili. Ale nielen to. Znížil sa aj pohotovostný finančný
majetok oproti predchádzajúcemu roku o 180 miliónov korún, výrazne sa zvýšilo úverové
zaťaženie LSR. To je tiež dôkaz neodborného, neefektívneho, ba až diletantského
hospodárenia nelesníckeho, laického manažmentu v štátnom lesnom podniku.
Aká bola situácia v štátnych lesoch za vašej éry?
Súčasné – a treba veriť, že dočasné – vedenie zdedilo ekonomicky aj personálne stabilizovaný
podnik, ktorý si plnil všetky svoje povinnosti voči zákonom, štátu i zamestnancom. Za
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predchádzajúce tri roky svojho pôsobenia Lesy SR, š. p., takmer vymazali vysoké úverové
zaťaženie z rokov pred zlúčením štátnych lesov, znížili o 265 miliónov záväzky, znížili o 85
miliónov korún pohľadávky po lehote splatnosti. Ani v roku 2000, ktorý bol prvým
a z ekonomického aspektu najťažším rokom, si nemohol vtedajší manažment dovoliť stratu
v hospodárení.
•

Pokúste sa s odstupom času i svojej terajšej funkcie formulovať svoj názor na

ekonomické správanie sa nového – ako si hovorí – „krízového“ manažmentu.
Vysoká centralizácia moci na úroveň Generálneho riaditeľstva LSR, ekonomické problémy,
nové úvery, ekonomická a sociálna neistota, strach v radoch zamestnancov, prepúšťanie,
jednoducho rozvrat firmy, to je výsledok pôsobenia „odborníkov“. Pracovníci s dlhoročnou
lesníckou praxou nemajú odvahu povedať svoj názor, aby neprišli o zamestnanie.
Proklamovaná široká diskusia a transparentnosť, sa zmenili na devastáciu lesníctva a strach
z budúcnosti. Nový manažment zatiaľ beztrestne míňa ťažko zarobené peniaze v štátnom
podniku na luxusné osobné autá, na rakúskych a neskoršie aj českých „poradcov“, na
konferencie a stretnutia transformačného tímu a nárokových skupín v drahom vysokohorskom
rekreačnom zariadení na Táľoch, na hýrenie niektorých poslušných a tým aj vyvolených
v banskobystrickom bowlingovom stredisku, na outplacementovú agentúru, ktorá nevie
o lesníctve zhola nič.
•

Mnohí lesníci hovoria aj o ťažko napraviteľnej morálnej ujme, ktorú terajšie vedenie

ministerstva pôdohospodárstva, jeho Lesníckej sekcie a štátneho podniku Lesy SR spôsobilo
lesníckej pospolitosti.
•

Najsmutnejší je fakt, že to nemôžu, z celkom pochopiteľných dôvodov, hovoriť

verejne. Súčasné vedenie LSR v dojemnej zhode s niektorými ministerskými úradníkmi
začalo lesníkov bez rozdielu ich postavenia v podnikovej hierarchii kriminalizovať,
vláčiť po médiách, nahovárať verejnosti, ako sa lesy rozkrádajú, ako sa drevo za lacné
peniaze predáva do zahraničia, ako vraj prekvitajú čierne obchody s drevom… Keď si
takéto „zaručene pravdivé“ zvesti čitateľ párkrát prečítal v novinách alebo ich počul
z rádií a videl z obrazovky, nemal dôvod neveriť. Keď ani niekoľkonásobné ministerské
kontroly, hĺbkové previerky Najvyššieho kontrolného úradu a siahodlhé policajné
vyšetrovania žiadne rozkrádačky nedokázali, musela polícia falošné obvinenia
zamietnuť a vyšetrovanie zastaviť. O tom však, s výnimkou týždenníka Formát, ktorý
publikoval osemriadkovú informáciu, žiadna redakcia, žiadne médium, neuverejnilo ani
jedinú vetu, napriek tomu, že TA SR správu o zastavení vyšetrovania vydala. Čudujete
136/413

sa potom, že tí statoční lesníci, oddaní svojmu poslaniu celým telom i dušou, sa začali
báť nosiť uniformy a radšej ich zakvačili na vešiak kdesi v komore, aby sa vyhli
zlomyseľným poznámkam a útokom tých svojich spoluobčanov, čo naleteli? Poznám
prípady, keď len-len že nedošlo aj k fyzickým inzultáciám kolegov v lesníckej rovnošate,
pritom sú to ľudia, ktorí tri–štyri desaťročia, v čase i nečase, tvrdou robotou v horách
poctivo oddreli svoj lesnícky údel.
•

Horšie to však bolo, nazdávam sa, s tými, ktorí dlhé roky zelenú rovnošatu nosili, boli

na ňu hrdí, veď naznačovala príslušnosť k prekrásnej lesníckej profesii, no bez štipky hanby si
ju obliekať prestali len preto, že si ju doteraz akosi nestihli navliecť členovia súčasného
„bankárskeho“ vrcholového manažmentu… Nepatrí sa síce pýtať na výšku platu, ale dovoľte
mi urobiť výnimku z tohto pravidla slušnosti: aký ste mali plat vo funkcii generálneho
riaditeľa LSR
Nie je to nijaké tajomstvo. Pri nástupe na vrcholový post v roku 1997 som mal v hrubom 36
tisíc korún, po troch rokoch, za ekonomickej prosperity firmy – 42 tisíc. Ale mám pocit, že
tieto cifry vás až tak nezaujímajú...
•

Je to tak, skôr – nie mňa, ale verejnosť – bude zrejme zaujímať „manažérska odmena“

vášho nástupcu. Tá sa úspešne tajila a napodiv, ani novinári neprejavili o ňu ani najmenší
záujem, napriek tomu, že sa hovorilo o údajných mesačných v hrubom nie celkom
zanedbateľných dvestosedemdesiatich tisíckach, v korunách, pravdaže.
Áno, dnes to už nie je plat, dnes sa tomu hovorí fajnovejšie – manažérska odmena. Karolovi
Vinšovi ju navrhol – i schválil – minister Zsolt Simon a otázka o jej výške patrí azda skôr
samotnému „postihnutému“. Zaujímavejšie by ale bolo zistenie, kto ju platil: ministerstvo,
alebo štátny podnik Lesy SR? V obidvoch prípadoch sa však Vinšova manažérska odmena
vyťahovala z peňaženiek občanov. Ale v lesníckych kruhoch nie je tiež tajomstvom, že Karol
Vinš krátko po svojom nástupe na vedúci post v LSR nabral odvahu a k svojej, na naše
pomery viac ako príjemnej mesačnej manažérskej almužne, si chudák, vypýtal od ministra
dvadsaťtisíckorunový mesačný príspevok na ubytovanie. Jeho najbližšie okolie prejavilo
svoje výnimočné sociálne cítenie voči ostatným radovým lesníkom a pánovi generálnemu
riaditeľovi prispelo na ubytovanie údajne „iba“ desiatimi tisíckami mesačne.
•

Dobre, poďme ale od údajných tvrdení k faktom: lesnícki odborníci z praxe, výskumu

i lesníckeho školstva zvyknú hovoriť, že výsledná podoba transformácie hospodárenia
v štátnych lesoch a hlavne funkčnosť budúcej organizačnej štruktúry očividne nie je jasná ani
jej tvorcom.
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•

Dopadu transformácie na odborné obhospodarovanie lesov, sociálnym dopadom

v mnohých „hladových“ regiónoch Slovenska, sa nevenuje nijaká pozornosť. Karol Vinš
hovorieval o prepustení zhruba 1500 technických pracovníkov zo štátneho podniku, čo je
polovica niekdajšieho stavu. Napokon z toho bola polovica všetkých zamestnancov, čo sa
museli s podnikom, pre ktorý dlhé roky pracovali, rozlúčiť. Na takéto rozhodnutie netreba
žiadne manažérske schopnosti. A ako sa ukazuje, ani nijaké odborné vzdelanie... Projekt
„transformácie“ štátnych lesov v terajšej podobe vytvára optimálne podmienky na tunelovanie
obrovského majetku štátu cez Stredisko manažmentu nehnuteľností a Stredisko obchodu.
Treba si uvedomiť, že ide pritom o miliardové hodnoty. Ak vychádzame zo slovenských
skúseností, vytvoril sa obrovský priestor na korupciu, klientelizmus, rozkrádanie štátneho
bohatstva, obohacovanie jednotlivcov.
•

Návrh na reštrukturalizáciu predstavuje silne centralistický model riadenia

štátnych lesov...
•

Nie sú v ňom jasné kompetencie a ciele. Takto centralisticky vytvorený systém nie je

riaditeľný tak, aby vytvoril nižším organizačným jednotkám podnikateľský priestor.
Predpokladá využívanie byrokratických prístupov riadenia. Súčasné trendy riadenia sa predsa
orientujú na vytváranie divíznych štruktúr s vysokým stupňom samostatnosti, čo je základnou
podmienkou podnikania a nadväznej prosperity.
Cieľom prechodu na trhovú ekonomiku je vytvorenie konkurenčného trhu. Viac ako
šesťdesiatpercentný podiel LSR na trhu neumožňuje vytvoriť normálny fungujúci trh.
V súčasnosti je sústavne porušovaný zákon a nedodržiava sa rozhodnutie Protimonopolného
úradu o rozdelení kompetencií v obchode s drevom medzi generálne riaditeľstvo LSR
a odštepné lesné závody. Navrhovaný model neráta so zachovaním odštepných závodov
a kompetencie organizačných jednotiek sú zahmlené. To vytvára riziko zneužívania
dominantného postavenia na trhu s drevom.
Predpokladá sa transformácia v dvoch etapách. V prvej etape došlo k zrušeniu niektorých
odštepných lesných závodov a vytvorili sa špeciálne organizačné jednotky v nadväznosti na
obchodné polia. V druhej etape sa predpokladá ich transformácia na dcérske firmy akciovej
spoločnosti. Takto dôjde k rozdeleniu ekonomicky lukratívnych aktivít od aktivít, ktoré sú
odkázané na príjmy z finálnej produkcie dreva. K ekonomicky lukratívnym „strategickým
obchodným poliam je možné rátať obchod – logistiku, nehnuteľnosti, pozemky a ich
manažment“, ak mám citovať z Návrhu. Stratégia financovania nie je súčasťou projektu, čo je
vážny nedostatok. Autori nemajú vypracované základné kalkulácie o ekonomickej funkčnosti
138/413

navrhovaného modelu. Model riadenia sa veľmi podobná na model z päťdesiatych rokov,
zavádzaný podľa vzoru riadenia lesníctva v bývalom Sovietskom zväze. Jeho nefunkčnosť
bola v podmienkach intenzívneho lesného hospodárenia preukázaná.
•

Jedným z vážnych nedostatkov projektu, podľa jeho kritikov, je zanedbávanie

riešenia

sociálnych

problémov

prepustených

zamestnancov

a vplyv

zvýšenia

nezamestnanosti v regiónoch. - Projekt predpokladá v rokoch 2004 až 2006 prepustiť 3 622
zamestnancov a vytvárať sieť dodávateľských lesníckych služieb. Vytvorenie takýchto
podnikateľských aktivít si vyžaduje vytvoriť ďalší subjekt na rozvoj technického vybavenia
budúcich podnikateľov a uzatvoriť s ním dlhodobé zmluvy na poskytovanie služieb.
Čiastočný predaj strojového parku LSR, vzhľadom na jeho morálne a technické
opotrebovanie bolo klamaním nepripravených podnikateľov. Skúsenosti, napríklad z Kysúc,
ukazujú, že tendrami sa vyberajú zahraničné, české firmy a živnostníci, ktorí majú prenajaté
prostriedky od štátnych lesov, ostávajú bez práce. Takéto riziko sa veľmi pravdepodobne
rozšíri na celé územie Slovenska.
Projekt je vypracovaný nekvalifikovane a povrchne, bez rešpektovania teoretických zásad,
zvláštností lesnej výroby i tradícií slovenského lesníctva. Povrchnosť je zakrývaná pojmami
prevzatými a doslovne preloženými z nemecky orientovaného lesníckeho pojmového aparátu.
Ich obsah a náplň sú zrejme aj pre samotných predkladateľov projektu španielskou dedinou.
Podľa čísiel, ktoré ste spomínali, vytvoril súčasný manažment, ak dobre počítam, za rok stratu
blízku jednej miliarde korún!
Nejeden lesník vám povie, že krízový manažment prišiel do štátnych lesov preto, aby
„úspešne“ vyvolal krízu. Takýto ekonomický, odborný a morálny rozklad nepamätajú naše
lesy od čias Márie Terézie. Každý z predchádzajúcich manažmentov by bývalý minister musel
za takéto výsledky okamžite odvolať. Ale ani jeden z nich sa za ťažkosti a ekonomické
problémy nevyhováral na predchádzajúci manažment, ako to robil a ešte stále robí doterajší
generálny riaditeľ Vinš a kumpáni, ktorými sa obklopil. Vinš navyše klamal, keď verejnosti
táral, že sa za predchádzajúceho manažmentu nerobili opravné položky, keď hovoril
o terajších (neexistujúcich) racionalizačných opatreniach v pestovnej činnosti atď... Výsledky
hospodárenia a stav transformácie neveštia nič dobré. Teraz ale nehovoríme o strojárskej, či
inej fabrike. Tých na Slovensku pod vedením podobných manažmentov zaniklo viac ako
dosť. Hovoríme o lesoch, kde na neodborné, laické a hazardérske spravovanie budú veľmi
tvrdo a bolestne doplácať naše ďalšie generácie – a to nielen lesníkov.
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V roku 2003, v prvom roku pôsobenia Karola Vinša vo funkcii generálneho riaditeľa,
vytvorili Lesy SR stratu 570 miliónov korún, zdôvodnenú nutnosťou vytvoriť opravné
položky. Tu treba pripomenúť, že nevytvorili opravné položky ani v takej výške, akú im
v ročnom pláne stanovil zakladateľ, teda Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Za môjho
pôsobenia sme vytvárali opravné položky nad výšku stanovenú plánom a to pri plusovom
hospodárskom výsledku. „Vinšovci“ si totiž jednoducho urobili rezervu pre budúce roky.
V roku 2004 vytvorili Lesy SR zisk 175 miliónov korún. Nebol však dosiahnutý
racionalizačnými opatreniami, ale zvýšením ťažby dreva o 298 tisíc kubických metrov,
precenením rozpracovanej, nedokončenej výroby a neplnením úloh pestovnej činnosti.
Navýšenie ťažby dreva spôsobilo nárast hospodárskeho výsledku o 224 miliónov korún,
precenenie iba sadbového materiálu umelo zvýšilo hospodársky výsledok o 78 miliónov
korún, plánované úlohy v pestovnej činnosti boli splnené len na 88 percent. Nesplnili sa
úlohy, dôležité pre výchovu a obnovu lesa. Napríklad ošetrovanie mladých lesných porastov
sa vykonalo len na 66 percent, ochrana lesa na 71 percent, atď. Z trinástich výkonov
pestovnej činnosti boli splnené len tri. Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa splnili
Lesy SR len na 41percent, pričom vykázali vyššie percento prirodzenej obnovy, čo je
prinajmenšom diskutabilné.Moja zásadná otázka preto znie: Prečo sa takto, z odborného
lesníckeho

pohľadu

nezmyselne

„našetrené“

milióny,

neobjavili

v oveľa

vyššom

hospodárskom výsledku? Alebo položím presnejšie formulovanú otázku: kde sa
prešustrovali? ... A kto ich prešustroval ?
Ako to už u nás býva zvykom, budú sa hľadať vinníci tejto situácie, ktorí sa
zrejme nikdy nenájdu.
Ja dúfam, že aspoň v tomto prípade sa predsa len na nich príde. Pravdepodobným vinníkom
bude manažment podniku, ale aj tí, čo jeho členov vytipovali a za svoje strany politicky
nominovali. Pretože nech si vraví, kto chce čo chce a Karol Vinš zvlášť, jeho politická
nominácia bola nesporná a zrejmá každému, kto nemá hlavu len na nosenie klobúka. V pozadí
sú ľudia, ktorým ide o lukratívne majetky zatiaľ ešte stále štátnych lesov. Netreba nijakého
politologického analytika na to, aby si občan identifikoval, kto a ktorá politická strana stojí za
súčasným vedením Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky...
Ako dnes, z postu predsedu Slovenskej lesníckej komory hodnotíte transformačný proces
v LSR? Ak dovolíte, svoj názor, ale aj postoje našich popredných lesníckych odborníkov –
vedcov a manažérov, zhrniem do niekoľkých bodov. Súčasné vedenie š. p. Lesy SR
a Ministerstvo pôdohospodárstva na čele s ministrom Zsoltom Simonom a štátnym
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tajomníkom Jánom Golianom nevenovali náležitú pozornosť serióznemu spracovaniu
transformačného projektu. Finančné prostriedky na zahraničných poradcov neboli vynaložené
efektívne. Pozorovali sme veľké úsilie venované politickému kupčeniu, na úkor kvality
transformácie. Transformačný projekt bol vypracovaný podľa požiadaviek lobistických
a politických skupín, ktoré dosadili terajší manažment, s cieľom ovládnuť veľký majetok
a obchodné komodity štátnych lesov. Hospodári sa na úkor budúcich generácií, vykrádajú sa
lesy, zanedbáva sa ochrana lesa a pestovná činnosť. Zanedbávajú sa investície, údržba
a opravy strojových zariadení a budov.
Hospodársky výsledok sa tvorí krátením podielov na hospodárskom výsledku, redukovaním,
ba až nevytváraním rezervných fondov. Vytvára sa atmosféra strachu medzi lesníkmi – kto
má odlišný názor, stráca zamestnanie. Likviduje sa odborný lesnícky stav. Štátne lesy sa
tunelujú

prostredníctvom

rôznych

agentúr,

poradenských

a mediálnych

firiem

a spoločností.Doterajší generálny riaditeľ š. p. Lesy SR Karol Vinš je tragédiou slovenského
lesníctva, historickým omylom. Takýto úpadok ako v súčasnosti lesy nezaznamenali nikdy
v svojej histórii. Omyly a chyby, ktoré súčasný manažment na čele s Karolom Vinšom doteraz
na štátnych lesoch napáchal, budú odstraňovať najmenej dve generácie lesníkov. Lesy nie sú
pokusné laboratórium, kde je možné odskúšať si teórie z manažérskeho kurzu. Karol Vinš
nikdy takúto, ani podobnú firmu neriadil. Bol iba poslušným vykonávateľom príkazov tých
politikov a ekonomických jastrabov, ktorí ho do tejto funkcie nominovali. A tí vidia na
štátnych lesoch len možnosť veľkého osobného zisku. Škoda, že si Karol Vinš neskúsil ani raz
obliecť lesnícku uniformu, veď bol najvrchnejším lesníkom v štátnych lesoch a nikdy ju
nemal oblečenú, škoda, že si nezobral pod pazuchu tak draho zaplatený a prezentovaný Etický
kódex, a nepostavil sa pred svojich zamestnancov, aby im povedal, že sú darebáci a zlodeji,
ktorí zle hospodárili v lesoch až do doby, kým tam prišiel on. Nech už prestane donekonečna
opakovať slová ako transparentnosť a korektnosť, keď význam týchto slov sám nectí. Celý
čas žil z kritiky predchádzajúceho vedenia. Podotýkam, je to prejav jeho absolútnej
manažérskej ale aj osobnej malosti. Teraz je tu už doba, keď mal výsledkami dokázať svoju
schopnosť riadiť štátne lesy. Výsledok: oslabovanie ekonomickej sily štátnych lesov a ich
postupná likvidácia. Urobil kladný hospodársky výsledok na úkor vlastných zamestnancov, na
úkor trvalo udržateľného rozvoja lesov, na úkor budúcnosti. Teraz zbabelo zo slovenských
lesov zutekal, aby sa vyhol zodpovednosti pred lesníkmi, pred občanmi a zrejme aj pred
orgánmi trestného konania. V rozhlasovej Roľníckej besede 18. januára 2004 Karol Vinš
sebavedome vyhlásil, že chce mať horára , ktorý „bude mať terénne auto, notebook a zarobí
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tridsať až štyridsať tisíc korún... bude mať zverený lesný úsek a na jednej strane bude
reprezentovať záujmy vlastníka, na druhej strane bude svojprávnym hospodárom v lese, ktorý
bude spravovať. Teda v organizačnej štruktúre príde k zmene v tom, že jednotlivé lesné
správy sa budú sústreďovať na svoj korbiznis to znamená na plánovanie, obhospodarovanie
vlastného majetku. Slovenský horár ale nebude zabezpečovať rukavice, nebude sa starať
o objednávky a dodávky prostriedkov, ktoré bude potrebovať, ale bude reálnym manažérom
svojho lesného úseku, ktorý bude mať na starosti. A rukavice alebo obslužné činnosti bude
zabezpečovať regionálne servisné centrum. To bude poskytovať formou servisných služieb
jednotlivým lesným správam všeobecné potrebné činnosti či už investičné, majetkoprávne,
účtovnícke, hospodárske, a firma bude centrálne riadená z jedného miesta v Banskej
Bystrici.“ Koniec citátu...Tento pán končí svoje pôsobenie v Lesoch SR tak, ako začal:
prázdnymi frázami a klamstvami. Celé lesnícke Slovensko vie, že musel odísť z funkcie pre
nezvládnutie nielen transformačného procesu, ale aj pre nezvládnutie riadenia š. p. Lesy
SR. Neviem, odkiaľ berie napríklad také nezmysly, ako je jeho tvrdenie, ktoré pre médiá
vkladá do úst niekoho z bývalého manažmentu, že Lesy SR neboli, nie sú a ani nemôžu byť
ziskové. Za môjho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa štátnych lesov sme predsa
dokázali byť v permanentnom zisku. Nebolo však naším cieľom vykazovať vysoké zisky na
úkor budúcnosti lesov. Ako dobrí lesní hospodári sme sa vždy snažili maximum prostriedkov,
ktoré sme na lese zarobili, účelovo a rozumne vrátiť naspäť do lesa. A to sme urobili
najväčšiu reštrukturalizáciu štátnych lesov v povojnovej histórii, keď sme zlúčili sedem
štátnych podnikov, zjednotili informačný systém, vypracovali novú organizačnú štruktúru bez
drahých zahraničných poradcov, vyrovnali sme dlhy voči štátu, znížili na minimum úverové
zaťaženie, pohľadávky po lehote splatnosti atď. Stačí si pozrieť výročnú správu za rok 2002,
teda za posledný rok pôsobenia môjho manažmentu a každému bude jasné, že bývalý
bankový referent so stavbárskym vzdelaním Karol Vinš prevzal prosperujúcu celoštátnu
lesnícku firmu, fungujúcu v každom smere, firmu, ktorá si plnila všetky záväzky voči štátu
i zamestnancom. Napokon Karol Vinš to sám priznal na jednej porade s riaditeľmi lesných
závodov.Firmu však zanechal v dezolátnom stave. Do dnešného dňa nie je schválený finančný
plán

na

rok

2006.

Návrh

plánu,

ktorý

predložili

odštepné

závody,

hovorí

o niekoľkostomiliónovej strate aj po zoškrtaní oprávnených nákladových položiek. Neviem
z čoho a odkiaľ chce potom dotovať štátny rozpočet v roku 2006 – ako sebavedome vyhlasuje
– šesťdesiatimi miliónmi korún! Outsocing tak, ako ho v súčasnosti uplatňuje štátny podnik
Lesy SR, je ukážkou neznalosti špecifických podmienok vo firme a totálne nesystémového
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prístupu. Nanútiť svojich robotníkov na živnosť, dať im do nájmu, alebo odpredať staré
mechanizmy, prinútiť ich k zmluvám, zneužijúc vysokú nezamestnanosť v mnohých
regiónoch Slovenska, na základe ktorých títo „živnostníci“ živoria a prežívajú len s vypätím
všetkých síl, bez možnosti vytvárať finančné zdroje na inováciu, je krokom, ktorý vo veľmi
krátkom čase negatívne postihne celý výrobný proces štátneho podniku Lesy srov. Ale Karol
Vinš, hoci laik v lesníctve, mal predsa odborných poradcov...Rakúske štátne lesy sa zúčastnili
len prvej fázy prípravy transformačného projektu. Zobrali svoje milióny za poradenstvo
a následne sa od projektu transformácie v takej podobe, ako ju presadzoval lesnícky laik
Karol Vinš, dištancovali. Žiadna jazyková bariéra, ako vytrubuje do sveta, nejestvovala, veď
len na tento účel prijal na Generálne riaditeľstvo niekoľko jazykovo zdatných ľudí.
Pozoruhodné, priam záhadné, je aj pôsobenie olomouckej poradenskej firmy Transforma. Na
informačný systém bolo vypísané výberové konanie, následne ho zrušili a znovu vypísali.
Zrejme stále nie sú jasné požiadavky na špecifiká lesníckeho informačného systému. Za dva
roky práce a neúmerne vysokú, viac ako štyritisíckorunovú hodinovú odmenu na osobu, za
sedemstotisíc korún mesačne, ktoré idú do vreciek poradcov, by bolo zaujímavé preveriť
výsledok takéhoto „poradenstva“.Pripomeňme čitateľom SLOVA a ostatnej verejnosti, aká
bola úloha Karola Vinša. Minister Zsolt Simon a jeho politické krytie ho dosadili na najvyšší
post v Lesoch SR, aby vykonal transformáciu štátneho podniku Lesy SR na štátnu akciovú
spoločnosť. Najskôr sa tak malo stať k 1. januáru 2004, potom k 1. januáru 2005, ale nie je
vykonaná ani teraz, na začiatku roku 2006. A potom sa znenazdajky dozvedáme, že „po
úspešnom splnení svojej manažérskej misie odchádza Karol Vinš z Lesov SR na vlastnú
žiadosť“. Aspoň tak to v dojemnej zhode a svornosti servírovali médiám a tým aj verejnosti
terajší hovorca Lesov SR Gogola a terajšia rezortná hovorkyňa Czajliková. Krízový manažér
Vinš

– s týmto prívlastkom ho do funkcie uvádzal minister Simon – navyše pridal

sladké táranie o novej výzve, pri plnení ktorej vraj bude osožný celému Slovensku. Lesnícka
akciovka je v nedohľadne. Zostávajú po ňom len rozbité medziľudské vzťahy, oslabenie
vonkajšej lesníckej prevádzky, strata funkčnosti organizačnej štruktúry, strata ekonomickej
sily štátnych lesov, centralizácia moci na úkor kvality lesníckej prvovýroby, strata dobrej
povesti lesníkov a dovtedajšej prestíže lesníckeho povolania. Ukazuje sa, že krízovému
manažérovi Vinšovi a jeho krízovému manažmentu sa dokonale podarilo vyvolať krízu
v lesníckej brandži, v slovenských lesoch i v predtým prosperujúcich Lesoch SR – a včas
zutekať. A ešte jeden „detail“ na záver: rekonštrukcia budovy generálneho riaditeľstva Lesov
SR bola projektovo aj finančne pripravená ešte koncom roka 2002 a mala sa vykonať v roku
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2003 za šesť miliónov korún. Nevedno čo sa oproti pôvodnému projektu zmenilo,
ale rekonštrukcia bude stáť štyridsať miliónov! Možno...
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo o daniach aj o doprave MHD
Dňa 13. decembra 2005 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na mimoriadnom zasadnutí
venovalo návrhom všeobecne záväzných nariadení, od ktorých bude závisieť podoba
budúcročného rozpočtu mesta. Na programe mali nariadenie o miestnych daniach a miestnom
poplatku za odpadmi a aj nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. Ďalším dôležitým bodom

zasadnutia bol výber dopravcov na

prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici. Do súťaže
o prevádzku MHD od budúceho roka sa prihlásili SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť
a SAD Zvolen. Výberová komisia pre neporovnateľnosť parametrov ponúk súťaž zrušila
a primátorovi odporučila rokovať prednostne s SAD Zvolen. Primátor Ján Králik avizoval, že
o novom prevádzkovateľovi rozhodnú mestskí poslanci.
Energetická kalamita
17. decembra 2005 mali rušnú noc

v dôsledku silného vetra a hustého sneženia

stredoslovenskí energetici. Výpadky prúdu zasiahli podľa hovorkyne Stredoslovenskej
energetiky Radoslavy Gbelskej okolo 20:00 1 149 transformačných staníc, bez elektriny tak
zostalo okolo 120-tisíc odberateľov. Najviac v rajóne Banská Bystrica – 42 718, Žiar nad
Hronom – 32 012 a Žilina 29 924. Výpadky však postihli aj zvyšné rajóny Liptovský Mikuláš
a Rimavská Sobota. „Niektoré trafostanice bolo treba počas noci riešiť aj desaťkrát. Vedenia
boli poškodené hlavne padajúcimi stromami a silným vetrom,“ dodala Gbelská.
K 7:00 bolo bez elektriny ešte 18 126 odberateľov, najviac v rajónoch Žiar nad Hronom – 10
176, Rimavská Sobota – 3 180 a Banská Bystrica – 2 756. Výpadok sa o 7:00 týkal 171
transformačných staníc. „Túto kalamitu však hodnotíme ako rozsahom menšiu než bola 6.
decembra na Kysuciach. Poškodenia našich zariadení neboli také veľké a nevyžiadajú si také
rozsiahle rekonštrukcie,“ dodala Gbelská. Bez elektriny bolo 120-tisíc odberateľov.
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Za zachovanie trolejbusovej dopravy
Zachovanie trolejbusovej dopravy v meste minimálne v súčasnom rozsahu, znovuzavedenie
nočných spojov a niektorých liniek, ktoré sa zrušili v tomto roku, ako aj rozšírenie systému
zliav ponúkla SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) v súťaži o prevádzku
mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici. Súčasná zmluva sa BBDS končí 31.
decembra, do súťaže o prevádzku MHD v nasledujúcom päťročnom období sa zapojila aj
SAD Zvolen. Ako na tlačovej besede 23. novembra uviedol vedúci prevádzkarne MHD
BBDS Miroslav Snopko, ich spoločnosť v prípade víťazstva garantuje zachovanie ceny
základného cestovného na úrovni tohto roka aj v budúcom roku, nevylúčil dokonca ani jeho
zníženie. „Plánujeme tiež predĺžiť lehotu prestupu, v ktorej platí zvýhodnený lístok, zo 40 na
60 minút, ako aj zvýšiť toto zvýhodnenie zo 45 na 80 percent ceny cestovného,“ uviedol
Snopko. Na otázku, prečo tieto výhody nezaviedli už tento rok, ale naopak obmedzili zľavy,
výkony a zvýšili cenu cestovného, Snopko uviedol, že nové možnosti ukázala až presná
analýza jednotlivých kategórií cestujúcich po zavedení personalizovaných čipových kariet.
Komisia, ktorá vyhodnocovala ponuky oboch súťažiacich firiem, odporučila minulý týždeň
primátorovi rokovať prednostne so SAD Zvolen. Primátor Ján Králik bol z verejne
prezentovanej ponuky BBDS prekvapený. V materiáloch, ktoré táto spoločnosť predložila do
súťaže, sa totiž taký rozsah výhod pre cestujúcich neuvádza, jej predstavitelia ich nespomínali
ani na rokovaní s primátorom. Primátor Králik podľa vlastných slov odporučí zastupiteľstvu,
aby sa zmluva so súčasným prevádzkovateľom MHD v meste predĺžila o rok a vypísala sa
novás

súťaž

.

Súťaž o prevádzkovateľa MHD
Do verejnej súťaže na výber prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej
Bystrici, ktorú mesto vyhlásilo v septembri, sa prihlásili dve spoločnosti. Okrem súčasného
prevádzkovateľa MHD v Banskej Bystrici SAD-Banskobystrickej dopravnej spoločnosti
(BBDS) predložila svoju ponuku aj SAD Zvolen. Ako 14. novembra médiám potvrdil vedúci
referátu dopravy a komunálnych služieb banskobystrického magistrátu Vladimír Ďurečka,
obaja uchádzači splnili podmienky súťaže a výberová komisia by mala o víťazovi rozhodnúť
dnes popoludní. Medzi podmienkami pre budúceho prevádzkovateľa MHD je akceptovanie
cestovného poriadku navrhnutého mestom, maximálna výška úhrady strát za výkony vo
verejnom záujme 40 miliónov korún ročne aj prenájom autobusov a trolejbusov v majetku
mesta. Podľa Ďurečku je vo vyžadovanom cestovnom poriadku väčší rozsah výkonov, než
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poskytuje súčasný prevádzkovateľ MHD v meste. BBDS má uzavretú zmluvu do konca tohto
roka. Víťazovi súťaže ponúkne mesto zmluvu na päť rokov. Podľa primátora Jána Králika sa
pri výbere ponúk prihliadalo na čo najlacnejšiu prevádzku MHD pri čo najširšom rozsahu
výkonov. „Asi sa už ťažko sa vrátime k nižším cenám cestovného, ale naše želanie je to, aby
nestúpalo a poskytol sa širší rozsah zliav a širší rozsah spojov,“ povedal v septembri Králik.
Odporúčanie primátorovi vypísať súťaž na prevádzkovateľa MHD prijali mestskí poslanci eše
v máji. Cestovné v MHD sa začiatkom tohto roka dvakrát zvyšovalo, v súčasnosti stojí jedna
jazda v prvom pásme 15 korún. Na jar totho roka sa tiež výrazne obmedzil počet liniek
a frekvencia spojov.

Komisia odporúčala za prevádzkovateľa MHD SAD Zvolen.

O prevádzkovaní mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici od začiatku
budúceho roka by mal primátor mesta rokovať prednostne so spoločnosťou SAD Zvolen.
Odporučila mu to komisia, ktorá 14. novembra vyhodnotila ponuky predložené záujemcami
v súťaži na výber prevádzkovateľa MHD, ktorú mesto vyhlásilo v septembri. Okrem SAD
Zvolen sa do súťaže zapojil aj súčasný prevádzkovateľ banskobystrickej MHD SADBanskobystrická dopravná spoločnosť. Agentúru SITA o tom informoval člen komisie, vedúci
referátu dopravy a komunálnych služieb banskobystrického magistrátu Vladimír Ďurečka.
Riaditeľ dopravného úseku SAD Zvolen Milan Chabada na tlačovej besede informoval, že
v prípade prevádzkovania MHD v Banskej Bystrici by ich spoločnosť zabezpečila väčší
rozsah výkonov, zavedenie nových liniek, zjednodušenie tarifných podmienok, rozšírenie
zliav či nezvyšovanie ceny cestovného minimálne v budúcom roku. Do obnovy vozidlového
parku nákupom 50 nových autobusov by investovala v budúcom roku 250 miliónov
korún.Počíta však s úplným nahradením drahšej trolejbusovej dopravy autobusmi. V prípade
variantu zachovania trolejbusovej doprvy by sa rozsah výkonov podľa Chabadu musel znížiť,
nižšia by bola aj investícia do nových vozidiel.
Priemyselný park v areáli bývalej cementárne
Mesto Banská Bystrcia plánuje vybudovať v areáli bývalej Stredoslovenskej cementárne
priemyselný park. Na aprílovom zasadnutí

mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie

takmer 33-hektárového areálu cementárne vrátane stavebných objektov za 250-miliónov
korún. Primátorovi Jánovi Králikovi zároveň odporučilo pokračovať v rokovaní so súčasným
vlastníkom o kúpnej zmluve. „Mestské zastupiteľstvo urobilo významný krok k vstupu
zahraničného investora do Banskej Bystrice,“ uviedol 27. apríla predseda finančnej komisie
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mestského zastupiteľstva Tomáš Novanský. Ako dodal, súčasťou takzvanej hnedej plochy pre
budúci priemyselný park je aj čistiareň odpadových vôd a ďalšie objekty, o ktoré potenciálny
investor môže mať záujem. Primátor Ján Králik v stredu uviedol, že rokuje s firmou
z Rakúska, ktorá má záujem o vstup do pripravovaného parku. Ide o investora z oblasti
drevospracujúceho priemyslu, ktorý by mal priniesť okolo 600 pracovných miest.
Konkrétnejšie informácie Králik zatiaľ odmietol zverejniť. Mesto na vybudovanie
priemyselného parku požiada o dotáciu zo štátneho rozpočtu, časť by mohla byť financovaná
z fondov Európskej únie.
Letecké opravovne
rokovali o prípadnom ostrom štrajku zamestnancov štátneho podniku Letecké opravovne
Banská Bystrica (LOBB), ktorí boli od 8. augusta v štrajkovej pohotovosti. Závodný výbor
rozhodoval o postupoch konania. Ako 17. augusta pre tlačové agentúry povedal jeho
predseda Rudolf Porubský, ministerstvo obrany, ktoré je zriaďovateľom LOBB, prisľúbilo
odborárom rokovania, zatiaľ sa však žiadne neuskutočnili. „Pôvodne sme dali ministerstvu na
splnenie našich požiadaviek 10 dní, počkáme však ešte do piatku, či sa rokovania uskutočnia.
Ostávame v štrajkovej pohotovosti,“ dodal Porubský.

Zamestnanci LOBB vstúpili do

štrajkovej pohotovosti po ohlásení hromadného prepúšťania. Pre zlú hospodársku situáciu
spôsobenú nedostatkom zákaziek hrozilo prepustenie 53 zo súčasných 169 pracovníkov
opravovní. Štrajkový výbor v podniku očakával, že ministerstvo obrany zabezpečí dostatok
zákaziek, aby sa hromadnému prepúšťaniu zabránilo. Požadovali aj odvolanie súčasného
riaditeľa LOBB Dušana Turyho. Podľa riaditeľa Turyho bola v podniku pri súčasnej produkcii
prezamestnanosť a nevyhovujúca profesijná štruktúra. Ekonomickú situáciu podniku, je preto
nevyhnutné riešiť ďalšou etapou racionalizačných opatrení a následnou zmenou organizačnej
štruktúry podniku. 25. augusta zamestnanci štátneho podniku Letecké opravovne Banská
Bystrica (LOBB) vstúpili o 09:00 do hodinového výstražného štrajku. Protestovali ním proti
avizovanému hromadnému prepúšťaniu v podniku. Pre nedostatok zákaziek a utlmovanie
výroby im hrozilo prepustenie 42 zo 169 zamestnancov LOBB. Stredajšie rokovanie
zástupcov zamestnancov s generálnym riaditeľom sekcie výzbroje ministerstva obrany
Ivanom Chylom neprinieslo žiadne výsledky. Ako povedal predseda odborov LOBB Rudolf
Porubský, na budúci rok vie ministerstvo zabezpečiť zákazky za zhruba desať miliónov
korún. Z civilného sektora získal LOBB zhruba rovnaký objem. „To je veľmi málo, na chod
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podniku treba zákazky minimálne za 150 miliónov,“ povedal Porubský. Štrajkujúci sú ochotní
pristúpiť na prepustenie maximálne 19 ľudí. Sú pripravení vyhlásiť aj ostrý štrajk. Či tak
urobia, závisí aj od účasti na dnešnom výstražnom štrajku. Podľa Porubského sú totiž
zamestnanci zastrašovaní. Písomne ostrý štrajk podporilo 73 percent zamestnancov.
Odborári BB-letecké-opravovne žiadali odvolanie riaditeľa
Zamestnanci štátneho podniku Letecké opravovne Banská Bystrica (LOBB), ktorí 8. augusta
vstúpili do štrajkovej pohotovosti, očakávajú, že ministerstvo obrany do 10 dní vyhovie ich
požiadavkám. Tými sú odvolanie súčasného riaditeľa LOBB Dušana Turyho a zabezpečenie
dostatku zákaziek pre podnik, aby sa odvrátilo avizované hromadné prepúšťanie. V prípade
ich nesplnenia sú odhodlaní vstúpiť do ostrého štrajku. Pre agentúru SITA to uviedol predseda
odborov v podniku Rudolf Porubský. „Štrajkovou pohotovosťou chceme upozorniť nášho
zakladateľa na situáciu, keď podnik nemá zákazky a 53-om zo 169 zamestnancov hrozí
výpoveď, za čo podľa nás nesie zodpovednosť riaditeľ Tury,“ povedal Porubský. Dodal že
vekový priemer pracovníkov LOBB je okolo 50 rokov, majú preto v regióne s vysokou
nezamestnanosťou malú šancu nájsť si inú prácu. Podľa odborárov podnik, ktorý sa má
v septembri pretransformovať na štátnu akciovú spoločnosť, speje k postupnej likvidácii
a privatizácii. „Máme podozrenie, že ide o podobný scenár ako u Vojenských stavieb
Bratislava,“ pripomenul Porubský. Štrajkovú pohotovosť podporilo takmer 70 percent
zamestnancov podniku. Podľa riaditeľa Turyho je dôvodom hromadného prepúšťania
zamestnancov LOBB zlá ekonomická situácia

podniku, spôsobená prudkým poklesom

produkcie podniku minulom a tomto roku, najmä v oblasti poskytovania služieb pre
Ozbrojené sily SR, ktorá je hlavným predmetom činnost LOBB. „Podnik od roku 2004
nestačil kryť svoje prevádzkové, finančné a ostatné náklady zo svojich prevádzkových
a ostatných

výnosov

a v podstate

„prejedal“

naakumulované

finančné

zdroje

z predchádzajúcich rokov. Tieto finančné zdroje vystačili do mája 2005 – zhodou okolností
do nástupu nového riaditeľa podniku – a od tohto obdobia

je podnik časť svojich

prevádzkových a finančných výdavkov je nútený kryť bankovým úverom,“ uviedol Tury.
Pripomenul, že napriek prísľubom ministerstva LOBB nezískali výrobné zákazky pre
Ozbrojené sily SR, jeho finančná situácia sa preto z mesiaca na mesiac radikálne zhoršuje.
Súčasnú ekonomickú situáciu, prezamestnanosť a nevyhovujúcu profesijnú štruktúru je podľa
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riaditeľa nevyhnutné riešiť ďalšou etapou racionalizačných opatrení a následnou zmenou
organizačnej štruktúry podniku.
Ministerstvo obrany je pripravené rokovať so zástupcami odborového zväzu zamestnancov
obrany, ktorí v Leteckých opravovniach Banská Bystrica vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Pre
agentúru SITA to uviedol Martin Kovalik z tlačového oddelenie ministerstva obrany.
K štrajkovej pohotovosti odborári pristúpili preto, lebo vedenie podniku dnes rozhodlo
o hromadnom prepustení jednej tretiny zamestnancov. Kovalik zároveň zdôraznil, že
„zníženie počtu zamestnancov je bolestivý, ale nevyhnutný krok“. Okrem počtu vojakov sa
znižuje aj počet techniky v ozbrojených silách a tomu je potrebné prispôsobiť počty
zamestnancov starajúcich sa o ich údržbu, podčiarkol. V roku 1993 mali ozbrojené sily 48
tisíc vojakov, teraz sa plánuje mať maximálne 20 tisíc. Kovalik pripomenul, že všetky
vojenské podniky sa pripravujú na transformáciu zo štátnych podnikov na akciové
spoločnosti. Ministerstvo obrany očakáva, že si potom dokážu ľahšie nájsť zákazky aj mimo
rezortu.
Zamestnanci LOBB vzdali boj proti hromadnému prepúšťaniu
22. septembra ( Zamestnanci štátneho podniku Letecké opravovne Banská Bystrica (LOBB)
svoj boj proti hromadnému prepúšťaniu vzdali. Do konca septembra, kedy malo odísť 42 zo
167 zamestnancov už neorganizovali žiadne nátlakové akcie, hoci stále zostávali v štrajkovej
pohotovosti. „Štrajk nezískal dostatočnú nadpolovičnú podporu zamestnancov. Tí, čo nie sú
na zozname prepúšťaných, kolegov nepodporia. Tí, čo majú odísť, sú už takí znechutení, že
štrajkovať nebudú,“ povedal pre agentúru SITA predseda závodného výboru odborov v LOBB
Rudolf Porubský. Dodal, že vedenie podniku vyvíja na zamestnancov nátlak, mnohým
ponúka rozviazanie pracovného pomeru nie pre organizačné zmeny, ale dohodou, pri ktorom
nemajú nárok na odstupné. Aj Porubský od 1. októbra v podniku končí. „Aký bude ďalší
postup, to už si musí rozhodnúť nový závodný výbor,“ dodal. Zamestnanci LOBB boli
v štrajkovej pohotovosti od 8. augusta, kedy vedenie podniku ohlásilo prepúšťanie 53
zamestnancov. Neskôr počet prepúšťaných zredukovalo na 42. Ani s tým však odborári
nesúhlasili a 25. augusta zorganizovali výstražný hodinový štrajk. Žiadali, aby vedenie
podniku hľadalo ďalšie možnosti, ako hromadnému prepúšťaniu predísť. Boli ochotní
akceptovať prepustenie maximálne 19 ľudí, inak mali vstúpiť do ostrého neobmedzeného
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štrajku. Písomne vtedy ostrý štrajk podľa Porubského podporilo vyše 70 percent
zamestnancov.
Dôvodom hromadného prepúšťania v LOBB bola zlá hospodárska situácia v dôsledku
nedostatku zákaziek. Produkcia podniku v minulom a tomto roku prudko poklesla, najmä
v oblasti jeho hlavnej činnosti - poskytovania služieb pre Ozbrojené sily SR. Ministertstvo
obrany ako zriaďovateľ opravovní už dostatok štátnych zákaziek nevie zaručiť, zákazky zo
súkromného sektora výpadok nahradia iba z malej časti. Podľa riaditeľa LOBB Dušana
Turyho je v podniku prezamestnanosť a aj profesijné zloženie zamestnancov je pre súčasné
podmienky nevyhovujúce. Rokovanie zástupcov zamestnancov s generálnym riaditeľom
sekcie výzbroje ministerstva obrany Ivanom Chylom neprinieslo žiadne výsledky. „V podstate
nám len zopakoval, že nie sú záklazky pre podnik, a teda ani financie,“ dodal Porubský.
Miestne dane
Miestne dane a poplatky v Banskej Bystrici zostali rovnaké, niektoré sa znížili. Rozšírila sa
výhoda 50-percentnej úľavy pre dôchodcov, už ju mohli využívať občania starší než 62
rokov, čo je najnižšia hranica, akú zákon umožňuje. Tento rok na ňu mali nárok len 70a viacroční Bystričania. Sadzba dane za byty zostala štyri koruny za štvorcový meter a za
stavby na bývanie tri koruny za štvorcový meter ročne. Ako médiá informoval predseda
finančnej komisie banskobystrického mestského zastupiteľstva Tomáš Novanský, od
budúceho roka budú školy, kultúrne, sociálne, zdravonícke zariadenia, cirkvi, nadácie a ďalšie
podobné organizácie platiť o polovicu nižšiu daň z nehnuteľností. Poslanci rozhodli o znížení
sadzby pri takzvaných ostatných stavbách z doterajších 24 na 12 korún za štvorcový meter
ročne. Sadzby miestnych daní zostali rovnaké
Ďalšími novinkami boli nulová daň za nevýherné automaty, možnosť odpustiť poplatok za
komunálny odpad tým, ktorí zdokladujú, že sa nezdržujú v mieste bydliska, a zníženie
poplatku za záchranárske psy na 50 korún. Inak zostáva daň za psy chované v bytoch 1 000
korún a v rodinných domoch 500 korún. Rozšíernie úľav a zníženie niektorých sadzieb by
podľa poslanca Novanského malo pre mesto znamenať zníženie výnosu daní a poplatku
spolu okolo štyri milióny korún. „Myslím, že pri výbere okolo 97 miliónov korún to nie je
taká vysoká čiastka, aby sme takýto ústretový krok voči občanom nemohli urobiť,“ dodal
Novanský.
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Cestovné v MHD
Mesto Banská Bystrica sa chcelo dohodnúť so Slovenskou autobusovou dopravouBanskobystrickou dopravnou spoločnosťou (SAD-BBDS) na zachovaní súčasných cien
cestovného v mestskej doprave (MHD). Obnoviť by sa tiež mali niektoré linky MHD, ktoré
SAD-BBDS zrušila od januára a rozsah výkonov by sa mal vrátiť na úroveň minulého roka.
Mestské zastupiteľstvo v 15. februára v utorok večer schválilo pre dopravcu dotáciu do výšky
18 miliónov korún z prebytku minuloročného hospodárenia na krytie preukázateľných strát vo
verejnom záujme. SAD-BBDS však bude mať na dotáciu nárok len za splnenia viacerých
podmienok. „Tými sú sú schválenie cestovného poriadku, udržanie cien cestovného lístku na
minuloročnej úrovni, podpísanie nájomných zmluv na mestské vozidlá a trolejové dráhy,“
uviedol primátor Ján Králik. Dopravca by mal ďalej poskytnúť 50-percetnú zľavu pre
cestujúcich od 6 do 15 rokov a študentov stredných škôl a odborných učilíšť, za cestovné 1
korunu prepravovať zdravotne ťažko postihnuté osoby a deti do 6 rokov a za päťkorunové
cestovné dôchodcov nad 70 rokov. Tieto zľavy sa však budú týkať výhradne občanov
s trvalým pobytom na území Banskej Bystrice. Vysokoškoláci už nebudú mať nárok na žiadnu
zľavu, proti čomu protestuje rektor Univerzity Mateja Bela Milan Murgaš. Ďalšou
podmienkou mesta pre dopravcu je 100-percentná zľava na kategóriu sprievodca s dieťaťom
v kočíku, za ktorú však SAD-BBDS nebude mať nárok na dotáciu.
Dotáciou pre dopravcu bude aj prenájom autobusov a trolejbusov, ktoré vlastí mesto, vo výške
30 miliónov korún ročne a prenájom trolejového vedenia za 4,482 milióna korún ročne. Ak sa
SAD-BBDS s mestom dohodne, za prenájom nebude musieť platiť. „Z našich prepočtov
vyplýva, že dotácia vo výške 30 miliónov korún za prenajatý majetok, vo výške štyri milióny
za ďalší prenajatý majetok a vo výške priamej dotácie 18 miliónov je postačujúca na to, aby
cestovný poriadok bol na úrovni roku 2004 a aj ceny zostali na úrovni roku 2004,“ dodal
Králik.
Pre SAD-BBDS sú podmienky mesta prijateľné. „Bude treba ešte okolo toho rokovať, ale
myslím si, že predmetný návrh už vytvára návrh rámec na to, aby sa dohody ukončili a spustil
sa taký cestovný poriadok a také podmienky pre cestovanie v Banskej Bystrici, aby občania
už boli spokojní,“ povedal pre agentrúru SITA riaditeľ SAD-BBDS Igor Korniet. BBDS od
začiatku januára v Banskej Bystrici výrazne obmedzila výkony MHD, keď zrušila zhruba
tretinu liniek vrátane oboch nočných a vyše polovicu ostatných presmerovala, skrátila alebo
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znížila ich frekvenciu. Na krajskú samosprávu tiež poslala návrh na zvýšenie ceny základného
cestovného zo súčasných 13 na 17 korún a zrušenie všetkých sociálnych zliav. Dôvodom
týchto zmien je podľa riaditeľa BBDS Igora Kornieta neposkytnutie dotácie na výkony vo
verejnom záujme. Kým v minulom roku podnik dostal zo štátneho rozpočtu dotáciu 54
miliónov korún, tento rok už mestský rozpočet zo žiadnou dotáciou nepočítal. Medzi
Banskobystričanmi zmeny v MHD vyvolali veľké pobúrenie. Protestovali aj prostredníctvom
petície najmä proti zrušeniu linky 24, ktorá bola jediným priamym spojením najväčších
sídlisk Sásová a Fončorda.
Dotácia na dopravu od mesta
Podmienky na udelenie dotácie, z ktorých malo mesto Banská Bystrica vychádzať pri
rokovaní o zmluve s prevádzkovateľom mestskej dopravy (MHD),

24. mája

poslanci

zastupiteľstva zmiernili podľa dohodnutého návrhu zmluvy. Prevádzkovateľ MHD SADBanskobystrická dopravná spoločnosť (SAD-BBDS) mala totiž problém podpísať zmluvu
o výkonoch vo verejnom záujme, pokiaľ platilo uznesenie podmieňujúce dotáciu zachovaním
ceny cestovného na úrovni minulého roka ako i delegovaním zástupcu mesta do dozornej rady
tejto spoločnosti a ďalšími podmienkami. Cena cestovného je už v súčasnoti 15 korún, teda
o dve koruny viac než vlani. Riaditeľ SAD-BBDS Igor Korniet vo svojom dnešnom vystúpení
pred poslancami nevylúčil možnosť rušenia trolejbusovej dopravy, ak na ňu nebude dostatok
financií. Podľa neho je zabezpečovanie MHD trolejbusmi drahšie než autobusmi, keďže si
vyžaduje aj nákldy na správu a údržbu trolejových vedení. Po hlasovaní, korým poslanci
zmenili svoje pôvodné uznesenie o podmienkach udelenia dotácie, Korniet uviedol, že
prípadné rušenie trolejbusových tratí nie je nateraz aktuálne. SAD-BBDS má tak nárok na
dotáciu do 18 miliónov korún na straty za služby vo verejnom záujme a ďalších vyše 34
miliónov vo forme bezplatného prenájmu mestských vozidiel a trolejového vedenia. Poslanci
zároveň odporučili primátorovi Jánovi Králikovi, aby vypísal verejnú súťaž na zabezpečenie
MHD v Banskej Bystrici na rok 2006. Králik však tvrdil, že súťaž na prevádkovateľa MHD
podľa zákona vypísať nemôže. Môže udeliť licenciu, ak o ňu niekto požiada, zatiaľ však nik
ďalší o licenciu nepožiadal.

Pôvodné podmienky zastupiteľstva prevádzkovateľ MHD

nemusí splniť
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Veľtrhy v Banskej Bystrici
Organizovala firma BB expo v znamení 750. výročia mesta. Na slávnostnom otvorení
zaznel
hudobný vstup v podaní Brassbandu, bol Civitatis Neosoliensis Militare Marsch – slávnostný
pochod občanov mesta Banská Bystrica skladateľa, regenschoriho a majstra mestských
trubačov Antona Júliusa Hiraya. FOR ARCH SLOVAKIA – druhý najväčší stavebný veľtrh
na Slovensku, ktorý bol pripravený pod záštitou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky otvorili minister výstavby a regionálneho rozvoja – Lásló Gyurovského
a minister životného prostredia László Miklósa.Slovami Jána Haruštiaka, ktorý predstavoval
v dobovom kostýme panovíka Belu IV. , vítal hostí slovami : „Výstavy sú

v jednom

z najkrajších slovenských miest s pôsobivými architektonickými pokladmi, ktoré videl
anglický princ Charles, či pápež Ján Pavol druhý. Kráľovské privilégiá udelil tomuto mestu
pred 750-imi rokmi uhorský panovník Belo štvrtý. Nechajme teraz jeho ústami prehovoriť
históriu! Áno – toto všetko si pamätá historické jadro Banskej Bystrice, o ktorom básnik
povedal, že je to báseň v kameni. No, a tak ako báseň tvoria verše, dá sa aj Banská Bystrica
a jej urbanny systém rozložiť na drobné. Mestskú fortifikáciu stavali renomovaní architekti
z Talianska – za všetkých spomeňme mená Francesco Pozzo, Giovanni Maria Italus, Simon
de Orlando, či Giulio Ferrari. Na dnešnej kráse mesta sa podpísali stovky architektov a tisícky
rúk stavebníkov. Na hlavnom námestí vyrástli obdivuhodné patricijské domy. Darilo sa
banskému podnikaniu, obchodu, i remeslám. Bohatí mešťania nadväzovali obchodné vzťahy
s významnými mestami Európy. Banská Bystrica sa stala známa aj za hranicami krajiny.
V 15.-om storočí tu vzniká Thurzovsko-Fuggerovská ťažiarska spoločnosť – prvá nadnárodná
koncernová exportná spoločnosť. Banskej Bystrici sa počas 750 rokov darilo a darí. V meste
s 80-imi tisíckami obyvateľov dnes študuje 20 tisíc študentov. Banská Bystrica však nie je len
vysokoškolským centrom, ale aj justičnou, administratívno-správnou, duchovnou, kultúrnou,
umeleckou, lesníckou a poštovou metropolou stredného Slovenska. K výpočtu atribútov sa
dnes pridáva aj prívlastok veľtržný. Dnes sa banskobystrický výstavný areál stane opäť
zaujímavou prehliadkou stavebných materiálov, vykurovacej techniky a doplnkov. A nie len
to. Dva výstavné pavilóny ožijú na štyri dni stavebnými výrobkami – strešnými krytinami,
ponukou okien, dverí, tieniacej techniky, sáun, bazénov, či kúpeľňového vybavenia. No
a nesmieme zabudnúť spomenúť asi doteraz najväčší dôkaz dynamického rozvoja mesta pod
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Urpínom v treťom miléniu - EUROPA SHOPING and BUSSINES CENTER, ktorého
základný kameň bude slávnostne položený práve dnes- 3. mája 2005“.
Veľtržné výstavy FOR ARCH SLOVAKIA – medzinárodný veľtrh stavebníctva
FOR REGION – výstava regionálneho rozvoja
R.I.S. – prezentácia pokroku v zbere a recyklácii druhotných surovín v roku 2005 v Banskej
Bystrici predstavovali 5% nárast čistej výstavnej plochy, 7% nárast počtu vystavovateľov, 12
významných odborných podujatí . V dňoch 3. – 6. mája 2005 sa v Banskej Bystrici uskutočnil
8. medzinárodný stavebný veľtrh FOR ARCH SLOVAKIA, 4. výstava regionálneho rozvoja
FOR REGION a po prvýkrát prezentácia pokroku v zbere a recyklácii druhotných surovín
R.I.S. Na podujatiach sa zúčastňuje 271 vystavovateľov, umiestnených v dvoch pavilónoch, C
– Dom kultúry a D – výstavná montovaná hala, na celkovej čistej výstavnej ploche 4.835 m 2.
Veľtrh obohatila prehliadka úžitkových vozidiel pre stavebníctvo, umiestnená na voľnej
ploche. FOR ARCH SLOVAKIA – druhý najväčší stavebný veľtrh na Slovensku, bol
pripravovaný v spolupráci s významnými profesijnými združeniami a zväzmi, pod záštitou
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Účasť na slávnostnom otvorení, dňa 3.
mája 2005 o 10,00 hod. v Estrádnej sále Domu kultúry, potvrdili minister MVaRR SR László
Gyurovszky a minister životného prostredia László Miklós a ďalší významní hostia.
Banskobystrický výstavný areál sa opäť stal zaujímavou prehliadkou stavebných materiálov,
vykurovacej techniky a doplnkov. Najviac vystavovateľov predstavilo stavebné výrobky –
strešné krytiny a povrchovú úpravu stien a fasád. Rozšírila sa ponuka okien, dverí, brán
a taktiež široká ponuka tieniacej techniky, sáun, bazénov a kúpeľňového vybavenia. O FOR
ARCH SLOVAKIA prejavili záujem aj zahraniční vystavovatelia z Čiech, Poľska a Rakúska,
ktorí hľadajú odberateľov na slovenskom stavebnom trhu. Firma VAV Invest predstavila
vo svojej expozícii projekty najvýznamnejšej developerskej akcie v meste Banská Bystrica
pod názvom „EUROPA SHOPING & BUSSINES CENTER“.
Významnými sprievodnými akciami veľtrhu boli súťaž „GRAND PRIX“ o najlepší výrobok
a službu na veľtrhu a odovzdávanie cien „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“, ktoré sa
uskutoční prvý deň veľtrhu, 3. mája 2005 o 18,00 hod. v Komornom divadle Domu kultúry.
FOR REGION – výstava a sprievodné odborné programy vytvárali jedinečnú príležitosť na
získavanie informácii o fondoch Európskej únie. V expozícii MVaRR SR, Banskobystrického
samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a všetkých regionálnych rozvojových
agentúr zaradených do integrovanej siete, budú počas štyroch dní veľtrhu k dispozícii na
konzultácie kvalifikovaní odborní pracovníci. Dňa 5. mája 2005 udelí minister MVaRR SR
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cenu za najlepšiu regionálnu rozvojovú agentúru. Trojdňová konferencia s názvom „Európske
fondy pre rozvoj regiónov Slovenska“ je najvýznamnejším odborným podujatím v uvedenej
tematike, kde účastníci budú mať možnosť získať najnovšie informácie o Národnej
regionálnej politike. Únia miest Slovenska pripravuje seminár na tému „Ako ďalej v reforme
verejnej správy“ a Banskobystrický samosprávny kraj bude prezentovať investičné príležitosti
na „Fóre o investíciach“. R.I.S. – V spolupráci s Recyklačným fondom sa uskutočnila výstava
recyklácie, inovácie a separácie druhotných surovín, ktorej cieľom je založiť tradíciu
prezentácie podnikateľských subjektov zo sféry zhodnocovania odpadov a inovatívnych
postupov pri aplikácii nových technológií využitia druhotných surovín – najmä skla, papiera,
plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. Samostatná výstava DOVOLENKA
v Dome kultúry, na ktorej predstavili 15 cestovných kancelárií bola pripravená v spolupráci
s redakciou časopisu Cestovateľ a jej konateľom Ľubomírom Motyčkom .
Trojvýstavy Šport Línia, Hotel a Slovenská zima
- Zviditeľniť Slovensko ako krajinu s veľkým potenciálom v oblasti cestovného ruchu
a športu je cieľom trojvýstavy Šport Línia, Hotel a Slovenská zima, ktorú 21. septembra es
otvorili v Banskej Bystrici. Na ploche takmer 3 500 štvorcových metrov (m2) sa v tamojšej
výstavnej hale a v Dome kultúry prezentuje spolu 158 vystavovateľov.
Podľa Dušana Kováča, riaditeľa agentúry BB Expo, ktorá je organizátorom akcie, prvýkrát sa
na výstave prezentuje zvýšený počet českých vystavovateľov. „Obsadili až desať percent
výstavnej plochy,“ uviedol pri otvorení. Dominantou výstavy je stánok českej agentúry
cestovného ruch CzechTourism, ktorá si na najbližšie obdobie položila za cieľ viac
propagovať svoju krajinu práve na Slovensku.
Na výstave, ktorá potrvá do piatku 23. septembra, sa vo väčšej miere prezentuje aj
Banskobystrický samosprávny kraj spolu so svojimi partnerskými regiónmi z Poľska,
Francúzska, Maďarska a Česka. Miesto tu má tiež samotná Banská Bystrica, ktorá pripravuje
pre návštevníkov konferenciu o vlastnej vízii cestovného ruchu v rokoch 2006 až 2010.
Širokú škálu stredísk cestovného ruchu v turisticky atraktívnych lokalitách predstavujú prvý
raz Lesy Slovenskej republiky, š. p.
Výstava Šport Línia je najstaršou akciou svojho druhu na Slovensku. Tento rok sa koná už po
dvanásty raz. Sú na nej zastúpení predovšetkým výrobcovia a dovozcovia relaxačných
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a regeneračných zariadení, producenti športového oblečenia, obuvi a výstroje, ako aj
spoločnosti zaoberajúce sa vybavením ihrísk a štadiónov.
Špecializované podujatie Hotel, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, sa koná 8. raz.
Predstavuje komplexnú ponuku tovarov a služieb pre hotelierstvo, reštauračný bussines
a catering.
Výstava zimného cestovného ruchu Slovenská zima predstavuje domácim a zahraničným
touroperátorom a cestovným kanceláriám najmä možnosti na aktívne prežitie voľného času
v zimnom období. Zameraná je na lyžiarske strediská a kúpele. Jej súčasťou sú aj infocesty
pre touroperátorov z okolitých krajín (Česko, Poľsko) po vybraných strediskách.
12.ročník Šport línia
Tovary a služby pre gastronómiu, vybavenie hotelov, nové kolekcie produktov pre šport
a voľný čas a ponuku vybraných lyžiarskych stredísk predstavila agentúra BB EXPO
v Banskej Bystrici od 21.9 – do 23.9. 2005 na výstavisku v Banskej Bystrici pred Luxom pre
približne 160 vystavovateľov na výstavách Šport línia, Hotel a Slovenská zima. Spoločne sa
uskutočnili na výstavisku BBEXPO na Námestí slobody. Ako uviedol ideový tvorca a riaditeľ
výstav Dušan Kováč, výstava športových potrieb a zdravého životného štýlu Šport línia je
najväčšou na Slovensku. Na jej tohtoročnom 12. ročníku sa prezentovalo široké spektrum
výrobcov a dovozcov športových potrieb ako aj relaxačných a regeneračných zariadení,
prístrojov na vybavenie fitness centier, športového oblečenia a obuvi, technického športového
oblečenia a outdoorového vybavenia. Súčasťou bola aj ponuka skvalitňovania športovísk
a športových ihrísk.V expozícii ŠK Dukly Banská Bystrica sa uskutočnili autogramiády
úspešných slovenských športovcov.
8. ročník výstavy hotelierstva a priamyslu cestovného ruchu Hotel
Súbežne s 12. ročníkom Šport línie vo výstavnom areáli sa uskutočnil aj 8. ročník výstavy
hotelierstva a priamyslu cestovného ruchu Hotel a 2. ročník výstavy zimného cestovného
ruchu a vybavenosti turistických stredísk Slovenská zima. „Špecializované výstavné podujatie
Hotel vytvára ako jediné svojho druhu na Slovensku podmienky na prezentáciu komplexnej
ponuky tovarov a služieb pre hotelierstvo, reštauračný biznis a catering, ale aj na inšpiráciu
v oblasti interiérových a exteriérových riešení konečných úprav jednotlivých prevádzok
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cestovného ruchu. Najväčší nárast vystavovateľov bol v roku 2005 v segmente hotelového
nábytku. Výstavu oživili aj firemné prezentácie a divácky atraktívne podujatia ako aj ukážky
prípravy gastronomických špecialít,“ zhodnotil riaditeľ výstavy Dušan Kováč. 2. ročník
výstavy Slovenská zima. Najmladšou z trojice podujatí bola výstava zimného cestovného
ruchu Slovenská zima. Jej cieľom bolo predstaviť domácim a zahraničným touroperátorom
a cestovným kanceláriám možnosti na aktívne strávenie voľného času v zimnom období na
Slovensku so zameraním na lyžiarske strediská a kúpele a vytvoriť priestor na uzatváranie
kontraktov na nadchádzajúce zimné sezóny. Jej súčasťou boli infocesty pre touroperátorov
z okolitých krajín po vybraných strediskách. Prvé dva dni výstav mali odborný kontraktačný
charakter a boli určené odborným návševníkom. Verejnosti a školám bol určený tretí deň,
kedy sa uskutoční aj žrebovanie vstupeniek o ceny od vystavovateľov.
8. ročník - Stavebný veľtrh FOR ARCH a FOR REGION Slovakia
Sortiment stavebných výrobkov a hmôt od zakladania až po strešné krytiny, vykurovaciu
a osvetľovaciu techniku, čistenie odpadových vôd či ukážky zariaďovania technických
priestorov bytu alebo domu mohli od 3. - 6. mája 2005 vidieť návštevníci ôsmeho ročníka
stavebného veľtrhu FOR ARCH Slovakia v Banskej Bystrici. Svoje výrobky a služby počas
štyroch dní na ploche takmer 5 000 štvorcových metrov prezentovalo 271 domácich aj
zahraničných vystavovateľov. Veľtrh obohatila prehliadka úžitkových vozidiel pre
stavebníctvo, umiestnená na voľnej ploche výstaviska. Podľa riaditeľa veľtrhu Ing. Dušna
Kováča najviac vystavovateľov predstavilo stavebné výrobky – strešné krytiny a povrchovú
úpravu stien a fasád. Rozšírila sa ponuka okien, dverí, brán, tieniacej techniky, sáun, bazénov
a kúpeľňového vybavenia. Významnými sprievodnými podujatiami veľtrhu boli súťaž
GRAND PRIX o najlepší výrobok a službu na veľtrhu a odovzdávanie cien Progresívne,
cenovo dostupné bývanie, ktoré sa uskutočnilo v prvý deň veľtrhu o 18,00 hod. v Komornom
divadle Domu kultúry. Súčasťou veľtrhu boli viaceré odborné semináre. Súbežne s veľtrhom
FOR ARCH Slovakia sa po štvrtýkrát konala výstava regionálneho rozvoja FOR REGION.
Na výstave bolo možné získať aktuálne informácie o národnej regionálnej politike a jej
nástrojoch a oboznámiť sa s možnosťami získavania finančných zdrojov eurofondov. Nosnou
odbornou akciou výstavy FOR REGION bola trojdňová konferencia Európske fondy pre
rozvoj regiónov Slovenska. V spolupráci s Recyklačným fondom počas veľtrhu FOR ARCH
Slovakia prvýkrát prebiehala aj výstava RIS (Recyklácia, inovácia, separácia), prezentujúca
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vývoj v zbere a recyklácii druhotných surovín.Súbežne s veľtrhom bola úspešným podujatím
výstava regionálneho rozvoja FOR REGION a prezentácia vývoja recyklácie odpadov RIS
Májové medzinárodné podujatia
Banskobystrický samosprávny kraj- BBSK participoval ako spoluorganizátor na dvoch
medzinárodných podujatiach, ktoré sa konali v Banskej Bystrici začiatkom mája. Prvý bol 11.
ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí, a to v dňoch 2. – 7. mája,
priebežne sa konaného v mestách - Banskej Bystrici – Zvolene – Banskej Štiavnici. 3. mája
otvorili v DK SKC aj 8. medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH a zároveň výstavu
regionálneho rozvoja a investičných príležitostí FOR REGION.
Z Florencie s úspechom
V dňoch 25.-27.10.2005 sa uskutočnil vo Florencii odborný veľtrh cestovného ruchu pod
názvom

BTC

Florencia.

Banskobystrický

samosprávny

kraj

na

ňom

formou

spoluvystavovateľa v národnom stánku Slovenska predstavil produkt pod názvom „Life
Friendly Holiday“. Tento spoločný produkt BBSK so skupinou 5 hotelov s vysokou kvalitou
služieb, konferenčnými kapacitami a cestovnou kanceláriou zameranou na ponuku programov
pre hotelových hostí zaujal. Klientom sa najviac páčila koncentrácia v jednej ponuke/katalógu
spolu s možnosťami programu v blízkosti hotelov. Počas 3 dní výstavy zástupcovia produktu
z CK Agritours Slovakia a Hotela Dixon absolvovali 57 stretnutí, 14 bolo organizačne
zabezpečených organizátorom veľtrhu - program nákupcov, ostatné boli individuálne alebo
boli výsledkom aktívneho prístupu k voľným klientom na výstave. Z celkového počtu
stretnutí bolo 30% s cestovnými kanceláriami a touroperátormi a 70% s profesionálnymi
organizátormi konferencií, kongresov, incentívnych a špeciálnych skupín. Expozícia BBSK
bola najnavštevovanejším stánkom v rámci SACR. Každé stretnutie sa začínalo predstavením
Slovenska a BBSK ako turistickej destinácie. Takmer pre všetkých návštevníkov je to ešte
stále pomerne málo známa destinácia, čo je v prípade incentívneho a kongresového
cestovného ruchu možné považovať za výhodu, pretože incentívne skupiny stále zaraďujú do
svojich programov nové nepoznané destinácie. Spoločný projekt plnovali predstaviť ešte na
veľtrhoch cestovného ruchu vo Viedni a pravdepodobne aj v Barcelone.
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Regionálne európske a informačné centrum
Informácie o Európskej únii (EÚ), jej členských štátoch a inštitúciách môžu obyvatelia
banskobystrického regiónu bezplatne získať v Regionálnom európskom a informačnom centre
(REIC), kotoré začalo svoju činnosť na Rudohorskej ulici v Banskej Bystrici v máji tohto
roka. Ako na tlačovej besede 3.8. uviedol jeho riaditeľ Peter Pisár, dosiaľ posktyli služby
okolo 120 ľuďom, verí však, že po rozbehu centra a zvýšení informovnosti ho bude
navštevovať stále viac obyvateľov. V centre im poskytnú tlačové materiály a brožúry, môžu
však získať informácie aj telefonicky na čísle informačnej kancelárie. V nej je k dispozícii
bezplatná call linka na kontaktné centrum Europe Direct v Bruseli a internet. Pri špecifických
otázkach centrum nasmeruje klientov na konkrétne inštitúcie a ľudí. „Občanov zaujíma
hlavne možnosť zamestnať sa v Európskej únii, možnosť štúdia a dovoz tovarov a služieb,
ako napríkad dovoz ojazdených áut,“ uviedol Pisár. Dodal, že okrem služieb občanom sa
centrum zameriava aj na spoluprácu so samosprávami, vysokými školami, médiami či
neziskovými organizáciami. Spolu s banskobystrickým funguje na Slovensku od mája 12
REIC. Sú súčasťou informačnej siete Europe Direct, ktorú financuje Európska komisia.
Slovensko na ich činnosť získalo na tento rok sumu 168-tisíc eur.
Doprava SAD Zvolen prejavil záujem o MHD v B. Bystrici
V súťaži ponúka rozšírenie výkonov aj zliav, počíta však so zrušením trolejbusovej dopravy
14. novembra

Väčší rozsah výkonov, zavedenie nových liniek, zjednodušenie tarifných

podmienok, rozšírenie zliav či nezvyšovanie ceny cestovného minimálne v budúcom roku
obsahuje ponuka SAD Zvolen, ktorú predložila v súťaži na prevádzkovanie mestskej
hromadnej dopravy (MHD) v Banskej Bystrici. Dopravný riaditeľ SAD Zvolen Milan
Chabada na dnešnej tlačovej besede ďalej informoval, že v prípade víťazstva investuje ich
spoločnosť do radikálnej obnovy vozidlového parku pre banskobystrickú MHD v budúcom
roku 250 miliónov korún. „Jednorazovou kúpou 50 nových autobusov by sa znížil priemerný
vek vozidlového parku na 2,55 rokov. Ponúkame tiež odkúpenie 35 autobusov, ktoré
v súčasnosti vlastní mesto,“ povedal Chabada. Vo svojej ponuke ale SAD Zvolen počíta
s úplným nahradením drahšej trolejbusovej dopravy autobusmi. V prípade variantu
zachovania trolejbusov by spoločnosť podľa Chabadu mohla kúpiť len 33 nových autobusov
a priemerný vek vozidlového parku by sa znížil na 3,73 roka. „Pri nezvyšovaní cestovného
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a pri tejto dotácii by muselo dôjsť k ďalšej redukcii rozsahu dopravy, aby sa trolejbusová
doprava zachovala,“ dodal Chabada s tým, že aj dlhodobejšie nezvyšovanie cestovného je
SAD Zvolen schopná garantovať len pri variante úplnej autobusovej dopravy.
Mesto Banská Bystrica vyhlásila verejnú súťaž na prevádzkovateľa MHD v septembri tohto
roka, ponuky mohli záujemcovia predkladať do konca októbra. Okrem SAD Zvolen sa
o prevádzku MHD v Banskej Bystrici od budúceho roka uchádza aj jej súčasný
prevádzkovateľ SAD-Banskobystrická dopravná spoločnosť. Tá o svojej ponuke verejnosť
zatiaľ neinformovala. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na utorok 15. novembra,
rokovania mesta s víťazom o zmluve by sa mali skončiť do 30. novembra, kedy by mal byť
nový prevádzkovateľ vyhlásený. Medzi podmienkami pre budúceho prevádzkovateľa MHD je
akceptovanie cestovného poriadku navrhnutého mestom, maximálna výška úhrady strát za
výkony vo verejnom záujme 40 miliónov korún ročne aj prenájom autobusov a trolejbusov
v majetku mesta. SAD Zvolen v súčasnosti prevádzkuje MHD vo Zvolene a Žiari nad
Hronom
Doprava Zimná údržba ciest v zimnom období 2005-2006
Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na
svojom území, prostredníctvom svojich organizácií – Regionálnych správ ciest v Banskej
Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Zvolene a v Žiari nad Hronom
zabezpečoval prípravu na výkon zimnej údržby ciest pre obdobie 2005-2006.
Jednotná príprava a výkon zimnej služby sú z úrovne odboru dopravy

Úradu BBSK

usmernené metodickým pokynom č. OD/1/2004 – „Technicko-organizačné opatrenia pre
zabezpečenie zimnej služby na cestách II. a III. triedy na území BBSK“, vydaným
s účinnosťou od 11. októbra 2004. V termíne do 15. októbra 2005 boli jednotlivými RSC
spracované operačné plány a v súčasnosti prebieha ich posudzovanie na odbore dopravy
Úradu BBSK. Pre zimné obdobie nedochádzalo k zmenám v štandarde údržby v porovnaní
s vlaňajškom. Dávky posypového materiálu ostávajú v platnosti bez zmeny. Na základe
vlaňajšej analýzy v údržbe ciest, ktorá len na cestách II. a III. triedy na území BBSK
„spotrebovala“ bežné výdavky vo výške 175 mil. Sk, jednotliví správcovia spolu s odborom
dopravy prehodnocujú konkrétne činnosti za účelom zefektívnenia zimnej údržby.
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Rozhodujúcimi položkami sú pohonné hmoty a posypový materiál. Už k 30. septembru
2005 bolo na skládky RSC navezených 75 515 ton inertného materiálu a 4131 t chemického
posypového materiálu. Do pracovných okruhov RSC je zaradených 715 km ciest II. triedy
a 1630 km ciest III. triedy. Vzhľadom k chýbajúcim údržbovým kapacitám v RSC Zvolen
(ponechanie bývalého strediska SaÚ Zvolen pre Národnú diaľničnú spoločnosť a. s.) bude
približne 120 km ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen dodávateľsky vykonávať NDS a. s.

Občania žiadali obnovenie linky MHD petíciou
Petíciu za znovuzavedenie spojenia mestskej dopravy (MHD) medzi najväčšími
banskobystrickými sídliskami Fončorda a Sásová odovzdali 21. januára nespokojní občania
na banskobystrickom magistráte. Za znovuobnovenie linky číslo 24, ktorá bola jediným
spojením najväčších sídlisk podpísalo 1 379. Ako pre agentúru SITA uviedla Iveta Majerová
z petičného výboru, podpisy budú zbierať aj naďalej a zvažujú aj ďalšie nátlakové kroky.
Linku

24

spolu

s inými

linkami

zrušil

prevádzkovateľ

banskobystrickej

MHD

Banskobystrická dopravná spoločnosť (BBDS) od januára tohto roka. Cekovo spoločnosť
zrušila zhruba tretinu liniek vrátane oboch nočných a vyše polovicu ostatných presmerovala,
skrátila alebo znížila ich frekvenciu. Dôvodom je, že mesto jej neposkytne žiadne dotácie na
výkony vo verejnom záujme. BBDS tiež plánuje zvýšiť cenu základného cestovného zo
súčasných 13 na 17 korún a zrušiť sociálne zľavy. O novom cenovom výmere však zatiaľ
Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý ho musí schváliť, nerozhodol.
Zrušenie linky 24 vyvolalo najväčšie pobúrenie, pretože bola jediným bezprestupovým
spojením dvoch najväčších banskobystrických sídlisk. Na jej trase sú dve zo šiestich
banskobystrických gymnázií, linku využívali aj vysokoškoláci. Navyše po jej zrušení zostala
jedna celá časť Fončordy úplne bez MHD. Hovorkyňa banskobystrického magistrátu Dagmar
Svešniková pre médiá uviedla, že mesto s BBDS stále rokuje a hľadá prijateľný kompromis.
Obe strany sa však dohodli, že čiaskové výsledky rokovaní nebudú medializovať.Petície za
znovuzavedenie autobusového spojenia Fončorda-Sásová, číslo linky 24.
Podpisovanie prebiehalo pomerne krátky čas. Hárky boli umiestnené aj na autobusových
zastávkach. Vie o nich už takmer celé mesto. Petičné hárky obsahovali 1379 podpisov
občanov, obyvateľov oboch sídlisk. Sú odovzdávané v čase, keď sa „ľady veľmi pomaly
hýbu“ a veci okolo mestskej hromadnej dopravy sa zrejme začínajú postupne, ale len veľmi
pomalým spôsobom riešiť. Petícia má upozorniť primátora mesta a aj zástupcov SAD, BBDS,
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a.s., že nedoriešením problémov mestskej verejnej dopravy a rozhodnutím o zrušení
autobusovej linky č. 24, ale aj zrušením a nevhodným presmerovaním niektorých ďalších
liniek, veľmi nepríjemne zasiahli do života občanov Banskej Bystrice. Hárky budú navždy
dokladom nespokojnosti občanov s takýmto postupom a pripomenutím zodpovednosti mesta
za zabezpečenie mestskej verejnej dopravy a za splnenie týchto povinnosti, ktoré sú
predmetom výkonu vo verejnom záujme. Problémy verejnej dopravy nemôžu byť riešene
unáhlenými rozhodnutiami, ktoré robia s občanov rukojemníkov pri presadzovaní záujmov,
o ktorých navyše občania (a dokonca ani poslanci Mestského zastupiteľstva) nemajú dostatok
informácií.

Tradičný vianočný trh s ľudovými výrobkami
Ručne vyrobené predmety z dreva, keramiky či šúpolia, betlehemy, vianočné ozdoby zo skla
i slamy, ručne tkané koberce, batikované textílie a ďalšie umelecké dielka i praktické
drobnosti nájdu návštevníci vianočného trhu, ktorý začal od utorka 13. decembra do 21.
decembra v centre Banskej Bystrice. Na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa svoj tovar
ponúkalo zhruba 60 predajcov. Ako zdôraznila hovorkyňa mesta Dagmar Svešniková,
vianočný

trh

bol

predovšetkých

prezentáciou

ľudových

remesiel,

nechýbali
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občerstvovacie stánky s vianočným punčom a tradičnými vianočnými jedlami. Tie boli
rozmiestnené hlavne na Námestí Š. Moysesa pred Barbakanom. Na trhu bolo možné kúpiť si
aj výrobky postihnutých občanov, ktoré prezentovali charitatívne spolky.
Zhodnotenie - 348. Radvanský jarmok
Jarmok je jedným z najstarších jarmokov Slovenska.Otvorenia jarmoku sa zúčastnil aj
prezident SR Ivan Gašparovič. Jarmok otvoril 9. septembra v meste pod Urpínom jeho
primátor Ján Králik. Konal sa v rámci osláv 750. výročia udelenia mestských výsad
voľakedajšej obci Bystrica, predchodkyni terajšej Banskej Bystrici. V historickom jadre na
Námestí Štefana Moysesa, Námestí SNP a v Dolnej ulici predvádza um a zručnosť asi 200
ľudovo-umeleckých remeselníkov. Na tradičných jedlách a nápojoch si mohli pochutnávať
návštevníci na Vajanského námestí v 60 stánkoch. Na Štefánikovom nábreží a Hronskom
predmestí lákajú rodičov s deťmi kolotoče a zábavné atrakcie. Dom kultúry a jeho okolie na
Námestí slobody ponúka jarmočné nákupy spotrebného tovaru v 50 stánkoch. Tradície
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radvanského jarmoku siahajú až do 17. storočia, keď samostatná obec Radvaň získala v roku
1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie. Spočiatku mal podobu
tradičnej výmeny tovaru medzi obyvateľmi mesta a dediny, neskôr prebral na seba úlohu
zásobovania poľnohospodárskymi, remeselnými a priemyselnými výrobkami. Miesto na ňom
našli remeselníci - súkenári, čižmári, klobučníci, krpčiari, hrnčiari, medovnikári a ďalší
majstri. V posledný deň jarmoku si chlapi kupovali varešky, ktorými jemne udierali mladé
ženy a dievčatá. Neskôr sa táto tradícia rozšírila na všetky jarmočné dni. Mesto pri príprave
jarmoku vychádza práve z týchto tradícií a oživuje jeho slávu. Veď o tejto udalosti roka písali
takí velikáni ako Andrej Sládkovič alebo Jozef Gregor Tajovský. Tradičné slovenské
výrobky a remeslá

Tradičné slovenské výrobky a remeslá dominovali v poradí už na 348.

ročníku Radvanského jarmoku, ktorý 11. septembra vyvrcholil v Banskej Bystrici. Konal sa
od piatku a bol súčasťou Dní mesta, ktorými si Banská Bystrica pripomenula 750. výročie
udelenia mestských výsad jej predchodkyni, obci Bystrica, uhorským kráľom Belom IV.
Organizátori nadviazali na vlaňajší jarmok, keď sa rozhodli vrátiť mu podobu klasického
jarmoku. V predchádzajúcich rokoch totiž skôr pripomínal výpredaj lacného textilu najmä
z východnej Ázie. Pre takýto tovar aj tentoraz vyhradili priestor mimo centra mesta, pred
Domom kultúry, SKC, kde bolo vyše 50 stánkov. Záujem oň však bol veľmi malý. Centrum
mesta - Námestie SNP, Moysesove námestie a Dolná ulica - patrili tohto roku približne 200
výrobcom a predajcom tradičných ľudových výrobkov. Boli medzi nimi kováči, korytári,
výrobcovia fujár a píšťal, medovnikári, drotári, rezbári a majstri ďalších remesiel. Na
Vajanského nábreží, známom aj ako Hušták, predajcovia rozložili stánky s jedlom a nápojmi.
Mnohých návštevníkov však odrádzali pomerne vysoké ceny. Za desať dekagramov opekanej
klobásky pýtali predavači 35, kačky 39 a za guľáš aj 60 a viac korún. Na Štefánikovom
nábreží a Hronskom predmestí lákali rodičov s deťmi kolotoče a zábavné atrakcie
Z Radvanského jarmoku sa už takmer vytratila pre neho typická tradícia. V posledný deň
jarmoku si chlapci kupovali varešky, ktorými mohli jemne udrieť mladé ženy a dievčatá po
zadku. Neskôr sa táto tradícia rozšírila na všetky jarmočné dni. Na tohtoročnom ich túto
možnosť využilo už len veľmi málo. Privilégium na usporiadanie jarmoku dostal gróf
Radvanský zo samostatnej obce Radvaň od kráľa Leopolda I. ešte v roku 1650. Jeho
symbolom sa stala vareška ako pocta dobrému jedlu, úrode, majstrom - remeselníkom
i jarmočníkom. Spočiatku mal podobu tradičnej výmeny tovaru medzi obyvateľmi mesta
a dediny, neskôr prebral na seba úlohu zásobovania poľnohospodárskymi, remeselnými
a priemyselnými výrobkami. V Radvani usporadúvali jarmok až do začiatku 70. rokov
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minulého storočia. Dedinu vtedy zrúcali a na jej mieste postavili sídlisko rovnakého mena.
Neskôr sa jarmok konal na rôznych miestach Banskej Bystrice, až v posledných rokoch sa
presťahoval do centra mesta. Objavil sa však aj názor, že by sa mal vrátiť na územie
voľakedajšej Radvane.

Slovenská sporiteľňa
V banskobystrickom regióne dosiahla vlani Slovenská sporiteľňa (SlSp) v porovnaní
s ostatnými regiónmi najlepšie výsledky a prvenstvo si zachovala aj v prvých štyroch
mesiacoch tohto roka. Na tlačovej besede 8. júna to uviedla riaditeľka Regionálneho centra
SlSp v Banskej Bystrici Janka Benčová. „Sme zo všetkých regiónov najlepší v poskytovaní
úverov pre obyvateľov, dobrí sme aj v predaji podielových fondov,“ uviedla Benčová.
Spresnila, že silnú pozíciu v tomto roku majú najmä úvery na bývanie a kontokorentné úvery.
Od začiatku roka do konca apríla SlSp v banskobystrickom regióne poskytla 418 úverov na
bývanie v objeme 273,6 mil. Sk, kým v rovnakom období vlaňajška to bolo 100 úverov
v objeme 56 mil. Sk. Objem poskytnutých spotrebných úverov dosiahol 307,2 mil Sk. O vyše
206 % vrástol medziročne v regióne objem úverov malých a stredných podnikateľov.
SlSp ponúka v banskobystrickom regióne svoje služby prostredníctvom šiestich mestských
pobočiek, 12 pobočiek a 21 filiálok. V celom regióne má zhruba 460 zamestnancov.Najlepšie
výsledky má SlSp v banskobystrickom regióne sú výsledkom vzrastajúceho záujmu o predaj
podielových fondov.
Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj v roku 2005 poskytol pre obce, právnické osoby a fyzické
osoby – podnikateľov finančné prostriedky formou dotácie podľa platného VZN 1/2004
vrátane dodatkov v celkovej výške 15 mil. Sk na všeobecne prospešný alebo
verejnoprospešný účel na podporu podnikania a zamestnanosti a takisto ako účasť na
financovaní spoločných úloh realizovaných obcou v záujme všestranného rozvoja územia
BBSK. Súčasne BBSK vyčlenil v rozpočte BBSK na rok 2005 finančné prostriedky vo výške
662 121 Sk na odstránenie škôd spôsobených živelnou pohromou zo dňa 19.novembra 2004
a finančné prostriedky vo výške 500 000,- Sk, určené na športové aktivity pre právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov, obce na území BBSK.V rámci spolupráce medzi
BBSK a Královéhradeckým krajem bol prijatý dar vo výške 500 000 Kč na obnovu Nízkych
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Tatier zničených živelnou pohromou. Poslanci BBSK taktiež poskytli zo svojich odmien
finančné prostriedky vo výške 78 250 Sk na škody spôsobené víchricou.

Úrad BBSK

hodnotil žiadosti, ktorých bolo celkovo okolo 600 a pripravoval zmluvy na poskytnutie
uvedených prostriedkov postihnutým oblastiam a ďalším žiadateľom
Projekt regionálnej inovačnej stratégie,
Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania a inovácií je zámerom neinvestičného
projektu regionálnej inovačnej stratégie, ktorý začal realizovať Banskobystrický samosprávny
kraj . Ďalším cieľom je podporiť trvaloudržateľný ekonomický rast v regióne a zvýšiť v ňom
životnú úroveň. „Celkové náklady na jeho realizáciu dosiahnu bezmála 390 000 eur. Z tejto
sumy 25 % zabezpečí BBSK, ostatné financie získal zo 6. rámcového programu Európskej
únie pre výskum, technologický rozvoj a demonštrácie. Partnermi projektu sú taliansky región
Abruzzo, estónsky Inštitút baltických štúdií a Nitriansky samosprávny kraj, ktorý ako jediný
z krajov zatiaľ takýto projekt realizoval. V tomto prípade ho zastupuje Centrum kreativity
a inovácií v Nových Zámkoch,“ uviedla

7. septembra na stretnutí s novinármi vedúca

oddelenia podnikateľských činností Úradu BBSK a koordinátorka projektu Marína Spírová.
Prostredníctvom projektu Banskobystrická regionálna inovačná stratégia chce BBSK vytvoriť
prostredie priaznivé pre inovácie v malých a stredných podnikoch. Získané zdroje majú slúžiť
na zmapovanie potenciálov v oblasti vedy a techniky, ktoré sú v tomto regióne. Rovnako aj na
vypracovanie ďalších koncepčných materiálov na podporu tých odvetví, ktoré boli v regióne
rozvinuté, ale teraz zaostávajú. Medzi strategické patria strojárstvo, drevospracujúci,
elektrotechnický a farmaceutický priemysel. Po ukončení projektu budú k dispozícii kvalitné
podkladové materiály na čerpanie ďalších financií zo štrukturálnych fondov a rôznych
podporných programov EÚ. K dispozícii ich dostanú aj malí a strední podnikatelia, ktorí tak
budú mať väčšiu šancu získať tieto prostriedky na podporu a rozvoj svojho podnikania.
Projekt rozdelený do troch etáp by mali ukončiť kompletne začiatkom roku 2008.
Multifunkčné obchodno-zábavné centrum spoločnosti Europa SC, a. s., Banská Bystrica
Úverové

zmluvy

medzi

investorom

multifunkčného

obchodno-zábavného

centra

spoločnosťou Europa SC, a. s., Banská Bystrica, a Istrobankou, členom skupiny BAWAG, už
parafovali 11. júla predstavitelia tejto finančnej skupiny vo Viedni. Podľa predsedu
predstavenstva spoločnosti Europa SC a hlavného manažéra projektu Petra Valacha plne
akceptovali investičný zámer vybudovania Europa Shopping Centra (ESC) v Banskej
Bystrici.“Podľa plánov pokračuje nielen výstavba samotného centra, ale aj dolaďovanie
165/413

všetkých organizačných a finančných zámerov. Stavba sa dvíha zo stavebnej jamy, ktorá bola
mimoriadne veľkých rozmerov práve kvôli parametrom oboch budov, teda i Europa Bussines
Centra (EBC),“ uviedol P. Valach. Veľmi zložité, dokonca podľa neho výnimočné geologické
podmienky, lebo ide o rôznorodé podklady hornín na stavebnom pozemku Trosky, nad
ktorými krútia hlavami i geológovia, síce predlžujú samotné zakladanie stavby, čo však zatiaľ
vďaka vypätiu síl odborníkov nemá vplyv na ostatné dodávky. Z 330 pätiek stavby, ktoré
postupne zalievajú do podložia, kvôli problematickým podmienkam každú jednu posudzujú
osobitne. To znamená, tvrdí manažér stavby Slavomír Valach, že každá má akýsi „rodný list“
so všetkými svojimi parametrami. Podľa posúdenia geológov a statikov musia byť niektoré
pätky väčšie, iné majú tzv. mikropilóty, ktoré sú vystužené oceľovými tyčami a zapustené ešte
10 metrov navyše do zeme. Na časť hotových pätiek už upevňujú stĺpy, ktoré budú základom
celého skeletu. Po upevnení všetkých pätiek a stĺpov sa vytvorí podzemná časť ESC, určená
na parkovanie, garáže a technické zázemie. „Nepredpokladali sme ťažké geologické
podmienky, je to doslova výzva pre geológov, technikov i statikov,“ konštatoval manažér
stavby. Rovnako zložité je aj upevňovanie oporného múra, ktorého ukotvenie posudzujú
odborníci zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Na základe riešenia oporného
svahu vznikla i diplomová práca jedného zo študentov, teraz už absolventa tejto vysokej
školy, o zlomových bodoch a ich riešení vo svahu. Investor rátal s tým, že na pozemku je
celistvá hornina, a nie rôznorodé bridlicové horniny. Aj oporný múr musí byť posudzovaný po
častiach, podľa toho, aký druh hornín, s akou pevnosťou sa v tej-ktorej časti
nachádza.“Napriek tomu, že každý deň je na stavbe geológ a posudzuje aktuálny stav, do
konca roka 2005 chceme dokončiť hrubú stavbu, opláštiť ju a uzavrieť,“ doplnil S. Valach.
Dennodenne na stavbe ESC pracuje 90 až 100 stavbárov, technikov, robotníkov s asi 40
stavebnými strojmi.Súčasťou riešenia základov stavby je príprava na samotnú výstavbu EBC,
ktorá bude samostatným dielom. Jej dodávateľ bude známy do dvoch týždňov. Ide o 23poschovú budovu, ktorá by mala byť zvonku hotová súčasne s otvorením ESC na jeseň 2006.

Prvé výročie založenia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.
Takmer 33 miliónov Sk získala z eurofondov Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá si pripomína prvé výročie založenia.
edzi najúspešnejšie aktivity tejto neziskovej organizácie patrili podľa jej riaditeľa Jozefa
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Šimku projekty Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky a Špecialista na
propagáciu turistickej ponuky v regióne Banská Bystrica. Okrem toho agentúra vypracovala
vyše 30 projektov pre súkromných podnikateľov, obce a Úrad BBSK so zámerom podporiť
rozvoj aktívneho cestovného ruchu, znevýhodnené skupiny obyvateľov na trhu práce a nové
podnikateľské nápady a zrealizovala rôzne štúdie a prieskumy. Ak budú úspešné, prílev
financií sa do kraja ešte zvýši, prízvukoval 9. júna Šimko.
Agentúra spolupracuje s banskobystrickou Univerzitou Mateja Bela (UMB), Centrom
doktorandov, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými rozvojovými agentúrami
a mnohými mimovládnymi organizáciami.Cieľom agentúry je poskytovať poradenské,
konzultačné a vzdelávacie služby, ktoré podporia zamestnanosť ako aj regionálny rozvoj
a spoluprácu medzi regiónmi EÚ. Záujemcom aktívne pomôže pri spracovaní aj
implementácií projektov na získanie zdrojov z eurofondov.
Požiar výrobnej haly
21. apríla pri centre mesta horela výrobná hala Požiar výrobnej haly a skladovacích priestorov
súkromnej firmy likvidujú hasiči na Lazovnej ulici blízko centra Banskej Bystrice. Ako
uviedol okresný opreračný dôstojník Ivan Sršeň, požiar im nahlásili krátko po 10:00 hod. na
mieste zasahovalo 15 hasičov s troma cisternami. „Strecha objektu sa už prepadla,
predpokladám, že tam bude veľmi vysoká škoda,“ povedal Sršeň. Ako dodal, v hale boli
výrobky prenosnej vykurovacej techniky. Prípadné zranenia osôb zatiaľ neboli hlásené,
príčina požiaru sa dôkladne vyšetrovala.

Školstvo
Minister školstva v Banskej Bystrici
Reformu vzdelávania označil za jeden z rozhodujúcich krokov, ktoré musí urobiť slovenská
spoločnosť, minister školstva Martin Fronc počas otvorenia nového školského roku 5.
septembra na banskobystrickom bilingválnom španielskom Gymnáziu Mikuláša Kováča.
Rezort chod školstva zabezpečí, jeho kvalitu však ovplyvní aj množstvo financií, ktoré
dostane. Minister bojuje o rozpočet a pre školstvo chce získať čo najviac peňazí. Podľa
Fronca rezort potrebuje vyše tri miliardy korún. Aj ostatní ministri chcú získať čo najviac zo
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štátneho rozpočtu, pretože aj oni musia plniť stanovené úlohy. Musia sa však dohodnúť, ktoré
ciele sú prioritné. „Podľa môjho presvedčenia prioritné úlohy sú pre túto krajinu vzdelávanie
a výchova. Ak chceme mať vedomostnú ekonomiku, tak musíme do toho investovať. Skončil
sa čas, aby sme dávali peniaze na investičné ekonomické stimuly. Ekonomika sa už posunula
tak, že nie sme na to odkázaní. Potrebujeme dávať peniaze do vzdelávania, toto je perspektíva
a budúcnosť Slovenska,“ konštatoval Fronc. Najbližšie obdobie chce minister využiť na
stretávanie sa a pedagógmi, rodičmi žiakov a študentov a predstaviteľmi zriaďovateľov škôl
a hovoriť o s nimi o reforme vzdelávania. Tá je dôležitejšia ako nový školský zákon. Deti by
sa nemali učiť len množstvo poučiek, ale vzdelávať sa pre život, získavať to, čo v ňom budú
potrebovať a využívať. Štátny pedagogický ústav pracuje na nových štandardoch, do dvoch
rokov by malo dôjsť k zmenám v množstve učiva, ktorého by malo byť menej,“ uviedol
Fronc. Minister Fronc bude pokračovať v informatizácii školstva a postupne chce naštartovať
vzdelávanie v cudzích jazykoch. Novinkou by mal byť projekt nazvaný Školský autobus,
poskytovanie dopravy pre detí, ktoré majú problémy dostať sa v niektorých oblastiach do
vzdialených škôl, s realizáciou chce rezort školstva začať čo najskôr. Prítomní na otvorení
nového školského roka boli chargé d´affaires Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva v SR
Miguel Alonso Barrio, predstavitelia krajských školských úradov, štátnej správy
a samosprávy. Rovnako aj pedagógovia a žiaci viacerých banskobystrických škôl.
Pedagogicko – organizačné pokyny pre školy
Dňa 22. 08. 2005 vydalo Mesto B. Bystrica Pedagogicko – organizačné pokyny pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica dopĺňalo špecifické pedagogicko – organizačné pokyny pre školy
a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade s POP MŠ SR pre školský
rok 2005/2006.
Organizácia školského roka
Nový školský rok sa začal 1. septembra 2005, slávnostné otvorenie školského roka
a vyučovania sa začalo v pondelok 5. septembra 2005.
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Základne školy
Boli spravované Mestom Banská Bystrica. Uvádzame prehľad špeciálne profilovaných
základých škôl:
Výkaz o základnej škole podľa stavu k 15. 09. 2005
Por. č. Základná škola

Počet žiakov

Počet tried

Integrovaných Žiaci v ŠKD Počet oddelení Vzdelávacie poukazy

1.

Bakossova 5

410

18

1

76

3

386

2.

Ďumbierska 17

503

27

37

116

5

367

3.

Gaštanová 12

413

19

9

52

3

265

4.

Golianova 8

703

29

3

170

6

569

5.

Magurská 16

347

17

13

59

2

327

6.

Moskovská 2

551

25

11

125

5

537

7.

Okružná 2

137

9

2

36

2

155

8.

Pieninská 27

402

17

2

116

4

388

9.

Radvanská 1

701

32

5

168

6

634

10.

Sitnianska 32

405

19

6

62

2

325

11.

Spojová 14

795

33

1

305

11

529

12.

Š. Moysesa 14

522

20

0

185

7

359

13.

Tatranská 10

448

20

9

151

5

369

14.

Trieda SNP 20

682

27

1

164

6

631

15.

Hronská 47

46

3

0

38

2

44

7065

315

100

1823

69

116

SPOLU

6001

Špeciálna profilácia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Základná škola, Nám. Š . Moysesa 14

– jazykový variant

Základná škola, Ďumbierska 17

- mimoriadne nadaní žiaci(ERIN)

tzv. vyrovnávacie triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami
Základná škola, Magurská 16

- pre žiakov ZŤP

futbalové (hádzaná)
Základná škola, Golianova 8

- klasické lyžovanie, ľadový hokej

Základná škola, Okružná 2

- plavecko - atletické

Základná škola, Trieda SNP 20

- zabezpečuje dokončenie ZŠ po ukončení
povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku
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CVČ

ZŠ ako 9. roč. ZŠ
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica je 14 plnoorganizovaných základných
škôl (ZŠ), 1 malotriedna ZŠ, 27 materských škôl, Centrum voľného času (CVČ), Stredisko
služieb škole (SSŠ) a 27 zariadení školského stravovania pri MŠ (ZŠS ).
Mestský úrad koordinoval porady vedúcich pracovníkov základného a materského školstva :
Riaditelia ZŠ a CVČ sa zišli na odborných poradách v termínoch
20. september 2005, 18. október 2005, 15. november 2005, 13. december 2005. Porady sa
konali vždy o 9 00 hod. v zasadačke č. 250 Mestského úradu na ČSA 26 v Banskej Bystrici.
Riaditelia MŠ a SSŠ: mali porady 6.september 2005, 22. september 2005, 19. október 2005,
16. november 2005, 14. december 2005 Porady sa konali vždy o 13

00

hod. v zasadačke č.

290 Mestského úradu, ČSA 26 v Banskej Bystrici.
Riaditelia ZŠS pri MŠ a ZŠS pri ZŠ v Banskej Bystrici sa stretli na poradách 23. september
2005, 25. november 2005.Porady sa konali vždy o 9

oo

hod. v zasadačke č. 250 Mestského

úradu, ČSA 26 v Banskej Bystrici. Predsedovia Školských rád pri ZŠ a MŠ mali porady 23.
novembra 2005 vždy o 15 00 hod. v zasadačke č. 290 Mestského úradu. v Banskej Bystrici.
Spoločenské, kultúrne športové podujatia organizované Mestom Banská Bystrica, Centrom
voľného času, za spoluúčasti MŠ a ZŠ v meste.
Športové podujatie k 750. výročiu Mesta Banská Bystrica – plávanie, atletika
Horehronské hry
Základná škola Radvanská 1 v Banskej Bystrici:
Z hodnotiacej správy Základnej školy na Radvanskej ulici, ktorá je profilovaná na vyučovanie
matematiky a prírodovedných predmetov do kroniky citujeme zo správy o činnosti :
Naše mesto slávilo v tomto roku 750. výročie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo niekoľko
zaujímavých podujatí. Slávnostná akadémia, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni, sa
uskutočnila v máji v ZUŠ. S hodnotným programom sme sa predstavili aj na námestí. Júnové
odpoludnie sa nieslo pod názvom „Mesto deťom, deti mestu“. V priestoroch školy boli
umiestnené panely, na ktorých si naši šikovní žiaci prezentovali projekty k výročiu mesta.
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Zorganizovala sa súťaž o najkrajšiu fotografiu nášho mesta a tiež výstava, ktorú si mohli
prezrieť naši žiaci, rodičia a návštevníci školy.
Vo februári sme mali „Deň otvorených dverí“. V rámci tohto dňa nás navštívili aj budúci
prváci so svojimi rodičmi, tiež budúci piataci, ktorí sa prihlásili do matematickej triedy. Aj
žiakov 4. ročníka zo ZŠ - Malachov zaujímali priestory našej školy a jej ponuky. Pripravené
boli rôzne zaujímavé aktivity - interaktívne pokusy z F, CH, Pr, otvorene hodiny matematiky,
video zo života školy..
Žiaci 2. stupňa zorganizovali niekoľko príležitostných podujatí, hudobných súťaži pre žiakov
našej školy – vianočný a Valentínsky večierok, Mini playback show.
Okrem spomínaných podujatí sa naši žiaci zúčastnili vianočného koncertu v ZUŠ, ktorý
pripravil náš DSZ pod vedením p.Chlápkovej a Príbojovej. K jeho každoročným vystúpeniam
patrí aj účasť na FVFB v B.B., kde má možnosť reprezentovať nielen školu, ale aj mesto pred
hudobnou verejnosťou. Účinkuje v Štátnej opere DJGT. V máji sa zúčastnil medzinárodného
festivalu v Hradci Králové.

Postúpil na celoslovenskú súťaž „Mládež spieva“, ktorá sa

uskutoční v októbri. Svojim programom prispel aj na akadémie školy.
Na akadémii ku Dňu matiek žiaci vo svojom programe reprezentovali svoje schopnosti
vystupovať na verejnosti. Hodnotným programom spríjemnili odpoludnie svojich mamičiek.
Výlety , exkurzie a výcviky / lyžiarsky a plavecký/ sa realizovali podľa celoročného plánu. Na
škole sme na jeseň a na jar zorganizovali zber papiera, priebežne počas roka sa zbierali
ekoobaly. V priebehu roka

sme ochotne poskytovali priestory školy pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť na rôzne súťaže a podujatia v rámci regiónu: Prednes poézie a prózy,
Pytagoriáda, športové turnaje podľa potreby.
Na škole sa uskutočnilo ešte mnoho iných zaujímavých podujatí, výstav, ktoré pripravovali
naši žiaci so svojimi pedagógmi:
Výstavy:

Dary prírody – 1. stupeň
Máme šikovné ruky – ŚKD
Najkrajšie sviatky roka očami detí – 1. stupeň
Deň Zeme – poznávame prírodu svojimi prácami
Kniha – môj priateľ, využitie voľného času
Projekty z CJ, SJ, F, CH, Z – 2. stupeň

Iné aktivity:

výsadba okrasných rastlín do okien budovy školy – 2. stupeň
Matboj v prírode – 2. stupeň
Deň radostí – športové stretnutie na Deň otcov
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V školskom roku 2004/2005 sa vychádzalo z celoročného programu práce školy,ktorý sa
podľa potreby aktuálne dopĺňal rôznymi úlohami. Na škole je 745 žiakov I. a II. stupňa.
Neprospelo 13 žiakov; opravné skúšky budú robiť 11 žiaci. Pokarhanie triednym učiteľom má
21 žiakov, riaditeľom školy 15 žiakov. 17 žiakov má zníženú známku zo správania (z toho 7 –
2. stupňa; 3 – 3. stupňa ; 7 - 4. stupňa). Všetky pokarhania riaditeľom školy a znížené známky
zo správania boli vopred prekonzultované s riaditeľom školy, rodičia týchto žiakov boli
informovaní. Väčšina z nich bola počas roka predvolaná pred výchovnú komisiu, ktorá
pracuje v zložení – riaditeľ školy, ZRŠ, výchovný poradca, TU a rodič. V prípade potreby bol
pozvaný aj žiak. Všetky tieto stretnutia sú zaevidované na vedení školy. Každý TU si vedie
podrobnejší komentár aj s príslušnými opatreniami.
Dochádzka: V školskom roku bolo vymeškaných 66750 hodín. Neospravedlnených hodín je
2795, z toho rómski žiaci mali 2007 hodín, čo je 71,81 %. V prípade väčšieho počtu
vymeškaných hodín sme úzko spolupracovali s MsÚ – referátom sociálnych vecí a bytovej
politiky. Pozastavené rodinné prídavky týchto žiakov sme použili na vyplatenie stravy
a zakúpenie základných školských potrieb. Chválihodné je, že bolo aj veľa šikovných , ktorí
počas roka reprezentovali na rôznych súťažiach a podujatiach, šírili dobré meno školy. To, že
ich záujmy boli rozvíjané správnym smerom, svedčí množstvo úspešných umiestnení.
Hlavným strategickým zámerom školy bolo prehlbovanie humanizácie, uplatňovanie tvorivej
činnosti, vytváranie dobrých medziľudských vzťahov, zvyšovanie odborného rastu učiteľov.
Na veľmi dobrej úrovni bola vzájomná komunikácia medzi kolegami, vhodným spôsobom
sa rozvíjal vzťah na úrovni žiak – žiak; žiak – učiteľ. U žiakov sa rozvíjala samostatnosť,
zodpovednosť a sebahodnotenie. Vytvárali sa im podmienky pre získavanie nových poznatkov
a zručností s pocitom bezpečia a radosti zo školskej práce. Zveľaďovali životné prostredie
školy a jej okolia so zameraním na estetické cítenie. Praktizovali sme zdravý spôsob života,
vytvárali prostredie a atmosféru pre telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu. Nezanedbávala
sa ani spolupráca rodiny a školy. Pokračovalo sa v poradenskej službe pre rodičov,
informovanosti, čím sa prehlbovala aj vzájomná dôvera.Vzhľadom na profiláciu školy
pokračovali na druhom stupni vo vybraných triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky
a prírodovedných predmetov v každom ročníku. Svoje vedomosti a talent si mali možnosť
rozvíjať aj na nepovinných predmetoch CvM, práca s počítačom s prístupom na internet.
Talenty sa na škole rozvíjali v rôznych oblastiach. Zúčastňovali sa mnohých predmetových
olympiád, súťaží s využitím odborných vedomostí a zručností, podujatí /v rámci školy, mesta,
regiónu, ba aj Slovenska/, kde získali krásne umiestnenia, alebo ocenenia. Cieľom riadiacej
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činnosti bolo zabezpečiť celkový chod školy s dôrazom na kvalitu výchovno - vzdelávacej
práce a plynulé plnenie úloh v školskom roku 2004/2005, čo sa nám priebežne podľa plánu
darilo plniť. V riadení a rozhodovaní pedagogického zboru boli využívané porady so ZRŠ,
rozšírené vedenie, na ktoré boli pozývaní vedúci MZ, PK, výchovný poradca, koordinátori
a podľa potreby aj pani ekonómka a pani vedúca ŠJ. Zasadnutia pedagogického kolektívu sa
organizovali podľa časového harmonogramu, v prípade potreby aj v inom termíne.Jednotlivé
plnenia cieľov a ich realizácia boli podrobnejšie a konkrétnejšie rozpracované v ďalších
bodoch správy. V škole v tomto školskom roku pracovalo 52 pedagogických zamestnancov
z toho14 na I. stupni, 32 na II. stupni a 6 v ŠKD /od septembra do januára 2005 v ŠKD
pracovalo 7 pedagógov/. Na riadení školy sa podieľa riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy
pre I. a II. stupeň, výchovný poradca a vedúci metodických orgánov /9 členov/. ZRŠ pre II.
stupeň je zároveň štatutárnym zástupcom riaditeľa školy. Na prvom stupni bolo 13 tried
s počtom žiakov 277 a na druhom stupni 20 tried s počtom žiakov 469, bez triednictva je 12
učiteľov. ŠKD navštevovalo detí.
Na I. stupni sa učilo podľa základného variantu v 1., 2. ročníku, v 3. C a v 4. C, D, podľa
jazykového variantu v 3. A, B a v 4. A, B triede.Na II. stupni sa učilo podľa učebných plánov
pre 5. - 9. ročník ZŠ. V 5.D; 6.D; 7.D ; 8.D; 9.D sa učilo podľa plánov pre triedy
s RVMPP a v ostatných 15-tich triedach podľa variantu 2. V 7. – 9. ročníku sme rozširujúcu
hodinu týždenne dopĺňali telesnou výchovou okrem 7.A, 8.A a 9.A. V týchto troch triedach sa
vyučovala

konverzácia

z cudzieho

jazyka.V prvom

polroku

sa

v treťom

ročníku

neklasifikovala prírodoveda a vlastiveda, vo všetkých ročníkoch 1. – 9. sa neklasifikovala HV,
VV, TV, TCHV, /PV I.st./, v 1. ročníku a na druhom stupni EV, NV. Všetci vyučujúci sa
riadili vypracovanými časovo- tématickými plánmi, dodržiavali učebné osnovy a pokyny na
úpravu obsahu jednotlivých predmetov. V školskej jedálni pracovalo 6 zamestnancov.
Stravovalo sa 402 stravníkov, z toho detí 330. Strava bola chutná a pestrá. Zo strany rodičov
neboli žiadne výrazné sťažnosti. Nepedagogických zamestnancov je 14,1 - / p. ekonómka;
THP; p. školník; p. a 11,1 upratovačiek/.Učitelia pripravovali žiakov na rôzne súťaže, ktoré aj
organizačne zabezpečovali- MO, Pytagoriáda, Prednes poézie a prózy, Kráľ čitateľov,
športové súťaže /futbalový turnaj/, výtvarné súťaže. K úspešnému priebehu zápisu žiakov do
1.ročníka prispeli učitelia spolu so žiakmi svojimi prácami, veľmi dobrá bola spolupráca
s okolitými MŠ.K zvyšovaniu úrovne prírodovedných predmetov na 1.stupni prispela
spolupráca so SAŽP. Rozvíjala sa aj telesná zdatnosť detí, úspešne absolvovali plavecký
výcvik. Vyučujúci sa spolu so žiakmi zapájali do rôznych aktivít.
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Vyučujúci podnecovali a rozvíjali samostatné a tvorivé myslenie žiakov, formovali ich zdravé
sebavedomie zaujímaním vlastných stanovísk k problémom. Zaraďovali a plnili priebežne
úlohy zamerané na enviromentálnu výchovu - zdravý životný štýl, pričom vychádzali
z lokálnych a regionálnych problémov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav žiakov. Viedli žiakov
k šetrnému zaobchádzaniu s učebnými pomôckami v odborných učebniach. Pozitívny vzťah
k jednotlivým predmetom posilňovali účasťou na rôzných exkurziách, výstavách a besedách.
Pozornosť sa venovala nadaným žiakom, ktorí dosiahli pekné umiestnenia. Okrem klasických
súťaží sa zapojili do korešpondenčnej fyzikálnej súťaže FYZIQ.OK – okresné kolo, KK –
krajské kolo , SK- slovenské kolo/
V rámci organizovania rôznych besied, výstav, podujatí spolupracovali s týmito inštitúciami:
CVČ, SAŠS, futbalový oddiel FC – Junior Radvaň, Tihányho kaštieľ, SAŽP, ALFA-BIO,
LHM, OOS, Turzov dom, Bábkové divadlo v B. B., Štátna opera, Okresná knižnica, Štátna
vedecká knižnica, MŠ, ZUŠ, PPP, DIC, Oxico, Oxford, University press, British Council,
Alliance Francaise, Galérie, Nadácia - Zdravé mesto.
Stredné školy
Na prijímacom konaní pre budúci školský rok sa na 87 stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), zúčastnilo 6 776 uchádzačov
o štúdium. Na niektorých, napríklad Obchodnej akadémii na Skuteckého ulici, Strednej
priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici i na ďalších školách záujem žiakov
prevyšoval počet voľných miest. Proti neprijatiu sa odvolalo 169 zákonných zástupcov
uchádzačov o štúdium, ktorí absolvovali prijímačky. Odvolacia komisia prijala následne päť
žiakov na uvoľnené miesta po tých uchádzačoch, ktorí napriek prijatiu na školu neodovzdali
v stanovenom termíne zápisný lístok. V odvolacom konaní prijali žiakov v poradí, v akom
uspeli na skúškach,“ uviedla 21. júla pre médiá vedúca oddelenia školstva a odboru školstva
a športu Milica Selčanová.Podľa zákona je dĺžka povinnej školskej dochádzky desať rokov.
Znamená to, že každý, kto ukončí základnú školu, musí pokračovať v ďalšom štúdiu ešte
minimálne jeden rok.
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Ako jediná slovenská univerzita
Banskobystrická Univerzita Mateja Bela (UMB) má ako jediná slovenská univerzita zmluvu
o spolupráci so Štátnou sanktpeterburskou univerzitou v Ruskej federácii (RF). S jej
predstaviteľmi ju podpísal rektor UMB Milan Murgaš počas návštevy významnej ruskej
univerzity v júĺi 2005. Predmetom spolupráce bola podľa rektora výmena študentov
a učiteľov medzi fakultami partnerských univerzít a spoločný výskum a publikačná činnosť.
Predpokladá, že ju začnú rozvíjať od nového akademického roku 2005/2006, pričom fakulty
oboch vysokých škôl budú kooperovať individuálne. S iniciatívou nadviazať spoluprácu
s UMB vyšla rektorka sanktpeterburskej univerzity profesorka Ľudmila Alexejevna Verbicka,
ktorá ju navštívila počas summitu prezidentov USA a RF Busha a Putina v Bratislave vo
februári. Bola totiž v sprievode prezidenta Vladimira Putina, lebo je jeho poradkyňou pre
vysoké školy. Putin a jeho manželka sú absolventi spomínanej ruskej univerzity. „Rektorka
prejavila záujem o kontakty, my sme pripravili zmluvu a druhá strana ju akceptovala. Pre
UMB sa rozhodli preto, lebo zachytili pozitívne referencie o nej,“ konštatoval Murgaš. UMB
má podľa neho veľa zaujímavých študijných programov, ktoré u nich neexistujú, ako aj
rovnaké fakulty, ktoré by mohli spolupracovať. Jednoznačne to svedčí o tom, povedal
Murgaš, že UMB je vysokou školou postupne sa prezentujúcou aj v zahraničí. Doteraz to bolo
najmä v krajinách EÚ, ale keďže RF je zaujímavým trhom vysokoškolského vzdelávania,
chce UMB vstúpiť aj na toto teritórium. Štátna sanktpeterburská univerzita je najstaršou v RF.
Založil ju v roku 1724 dekrétom cár Peter I. Na jej 20 fakultách študuje 30 tisíc poslucháčov.
Univerzita patrí medzi špičkové vysoké školy v RF, šiesti z radov jej učiteľov sú nositeľmi
Nobelovej ceny.

Kresba roku v Prahe – úspech Banskobystričanky
Banskobystričanka Veronika Priehodová študentka na prestížnej Vysokej škole umeleckého
priemyslu v Prahe získala v školskom skom roku 2004/2005 Cenu za najlepšiu kresbu roka.
Krátko o projekte
Každý rok se na konci letného semestru vystaví z celkových cca 4 500
kreseb (které vzniknú počas školského behu) nejlepších čtyridsať kresieb, z ktorých
návštevníci školskej výstavy hlasovaním na podpísaných hlasovacích lístkoch
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určia najlepšiu kresbu roku.Vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo ako súčasť slávnostného
otvorenia nového akademického roku VŠUP.S cenou souvisí finančná odmena 15 000 Kč,
ktorú venovali sponzori.
Víťazi všetkých ročníkov Kresba roku VŠUP Praha
1996/1997 Zdeněk Daněk
1997/1998 Marie Varvodičová
1998/1999 Marie Varvodičová
1999/2000 Vladislav Staněk
2000/2001 Jitka Skuhravá
2001/2002 Jakub Troják
2002/2003 Iva Řehová
2003/2004 Lenka Stejskalová
2004/2005 Veronika Priehodová – Banská Bystrica
Pre zaujímavosť uvádzame, že Veronika je dcérou poslankyne Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici Ing. arch. Ľudmily Priehodovej

z

ATELIÉRU URBANIZMU

a ARCHITEKTÚRY, Skuteckého 21 v Banskej Bystrici.

UMB internátne ubytovanie
Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici by za ubytovanie v jej internátoch nemali
do konca tohto roka platiť viac, ako doteraz. V troch zariadeniach je približne 2100 postelí
a ich prevádzkovateľ dokáže vyhovieť približne trom štvrtinám žiadateľov o ubytovanie.
„Mesačný poplatok za ubytovanie je od 1100 do 1350 korún. Cena za ubytovanie závisí od
vybaveností internátu ako aj od toho, či študenti bývajú v jedno, dvoj, alebo trojposteľovej
izbe. Poplatok za ubytovanie neplánujeme zatiaľ zvyšovať, avšak ak vzrastie cena energií
a dodávateľských služieb, budeme ho musieť upraviť,“ uviedol 4. augusta pre médiá vedúci
Správy účelových zariadení UMB Jozef Mrena.
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Osemročné gymnáziá
Krajiny úspešné v prieskume PISA majú homogénny systém vzdelávania až do 16 roku veku
žiakov. Osemročné gymnáziá sa v našom školskom systéme neosvedčili. Samy síce dosahujú
dobré výsledky, ale za cenu znižovania celkovej úrovne základného a stredného školstva. Na
tlačovej besede dňa 26.

apríla -

počas

odbornej konferencie o stave školstva

v Banskobystrickom kraji to uviedla Alena Tomengová zo Štátneho pedagogického ústavu.
Porovnávací výskum v rámci programu medzinárodného hodnotenia žiakov PISA totiž okrem
slabej úrovne čitateľskej gramotnosti

ukázal aj veľkú závislosť vzdelávacích výsledkov

slovenských žiakov od ich sociálno-ekonomického zázemia. Osemročné gymnáziá ju ako
školy s vyšším spoločenských statusom podľa Tomengovej ešte zvyšujú. „Mala by sa posilniť
kompenzačná úloha školy, a to nielen zavedením povinnej aspoň ročnej predškolskej
dochádzky, ale treba zabojovať aj proti segregácii šikovných detí na osemročné gymnáziá,“
uviedla Tomengová. Ako dodala, v tých krajinách OECD, ktoré sa v PISA umiestnili
v najlepšej desiatke, nepoznajú selekciu žiakov do rôznych typov škôl až do 16 rokov ich
veku. „Odkastovanie“ 10-ročných detí na osemročné gymnázia spôsobuje veľké rozdiely
medzi výkonmi detí. V základných školách zostávajú len slabší žiaci, triedy nemajú lídrov
a pozitívne vzory. V osemročných gymnáziách sú zasa deti často preťažované, vo vyučovcích
metódach 10-ročných a 18-ročných nie sú rozdiely. „Berie sa im detstvo,“ povedala
Tomengová. Pôvodne sa osemročné gymnáziá zriaďovali s myšlienkou podpory výnimočne
nadaných detí. V súčasnosti je však ich počet taký veľký, že túto úlohu neplnia. Priestor pre
najšikovnejších žiakov by podľa Tomangovej mali vytvárať jednotlivé základné školy. Po
obsahovej reforme totiž budú môcť samy stanoviť až 60 percent učiva.Vedúci odboru školstva
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Dominik Šmondrk

uviedol, že nariadiť

zrušenie alebo útlm osemročných gymnázií nemôžu jednotliví zriaďovatelia. Malo by to
urobiť ministerstvo centrálne pre celé školstvo. Je však otázne, či je to priechodné, najmä
u súkromných a cirkevných škol. Osemročné gymnáziá existujú podľa neho najmä v štátoch
bývalého Rakúsko-Uhorska. Banskobystrický samosprávny kraj zorganizoval konferenciu
o stave školstva z dôvodu, že žiaci tohto kraja sa v prieskume PISA umiestnili zo Slovenska
najhoršie. Výstupom konferencie by mali byť konkrétne odporúčania pre ministertvo
školstva, Štátny pedagogický ústav, zriaďovateľov škôl, metodicko-pedagogické centrum
a krajský školský úrad.
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Konferencia o aktuálnom stave na školách
Pod záštitou BBSK sa konala

26. 4. 2005 v Banskej Bystrici

celokrajská konferencia

o aktuálnom stave na školách. Na konferencii sa zúčastnilo približneo 150 pedagógov a hostí.
Dôvodom

usporiadania konferencie boli nepriaznivé výsledky deviatakov zo Slovenska

v medzinárodnom hodnotení, na ktorom sa ako člen OECD zúčastnilo Slovensko v apríli
2003. Na medzinárodnom porovnávacom výskume PISA sa zúčastnilo 41 krajín. Testy mali
zistiť, ako sú deviataci pripravení na reálny život a učenie po skončení školskej dochádzky.
Štatistické výsledky boli známe v decembri 2004, pričom najmä pre mladých ľudí
z Banskobystrického kraja nedopadli najlepšie. V matematike a prírodných vedách Slovensko
obsadilo 20. miesto. Horšie výsledky oproti ostatných štátoch, aj v rámci V4, dosiahlo v tzv.
riešení problémov a v čitateľskej gramotnosti. Slovensko sa zaradilo medzi posledné miesta
v rámci Európskej únie. Testy absolvovalo 7 300 žiakov na 280 školách. Hodnotili sa aj kraje,
pričom najhoršie dopadol práve Banskobystrický. Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že je
dôležité orientovať sa na žiaka a zmeniť aj obsah vyučovania. Dôležité je aj sociálnoekonomické zázemie žiakov. Na konferencii odznel návrh, aby deti minimálne rok chodili do
škôlky, kým pôjdu do školy, ďalej vzniká nutnosť očistiť vplyv rodičovského zázemia,
eliminovať rozdiely vo výkonoch medzi výberovými školami ( 8-ročnými gymnáziami )
a ostatnými základnými školami. Aby nedochádzalo k selekcii žiakov už v materských
školách. Výsledky jednoznačne hovoria o poklese úrovne školstva a to od roku 1995, 1999
a 2003. Najbližšie sa podobné testovanie uskutoční v roku 2006. Hlavnou oblasťou bude
prírodovedná gramotnosť a v roku 2009 sa PISA vráti k testovaniu čitateľskej gramotnosti.
Časť budúceho testovania sa uskutoční prostredníctvom informačných technológií- PC- žiaci
nebudú používať pero a papier, ale klávesnicu počítača.

Porada riaditeľov škôl
V dňoch 29. – 30. septembra 2005 usporiadal odbor školstva a športu BBSK na Látkach –
Prašivá pracovnú poradu riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Úradu banskobystrického samosprávneho kraja. Pracovné stretnutie je
usporadúvané každoročne s cieľom informovať pozvaných o najdôležitejších zmenách
a úlohách v oblasti školstva pre ďalšie obdobie. Poradu otvoril vedúci odboru Ing. Dominik
Šmondrk, so svojimi príspevkami vystúpili Mgr. Anna Szogediová, prednostka KŠÚ Banská
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Bystrica, Ing. Mária Kolárska, vedúca oddelenia KŠÚ Banská Bystrica, RNDr. Juraj Bódi,
predseda komisie školstva a mládeže pri Zastupiteľstve BBSK, Ing. Jozef Lauko, riaditeľ
Štátnej školskej inšpekcie – ŠIC Banská Bystrica. V diskusii sa riaditelia vyjadrili
k problémom, ktoré zažívajú pri svojej každodennej práxi. Hovorili aj o nových maturitných
skúškach, ich obsahu a priebehu a taktiež o financovaní stredných škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Prijímacie skúšky
pre školský rok 2005/2006 na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Prijímacieho konania pre školský rok 2005/2006 sa uchádzači o štúdium na stredných školách
mohli zúčastniť v štyroch termínoch: v marci na školách, kde sa vyžaduje overenie
špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, 2. mája a 5. mája na všetkých ostatných
stredných školách a 16. júna v ďalšom termíne tí, ktorí dovtedy neboli prijatí na žiadnej
strednej škole. V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa prijímacích skúšok zúčastnilo
6776 žiakov, ktorí majú záujem študovať na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK. Na niektorých školách záujem o štúdium presahoval možnosti prijatia žiakov, nie
všetci sa na vybrané školy dostali. Proti neprijatiu sa odvolalo celkom 169 zákonných
zástupcov žiakov, odvolacia komisia podané odvolania riešila a z uvedeného počtu bolo
prijatých 5 žiakov na uvoľnené miesta žiakov, ktorí napriek prijatiu na školu neodovzdali na
nej zápisný lístok. V odvolacom konaní boli žiaci prijatí v poradí, v akom boli úspešní na
prijímacích skúškach. Prijímacie konanie bude uzavreté vtedy, keď už nebudú záujemcovia
o ponúkané miesta, keď sa vyrovná záujem o štúdium a ponuka voľných miest. Odvolacia
komisia zriaďovateľa musí po poslednom kole prijímacích skúšok umiestniť na voľné miesta
všetkých žiakov základných škôl, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a ukončia ju počas
štúdia na strednej škole.
Štúdium na UMB
O štúdium na UMB v akademickom roku prejavilo vyše 9800 absolventov stredných škôl.
Prijímacie skúšky absolvovalo viac ako 7700 uchádzačov, z nich doteraz 4269 prijali. Značný
záujem bol aj o externé štúdium. Z vyše 5200 prihlásených sa na skúškach zúčastnilo takmer
4200, z nich prijali 3338 uchádzačov. Konečný počet prvákov v oboch formách štúdia bude
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známy až po zápisoch v septembri. Viacerí totiž skúšky úspešne zvládli aj na iných vysokých
školách a na UMB sa nezapíšu. V minulých rokoch na štúdium na UMB nenastúpilo približne
30 percent prijatých.“Už tretí rok je medzi slovenskými vysokými školami najvyšší záujem
o štúdium na Univerzite Mateja Bela. Máme najvyšší rozdiel medzi tými, ktorí sa hlásia na
štúdium a tými, ktorých môžeme prijať. V tomto prijímacom pokračovaní sme mali troch
záujemcov na jedno miesto. Preto nemusíme organizovať dodatočné prijímacie skúšky, ako
niektoré iné vysoké školy,“ uviedol na tlačovej besede rektor Milan Murgaš.Najväčší záujem
bol o štúdium na Právnickej fakulte. Z 919 záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnili na
skúškach, prijali dvesto. Nápor bol aj na Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov,
najmä na študijný program diplomacia a medzinárodné vzťahy. Rovnako tak i na Filologickú
fakultu, na ktorej sa študujú cudzie jazyky, tlmočníctvo a prekladateľovo. Medzi vyhľadávané
patria aj viaceré študijné programy Ekonomickej fakulty. Záujemcovia o niektoré programy
Fakulty humanitných vied, Fakulty prírodných vied a na Pedagogickej fakulte nemuseli
vykonať prijímacie skúšky. Ich dekani totiž akceptovali výsledky celoštátnych maturitných
skúšok a vopred stanovili kritériá pre prijatie na štúdium. Tie splnilo viac stredoškolákov, ako
sa predpokladalo, no prijaté kritériá už neskôr nebolo možné zmeniť.Rozhodnutie o nekonaní
skúšok je výlučne v právomoci dekanov fakúlt. Vedenie univerzity im do ich rozhodnutí
nezasahovalo. Potvrdilo sa však, že napriek jednotným maturitám známky neodrážajú
skutočné vedomostí žiakov. Zrejme to bude mať dopad na určité „triedenie“ študentov
v prvom, druhom a v treťom semestri, konštatoval Murgaš.Na UMB by malo v budúcom
školskom roku študovať približne 16 tisíc vysokoškolákov. Univerzita má osem fakúlt, k 1.
septembru sa Fakulta financií zlúči s Ekonomickou fakultou a „včlení“ sa do nej. UMB
ponúka približne 600 študijných programov, asi tretina z nich sa nevyučuje na žiadnej inej
slovenskej vysokej škole.
Zanikla Fakulta financií,
Banskobystrická Univerzita Mateja Bela bude mať od 1. septembra namiesto doterajších
osem len sedem fakúlt. Posledný augustový deň zanikla Fakulta financií, ktorá sa zlúči
s Ekonomickou fakultou. „Z päťdesiatich učiteľov a vedeckých pracovníkov 41 prechádza na
Ekonomickú fakultu. Z pätnástich administratívnych pracovníkov prechádzajú piati. Všetci
študenti Fakulty financií v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie prejdú
na Ekonomickú fakultu a budú pokračovať v tomto štúdiu,“ uviedol 14. júla rektor Milan
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Murgaš. Aj finančná situácia núti univerzitu, aby integrovala svoje sily. Spojenie
spomínaných fakúlt bude mať výhodu i pre asi 800 študentov terajšej Fakulty financií, pretože
dostanú šancu študovať aj iné programy na Ekonomickej fakulte. Ako dodal Murgaš, sú na
nej odborníci, zároveň garanti i pre doktorandské štúdium, ktoré na Fakulte financií kvôli ich
absencii jej poslucháči študovať doteraz nemohli.Proces integrácie, ktorý sa už na UMB
začal, bude pokračovať nenásilnou formou. Medzi prvými sa pravdepodobne integrujú
rovnaké katedry, ktoré pôsobia na viacerých fakultách. Rektor konštatoval, že sa tým odstráni
ich duplicita a triplicita a postupne sa vytvorí iba jedna fakutla, ktorá zabezpečí výučbu pre
ostané. Na UMB by malo v novom akademickom roku študovať približne 16 tisíc mladých
ľudí. Rektor Murgaš informoval, že záujem o prijatie do prvého ročníka denného štúdia
prejavilo vyše 9 800 absolventov stredných škôl. Prijímacie skúšky z nich absolvovalo viac
ako 7 700, z toho takmer 4 300 úspešne. Podľa poznatkov z minulých rokov sa však
z prijatých uchádzačov približne jedna tretina na štúdium v septembri nezapíše. Je to aj tým,
že ich prijali na iné vysoké školy.
Oslavy Dňa študentov
Spomienkou na študentské protesty v rokoch 1939 a 1989, ale aj na nedávnu tragickú smrť
študenta Daniela Tupého, malo byť

zhromaždenie študentov 15. novembra

ktoré

organizovala Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) v Banskej Bystrici. „Program sa otvoril
na Námestí SNP o 17:00. Prišli osobnosti spoločenského života Banskej Bystrice, ktoré zažili
rok 1989 ešte ako študenti. Prišli porozprávať o tom, ako oni videli vtedajšie udalosti aj čo si
myslia o študentskom živote v súčasnosti,,“ povedala pre médiá jedna z organizátoriek
podujatia Zita Bajúszová. Príhovory účastníkov Novembra striedali piesne s gitarovým
sprievodom. „Celé by to malo mať nádych študentských stretnutí z osemdesiateho deviateho,“
myslí si Bajúszová.oslavy Dňa študentov otvorili rozhovory s účastníkmi Novembra. Program
pripomienky Dňa študentov pokračoval vytvorením ľudskej reťaze ako symbolu jednoty
študentov, sviečkovým pochodom po námestí a minútou ticha na počesť obetí násilia z rokov
1939 a 1989 a útokov xenofóbnych násilníkov. Súčasťou akcie bolo aj rozdávanie letákov
s informáciami o historických súvislostiach Dňa študentov. Väčšina študentov totiž podľa
Bajúszovej vie o 17. novembri len to, že majú v škole voľno, ale nevedia prečo.Oslava Dňa
študentov v Banskej Bystrici bude pokračovať od 18:30 cyklickým premietaním historických
dokumentov v Irish pube a od 20:00 koncertom a premietaním krátkych študentských
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videofilmov v kaviarni Aura. Hoci Deň študentov je až 17. novembra, ŠRVŠ kvôli
zabezpečeniu

dostatočnej

účasti

študentov

organizuje

spomienkové

zhromaždenia

v univerzitných mestách už dnes. Vo štvrtok 17. novembra je totiž štátny sviatok a voľný deň,
väčšina študentov preto odíde na predĺžený víkend domov ešte v stredu popoludní. Účasť na
oslave Dňa študentov v Banskej Bystrici si Bajúszová netrúfa odhadnúť. „Keď poznám
svojich spolužiakov, nemám optimistické očakávania, ale rada sa nechám prekvapiť,“
povedala pre agentúru . Informačné plagáty o akcii boli okrem Univerzity Mateja Bela
a Akadémie umení aj na stredných školách v meste.
Letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
Prvý letný kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov žijúcich v zahraničí otvorili 11.
júla v Banskej Bystrici. Pre vyše dvadsať krajanov z Kanady, Švédska, Fínska, Švajčiarska,
Poľska, Maďarska, Rakúska, Chorvátska a Ukrajiny ho pripravilo banskobystrické Metodické
centrum Univerzity Mateja Bela (MC UMB) pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a zahraničných študentov. „Kurz trval do 30. júla. Účastníkmi boli prevažne mladí ľudia,
študenti, ktorých aspoň jeden z rodičov má slovenský pôvod. Aj z toho dôvodu sú štipendisti
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Slovenčinu ako tak ovládajú aspoň v ústnej
podobe. Počas kurzu by sa mali zdokonaliť v hovorovej komunikácii, ale predovšetkým
v písomnej,“ uviedla pre médiá riaditeľka MC UMB Anita Murgašová.Účastníci kurzu,
ktorých odporučili naše ambasády v zahraničí a krajanské spolky, absolvujú povinne každý
deň dopoludnia štyri vyučovacie hodiny zamerané na slovenský jazyk. Popoludní ďalšie tri
hodiny podľa vlastného výberu. Tie sú orientované na literárne pamiatky v Banskej Bystrici
a jej okolí, školstvo, geografiu a históriu Slovenska, staré remeslá, Slovensko a jeho
postavenie v Európskej únii a na ďalšie oblasti. Väčší záujem ako o históriu prejavili účastníci
kurzu o prítomnosť Banskej Bystrice a Slovenska, podotkla Murgašová.Ako Murgašová
dodala, medzi účastníkmi je aj Hynynen Tapani z Fínska, ktorý navštevuje katedru
slovanských jazykov v meste Jyvaskyla. Prišiel sa zdokonaliť, pretože sa venuje prekladu
slovenských diel pre deti a mládež do fínskeho jazyka. Počas víkendov organizátori kurzu
pripravili pre účastníkov viacero exkurzií. Napríklad návštevu Detvy, Hriňovej, Hrochote či
Očovej, rodiska Mateja Bela. Zavítajú aj do Tajova pri Banskej Bystrici, kde navštívili rodný
dom Jozefa Gregora Tajovského a vynálezcu Jozefa Murgaša. Vyberú sa tiež do Bratislavy,
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Modry, Uhrovca, Košarísk, na Bradlo a na ďalšie miesta späté s históriou Slovenska.Na záver
kurzu úspešní absolventi dostali certifikát o jeho absolvovaní.

Zasadnutie Prípravného výboru VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve
CANTUS CHORALIS SLOVACA 2006 sa usktočnilo dňa 14.9.2005 Prítomní: Prof. Ing.
Jozef Benčo, doc. PaeDr. Milan Pazúrik, PaedDr. Marianna Kološtová, PhD., Mgr. Igor
Gašpar, Mg.A. Janka Škvarková, ArtD., Prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc., PhDr. Marianna
Bárdiová,PhDr. Ľudmila Červená . Prof. Benčo privítal prítomných členov Prípravného
výboru VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca 2006.
Prof. Langsteinová vyhodnotila priebeh, organizačno- technické zabezpečenie a celkovú
umeleckú stránku XI. ročníka festivalu Akademickej Banskej Bystrice a vyslovila
poďakovanie všetkým členom prípravného výboru, moderátorke a dirigentom našich zborov,
pánovi prorektorovi prof. Jozefovi Benčovi, ako aj pánovi rektorovi doc. Milanovi
Murgašovi, ktorý festival otváral. Pani prof. Langsteinová upozornila na význam a potrebu
venovať väčšiu pozornosť propagácii festivalu ABB, a to najmä skvalitnením existujúcej
WEB stránky venovanej festivalu (jej obsahovej časti a pridaním fotodokumentácie)
a ponechaním tejto WEB stránky v rámci univerzitnej stránky na stálo. Doc. Pazúrik predložil
stručnú charakteristiku a organizáciu VII. medzinárodného sympózia Cantus choralis 2006, so
všetkými organizačnými náležitosťami. Doc. Pazúrik dal na zváženie termín konania
medzinárodného sympózia Cantus choralis, ktorý by mal byť vyhovujúcim pre čo najväčší
počet zúčastnených a zainteresovaných.PhDr. Bárdiová navrhuje venovať nasledujúci ročník
Cantus choralis jubilantom (p. Gajdoš, p. Mikula, manželom Burlasovým, p. Očenášovi a p.
Cikkerovi). Termín konania medzinárodného sympózia Cantus choralis bol určený na 19.-21.
októbra 2006.Hlavným organizátorom bude opäť UMB Banská Bystrica, pod záštitou rektora.
Prorektor prof. Benčo schvaľuje predloženú organizáciu Cantus choralis ako aj s ňou súvisiaci
finančný rozpočet.
Zľavy v MHD pre študentov
Podmienky na udelenie dotácie prevádzkovateľovi mestskej dopravy (MHD), ktoré prijalo na
svojom zasadnutí 15. februára banskobystrické mestské zastupiteľstvo (MsZ), sú podľa
vedenia Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici kontraproduktívne, diskriminujúce
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a poškodzujúce záujmy univerzity, jej poslucháčov a v konečnom dôsledku aj záujmy mesta.
Nie je totiž medzi nimi zľava na cestovnom pre vysokoškolákov a aj 50-percentná zľava pre
stredoškolákov sa týka len tých, ktorí majú trvalý pobyt v Banskej Bystrici. „V civilizovaných
krajinách predstavitelia samosprávy vychádzajú stredným a vysokým školám v ústrety,
pretože si uvedomujú ich prínos pre rozvoj kultúrneho, spoločenského a najmä ekonomického
života mesta“, vyhlásil 16. februára pre médiá rektor UMB Milan Murgaš. Ako dodal,
zrušenie zliav na cestovnom v MHD pre viac ako 6 500 študentov denného štúdia UMB zvýši
ich mesačné študijné náklady zhruba o tisíc korún, pričom viac ako 5 200 z nich musí
kalkulovať aj s cestovným z miesta trvalého bydliska a s nákladmi za ubytovanie.
Služby MHD v Banskej Bystici využívajú vysokoškoláci UMB aj Akadémie umení. Z okolo
10-tisíc študentov banskobystrických stredných škôl a učilíšť pochádza zhruba tretina až
polovica z okolitých i vzdialenejších obcí a miest. Všetkým hrozí strata nároku na zľavy.
Vedenie UMB preto poslancov MsZ žiada, aby svoje rozhodnutie o neposkytovaní zliav
v MHD pre vysokoškolákov a študentov stredných škôl a stredných odborných učilíšť
prehodnotili. „V opačnom prípade Banská Bystrica v porovnaní s ostatnými centrami
vysokoškolského štúdia na Slovensku príde o jednu z konkurenčných výhod,“ uzavrel
Murgaš. Podľa banskobystrického primátora Jána Králika však mesto na vykrytie zliav
v MHD pre obyvateľov iných miest a obcí ani pre vysokoškolákov nemá prostriedky. „Z daní
obyvateľov tohto mesta? To by mohli byť sumy nie okolo 50 miliónov, ale možno 200
miliónov,“ povedal pre médiá Králik. Dodal, že problém je dôsledkom chybnej fiškálnej
decentralizácie. „Vláda v koeficientoch pre mestá nedomyslela, že mestá poskytujú služby aj
pre obyvateľov okolitých dedín. Tým zvýšili koeficent príjmu daní a mestám znížili a z toho
máme uhrádzať aj dotáciu pre tých, ktorí prichádzajú z okolia. To by sme skutočne nedokázali
vyfinancovať,“ povedal primátor. Prevádzkovateľ MHD v Banskej Bystrici by mal podľa
podmienok mesta poskytovať 50-percetnú zľavu pre cestujúcich od 6 do 15 rokov a študentov
stredných škôl a odborných učilíšť, za cestovné 1 korunu prepravovať zdravotne ťažko
postihnuté osoby a deti do 6 rokov a za päťkorunové cestovné dôchodcov nad 70 rokov. Tieto
zľavy sa však budú týkať výhradne občanov s trvalým pobytom na území Banskej Bystrice.
Ďalšou podmienkou mesta je 100-percentná zľava na kategóriu sprievodca s dieťaťom
v kočíku, za ktorú však prevádzkovateľ MHD nebude mať nárok na dotáciu. Po splnení týchto
podmienok, zachovaní ceny cestovného na súčasných 13 korunách a cestovného poriadku na
úrovni minulého roka, bude mať dopravca nárok na priamu dotáciu 18 miliónov korún korún
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a ďalších vyše 34 miliónov vo forme bezplatného prenájmu mestských vozidiel a trolejového
vedenia.
Metodické centrum Banská Bystrica UMB
Vyše tisíc učiteľov zo zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským už preškolilo od
roku 1997 Metodické centrum (MC) pre Slovákov žijúcich v zahraničí banskobystrickej
Univerzity Mateja Bela (UMB). Kurzy boli určené pre pedagógov stredných škôl a 2. stupňa
základných škôl. Okrem nich tiež pre učiteľky a vychovávateľky materských škôl.
„Do Banskej Bystrice prišli pedagógovia a vychovávateľky z Chorvátska, Maďarska, Poľska,
Rumunska, Ukrajiny a niektorých štátov bývalej Juhoslávie. Ich počet však v posledných
rokoch klesal. Kým v roku 2002 ešte 98 a vlani 67, tohto roku už iba 41 pedagógov
a vychovávateliek. Pokles nezapríčinil menší záujem o kurzy, ale v ich domovských krajinách
chýbajú peniaze na cestu do mesta pod Urpínom. Nie sú ani na zaplatenie suplovaných hodín
počas ich neprítomnosti na pracovisku,“ uviedla 12. júla vedúca MC pre Slovákov žijúcich
v zahraničí UMB Anita Murgašová. Školské orgány v spomínaných štátoch preto hľadajú
možnosti vzdelávať krajanských učiteľov v ich domovských krajinách metodikmi zo
Slovenska. Rumuni dokonca žiadajú, aby UMB pomohla vyškoliť odborníkov - metodikov
pre celoživotné vzdelávanie učiteľov minoritných škôl na Vysokej škole v Arade. UMB však
nesúhlasí, pretože by sa stratila kontinuita slovenskej menšiny so Slovenskom, povedala
Murgašová.“O problémoch so slovenským školstvom v zahraničí sa hovorí najmä v spojitosti
so Slovákmi v Maďarsku. Vážna situácia je však aj v Poľsku a v Chorvátsku. Slovenské školy
v Poľsku pomaly zanikajú. Doteraz existujúce sú bilingválne. Prevláda v nich fakultatívna
slovenčina, teda ako cudzí jazyk. V Chorvátsku zatiaľ fungujú iba základné školy, aj tam je
slovenčina fakultatívným jazykom a žiaci sa ju učia len tri hodiny týždenne,“ konštatovala
Murgašová.Všetky predmety v slovenčine sa vyučujú iba v niektorých školách v Rumunsku
a v Srbsku a Čiernej Hore. Vo všetkých so slovenským minoritným školstvom prebiehajú
transformácie väčšinového školstva. Potešujúce je, že slovenské školy v Srbsku a Čiernej
Hore - vo Vojvodine vyhrávajú celoštátne projekty na modernizáciu tamojšieho majoritného
systému vzdelávania. Ich tvorcovia sú práve absolventi kurzov MC pre Slovákov žijúcich
v zahraničí banskobystrickej UMB.
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Akadémia vzdelávania pobočka Banská Bystrica
je súčasťou 36 pobočiek Akadémie vzdelávania na Slovensku a podľa zákona 83/1990 Zb.
O združovaní občanov v znení neskorších predpisov je verejno-právnou, neziskovou
vzdelávacou inštitúciou.Akadémia vzdelávania je najstaršou a najväčšou inštitúciou
vzdelávania dospelých na Slovensku s vyše 50-ročnou tradíciou. Našimi členmi, lektormi
a spolupracovníkmi sú poprední odborníci z najrozmanitejších

oblastí hospodárskeho

a spoločenského života, čo je zárukou kvality, variabilnosti a vysokej odbornosti
poskytovaných služieb.
Poslaním Akadémie vzdelávanie je: realizovať vzdelávanie, ktorého cieľom je zvyšovanie
kvalifikácie, získanie novej kvalifikácie a celkový rozvoj osobnosti,
zabezpečovať pestrú ponuku a vysokú úroveň jazykového vzdelávania,
pripravovať rôzne formy záujmového a občianskeho vzdelávania,
poskytovať poradenské, expertízne a informačné služby.
Základné údaje o pobočke
Orgány pobočky
Rada pobočkydoc. Ing. Milan Murgaš, CSc., predseda Rady pobočky
Ing. Eva Medveďová, členka Rady pobočky
Ing. Margita Hladká, členka Rady pobočky
JUDr. Pavol Tomáš, člen Rady pobočky
Mgr. Mária Gallová, členka Rady pobočky
Revízna komisia

Ing. Darina Šlosárová, predsedkyňa Revíznej komisie

JUDr. Ing. Eva Hudecová, členka Revíznej komisie
Ing. Zlatica Mikulová, členka Revíznej komisie
Zamestnanci pobočky
Ing. Eva Medveďová riaditeľka pobočky
Ing. Maroš Janovič

projektový manažér

Eva Uhrinová organizačný pracovník
Mgr. Peter Končko

organizačný pracovník

Eva Havrlová vedenie účtovnej agendy
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Pri napĺňaní poslania spolupracuje s vyše 80 lektormi, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní
vzdelávacej činnosti, pomáhajú pri koncepčných materiáloch, poskytujú poradenskú
a konzultačnú činnosť.
Infraštruktúra pobočky
Pobočka Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici sídli v budove na Dolnej ulici č. 54, ktorá
je vo vlastníctve Akadémie vzdelávania. Celkovo má k dispozícii 3 učebne, 2 kancelárie, 2
sklady a 3 sociálne zariadenia. Rekonštrukcia podkrovia zvýšila hodnotu budovy o 1,1 mil. Sk
a za práce spojené s rekonštrukciou existujúcich priestorov zaplatili 509 tis. Sk.
Výsledky vzdelávacej činnosti
Možno konštatovať, že napriek veľmi zložitým podmienkam, ťažkej ekonomickej situácii
mnohých podnikateľských subjektov, klesajúcej solventnosti občanov, malému počtu kurzov
realizovaných v spolupráci s úradmi práce, presýtenosti trhu vzdelávacími inštitúciami
v regióne Banská Bystrica, sa podarilo udržať dynamiku rozvoja činnosti pobočky a prehĺbiť
jej programovú orientáciu na aktuálne potreby vzdelávania dospelých. Výsledkom je
pozitívny hospodársky výsledok, ktorý umožnil pomerne značné investície do materiálnotechnickej a priestorovej vybavenosti pobočky. Akadémia vzdelávania má pôsobnosť
v okresoch Banská Bystrica a Brezno avšak drvivá väčšina našich aktivít sa uskutočňuje pre
okres Banská Bystrica.
Najväčší podiel na dlhodobom vzdelávaní, čo sa týka počtu podujatí a počtu účastníkov má
Súkromná obchodná akadémia v správe Akadémie vzdelávania pobočka Banská Bystrica, kde
dávala možnosť navštevovať dva druhy štúdia, a to 2 ročné pomaturitné štúdium diaľkovou
formou a 4 ročné maturitné štúdium externou formou. Menší podiel na tomto druhu
vzdelávania má rekvalifikačný kurz kaderník – kaderníčka, ktorý sa realizoval v priemere
1 – 2 krát do roka. Čo sa týka strednodobého vzdelávania, najčastejšie realizovanými kurzami
sú podvojné účtovníctvo, kozmetická starostlivosť, klasická masáž manuálna, komplexné
školenie ECDL, ktoré sa v priemere otvárajú 3 krát do roka. O rekvalifikačné kurzy, ako napr.
kuchár – čašník, vizážistika a koloristika, základy manikúry a pedikúry, obnova a rozvoj
zamestnaneckých zručností verejnosť vysoký záujem neprejavuje, preto sa otvárajú s menšou
frekvenciou, t. j.

1 – 2 krát do roka. Vyšší počet účastníkov aj vzdelávacích aktivít v roku
187/413

2002 bol zapríčinený väčším počtom rekvalifikačných kurzov, ktoré sa realizovali
v spolupráci s úradom práce. Jazykové vzdelávanie je oblasť, kde sa pobočka stretáva
s najväčšou konkurenciou na trhu. V meste Banská Bystrica okrem Akadémie vzdelávania
pôsobí cca 10 inštitúcií, ktoré ponúkajú jazykové vzdelávanie. Z toho dôvodu počet podujatí
a počet účastníkov jazykového vzdelávania v poslednom období klesá. Najväčší podiel na
zrealizovaných akciách majú kurzy anglického jazyka, či už intenzívnou alebo
polointenzívnou formou, ktoré sa za posledné obdobie otvárajú v priemere 24 krát za rok. Za
nimi nasleduje výučba nemeckého jazyka. O ostatné jazyky je záujem verejnosti nízky
a otvárajú sa 1 – 2 krát do roka. Na základe dvoch uvedených grafov je možné skonštatovať,
že celkový počet vzdelávacích podujatí a počet účastníkov v posledných štyroch rokoch
rastie. Týmto možno dokumentovať celkový rozvoj pobočky týkajúci sa šírky ponuky
vzdelávacích akcií, frekvencií ich opakovania, čo sa samozrejme odráža aj na ekonomických
výsledkoch.
V rámci prispôsobenia sa aktuálnym trendom v oblasti aktívnej politiky trhu práce sa pobočka
v poslednom období aktívne zapojila do prípravy a realizácie projektov grantovej schémy
rozvoja ľudských zdrojov vyhlásenej Národným úradom práce. V priebehu mesiacov
september a október sme pripravili projekt s názvom „Praktická príprava pre zamestnanie –
montér drevostavieb“, ktorého cieľom bolo prostredníctvom vyvinutia a testovania nového
rekvalifikačného kurzu (Montér drevostavieb) zvýšiť možnosť uplatnenia sa mladých ľudí na
trhu práce. Cieľ projektu vychádzal zo skutočnosti, že na trhu práce je nedostatok ľudí s touto
profesiou (montér drevostavieb - tesár) napriek vysokému dopytu po nej. Tento projekt však
nebol v hodnotiacom procese úspešný.
V súčasnosti sa pobočka ako partner podieľa na realizácii dvoch projektov. Cieľom prvého
z nich, s názvom „Rozvoj jazykových kompetencií a zručností v oblasti využívania
informačných technológií – kľúč od brány k úspechu v zjednotenej Európe“ je posilniť
komunikačné a sociálne zručnosti mladých ľudí, motivovať ich k zvyšovaniu kvalifikačnej
úrovne a k aktívnemu hľadaniu zamestnania a umožniť im zvýšenie kvalifikačnej úrovne
v oblasti jazykových kompetencií a využívania informačných technológií, zavŕšené možnosťou
získať európske jazykové a počítačové certifikáty. Naplnením tohto cieľa sa účastníkom
projektu zvýšia možnosti uplatnenia na trhu práce, či už na tuzemskom alebo európskom.
Druhý projekt, s názvom „Poradenstvo – prevencia a základ úspechu v hľadaní zamestnania“
je zameraný na vytvorenie a pilotné testovanie poradenského programu umožňujúceho plynulý
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prechod absolventov škôl na trh práce, pričom cieľovými skupinami sú študenti posledných
ročníkov stredných škôl a učilíšť. Obidva uvedené projekty sa nachádzajú vo fáze realizácie.
V aktívnej príprave a následnej realizácii úspešných projektov chce pobočka pokračovať aj
v budúcom období. Pobočka Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici i v zhoršujúcich sa
podmienkach a v situácii nedostatku finančných zdrojov chce naďalej

udržať dynamiku

rozvoja činnosti. S týmto zámerom budeme klásť dôraz na nasledovné činnosti:
vo všetkých oblastiach činnosti sa dôsledne zameriavať na kvalitu práce,
rozširovať zastúpenie dlhodobých vzdelávacích kurzov,
pripravovať a ponúkať nové formy štúdia na Súkromnej obchodnej akadémii,
širšie

rozvinúť

metodickú

prácu

s lektormi

jazykov,

informačných

technológií

a rekvalifikačných kurzov, podstatne zvýšiť podiel programov „šitých na mieru“ a výcvikov
orientovaných na tzv.„mäkké zručnosti“, spracovať východiská a koncepciu marketingu
pobočky s regionálnou pôsobnosťou, širšie zapojiť lektorov a spolupracovníkov (najmä z VŠ)
do tvorby projektov, hľadať nové formy výučby pomocou informačných technológií,
zlepšovať imidž pobočky regionálne orientovanou masmediálnou politikou a prezentáciou,
jazykové vzdelávanie rozšíriť o ďalšie špecializované formy orientované na špecifické
cieľové skupiny, naďalej rozširovať cieľové skupiny účastníkov o deti a mládež a ohrozené
spoločenské skupiny, uskutočňovať analýzy vzdelávacích potrieb,
postupne uplatňovať koncepciu a plniť úlohy pobočky s regionálnou pôsobnosťou,
pracovať na osobnostnom a vzdelanostnom raste pracovníkov a lektorov pobočky,
pokračovať v aktívnej príprave a realizácie projektov financovanými fondami Európskej únie.
V roku 2005 sa pobočke Akadémie vzdelávania v Banskej Bystrici podarilo realizovať ďalšie
kroky smerujúce k tomu, aby sa postupne vyrovnávala s požiadavkami kladenými na
modernú, profesionálne pôsobiacu vzdelávaciu inštitúciu. Úsilie o ďalší kvalitatívny rozvoj je
procesom permanentnej inovácie, diverzifikácie činnosti, hľadania nových foriem, ktoré
zohľadňujú objektívne trendy ako i aktuálne vzdelávacie potreby banskobystrického regiónu.
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Veda a technika
Referát informatiky
Správu a rozvoj informačných technológií (IT) na Mestskom Úrade v Banskej Bystrici
zabezpečoval v roku 2005 Referát informatiky (RI), ktorý je riadený priamo prednostom
MsÚ. Stará sa aj o Veľkú sieň, telefónnu ústredňu a po technickej stránke o dochádzkový
systém.
Hlavným programovým prostriedkom na MsÚ je Informačný Systém Samosprávy
firmy Corageo (ISS), čo je aplikácia typu klient-server pokrývajúca väčšinu agendy MsÚ
(ekonomika, fakturácia, dane poplatky, evidencia obyvateľstva a podnikateľských subjektov,
obeh dokumentov atď). Ďalej sa bežne používa balík kancelárskych aplikácií typu office,
poštový klient, internetový prehliadač, systém právnych informácií (ASPI).
Každý používateľ má počítač typu tučný klient, čiže bežné PC. V súčasnosti je ich na
MsÚ približne 180, k tomu ďalších 20 na mestských organizáciách (MsP, sociálne
zariadenia,..). Starostlivosť o používateľov a ich PC je preto veľmi náročná. Programové
vybavenie je prevažne sieťovo orientované, čo kladie vysoké nároky na sieťovú infraštruktúru
a servre. ISS je sám osebe zložitý systém, a kvôli neustálym legislatívnym zmenám a
stúpajúcim požiadavkám voči samosprávam je neustále vo vývoji. Napriek vysokej pracovnej
záťaži RI rieši nielen akútne problémy a údržbu, ale zodpovedá aj za rozvoj IS, čo sa
pokúsime zdokumentovať v tomto materiáli, zachytávajúcom jednotlivé roky s udalosťami a
okolnosťami, ktoré boli dôležité z pohľadu RI. V roku 2005 bolo zakúpených 49 nových
počítačov a 27 tlačiarní.
Začiatok roka 2005 poznačil prechod ekonomiky na Nový Údajový Modul. Kvôli veľkému
množstvu problémov s novým modulom v systéme ISS bolo toto obdobie mimoriadne
náročné pre Ekonomické oddelenie, aj pre RI. Prudko rastúce požiadavky na ISS zahltili
databázový server na Windows NT -pri spracúvaní daňových výmerov a dávok dokázal aj
jediný používateľ celkom znemožniť prácu ostatným. Nakoľko ten istý server spravoval aj
doménu siete MsÚ, objavovali sa aj náhodné chyby v prihlásovaní používateľov do systému.
Po zakúpení nového servera a vyskúšaní jeho výkonnosti pod systémom Windows sa rozhodli
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postaviť aj tento, hlavný databázový server na MsÚ na systéme GNU/Linux. Migrácia bez
zakúpenej podpory u Oracle nebola jednoduchá, avšak výsledok splnil očakávania
-databázový server konečne s prehľadom zvládal všetky požiadavky, bez zdržiavania a
zahlcovania. Nasadenie Oracle pod systémom GNU/Linux ďaleko predbehlo koncepčný
obzor dodávateľskej firmy a bolo jedinečné v rámci samospráv na Slovensku. Vytvorili
cestu pre ostatných -vysoký výkon, stabilita a nezanedbateľná úspora na licenčných
poplatkoch prinútili aj dodávateľa, aby sa takýmto riešením vážne zaoberal. Starý
databázový server aj naďalej obsluhoval doménu, ktorá sa vďaka presunu databázy
stabilizovala. Avšak z koncepčného hľadiska sme sa rozhodli nahradiť starnúcu doménu
Windows NT novou, vybudovanou na štandardnej technológii OpenLDAP v kombinácii s
middleware SAMBA. Voľba bola progresívna a aj v komerčnej sfére ju ponúkalo len málo
firiem. Ako sa sami počas jej implementácie presvedčili, pohybovali sa na špičke dostupnej
technológie -vývoj prebiehal tak rýchlo, že dokumentácia bola často z mesiaca na mesiac už
zastaralá, a SAMBA sa medzitým dočkala zmeny hlavnej verzie z 2 na 3 s rozšírenou
podporou LDAP. Smer, ktorým sa vývoj ešte stále uberá, potvrdzuje, že voľba bola dobrá a
dopyt po takomto riešení vo svete stúpa. Zjednotili používateľské účty a z dlhodobého
hľadiska vytvorili podmienky pre dôslednejšie uplatňovanie bezpečnostnej politiky,
vrátane obmeny hesiel a ich kvality. Webstránka sa stala stredom konfrontácií a
nedorozumení s Mediálnou komisiou MsZ. Niektorí pracovníci MsÚ si neplnili svoje
povinnosti -zákonné informácie boli publikované neskoro, ak vôbec, a prejavila sa aj snaha
zbaviť sa zodpovednosti za publikované informácie. Líšil sa aj právny názor komisie a MsÚ
na rozsah zverejňovaných informácií. Z ich pozície však nič z toho nedokázali ovplyvniť.
Situáciu zhoršoval aj komplikovaný redakčný systém. Komunikácia s komisiou bola
jednosmerná, naše stanoviská ignorované. Napokon problémy vyriešilo prijatie nového
pracovníka na pol úväzku, povereného koordináciou a kontrolou dostupnosti informácií na
webstránke. Postupne sa zlepšil stav stránky. Redakčný systém časom sprehľadnel na
prijateľnú úroveň, hoci s technickými problémami sa z času na čas potýkali stále. Vďaka
čiastočnému otvoreniu telekomunikačného trhu nastávajú výrazné posuny cien pripojenia na
Internet. Mikrovlnné pripojenie preto nahradili vysokorýchlostným pripojením cez DSL, čím
sme znížili náklady a zlepšili prístupnosť. Časť usporených financií investovali do
bezpečnosti a aktivovali sme antivírusový filter pošty už na strane poskytovateľa.
Množstvo infikovaných správ pokleslo, čím ušetrili aj na prenosovej kapacite. Matrika na
MsÚ sa stala testovacím pracoviskom pre Centrálny Register Obyvateľstva (RegOb),
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jedným z 3 v rámci Slovenska. RI zabezpečuje prepojenie na vybrané počítače v sieti MsÚ a
rieši množstvo súvisiacich problémov. Na základe poverenia zabezpečovali inštaláciu a
prevádzkovanie elektronického dochádzkového systému z technického hľadiska. RI úzko
spolupracoval aj pri spracovaní internej smernice spojenej s prevádzkovaním tohto systému.
Improvizovaný súborový server nahradili novým, konštruovaným na tento účel.
Používateľov ISS stále pribúdalo a povzbudivo vzrastal aj podiel dokumentov uložených na
serveri oproti dokumentom uloženým lokálne. Kvôli zmenám zákona boli nútení opätovne
vypísať súťaž na dodávateľa PC. Formulácia požiadaviek súťaže umožnila firme ESMO
ponúknuť PC so systémom GNU/Linux, čím dosiahla o tretinu nižšiu cenu oproti
najbližšiemu konkurentovi, ktorý ponúkal PC so systémom Windows XP. Na základe ceny
súťaž vyhrala. Na RI týmto sledovali zníženie nákladov na zaobstaranie dostatočného
množstva nových PC a s výsledkom sme boli spokojní -PC s prostredím GNU/Linux sa
ukázal ako plne postačujúci pracovný nástroj, vrátane najdôležitejšieho systému, ISS.
Prekladová vrstva Wine poskytla dostatočnú kompatibilitu s VFP7, aplikácia fungovala
dokonca rýchlejšie než vo svojom natívnom prostredí Windows .Toto riešenie sľubovalo
nielen úsporu až pol milióna Sk oproti riešeniu na WindowsXP, ale aj výrazné
zjednodušenie správy, stabilnejší chod a úplnú odolnosť voči cca 220 000 známym
vírusom a červom. Hneď od začiatku zaviedli automatizovanú inštaláciu, vďaka čomu
dokázali nové PC distribuovať omnoho rýchlejšie než predtým. Vytvorili sme systém
automatických aktualizácií, ktorý v komerčnej sfére stojí desaťtisíce Sk. Vďaka nemu
napríklad dokázali prakticky cez noc nasadiť novú, podstatne vylepšenú verziu kancelárskeho
balíka OpenOffice.org 2.0, ktorú postupne nasadili aj na PC s Windows. Nové prostredie
vyžadovalo od RI veľa práce -museli sa naučiť spravovať ho a postupne ho vyladiť do
podoby, čo najpriaznivejšej pre používateľov. Postupne vychytali väčšie či menšie chyby a
podľa odozvy používateľov pridávali drobné zlepšenia. Aj pre používateľov bol systém nový,
hoci veľmi podobný so známym prostredím Windows. Aplikácie Mozilla Firefox,
OpenOffice.org a ASPI už poznali z Windows, čo prechod uľahčilo. Zbavili sa posledných
starých PC s Windows 95, čím boli konsolidované OS na MsÚ. Zlom prišiel koncom roka,
kedy dodávateľ ISS, navzdory ich nesúhlasu a snahám o koncepčné riešenie, donútil mestá k
prechodu na nové prostredie VFP9, ktoré porušilo kompatibilitu. Tlač z ISS pod
GNU/Linux prestala fungovať, pod Windows 98 fungovala len s veľkými ťažkosťami.
Napriek enormnému úsiliu tento problém nedokázali vyriešiť. Ani dlhodobá snaha o získanie
podpory zo strany tretej firmy nebola úspešná. Žiaľ, iné mestá napriek rovnakým problémom
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nevytvorili na dodávateľa efektívny tlak. S dôsledkami sa vysporadúvajú doteraz -GNU
/Linux a aj početné inštalácie Windows 98 na MsÚ musia čo najskôr preinštalovať na
Windows XP. Zároveň musíme opäť koncepčne riešiť také bezpečnostné otázky, ktoré pri
GNU/Linux neboli nutné. V spolupráci s Útvarom Hlavného Architekta (ÚHA) bola
otvorená úvodná etapa vytvárania Geografického Informačného Systému (GIS). S našou
podporou bol zvolený open-source systém ALOV a koncom roka sa začala testovacia
prevádzka. Oproti komerčnému riešeniu je úspora až 5 miliónov korún a pritom spĺňa
všetky požiadavky. Prehliadanie zabezpečuje technológia Java, čo oproti komerčnému
riešeniu prináša ďalšiu podstatnú výhodu -funguje v ľubovoľnom prehliadači, pod
ľubovoľným operačným systémom. Je preto v súlade s ich stratégiou -pri voľbe
technológií zabezpečiť čo najväčšiu slobodu voľby do budúcnosti. Nasadenie prebieha cez
Intranet, takže GIS je veľmi krátkom čase prístupný pre väčšinu pracovníkov MsÚ.

Seminár Veda, výskum a inovácie v kontexte Lisabonskej stratégie
Sekcia pre európske záležitosti Úradu vlády SR v Bratislave , Britské veľvyslanectvo,
uskutočnili na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Śtúra 1, dňa 2. marca 2005
odborný seminár s názvom Veda, výskum a inovácie v kontexte Lisabonskej stratégie
Z programu uvádzame seminár otvorila

Silvia Matúšová, riaditeľka odboru európskych

záležitostí Úradu vlády SR, tému Inštitucionálne zabezpečenie koordinácie Lisabonskej
agendy v SR predniesol Ladislav Setnický, generálny riaditeľ sekcie pre európske záležitosti
Úradu vlády SR. Problematiku: Výskum, vývoj, inovácie - hlavná priorita Banskobystrického
samosprávneho kraja predsavila Marína Spirová, vedúca oddelenia podnikateľských činností,
Úrad banskobystrického samosprávneho kraja. Prednášku:.Reforma vedy a techniky v SR;
vybrané otázky súvisiace s financovaním vedy, výskumu a inovácií v SR mal Stanislav Sipko,
generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva SR. Tému:Vedeckotechnologický

park

Ostrava

–

príklad

pracoviska

na

koordináciu

vedeckého

a technologického výskumu a transferu technologií predstavil Jaromír Dudek, predseda
predstavenstva a výkonný riaditeľ VTP Ostrava, prednášku Veda, výskum, inovácie vo
Veľkej Británii – skúsenosti a ich možné implikácie pre Slovenskú republiku predstavil
John Beacham, priemyselník,externý poradca Ministerstva obchodu a priemyslu Veľkej
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Británie , Aktuálne problémy v oblasti vedy, výskumu a inovácií-Ladislav Setnický, generálny
riaditeľ sekcie pre európske záležitosti Úradu vlády SR,
Na záver semnára bol vypracovaný dotazník - Práca v pracovných skupinách – dotazník
o aktuálnych problémoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií a väzbách medzi vedeckovýskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom,
Ústav vedy a výskumu UMB
Vedecké a výskumné kapacity zo siedmich fakúlt banskobystrickej Univerzity Mateja Bela
sústreďuje Ústav vedy a výskumu (ÚVsV) UMB. Od 6. septembra pôsobí ako rektorátne
pracovisko tejto vysokej školy. Svoju činnosť zameriava v súlade s akreditovanými odbormi
na fakultách. „Keďže ide o vedecko-výskumné pracovisko je v ústave vytvorených do 60
miest. Gro tvoria ľudia, ktorí pôsobili aj pred založením ústavu na miestach vedeckovýskumných pracovníkov. V júli a v auguste boli konkurzné konania, na ktorých sme vybrali
ďalších 23 pracovníkov,“ uviedla 6. septembra pre médiá riaditeľka ÚVaV UMB Jolana
Darulová. Zatiaľ obsadili v ústave do 50 miest. V ďalšej etape ich budú dopĺňať ale už ľuďmi
s konkrétnou špecializáciou podľa toho, aké granty ústav získa. Jedno z jeho oddelení sa bude
orientovať na prírodné, ďalšie na pedagogické, sociálne a filologické vedy. Vytvorili v ňom
tiež oddelenie ekonomických vied a vied o riadení, ako aj oddelenie historických, politických
a právnych vied. Posledné oddelenie sa zameria na regionálne výskumy. „Vysoké školy môžu
získať kredit výskumnej univerzity ak majú akreditované všetky tri stupne vzdelávania
a medzinárodne akceptovaný vedecký výskum. Práve zriadením ÚVaV UMB sme vytvorili
podmienky

pre

pracovisko

schopné

vytvárať

tímy,

ktoré

budú

spolupracovať

s medzinárodnými organizáciami a uspejú pri získavaní grantov,“ povedala Darulová.Dodala,
že činnosť ústavu nebude odtrhnutá od pedagogickej. Jeho pracovníci budú totiž aj prednášať
na jednotlivých fakultách. Práve previazanie oboch činností má prispieť k skvalitneniu
pedagogického procesu na univerzite.
Jedno z jeho oddelení sa bude orientovať na prírodné, ďalšie na pedagogické, sociálne
a filologické vedy. Vytvorili v ňom tiež oddelenie ekonomických vied a vied o riadení, ako aj
oddelenie historických, politických a právnych vied. Posledné oddelenie sa zameria na
regionálne výskumy. „Vysoké školy môžu získať kredit výskumnej univerzity ak majú
akreditované všetky tri stupne vzdelávania a medzinárodne akceptovaný vedecký výskum.
Práve zriadením ÚVaV UMB sme vytvorili podmienky pre pracovisko schopné vytvárať tímy,
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ktoré budú spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a uspejú pri získavaní grantov,“
povedala Darulová.Dodala, že činnosť ústavu nebude odtrhnutá od pedagogickej. Jeho
pracovníci budú totiž aj prednášať na jednotlivých fakultách. Práve previazanie oboch
činností má prispieť k skvalitneniu pedagogického procesu na univerzite.

Štyri programy starostlivosti o vybrané územia európskeho významu -NATURA 2000.

Na využitie potenciálu cestovného ruchu prihraničného územia s Maďarskom v súlade so
zámermi ochrany prírody je orientovaný projekt, ktorý realizuje Šátna ochrana prírody so
sídlom v Banskej Bystrici. Z Európskej únie získala na spracovanie štúdie prírodných hodnôt
chránených území a druhov 150 tisíc eur.
Takzvaný zrkadlový projekt podobného zamerania spracovala aj maďarská strana, kde je jeho
garantom Riaditeľstvo národného parku (NP) Bükk, s ktorým ŠOP spolupracuje. Maďari na
jeho podporu získali z fondov EÚ až takmer 609 tisíc eur. Aj preto, že z približne 165 tisíc
hektárov na ktorom sa rozkladá NP Bükk je vo vlastníctve jeho riaditeľstva asi 35 tisíc
hektárov. Štátna ochrana prírody však nemá vo vlastníctve žiadne územia. Maďarská strana
preto na rozdiel od slovenskej už v rámci spomínaného projektu spracovala nielen štúdiu
o územiach, ale vybudovala aj náučné chodníky a informačné centrá. Realizovať investičné
akcie zo strany ŠOP na územiach, ktoré nie sú v jej vlastníctve, je veľmi problematické,
konštatoval jej riaditeľ Ján Mizerák. „Výsledkom slovenského projektu, realizácia ktorého
začala v októbri 2004, budú štyri programy starostlivosti o vybrané územia európskeho
významu zaradené do sústavy NATURA 2000. Spracujeme tiež štúdiu prírodných hodnôt
chránených území a druhov s ohľadom na využitie potenciálu cestovného ruchu
v prihraničnom území s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody,“ uviedol 26.
augusta

na tlačovej besede Michal Adamec z centra ochrany prírody a krajiny ŠOP.

Záujmovým územím projektu je prihraničná oblasť s Maďarskom od Chráneného vtáčieho
územia Poiplie v okrese Veľký Krtíš až po Chránenú krajinnú oblasť (CHKO) Latorica
v okrese Trebišov. Sú to územia v správe CHKO Štiavnické vrchy, Cerovská vrchovina
a Latorica a Regionálnej ochrany prírody a krajiny Prešov, dodal Adamec.
Výskumná stanica Ústavu ekológie lesa SAV
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V letnom období varovala občanov a publikovala výsledky svojich pozorovaní.
V letnej prírode sa objavovali prvé podmanivo sfarbené plody viacerých rastlín, kríkov
a stromov, ktoré najmä deti zvádzali k ochutnaniu. Viaceré z nich však môžu spôsobiť aj
väčšie zdravotné problémy nielen im ale i dospelým. Po konzumácii väčšieho množstva
jedovatých plodov dokonca aj smrť. „V lesoch je jedným z nebezpečenstiev pre človeka
ľuľkovec zlomocný. Je to statná trváca bylina dorastajúca až do výšky 1,5 metra.
Má charkteristické vajcovité listy a hnedofialkasté zvončekovité kvety. Tie sa „premenia“ na
lesklé čierne bobule, podopreté zelenými kališnými lístkami. Celá rastlina je mimoriadne
jedovatá, pretože obsahuje alkaloidy, ktoré pôsobia na nervový systém a človek po ich
konzumácii môže aj zomrieť,“ uviedol 13. júna pracovník starohorskej Výskumnej stanice
Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách Miroslav Saniga. Ďalšou jedovatou rastlinou
v lesnom prostredí je vranovec štvorlistý. Trvalka so vzpriamenou byľou, dorastajúca do
výšky približne 40 centimetrov, so štyrmi elipsovitými listami. Jej plodom je jedovatá čierna
bobuľa. Listy tejto rastliny si môže „povrchný botanik“ zameniť s liečivými listami cesnaku
medvedieho. Aj červenkasté plody kríčka lykovca jedovatého a tisu obyčajného sú jedovaté,
dodal Saniga. Na lúkach rastie iná jedovatá rastlina, a to jesienka obyčajná. Má kvety
podobné šafranu, dorastajúce do výšky asi 20 centimetrov. Na rozdiel od šafranu však kvitne
až na jeseň. Veľké, lesklé listy vyrastajú na jar a vytrvajú do leta. Jesienka obsahuje smrteľne
jedovatý kolchicín, ktorý sa „v dobrom„ využíva v lekárstve ako aj v šľachtiteľskom
výskume. Obzvlášť opatrní by mali byť ľudia pri zbieraní húb, ktorých zberová sezóna sa
práve začína. Laici by mali dodržiavať najdôležitejšiu zásadu a to nezbierať huby, ktoré dobre
nepoznajú. Niektoré jedlé druhy sa totiž veľmi podobajú na jedovaté a môže dôjsť k ich
zámene. Takýto omyl pri muchotrávke červenkastej, ktorá je výbornou jedlou hubou,
s muchotrávkou tigrovanou či zelenou, ktoré sú až smrteľne jedovaté, sa môže skončiť naozaj
tragicky - smrťou človeka.
XXIII. Majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek
Majstrovtvá Slovenska sa uskutočnili 4. septembra v Banskej Bystrici. Riešenie
logických úloh a hlavolamov
Víťazom piateho ročníka Majstrovstiev Slovenska v riešení logických úloh a hlavolamov sa
3. septembra

v Banskej Bystrici stal 20-ročný Peter Hudák z Košíc. Striebornú priečku
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obsadil Štefan Gašpár z Púchova a bronzovú Jana Sidorová z Košíc.“Pre štyri desiatky
súťažiacich sme pripravili 30 úloh, ktoré mali odhaliť ich rýchlu a správnu reakciu, dôvtip
a predvídavosť. Rovnako tak aj ich logické myslenie a cit pre predvídavosť,“ uviedol pre
médiá predseda Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov Ján Farkaš. Súťaž bola zároveň
poslednou previerkou kandidátov na majstrovstvá sveta, ktoré sa od 8. do 13. októbra
uskutočnia v maďarskom meste Eger a začiatkom kvalifikácie na majstrovstvá sveta pre rok
2006 v Bulharsku. V Maďarsku bude Slovensko okrem troch najúspešnejších z dnešnej
súťaže reprezentovať aj Milan Šatka z Liptovského Mikuláša, dodal Farkaš. Záujem
slovenských riešiteľov logických úloh, krížoviek a hádaniek vzrástol po minuloročnom
úspechu 25-ročného Štefana Gašpára z Púchova. Ten na majstrovstvách sveta v Chorvátsku
v súťaži jednotlivcov skončil na 9. mieste.
Víťazom XXIII. Majstrovstiev Slovenska - memoriálu Vladimíra Kulčického v riešení
krížoviek a hádaniek sa v kategórii krížovky stal Milan Chudý z Prievidze. Spolu s Dušanom
Šmikniarom z Vyhní v okrese Žiar nad Hronom ako jediní bez chyby vylúštili všetky tri
krížovky. Na treťom mieste skončil najstarší súťažiaci, 67-ročný Ivan Noskaj zo Šale.“Prvá
krížovka - rozbehová bola pomerne ľahká. Mozaiková a figurálna však už boli veľmi náročné,
vyriešili ich len sedemnásti z takmer päťdesiatich, väčšina ale s chybami. Pred sebou nemali
úplný obrazec krížovky ani oddeľovacie linky a museli ho vlastne pri lúštení sami vytvoriť,“
uviedol 4. septembra pre médiá predseda Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov Ján
Farkaš.V kategórii hádanky sa riešitelia popasovali s rôznymi prešmyčkami, posunkami,
výmenkami a podobne, pričom rozhodoval aj čas za aký ich zvládli. Najlepšie si počínal Ivan
Rias z Košíc, pred Pavlom Tibenským z Brezovej pod Bradlom a Milanom Chudým
z Prievidze. Majstrovstvá Slovenska v riešení krížoviek a hádaniek - memoriál Vladimíra
Kulčického je spomienkou na tohto známeho riešiteľa a jeho pôvodný názov bol
Celoslovenský turnaj jednotlivcov. Memoriál od roku 1984 dáva každoročne možnosť
všetkým záujemcom popasovať sa s riešením krížoviek a hádaniek. Aj terajšie výsledky
oboch kategórii z Banskej Bystrice sa započítavajú do celoročnej Grand Prix, v ktorej sa
hodnotia výsledky zo všetkých turnajov organizovaných na Slovensku, dodal Farkaš.
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Projekt Innoinfo
Pomáhať malým a stredným podnikateľom, prípadne univerzitám technického zamerania
v inovačných aktivitách je zámerom 10 informačno-poradenských miest pre inovácie
Innoinfo. Banskobystrický Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR ich zriadil v tomto roku
v Martine, Žiline, Čadci, Bratislave, Malackách, Komárne, Poprade, Prešove, Spišskej Novej
Vsi a v Banskej Bystrici. „Práve malí a strední podnikatelia sú motorom inovácií
a hospodárskeho rozvoja. Sú flexibilnejší, dokážu operatívne reagovať na požiadavky trhu. Sú
našimi potenciálnymi zákazníkmi. Technické riešenia si zvyčajne chránia na Slovensku, zatiaľ
čo väčšie podniky využívajú možnosť ochrániť si riešenia v medzinárodnom meradle formou
ochrannej známky alebo dizajnu spoločenstva či podaním európskej patentovej prihlášky,“
zdôraznila na tlačovej besede 8. septembra predsedníčka ÚPV SR Darina Kylianová. Úrad
vychádza v ústrety malým a stredným podnikateľom tiež tým, že im ponúka možnosť chrániť
si nové technické riešenia aj úžitkovým vzorom. Jednou z hlavných výhod tejto ochrany je
krátky čas konania o prihláške a nižšie náklady na jej získanie.Projekt Innoinfo vyzdvihli
nedávno tiež predstavitelia francúzskeho Národného inštitútu priemyselného vlastníctva
a Patentového úradu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Aktivity
slovenského patentového úradu sú podľa nich zhodné s činnosťou zahraničných partnerov.
Prekvapila ich najmä úroveň priemyselno-právnej ochrany, zdatnosť expertov i vybavenie
databázami na Slovensku. Zriaďovanie Innoinfo nadväzuje na vznik 10 kontaktných
a informačných miest. Z nich štyri sú aj strediskami patentových informácií, ktoré poskytujú
používateľom komplexné knižnično-informačné služby v oblasti patentových a známkových
informácií, rešeršné a metodické služby, poradenstvo pri vyhľadávaní informácií, vyhotovenie
kópií patentových dokumentov, tlač záznamov z elektronickej formy a podobne. Kontaktné
a informačné miesta ÚPV SR fungujú v knižniciach a ich úlohou je informovať záujemcov
o možnej ochrane výsledkov ich tvorivej činnosti, o tom, kde môžu požiadať o takúto
ochranu.

IV. ročník UmInEx 2005
Výsledky technickej tvorivosti a stav priemyselnoprávnej ochrany na Slovensku
propagovala

výstava

UmInEx

2005,

ktorú

20.

septembra

sprístupnili
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v banskobystrickom Dome kultúry SKC. Zorganizoval ju Úrad priemyselného
vlastníctva (ÚPV) SR so sídlom v Banskej Bystrici. Slovenskí autori a majitelia
pôvodných technických a dizajnérskych riešení ich môžu na nej rôznymi formami
propagovať, či hľadať výrobcov a predajcov. Poskytnúť slovenským pôvodcom
a majiteľom priemyselnoprávne chránených technických a dizajnérskych riešení
možnosť ich propagácie a stretnutí s potenciálnymi výrobcami a predajcami nových
produktov je zámerom výstavy vynálezov a technických noviniek UmInEx 2005. Jej
štvrtý ročník sa uskutočnil v banskobystrickom Dome kultúry od 20. do 22. septembra.
Podľa informácií hovorcu Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR v Banskej Bystrici
Júliusa Šípoša svoje exponáty vo forme výkresov, prototypov i finálnych výrobkov počas
troch dní prezentovalo takmer 40 vystavovateľov. Počas výstavy mali priestor aj na výmenu
skúseností a najnovších poznatkov z oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Cieľom UmInEx je
tiež zvýšiť povedomie návštevníkov v oblasti duševného vlastníctva a inšpirovať ich k novým
technickým riešeniam.Súčasťou výstavy UmInEx bolo slávnostné odovzdanie ceny Jána
Bahýľa s finančnou prémiou 100 000 Sk pôvodcovi alebo majiteľovi mimoriadne hodnotného
priemyselnoprávne chráneného produktu. V tomto roku vyberala hodnotiaca komisia z 12
návrhov. „Na výstave UmInEx 2005 sa prezentovali s viac ako 50 exponátmi vo forme
výkresov, prototypov, modelov, technológií či finálnych výrobkov. Sú tu veľmi zaujímavé
exponáty ako napríklad energetická zdravotná karta, profesionálna peňaženka, plienky pre
štvornohé zvieratá, ale aj náročnejšie riešenia z oblasti chémie. Za pozornosť stojí zariadenie
na nízkotlakové hasenie vodnou hmlou, riešenie na podzemné sprístupnenie líniovej
potrubnej trasy, alebo zariadenie na zastavenie šmyku automobilu,“ uviedol pre TASR
hovorca ÚPV SR Július Šípoš. Výstavu UmInEx (jej názov je odvodený z písmen slov um invencia - expo), zorganizoval ÚPV SR po štvrtýkrát a potrvá tri dni. Má dvojročnú
periodicitu a premiérový ročník sa uskutočnil v roku 2001.

Cena Jána Bahýľa
Banská Bystrica Cenu Jána Bahýľa, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR udeľuje
od roku 1999 v dvojročnej periodicite, získalo Duslo, a. s., Šaľa, majiteľ patentu SK 283 209.
20. septembra ju počas prvého dňa výstavy vynálezov a technických noviniek UmInEx 2005
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odovzdala predstaviteľom Dusla a zástupcom pôvodcu patentu riaditeľka ÚPV SR so sídlom
v Banskej Bystrici, Darina Kyliánová.
Patent, na ktorom sa podieľali viacerí slovenskí a českí chemici a ďalší odborníci, rieši
a chráni unikátnu technológiu výroby 4-aminodifenylamínu; prekurzora, východiskovej látky
používanej s ďalšími na stabilizáciu kaučuku pred jeho starnutím, rozpadávaním
a prasknutím. Výrazne sa tým stabilizujú napríklad aj pneumatiky.
„Zatiaľ sme novú technológiu výroby 4-aminodifenylamínu v Dusle nezaviedli. Je výsledkom
tímovej práce a má priaznivý dopad na životné prostredie, pretože sa pri nej o 90 % znižuje
množstvo zasolených vôd. Okrem toho má aj veľký ekonomický dopad a predpokladáme, že
po jej zavedení ušetríme ročne 230 až 240 miliónov Sk. Zatiaľ sme ju nezaviedli, máme ju
však chránenú na 20 rokov a nikto iný vo svete ju dovtedy nemôže svojvoľne používať,“
uviedol pre TASR vedúci oddelenia priemyselných práv a licencií firmy Duslo, a. s., Šaľa
Pavol Škubla. Súčasťou Ceny Bahýľa je aj odmena 50 000 Sk pre pôvodcu a rovnaká suma
pre majiteľa patentu. Duslo , a. s., Šaľa ju už získalo v roku 2001 ako majiteľ patentu na
zmesový kvapalinový stabilizátor kaučukov, spôsob jeho výroby a použitie. Dva roky
predtým pripadla Matadoru Púchov, majiteľovi patentu na ovíjaciu a ohrňovaciu časť
konfekčného bubna. V roku 2003 zasa firme COMI, s. r. o., Humenné, ktorá vlastnila patent
sa samohybné zariadenie. Ján Bahýľ sa narodil v roku 1856 vo Zvolenskej Slatine. Ako
vojenský a neskôr i civilný techník pôsobil v Rakúsko-Uhorsku a vo viacerých krajinách.
Udelili mu 17 patentov na rôzne vojenské a iné technické vynálezy. Okrem iného aj na
vrtuľník poháňaný benzínovým motorom, neskôr dokombinovaný so vzdušnou turbínou, i za
vynález výťahu na Bratislavský hrad. Je tiež spoluautorom prvého automobilu s benzínovým
pohonom na Slovensku. Zomrel v roku 1916 v Bratislave.

Vedeckovýskumná prezentácia
Vedeckovýskumná prezentácia odborných pracovníčok Literárneho a hudobného muzea
ŠVK v Banskej Bystrici mala v roku 2005 vysokú odbornú úroveň.
Emancipácia v slovenskej literatúre, odborný seminár pri príležitosti 120. výr. narodenia
spisovateľky Hany Gregorovej v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí sa uskutočnil
24.2.2005

v koncepcii

Mgr.Z. Troligovej

(konzultantky

J.Borguľová,

M.Bárdiová),
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moderovala M.Bárdiová, organizačné zabezpečenie Z. Troligová, M.Bárdiová, S.Žabková,
K.Urbanová. Seminár sa uskutočnil v dvoch častiach: v spoločenskej sále ŠVK bola
seminárová časť, počas ktorej odznelo 6 referátov (Mgr. Zlata Troligová, členky
feministického vzdelávacieho projektu Aspekt PhDr. Jana Cviková, PhDr. Jana Juráňová,
Prof. Brigita Šimonová, PhDr. Slavomíra Očenášová, PhD., z UMB v Banskej Bystrici
a spisovateľka Erika Podlipná) a popoludní Bábkové divadlo na Rázcestí na svojej scéne
zahralo pre účastníkov a hostí seminára predstavenie Predavačky príbehov 2. Podujatie malo
dobrú odozvu nielen v rámci Slovenska, ale aj v Čechách. Podujatie sponzorsky podporili
Jana Laššáková, poslankyňa NR SR a kozmetická firma AVON.
M.Bárdiová predniesla referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Vojenská hudba
v českých zemích s názvom Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej
Bystrice v rokoch 1918-1938 (21 s.) v Prahe v dňoch 28.-30.4.2005. Referát Detské hudobné
nástroje a deti v nástrojovom múzeu (13 s.) predniesla na 32. etnomuzikologickom seminári
SAV v Mojmírovciach 26.-29.9.2005.
Odborný seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bol zameraný na tému
Výskum a prezentácia literárnomúzejných zbierok s podtitulom Dedičstvo iných je
dedičstvom všetkých. V spolupráci so SNK-SNLM sa uskutočnil v ŠVK 19.9.2005. Na
seminári predniesli za LHM príspevky J.Borguľová „Pamätná izba Sama Chalupku v Hornej
Lehote“ a Z.Troligová „Zbierkový fond Kláry Jarunkovej v Literárnom a hudobnom múzeu
v Banskej Bystrici“. Súčasťou programu bola aj prehliadka expozícií LHM a Múzea SNP, ako
aj prehliadka hrobov národných dejateľov na ev.a.v. a katolíckom cintoríne v Banskej
Bystrici. Dňa 20.9.2005 sa uskutočnila metodická exkurzia v pamätných izbách na Horehroní.
24.11.2005 na odbornom seminári Úloha marketingu v prezentačných aktivitách múzeí
v Podtatranskom

múzeu

v Poprade

vystúpila

s referátom

„Špecifiká

marketingu

v prezentačných aktivitách Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici“.
PhDr.Marianna

Bárdiová

poskytovala

zbierky,

informačné

materiály

a konzultácie bádateľom na témy: Genealógia Jána Egryho, interpreti a pedagógovia
sláčikových nástrojov v Banskej Bystrici, Osobnosť a dielo skladateľa a pedagóga Jána
Egryho a cecilianizmus v hudbe jeho študenta J.L.Bellu , teoretické otázky muzeológie,
odborových muzeológií muzeografie a dejín múzejníctva, metodológia vedecko-výskumnej
práce v oblasti hudby, Vokálne dielo Jána Móryho a i. Pre diplomovú prácu Hudobní
skladatelia Banskej Bystrice (Laura Vavrincová, PdF UMB) poskytla konzultácie k výberu
osobností a ku koncepcii dvoch metodických exkurzií pre žiakov ZŠ. 4.3.2005 uskutočnila
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metodickú exkurziu Po stopách hudobných skladateľov v historickom jadre Banskej Bystrice
s diplomantkou, cvičnou učiteľkou a so 4. ročníkom ZŠ na Tatranskej ulici. Obci Ostrá Lúka
poskytla metodickú pomoc pri príprave podujatí venovaných V.Figušovi-Bystrému (vrátanie
textu na pamätnú tabuľu), K.A,Medveckému a Ľ.Štúrovi, ktoré sa uskutočnili 29.5.2005. Na
podujatí predniesla prednášku „Národný skladateľ V.Figuš-Bystrý a Ostrá Lúka“. Spracovala
lektorské pripomienky v rozsahu 3 strán k publikácii Jozefa Drenku: Z dejín hudby Lučenca
a okolia (100 str.). Na vydanie editorsky upravila a pripravila štúdiu Hudobná kultúra Brezna,
ktorá vyšla v monografii mesta v roku 2005.
Medzinárodná spolupráca
PaedDr. Jana Borguľová
spolupráca pri výskume života a diela prof. Jána Števčeka s Doc. Miladou Pískovou, Slezská
univerzita Opava.
Mgr. Zlata Troligová
spolupráca pri dokumentácii a akvizícii fondu Hany Gregorovej, JGT a ich dcéry Dagmar
Prášilovej sTatjanou Šiškovou, vnučkou J.G.Tajovského, Praha, ČR. Osobná návšteva
Z.Troligovej v Prahe.
obojstranné písomné kultúrne kontakty s Gyetvai Szorcsik Angélou, riaditeľka Knižnice
Bálinta Balassiho v Salgotarjáne, MR.
spolupráca s Juanom Carlosom Morenom, Barcelona, Španielsko pri rozširovaní vzájomných
kontaktov a prezentácii slovenskej kultúry v Španielsku. Dve osobné návštevy J.C.Morena
v LHM počas roka 2005 (Z.Troligová, K.Urbanová).
PhDr. Marianna Bárdiová spolupráca v oblasti dokumentácie vojenskej hudby s vedeckými
pracovníkmi

Etnologického

ústavu

Akadémie

vied

Českej

republiky

v Prahe

a ďalšími významnými odborníkmi v ČR p. Bohumilom Peškom, Praha a Vladimírom
Kaiserom Ústí nad Labem.Hudobné oddelenie a oddelenie historických fondov Národnej
knižnice ČR Praha, NM – České múzeum hudby – šírenie a reflexia hudobnej tvorby Jána
Móryho na území Čiech (M.Bárdiová).spolupráca s Líviou Kammel a Christianom
Kammelom, Nemecko, pri dopĺňaní autobiografie Jána Móryho a jeho prezentácii.,kontakty
s Dr.Bernhardom Hablom, IGEB, Rakúsko, pri výskume dychovej hudby.
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Robo Cup 2005
Riaditeľka ZŠ zo Základnej škola na Sitnianska 32 v, Banskej Bystrici RNDr. Dana
Edlingerová sa 16. januára 2005 obrátila na Mesto Banská Bystrica so žiadosťou o pomoc
pre talentovaných mladých ľudí.Žiaci školy Vladimír Červeň a Adam Máni sa zúčastnili
10.ročníka medzinárodnej súťaže v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2005, ktorá
prebehla 26.-27.mája 2005 v Banskej Bystrici . Ich úspech v kategórií Rescue – Záchranár pre
nich znamenalá možnosť účasti na celosvetovom finále RoboCup 2005, ktoré sa bude konať
13.-19.júla 2005 v japonskej Osake . Robotika je perspektívou v mnohých oblastiach života
a možno práve toto celosvetové finále bude pre týchto mladých ľudí impulzom, aby sa
v budúcnosti venovali tejto oblasti vývoja. Podpora talentovanej mládeže, ktorá súčasne
pomôže k zviditeľneniu Slovenska a najmä nášho mesta, je dobrou investíciou.

Kultúra

Historické zasadnutie ministrov kultúry V4 v ŠVK
27. Festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého

V dňoch 27.-29. IV. sa uskutočnilo na pôde ŠVK aj historické zasadnutie ministrov kultúry
V4 - z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska, ako i prizvaných ministrov z Ruska, Ukrajiny,
Rakúska a Slovinska . Stretnutie ministrov kultúry V4 – Banská Bystrica
13. stretnutia ministrov kultúry V4 – Banská Bystrica sa uskutočnilo 28. – 29. apríl 2005
27.

apríl (streda)príchod expertov, Prehliadka expozície Múzea SNP 28. apríl (štvrtok)

rokovanie expertov V4– Štátna vedecká knižnica -Témy: 1. Projekt Višegrádskej knižnice
Porovnávacia štúdia financovania kultúr v krajinách V4 3. Rokovanie o udelení Višegrádskej
ceny 4.. Rokovanie o vytvorení spoločnej platformy V4 pri presadzovaní záujmov v rámci
prípravy programu Kultúra 2007-2012 ,5. Informácia - o realizácii projektu nahrávania CD
(Poľsko) - o realizácii projektu výstavy designu (Maďarsko)
Poludnie až popoludnie: príchod ministrov,14:00 prijatie ministrov u primátora mesta Banská
Bystrica (spojené s občerstvením – raut) 15:00 Rokovanie ministrov V4 plus Slovinska
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a Rakúska k problematike vytvorenia podporného fondu pre kinematografiu Pozvaní ministri
Ruskej federácie, Ukrajiny, Slovinska a Rakúska majú do 17:45 možnosť absolvovať
prehliadku mesta a expozície Pamätníka SNP
Program v Štátnej opere Banská Bystrica,29. apríl -(piatok)Slávnostné otvorenie Galérie Pod
strechou s prácami študentov AMU Banská Bystrica v priestoroch ŠVKRokovanie ministrov
krajín V4Diskusný panel všetkých ministro: Téma - Pomoc krajín V4 pri ďalšom rozširovaní
európskeho priestoru – zodp. a moderátor Samuel Abraham Slávnostný obed (podáva minister
Chmel)Podpis protokolu a tlačová konferencia
Minister kultúry a Štatút Európskeho mesta kultúry
Banská Bystrica by mohla ašpirovať na štatút Európskeho mesta kultúry, ktorý pripadne na
niektoré slovenské mesto v roku 2013. Uviedol to 28. apríla v Banskej Bystrici minister
kultúry Rudolf Chmel na úvod stretnutia ministrov kultúry Višegrádskej štvorky (V4), Ruska,
Ukrajiny, Rakúska a Slovinska. Dodal, že bohatá kultúrna história aj súčasnosť tohto mesta je
dôvodom,

prečo

stretnutie

zorganizoval

práve

v Banskej

Bystrici.

Po

prijatí

u banskobystrického primátora Jána Krália začali ministri v Štátnej vedeckej knižnici
pracovné rokovania. Hlavnými témami boli vytvorenie spoločného kinematografického
podporného fondu. Mal by pomôcť vzájomnej spolupráci filmových priemyslov krajín V4,
Slovinska a Rakúska. „Je to fond na producentskú podporu až po distribúciu filmov
v zahraničí. Vychádzame z toho, že film je dnes jedným z druhov umenia, ktoré majú najväčší
spoločenský dosah,“ uviedol Chmel. Druhou dôležitou témou ministrov je vytvorenie edície
Višegrádska knižnica, teda systému vzájomného prekladania a vydávania českej, maďarskej,
poľskej a slovenskej literatúry. Ministri by mali schváliť prvé tituly navrhnuté do tejto
edície. Naším Európskym mestom kultúry by mohla byť B. Bystrica, konštatovali zúčastnení.
Témou rokovania ministrov kultúry V4 bol

najmä podponý fond pre kinematografiu

a Višegrádska knižnica . Rokovaniu ministrov predchádzalo 28. apríla dopoludnia stretnutie
expertov, ktorí v Štátnej vedeckej knižnici hovorili o udeľovaní Višegrádskej ceny,
o koordinácii stanovísk k návrhu nového programu Európskej komisie Kultúra 2007,
o komparatívnej štúdii potenciálu kultúrneho priemyslu krajín V4 a o Višegrádskej knižnici.
Počas večerného programu v Štátnej opere udelili ministri na základe návrhu expertov prvú
Višegárdsku cenu vydavateľovi Lászlóovi Szigetimu. Ocenili skutočnosť, že Vydavateľstvo
Kaligram nepretržite podporuje zvýšenie vzájomnej znalosti kultúr krajín V4.
204/413

????
PhDr. Oľga Lauková je riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá
zastrešuje aj Literárno-hudobné múzeum. Štátna vedecká knižnica (ŠVK) si pod jej vedením
upevnila a mimoriadne posilnila svoje postavenie nielen ako kultúrno-vzdelávacia
ustanovizeň nášho mesta, ale aj ako plnoprávny a uznávaný partner medzinárodnej siete
vedeckých knižníc. Desať rokov už v tejto knižnici funguje germanistická študovňa a nedávno
bolo otvorené nové Centrum rusistických štúdií. Z knižnice sa stalo moderné multimediálne
centrum, ktoré je nielen veľmi vyhľadávaným zdrojom informácií a vedomostí pre
študujúcich, ale ktoré je aj ďalším pevným centrom kultúrneho diania v našom meste, či sú to
už rôzne stretnuia, napríklad v cykle „Osobnosti“, ale poriadanie seminárov, či rôznych
výstav. Práve za výsledky snahy a práce Dr. Laukovej, orientovanej na upevnenie pozície
ŠVK doma aj v medzinárodom kontexte sa jej dostalo mimoriadnej cti, že pri nedávnom
summite prezidentov Buscha (USA) a Putina (Rusko) v Bratislave patrila medzi mimoriadne
úzky okruh pozvaných hostí, ktorí sa mohli osobne stretnúť aj s manželkou prezidenta
Buscha, aj s manželkou prezidenta Putina.
Rekonštrukcia Barbakanu
Výstrely zo starobylých muškiet oznámili 3. septembra v Banskej Bystrici ukončenie I. etapy
rekonštrukcie Barbakanu, predsunutej vstupnej veže so strieľňami pred opevnením mestského
hradu, ktorý stojí na Námestí Štefana Moysesa. Už predtým prešiel historický sprievod
šermiarov a strelcov z časti Hušták cez Námestie SNP k Barbakanu. Mesto sa rozhodlo túto
významnú historickú pamiatku komplexne zrekonštruovať práve v roku, keď si Banská
Bystrica pripomína 750. výročie udelenia mestských výsad kráľom Belom IV. Na I. etapu
vynaložilo približne 11 miliónov korún. Odborníci s prípravnými a prieskumnými prácami
začali v polovici januára, rekonštrukcia začala koncom júna. „Počas I. etapy komplexnej
obnovy časti mestského hradu, veže s Barbakanom, sme obnovili na veži na samom vrchu
zástavu a kotlík. Pokračovali sme v obnove časti poškodenej krytiny na veži. Obnovili sme
hodiny, ciferníky a písmená hodinového stroja. Okrem toho aj fasádu veže, na jej vrchnej časti
je baroková omietka, na spodnej gotická,“ uviedol pre TASR Miroslav Kollár, riaditeľ
spoločnosti MBB, a. s., ktorá rekonštrukciu zabezpečila. V II. etape rekonštrukcie objektu sa
predpokladá obnova a sprevádzkovanie vnútorných priestorov a prekrytie nádvoria. V III.
etape ja naplánované ukončenia predpolia s vodnou priekopou a hľadiska pre kultúrne
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podujatia a spoločenské podujatia. Počas rekonštrukčných prác v Barbakane našli tubu,
obsahujúcu staré mince a historické dokumenty s informáciami o tejto stavbe. Doplnili do nej
údaje o terajšej Banskej Bystrici a vložili naspäť do najvyššej časti barbakanu. Barbakan bol
dokončený v roku 1512. Výrazne ho prestavali v roku 1761 po veľkom požiari, ktorý
zachvátil mesto pod Urpínom. Už v 13. storočí si postavili banskí ťažiari na vyvýšenom
mieste románsky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. Neskôr opevnený hradný komplex
s gotickým domom kráľa Mateja (1479), slovenským kostolom sv. Kríža (1492) a radnicou
(1500). Vybudovali aj mestskú vežu s Barbakanom a tri bašty. Z pôvodného opevnenia
hradného areálu sa zachovali časti múrov, bašty - Banícka, Farská a Pisárska - a barbakan,
ktorý je majetkom mesta.
Envirofilm 2005 - XI. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí
Je ľudstvo schopné bohatú históriu a prírodné bohatstvo využívať v prospech súčasnej
a hlavne budúcich generácií? To bola kardinálna otázka XI. ročníka Envirofilmu, na ktorú
hľadali odpovede tvorcovia aj odborníci spolu s aktívnymi účastníkmi festivalového diania.
Festival ponúkal okrem jedinečných filmových zážitkov už tradične široké spektrum rôznych
typov podujatí pre odbornú, ale hlavne širokú verejnosť. Počas šiestich festivalových dní (2. –
7. mája), okrem prehliadok súťažných filmov a videofilmov, organizátori pre účastníkov
a návštevníkov Envirofilmu pripravili tiež prehliadky filmov z archívov Slovenského
filmového ústavu, zamerané okrem iného na živelné katastrofy na Slovensku a Vysoké Tatry
vo filme. Na svoje si prídu početní nadšenci filmov úspešného slovenského dokumentaristu
Pavla Barabáša. Jeho najnovšie filmové dokumenty na festivale uviedol 4. mája úspešný
filmár Steve Lichtag Zaujímavé zážitky poskytla beseda s priamymi účastníkmi svetovej
výstavy EXPO 2005 v japonskom Aichi. Z ďalších podujatí pre verejnosť určite oslovila
beseda s odborníkmi z USA, Veľkej Británie a Slovenska aktuálnu tému Klimatické zmeny
a ich dôsledky – prírodné katastrofy. Kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska rezonovala aj
v podujatiach a súťažiach určených deťom a mládeži, ktorým patril aj jubilejný Zelený svet.
Miestnej samospráve, školstvu, mimovládnym organizáciám, ale aj prevádzkovateľom bol
určený seminár k problematike prevencie vzniku odpadov, jeho zberu, triedenia a zhodnotenia
s názvom Odpad alebo surovina? Envirofilm 2005 v Banskej Bystrici sprevádzali aj ďalšie
zaujímavé podujatia, výstavy, filmové prehliadky, besedy pre deti aj dospelých. Pozvánkou na
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festival bol koncert pre verejnosť na Námestí SNP, v ktorom vystúpili kapely Družina
a Desmod so Zuzanou Smatanovou 3. mája 2005 o 19. hod.
Rockový maratón
Jedenásť kapiel sa predstavilo v piatok 5. augusta na prvom rockovom maratóne, ktorý
odštartovali v banskobystrickom amfiteátri popoludní o tretej hodine. Jeho premiéra v čase
osláv 750. výročia založenia mesta Banská Bystrica mala prispieť k zvýšeniu počtu domácich
i zahraničných návštevníkov. „Prehliadka ponúkne spektrum od melodického cez punk až po
hard rock. Okrem domácich kapiel je veľkým headlinerom česká skupina Kabát, ktorá mala
tento rok v pláne vystúpiť iba dvakrát na Slovensku, a to na Topvar Rock Feste a Bystrica
Feste. Myslím, že fanúšikovia Kabátu nám dostatočne jasne predviedli na Topvar Rock Feste,
ako sa dokážu baviť. Dúfame, že sa to zopakuje i v Banskej Bystrici,“ povedala pre TASR
Alexandra Drobná z piešťanskej agentúry Duna. Doplnila, že v rámci Bystrica Festu uvidia
vyznávači rocku okrem najpopulárnejšej českej kapely Kabát skupiny Metalinda, Arzén,
Smola a hrušky, Palo Chodelka and Liquid Bogie Roll, Cliché, Družina, Digitus in Recto,
Grexabar, Hasiaci prístroj a Maria Chuana za symbolické vstupné 200 korún. „Na Slovensku
v úzadí pôsobí nespočetné množstvo mladých hudobných skupín, ktoré sa venujú rocku,
punku a ďalším hudobným žánrom. Chceme podporiť tie kolektívy, ktoré majú v repertoári
vlastnú tvorbu, poskytnúť takýmto tvorcom a hudobníkom štartovaciu čiaru na zviditeľnenie
sa a priniesť slovenskému fanúšikovi tohto žánru čo najpestrejší výber.“
XI. Súťažný festival vysokošlských spevckych zborov Akademická Banská Bystrica
Sa uskutočnil v dňoch 2. – 5. júna 2005 v priestoroch FHV UMB v Banskej Bystrici pod
záštitou MŠ SR a rektora UMB v Banskej Bystrici. Akademická Banská Bystrica (ABB)
nadviazala na viac ako desaťročnú tradíciu národného festivalu vysokoškolských
zborov, ktorý začal písať svoju históriu v roku 1985 a od roku 1993 má charakter
medzinárodnej súťažnej prehliadky. Na festivale zazneli po prvýkrát mnohé kompozície
slovenských hudobných skladateľov Alfréda Zemanovského, Tadeáša Salvu, Zdenka
Mikulu, Ivana Hrušovského, Andreja Očenáša a Juraja Hatríka. Cieľom festivalu je
rozvíjať lásku k národnej kultúre cez vokálne umenie, spoznávať hudbu a históriu
rôznych národov, zbližovať mladých ľudí a spoločnými stretnutiami podnietiť tvorivosť
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a zdravé súťaženie akademických speváckych zborov. Rozšíriť kultúrny a hudobný
rozhľad

mladej

inteligencie.

Festivalu

sa

zúčastnia

slovenské

a zahraničné

vysokoškolské spevácke zbory ako aj známi hudobní skladatelia a dirigenti. 11. ročník
Festivalu zborového spevu Akademická B. Bystrica
Zhruba 450 spevákov deviatich vysokoškolských zborov zo Slovenska, Česka a Poľska prijali
organzátori z Univerzity Mateja Bela od 2.-5 júna 2005 / od štvrtku do nedele / na 11.
ročníku festivalu Akademická Banská Bystrica. Ako uviedla riaditeľka súťaže prof. Dr. Eva
Langsteinová, PhD., novým prvkom tohto ročníka boli povinné skladby, ktoré museli
zaspievať všetky zbory v príslušnej kategórii. „Negatívom oproti minulosti je menšia
zahraničná účasť. Z bývalých tradičných zahraničných účastníkov chýbali Rusi, Ukrajinci,
Maďari a zbory z bývalej Juhoslávie,“ hodnotila Prof. Eva Langsteinová. Súťaž prebiehala
v kategóriách miešané, ženské a komorné spevácke zbory. Umeleckú úroveň speváckych
telies hodnotila päťčlenná medzinárodná porota pod vedením dirigenta Ondreja Lenárda.
Atraktívnym spestrením podujatia bola voľba Miss ABB a spoločný galakoncert všetkých
súborov. UMB usporadúva festival ABB ako bienále od roku 1985.
Program festivalu
2.6..2005 – štvrtok
I. festivalový koncert – slávnostné otvorenie ABB 2005 – aula FHV UMB
3.6.2005 – piatok
súťaž komorných speváckych zborov
promenádne koncerty, sprievod mestom, prijatie u primátora mesta
II. festivalový koncert, aula FHV UMB
4.6.2005 – sobota
súťaž ženských speváckych zborov
súťaž miešaných speváckych zborov
III. festivalový koncert, aula FHV UMB
Voľba Miss ABB 2005
5.6.2003 – nedeľa
Galakoncert, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien, koncert víťazov, spoločný spev (E.
Suchoň: Aká si mi krásna, Gaudeamus igitur), záver festivalu. Výsledky festivalu:
Speváci z Prešova boli absolútnym víťazom festivalu v Banskej Bystrici
Miešaný spevácky zbor Prešovskej univerzity Nostro Canto sa stal 4. júna absolútnym
víťazom festivalu Akademická Banská Bystrica , ktorý v akademickej Európe preslávil mesto
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pod Urpínom. Medzinárodná porota pod vedením slávneho slovenského dirigenta Ondreja
Lenárda Prešovčanom prisúdila aj Cenu Ministerstva školstva a Cenu rektora hostiteľskej
Univerzity Mateja Bela (UMB). Prešovský zbor patrí k najmladším umeleckým telesám.
V roku 2001 ho založila jeho zbormajsterka a umelecká vedúca Tatiana Kanišáková.Na
festivale sa stretlo deväť vysokoškolských zborov, z toho päť zo Slovenska a po dva z Čiech
a Poľska. Najlepším zahraničným zborom sa stal Dievčenský akademický zbor Pedagogickej
fakulty Západočeskej univierzity v Plzni, ktorý si z Banskej Bystrice odniesol Cenu primátora
a za vyspelú hlasovú kultúru Cenu Asociácie speváckych zborov Slovenska. Novinkou
podujatia boli povinné skladby súčasných slovenských autorov pre každú kategóriu. Cenu
Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora získal Akademický
zbor Jána Cikkera pri Fakulte humanitných vied UMB, ktorý spieval Kyrie od Pavla Kršku.
Tento zbor za rozvoj slovenského interpretačného umenia ocenil i Hudobný odbor Matice
slovenskej.Na festivale sa ospravedlnili tradiční účastníci z Maďarska, z krajín bývalej
Juhoslávie, ale i Ruska a Ukrajiny.Miss festivalu sa stala Lucie Smataníková z Plzne. Tituly
prvej a druhej vicemiss prisúdili Jane Mogyoródiovej a Zuzane Kiskovej z domáceho
speváckeho zboru Mladosť pri Pedagogickej fakulte UMB.

Literárne a hudobné múzeum

poriadalo v roku 2005

konkrétne typy podujatí

venované rozličným skupinám:
Muzikoterapia v expozícii Ľudové hudobné nástroje na Slovenku - zrakovopostihnutí klienti
– 3 x, deti z Integovanej špeciálnej triedy pre viacnásobné postihnutie zo ZŠ Magurská,
Banská Bystrica - 2 x, deti zo združenia Priatelia Zeme –CEPA z Ponickej Huty - 1x, klienti
Denného stacionára Lúč (psychiatrickí pacienti Nemocnice s poliklinikou FDR v Banskej
Bystrici)- 1x, žiaci zo Špeciálnej základnej školy internátnej, Ďumbierska č. 15, Banská
Bystrica - 1x, klienti z Občianskeho združenia SANARE - 1x.
Arteterapia pre deti z Integovanej špeciálnej triedy pre viacnásobné postihnutie, ZŠ
Magurská, Banská Bystrica – 1 x, pre klientov

z Krajského strediska Únie nevidiacich

a slabozrakých Banská Bystrica – 10 x, pre Občianske združenie duševného zdravia
SANARE – 6 x, pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej, Ďumbierska 15, Banská
Bystrica - 1x.
Muzikoterapia pre klientov Únie nevidiacich a slabozrakých-Krajské stredisko Banská
Bystrica, Lučenec – 4 x, pre deti z Integovanej špeciálnej triedy pre viacnásobné postihnutie,
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ZŠ Magurská, Banská Bystrica - 3x, pre deti zo združenia Priatelia Zeme – CEPA, Ponická
Huta - 1x, pre žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej, Ďumbierska 15, Banská Bystrica
- 1x, pre klientov Občianskeho združenia SANARE – 1 x.
Dramatoterapia pre deti z Integrovanej špeciálnej triedy pre viacnásobné postihnutie, ZŠ
Magurská, Banská Bystrica - 2 x, pre klientov Domova sociálnych služieb, Dolná Strieborná
č. 5, 7, Banská Bystrica - 2x, pre klientov Divadla z Pasáže, Horná Strieborná - 1x, pre deti zo
Špeciálnej základnej školy internátnej, Ďumbierska 15, Banská Bystrica - 1x.
Odborné prednášky a vedomostné súťaže pre študentov Obchodnej akadémie pre telesne
postihnutú mládež - Slovenská Ľupča-Príboj – 2 x. Témy: Literárne a hudobné osobnosti
Banskobystrického regiónu, Predstavitelia romantizmu.
Cyklické podujatia
X. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 14.-18. marca 2005
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 J. Borguľová.
LHM v rámci festivalu zabezpečilo nasledovné akcie:
15.3.2005- Banská Bystrica v krásnej literatúre. Kombinované pásmo, dramaturgia a moderovanie
J.Borguľová
5.3.2005 -

Svet vedeckej fantastiky. Beseda so spisovateľom Jánom Feketem v spolupráci s Krajskou
hvezdárňou

16.3.2005 - Stretnutie s básnikom a redaktorom poľského literárneho časopisu Svetová literatúra
Krysztofom Lisowskim, dramaturgia a moderovanie J.Borguľová
17.3.2005 - Burza literárnych talentov spojená s prezentáciu zborníka literárneho klubu LITERA 2 - Tichý
rozhovor, dramaturgia a moderovanie J.Borguľová
Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konali v dňoch 2. - 18. mája 2005:
2.5.2005 -

Osvald Zahradník - divadelný a rozhlasový dramatik. Spoločenské stretnutie v rámci cyklu
Osobnosti, moderovanie J.Borguľová

16.5.2005 - Mikuláš Kováč - významný banskobystrický básnik. Prednáška pre študentov stredných škôl,
Z.Lobotková
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17.5.2005 - Múzeá sú tu pre Vás. Happening múzeí Banskobystrického kraja- verejná prezentácia
múzejnej práce na Námestí SNP v Banskej Bystrici
18.5. 2005 - Medzinárodný deň múzeí - deň otvorených dverí v múzeu
Umelecké

a kultúrne

podujatia

venované

významným

osobnostiam,

inštitúciám

a udalostiam s prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne:
8.2.2005 –

Imre Madách – inšpirátor i tragéd. Pásmo venované životnému príbehu i dielu spisovateľa
Imre Madácha, dramaturgia a moderovanie J.Borguľová

4.4.2005 –

Alexander Matuška. Spomienkové podujatie pre stredoškolskú mládež, moderovanie
J.Borguľová

13.4.2005 – Dejiny slovenskej literatúry III. Prezentácia publikácie, moderovanie J.Borguľová
7.7.2005 -

Rabbi Löw a Golem. Bábkové predstavenie Dr. Olafa Bernstengela z Drážďan

13.9.2005 - Bábkové divadlo - škola- múzeum, odborný metodický seminár
10.10.2005 -

Juraj Kuniak. Priateľské stretnutie v cykle Osobnosti, moderovanie J.Borguľová

14.-15.10.2005 – 38. ročník festivalu Vansovej Lomnička v spolupráci s Úniou žien Slovenska, moderovanie M.Bárdiová

7.11.2005 - Jevgenij Iršai. Priateľské stretnutie v cykle Osobnosti, moderovanie M.Bárdiová
13.12.2005 - Babjakovci. Priateľské stretnutie v cykle Osobnosti, moderovanie M.Bárdiová
Kluby a záujmová činnosť LHM :
Práca v kluboch LHM podľa vlastného programu:
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 J.Borguľová. Klub sa stretával pravidelne 1-x
mesačne, celkom za rok 2005 – 9 x.

3.

Hudobný klub stretával v 1. polroku v Grossmannovom dome podľa potreby pri
príprave nového zvukového nosiča.

Odborní pracovníci múzea vykonávali činnosti pre spoločenské a kultúrne organizácie,
účinkovali vo verejnom kultúrnom živote regiónu a Slovenska:
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M.Bárdiová - členka muzikologickej komisie Hudobného fondu Bratislava, členka správnej
rady Nadácie Jána Cikkera, členka prípravného výboru Festivalu zborového spevu V.FigušaBystrého, členka Vedeckej rady Hudobného múzea SNM, členka predsedníctva IAML.
I.Fudra - hudobník rockovej kapely Aeroplane.
J.Borguľová - tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici
a členka Predstavenstva SSS, členka poroty literárnej súťaže „Bystrické múzy“- súťaž
študentov domovov mládeže v Banskobystrickom kraji, 19. 4. 2005, členka prípravného
výboru celoslovenskej súťaže pedagógov Chalupkovo Brezno, zároveň aj členka literárnej
poroty, október 2005, členka kronikárskej komisie Mesta Banská Bystrica.
S. Žabková - členka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Nitre.
Dostavba Štátnej opery v Banskej Bystrici
Vyše 59 miliónov korún by malo byť ešte tento rok investovaných do dostavby Štátnej opery
v Banskej Bystrici a inžinierskych sietí. Návrh na začatie obstarávania tejto stavby, ktorý
predložilo Ministerstvo kultúry SR, 7. septembra odsúhlasila vláda. Celkovo majú investície
do dostavby a prestavby areálu opery predstavovať 197 miliónov korún, definitívnu novú tvár
ukáže opera v roku 2007. Začať stavať nové priestory zo železobetónu so sedlovou škridlovou
strechou pri budove Národného domu na pozemku na Cikkerovej ulici navrhuje ministerstvo
ešte tento rok. V novej budove bude divadelný klub, šatne, skúšobňa orchestra, skúšobné
javisko, sociálne zaradenia, administratíva. Trojposchodový objekt bude prepojený
s historickou budovou i podkrovím Národného domu, kde neskôr vzniknú ubytovacie
kapacity pre hosťujúcich umelcov. K tomu sa v roku 2006 pridajú práce na prestavbe terajšej
budovy Štátnej opery. Pri rekonštrukcii historickej budovy, ktorú postavili v roku 1929 podľa
projektu akademika Emila Beluša, sa javisko rozšíri dozadu a orchestrisko smerom do
hľadiska. Okrem toho na javisku vybudujú točňu, ktorou doteraz nebolo vybavené. Využité
má byť aj podkrovie nad skúšobňou baletu. Na rok 2007 je naplánované spevnenie plochy
a chodníkov. Zrekonštruované priestory budú primárne slúžiť asi 100-člennému súboru Štátny
opery. Vzhľadom na potrebu efektívneho využívania priestorov Štátnej opery ministerstvo
navrhuje v jej budove realizovať aj ďalšie aktivity ako napríklad konferencie, spoločenské
akcie, prenájmy, koncerty a vystupovanie iných umeleckých súborov. O tom, že je budova
v havarijnom stave, sa minister kultúry SR František Tóth presvedčil na vlastné oči. Štátnej
opere v Banskej Bystrici dnes chýbajú šatňové a prevádzkové priestory, skúšobné priestory,
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nevyhovujúce je javisko, orchestrisko, kancelárske priestory ekonomicko-hospodárskeho
úseku a riaditeľstva.
Štátna opera
V novej divadelnej sezóne uviedla banskobystrická Štátna opera (ŠO) 140 predstavení. Jej
telesá vystúpia nielen na domovskej scéne, hosťovať budú aj na Zvolenských hrách
zámockých a ďalších podujatiach. Okrem troch operných premiér pripravuje ŠO i jednu
operetnú a jednu baletnú premiéru.
„Novú sezónu začíname 21. októbra premiérou Pucciniho opery Bohéma, ktorá sa na našej
scéne objaví po desiatich rokoch. Vraciame sa aj k operete Veselá vdova, tá mala u nás veľký
úspech pred asi pätnástimi rokmi. Prevezmeme tiež úspešné predstavenie baletu Slovenského
národného divadla Snehulienka a sedem pretekárov,“ informoval 12. septembra- umelecký
šéf banskobystrickej Štátnej opery Marián Vach.Na konci sezóny chystá opera
v celoslovenskej premiére Mozartovu Záhradníčku z lásky. Z tohto diela uviedli doteraz na
Slovensku len niektoré úryvky, celé zaznie až v Banskej Bystrici, povedal Vach. Dodal, že
opera chce v novej sezóne angažovať ešte viac umelcov nielen zo slovenských, ale aj zo
zahraničných scén, najmä talianskych. Práve tí totiž mali v minulých rokoch u divákov
najväčší úspech. Opera plánuje aj koncerty svojho orchestra, najmä počas Banskobystrických
hudobných dní, ktoré sa uskutočnia od 21. do 27. októbra. Rovnako tak vo svojom Bohéma
klube pravidelné akcie zamerané nielen na premiérové tituly, ale i na výročia významných
skladateľov a ďalšie osobnosti z oblasti hudobného života. Banská Bystrica 12. septembra
Približne 4 500 divákov v deviatich japonských mestách zhliadlo umelecké výkony šiestich
sólistov a klaviristky Dariny Turňovej z banskobystrickej Štátnej opery. Najviac, asi 1 400 ich
prišlo na predstavenie v Sappore. „Bolo to naše už deviate turné v krajine vychádzajúceho
slnka. Na rozdiel od predchádzajúcich sa konalo v roku spolupráce medzi Európskou úniou
a Japonskom, takže sme reprezentovali nielen Slovensko, ale aj Európu. Náš úspech
potvrdzujú ďalšie dve pozvania a to v januári a v júli budúceho roku,“ uviedol dnes na
tlačovej besede riaditeľ ŠO v Banskej Bystrici Rudolf Hromada.Zo 17-dňového zájazdu
v Japonsku sa reprezentanti ŠO vrátili v nedeľu 11. septembra. Počas deviatich koncertov
nachystali prierez známou Pucciniho operou Madame Butterfly. V druhej časti koncertu
ponúkli najkrajšie árie z operiet a muzikálov, tvoriacich stály repertoár banskobystrickej
opernej scény. Zájazd bol pokračovaním približovania európskej hudobnej kultúry Japoncom.
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Uskutočnil sa znovu na pozvanie riaditeľa súkromnej galérie v meste Midori Otaru, s ktorým
spolupracuje ŠO od roku 1999. O výnimočnom vzťahu riaditeľa Nadajuku Hasegawu práve
k slovenskej kultúre svedčí tiež kolekcia obrazov našich autorov, ktoré visia v jeho
dome.Výsledkom japonsko-slovenskej spolupráce bude vznik nadácie na podporu
účinkovania ŠO v Japonsku, ktorú zakladá niekoľko priaznivcov v Sappore a „spoločná“
opera. Jej svetová premiéra by mala byť v roku 2006 v Banskej Bystrici. Nasledovať bude
osem predstavení v Japonsku. Libreto projektu s pracovným názvom Pod rozkvitnutými
sakurami pochádza z pera japonského autora Anga Sakagučiho. Na hudbe pracuje Vladimír
Godár a na librete spisovateľ a textár populárnych melódií Ján Štrasser.

Japonské kimono do Štátnej opery v Banskej Bystrici
.Zo 17-dňového zájazdu v Japonsku sa umelci ŠO v Banskej Bystrici vrátili v nedeľu 11.
septembra. Bolo to už deviate turné opery v tejto krajine. Absolvovali deväť koncertov
v rovnakom počte miest. Ich predstavenia navštívilo približne 4500 ľudí.
Originálne japonské kimono pribudlo do výbavy Štátnej opery v Banskej Bystrici. Z krajiny
vychádzajúceho slnka ho z posledného turné doviezli predstavitelia opery, ktorí reprezentovali
slovenské operné umenie.
„Pred odchodom na zájazd sme mali problém, ako obliecť hlavnú postavu Čo-čo San z opery
Madame Butterfly. Európske divadelné kostýmy sa totiž len približujú k tradičným
japonským. Hostitelia sa preto rozhodli, že kimono pre našu speváčku zhotovia oni. Darovali
nám ho počas vystúpenia v Sappore, ktoré navštívilo približne 1400 divákov,“ uviedol pre 13.
septembra médiám riaditeľ opery Rudolf Hromada.Kimono ušila skupina nadšencov z vyše
storočného hodvábu, ktorý sa dedil z generácie na generáciu. Dodali aj spony do vlasov
a všetky doplnky, ktoré k nemu a do výbavy gejše patria. Teda aj topánočky, ktoré si tieto
ženy obúvali. Darovaním kimona urobili Japonci veľké gesto a ocenili ním výkony
banskobystrických umelcov, dodal Hromada.
32. ročník festivalu Zvolenské hry zámocké
Slovenskou premiérou Verdiho opery Attila v podaní banskobystrickej Štátnej opery na
nádvorí Zvolenského zámku sa skončil 32. ročník festivalu Zvolenské hry zámocké (ZHZ).
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Okrem Jozefa Benciho, Zoltána Vongreya a ďalších domácich umelcov sa v hlavných úlohách
predstavili Virginia Todisco z Talianska a jej krajan Alberto Jelmoni.Nádvorie zámku patrilo
od 25. júna opernej časti ZHZ. Banskobystrická (ŠO) počas nej pripravila pre milovníkov
operného umenia okrem diela Attila ďalšie tri opery s exkluzívnym obsadením. V Rossiniho
Barbierovi zo Sevilly sa predstavil Alejandro Escobar z Kolumbie a vo Verdiho opere
Nabucco Richard Haan z Česka a Louise Hudson z Austrálie. V slovenskom premiérovom
koncertnom uvedení Verdiho opery Bitka pri Legnane zasa Francesca Scaini, Giorgo Merighi
a Roberto Servile z Talianska.Program opernej časti obohatil koncert Pietra Mascagniho
a jeho súčasníkov, na ktorom spoluúčinkovali košická filharmónia a zbor Lúčnice. Na ďalších
koncertoch vystúpili mladí vokálni sólisti, bratislavský dievčenský zbor Pressburg singers.
Operné predstavenia na nádvorí Zvolenského zámku a koncerty v jeho Kráľovskej sieni
a v Zámockej kaplnke navštívilo takmer 2 500 divákov. Na najstaršom slovenskom
divadelnom plenérnom profesionálnom festivale, ktorý sa konal 32. raz, dominovala v jeho
prvej činohernej časti komédia a v opernej talianska opera. Organizátori tým reagovali na
dopyt divákov.V činohernej časti ZHZ, navštívilo ju asi 7 tisíc milovníkov divadelného
umenia, sa v 11 predstaveniach prezentovalo deväť súborov. Okrem domáceho Divadla Jozefa
Gregora Tajovského to bolo Divadlo Andreja Bagara v Nitre, prešovské Divadlo Jonáša
Záborského, nitrianske Staré divadlo, bratislavské Slovenské národné divadlo a divadlo Jána
Palárika z Trnavy. Vo Zvolene sa predstavili tiež zahraniční hostia - srbské Národné divadlo
Nový Sad uviedlo komédiu Popanštená kotrba a Městské divadlo Brno „omladenú“ verziu
Cyrana z Bergeracu. Poctu Voskovcovi a Werichovi vzdali autori Jakub Nvota a Kamil Žiška
v hre Piano Revue s podtitulom Hommage to V + W, pretkanej hudbou Jaroslava Ježka.
Súčasťou tohtoročného podujatia bola výstavka fotografií na zámku, pripomínajúcich opernú
dráhu dvoch slovenských legiend - Lucie Poppovej a Edity Grúberovej. Tohtoročné ZHZ
odštartovalo v piatok 10. júna domáce Divadlo Jozefa Gregora Tajovského známou
Moliérovou hrou Lakomec v réžii hosťujúceho Martina Kákoša. V činohernej časti sa do 22.
júna predstavilo deväť slovenských a zahraničných súborov. Ich 11 predstavení videlo
približne sedemtisíc divákov.Súčasťou tohtoročných ZHZ je aj výstava fotografií,
pripomínajúcich umeleckú dráhu dvoch slovenských umeleckých legiend - Lucie Poppovej
a Edity Grúberovej.
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Opera - XII. ročník festivalu Banskobystrické hudobné dni
Premiérou opery Giacoma Pucciniho Bohéma otvorila 21. októbra banskobystrická Štátna
opera 12. ročník jesenného hudobného festivalu Banskobystrické hudobné dni (BBHD).
V jubilejnom roku

bol šesťdňový festival venovaný 750. výročiu udelenia mestských

privilégií Banskej Bystrici. Podľa dramaturgičky ŠO Alžbety Lukáčovej bol program určený
širokej verejnosti, ale aj fajnšmekrom. „Čo zaujímalo väčšinu ľudí, bol koncert skupiny GStrings pod názvom Strings Sorm. Predstavuje sa jako tri atraktívne huslistky, ktoré
interpretujú diela svetovej klasiky v netradičnom šate smerujúcom k popu, rocku až technu.
Pre priaznivcov komornej hudby uviedli recitál Mariána Lapšanského a Evy Garajovej, ako aj
koncert Moyzesovho kvarteta s dielami slovenských skladateľov. Vrcholom programu bol
záverečný koncert „Umelci mestu“ v podaní kvalitných sólistov, zboru Collegium Technicum
z Košíc a symfonického orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici. Organizátori festivalu
BBHD nezabudli ani na detské publikum, ktorému bol určený rozprávkový muzikál
Spišského divadla Vrabec Brmbolec.
Happening múzeí
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa 18. mája 2005 v Banskej Bystrici uskutočnil
happening múzeí. Prvým krokom k zlepšeniu priestorových podmienok Stredoslovenského
múzea v Banskej Bystrici je spracovanie projektovej dokumentácie na rozsiahlu rekonštrukciu
historického Matejovho domu v hradnom areáli. Časť regionálnych osvetových stredísk je
rozpočtovo posilnená o príspevok na organizovanie nadregionálnych kultúrnych aktivít
a festivalov, ako i personálne v oblasti zabezpečenia informačnej činnosti a menšinovej
kultúry. Každé osvetové stredisko zorganizuje aspoň jednu novú aktivitu, odrážajúcu
netradičné umelecké žánre. Tak sa uskutoční prvý raz v našom kraji v júni v Žiari nad
Hronom nadregionálna prehliadka súčasného moderného tanca a na jeseň v Banskej Bystrici
nadregionálna súťaž spevákov populárnej a rockovej hudby. V júni uskutoční Divadlo
J.G.Tajovského XXXII. ročník medzinárodného divadelného festivalu Zámocké hry
zvolenské. Na jeseň dôjde v Banskej Bystrici k oživeniu festivalu súčasného profesionálneho
tanca pod názvom „Štyri dni tanca pre vás“. Rozpracovaný je projekt Bábkového divadla Na
Rázcestí

–

kočovanie

s divadlom.

Prostredníctvom

predstavení,

tvorivých

dielní
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a netradičných projektov priblíži kultúru deťom a mládeži na území celého kraja. Pre kroniku
mesta pripravila vedúca odboru kultúry BBSK PhDr. Eva Chylová
Stredoslovenské múzeum
Sídliace v Thurzovom dome na Námestí SNP 4 v stálej spoločenskovednej expozícii
predstavilo banskobystrickej verejnosti expozíciu s názvom STREDNÉ SLOVENSKO OD
PRAVEKU PO 20.STOROČIE. Predstavuje históriu stredoslovenského regiónu od najstaršej
doby kamennej až po 20. storočie v celkovom počte 12 miestností. Obnovená prehliadka
dobového meštianskeho nábytku, doplnená olejomaľbami významných osobností niekdajšej
Banskej Bystrice s figurínami v dobovom oblečení . V dňoch 14.6. – 29.9.2005 bola veľmi
divácky úspešná výstava ZA ŽIVA V BYSTRICI PO SMRTI V NEBI .Výstava pripravená
Stredoslovenským múzeom je venovaná 750. výročiu udelenia mestských privilégií pre
Banskú Bystricu, ktoré udelil Belo IV. V roku 1255 a tým patrí medzi najstaršie mestá.
Výstava prezentovala banícku minulosť mesta hlavne s dôrazom na ťažbu medi, v ktorej
mesto patrilo v stredoveku medzi najvýznamnejšie v Európe. Návštevníci sa môžu presvedčiť
o pravde starého príslovia: „ Zlatá Kremnica, strieborná Štiavnica, medená Bystrica“.Je tu
prezentovaná remeselno – cechová činnosť B. Bystrice. K 750. výročiu mesta Zaživa
v Bystrici, po smrti v nebi. Známe staré porekadlo Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi si
banskobystrické Stredoslovenké múzeum zvolilo za

príznačný a typický názov výstavy

venovanej 750. výročiu udelenia mestských práv Banskej Bystrici, ktorú 14. júna otvorilo vo
svojich priestoroch v Turzovom dome. Výstava na vyše 300 zbierkových predmetoch
prezentovala dejinný prierez mocenského, hospodárskeho a kultúrneho vývoja Banskej
Bystrice od roku 1 255, kedy jej kráľ Belo IV. Udelil mestské privilégiá po 19. storočie. Ako
uviedol spolautor výstavy, historik Stredoslovenského múzea Vladimír Sklenka, prvá časť
výstavy je venovaná mestským privilégiám, najmä právu meča. Ďalší tematický celok sa
venuje baníctvu, následná výrobkom z medi, ktorá sa v tomto meste ťažila. Štvrtá časť je
venovaná rozvoju obchodu a remesiel, vďaka ktorému „medená“ Banská Bystrica zostala aj
po zániku baníctva, na rozdiel od „zlatej“ Kremnice a „striebornej“ Štiavnice, prosperujúcim
mestom. Ďalší tematický celok je venovaný v rámci remesiel špeciálne zlatníctvu. Samostatná
časť výstavy sa venuje osobnostiam, ktoré v Banskej Bystrici pôsobili. Medzi najstaršie
zbierkové predmety patrili pozlátené kľúče mesta, ktoré dával richtár a mestská rada
návštevám z kráľovských alebo šľachtických rodín. Podobne to boli korýtka s pozlátenými
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okrajmi. „Súčasťou výstavy je aj najstaršia zachovaná pečať Banskej Bystrice z 15. storočia.
Zaujímavosťou sú znak práva meča a trhová zástava. Vyvesená trhová zástava značila, že sa
v meste koná trh, znak práva meča to, že bude niekto popravený,“ dodal Sklenka. Výstava
Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi trvala do 29. septembra. K tejto výstave sa konali aj tvorivé
dielne pre žiakov a záujemcov .
V dňoch 12.7. – 29.9.2005 Stredoslovenské múzeum prezentovalo výstavu ZABUDNUTÉ
TVÁRE MEDENÉHO MESTA. Išlo výstavu obrazov zo zbierok Stredoslovenského múzea,
zachytávala historické pohľady na mesto a na jeho niekedy už neexistujúce zákutia.
Zaujímavosťou bolo,. Že bola sprístupnená v deň 116. výročia založenia Mestského múzea
v Banskej Bystrici. V Tihányiovský kaštieli v Radvani, ktoré je expozíciou Stredoslovenského
múzea bola v roku 2005 prezentovaná stála expozícia pod názvom PRÍRODA STREDNÉHO
SLOVENSKA.

Prostredníctvom 2400 exponátov poskytovala návštevníkom

ucelený,

odborne spracovnaný obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska V dňoch 8.8. –
23.10.2005 bola výstava FAZUĽKY STARÝCH MATERÍ prezentovala význam strukovín
vo výžive ľudí a zvierat, miesta vzniku, archeologické nálezy, rozdelenie strukovín,
charakteristika jednotlivých druhov, choroby strukovín, recepty. Výstava bola prevzatá od
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši V dňoch 8.8. –
23.10.2005 bola zaujímavá výstava
KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ PRED OBJEKTÍVOM V NÍZKYCH TATRÁCH.
Výstava bola prevzatá, autorom fotozáberov bol Peter Bačkor

116. výročie založenia Mestského múzea
Zabudnuté tváre medeného mesta približila rovnomenná výstava, ktorú otvorili 12. júla v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Pri príležitosti ponúka tiež faksimile jeho
zakladacej listiny. Expozíciu v Thurzovom dome tvorili obrazy zo zbierok Stredoslovenského
múzea. Diela Stollmanna, Holesacha alebo Votlučku zachytávajú historické pohľady na mesto
a na jeho dnes už neexistujúce zákutia. Návštevníci uvideli mestské brány, opevnenie
s vežami, vartovku či mestský hrad alebo námestie. Banskobystrické Mestské múzeum od
vzniku 12. júla 1889 bolo hlavnou kultúrnou inštitúciou v meste. Prvú expozíciu sprístupnili
v roku 1909 v Matejovom dome v areáli mestského hradu. Od roku 1958 sídli
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spoločenskovedná expozícia, dokumentujúca históriu mesta a celého regiónu od praveku až
po začiatok 20. storočia, v Thurzovom dome na Námestí SNP. Otvorená expozícia s už
sprístupnenou výstavou Za živa v Bystrici, po smrti v nebi, ponúkla jedinečnú šancu
Banskobystričanom a návštevníkom mesta pod Urpínom nahliadnuť do jeho zaujímavých
osudov od roku 1255 po 20. storočie.Výstava Zabudnuté tváre medeného mesta trvala do 29.
septembra.
50. výročie Múzea SNP
Jedna z dominánt mesta – Múzeum SNP si v čase od 11. 5. do 31. 7. pripomínala viacerými
podujatiami 50. výročie svojho vzniku. Sama história múzea sa stala súčasťou obsahovej
expozície a odráža tak snahu o zachovanie a spostredkovanie historických faktov súčasným
aj budúcim generáciám. Mimoriadnym medzníkom bolo vlaňajšie 60. výročier SNP, pri
príležitosti

ktorého

bola

v múzeu

inštalovaná

nová

trvalá

expozícia

Slovensko

v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945, za ktorú jej autori boli ocenení
Cenou primátora mesta. Nová expozícia Múzea SNP bola ťažiskom roka 2005.
Otvorenie novej stálej expozície, prezentujúcej Slovensko v protifašistickom hnutí odporu
Európy v rokoch 1939 – 1945, bolo dominantou v činnosti Múzea SNP v Banskej Bystrici
v minulom roku. Pri príležitosti verejného odpočtu a prezentácie činnosti Múzea SNP za rok
2004 to 31. marca dnes udviedol jeho riaditeľ Ján Stanislav. Nová expozícia tematicky,
obsahovo a materiálovo je najrozsiahlejšou stálou expozíciou Múzea SNP, ktorá prezentuje
rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte
s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Svojím stvárnením sa zaraďuje medzi najmodernejšie
expozície v Európe a v niektorých smeroch aj vo svete.
Podľa Dr. Stanislava je otvorená a budú ju dopĺňať. V roku 2005 si Múzeum pripomenulo 50.
výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutočnio odborný seminár a otvorili
výstavu. Riaditeľ Stanislav pre médiá ďalej špecifikoval, že v roku 2005 okrem iného
potrebujú dobudovať informačné a dokumentačné centrum, ktoré korešponduje s novou
expozíciou. Tým informačným a dokumentačným centrom chce Múzeum preklenúť
neexistujúce učebnice a dať isté penzum informácií, o ktoré je záujem. Manažment múzea má
prísľuby, že ministerstvo vyčlení na toto peniaze. Centrum by podľa Stanislava malo byť
hotové v tomto roku. K hlavným aktivitám tohto roku patrí aj zámer rekonštruovať skanzen
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ťažkých zbraní v areáli Múzea. Skanzen treba oplotiť, pretože vystavené exponáty
poškodzujú vandali. Zbierkové predmety chce Múzeum chrániť vybudovaním prístreškov. Na
rekonštrukciu skanzena by múzejníci radi využili prostriedky štrukturálnych európskych
fondov. Múzeum má spracovanú rozšírenú koncepciu a špecializáciu pre 21. storočie. Podľa
nej je žiadúce rozšíriť tematické zameranie Múzea SNP predovšetkým o výskum
a dokumentovanie obdobia rokov 1945 - 1989 s prihliadnutím na charakteristické fázy tohoto
obdobia. Toto si vyžiada zvýšenie poctu odborných pracovníkov, nové programové
rozvrhnutie vedecko-výskumnej činnosti a organizácie práce, nárast finančných prostriedkov
a nové priestorové kapacity. Rátajú pritom so spoluprácou s Ústavom pamäti národa.
Rozšírenie Múzea bude súčasťou rezortnej koncepcie do roku 2010, ktorú Ministerstvo
kultúry SR má pripraviť do konca roka.
Múzeum Slovenského národného povstania

na Kapitulskej ulici

23

pripravilo stálu

expozíciu: SLOVENSKO V PROTIFAŠISTICKOM HNUTÍ ODPORU EURÓPY 1939 –
1945 a tieto výstavy- v auguste : POVSTALECKÁ BANSKÁ BYSTRICA -dokumentárna
výstava Múzea SNP a výstavu fotografií

KAROL DEMUTH: FOTOGRAFIA. Bola to

autorská výstava , fotografická výpoveď autora z posledného obdobia tvorby.
Rekonštrukcia vzácnych objektov
Na rekonštrukciu historicky cenných budov, ktoré patria Banskobystrickému samosprávnemu
kraju (BBSK) a sídlia v nich kultúrne inštitúcie, nemá ich vlastník financie. Mnohé z nich sú
pritom už vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. „Len na opravu deviatich
objektov,národných kultúrnych pamiatok, potrebujeme približne 220 miliónov korún.
Najvážnejšia situácia je v Matejovom dome a Thurzovom dome v Banskej Bystrici
a v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. V zlom stave sú aj objekty
Novohradského múzea a galérie, Novohradského osvetového strediska a Novohradskej
knižnice v Lučenci i Horehronského múzea v Brezne. Väčšina z nich sa nemôže uchádzať ani
o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, pretože nemajú prostriedky na vypracovanie
projektovej dokumentácie,“ informovala 7. septembra vedúca odboru kultúry Úradu BBSK
Eva Chylová. Sedem ďalších kultúrnych inštitúcií, zriaďovateľom ktorých je BBSK, sídli
v prenajatých budovách. Zväčšia patria mestským samosprávam. Tie každoročne zvyšujú
nájomné. Najakútnejšie je riešenie Horehronského múzea v Brezne, ktoré má budovu uvoľniť
mestu. Peniaze chýbajú aj na technické zabezpečenie pre kultúrne inštitúcie. V dôsledku toho
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sú v niektorých divadlách ohrozené samotné predstavenia, v múzeách chýbajú protipožiarne
a bezpečnostné zariadenia, prístroje na ochranu a ošetrovanie zbierkových fondov a moderná
výpočtová technika. Vybavenie priestorov pre verejnosť je staré 20, 30 i viac rokov. Na
najbežnejšiu údržbu a opravy ostatných budov by bolo potrebné ihneď vyčleniť aspoň 5
miliónov korún, dodala Chylová. Rozpočet BBSK v uplynulých rokoch nedokázal zohľadniť
skutočné potreby pre tieto inštitúcie a to napriek tomu, že v roku 2005 prvý raz navýšili
rozpočet kultúrnych organizácií v pôsobnosti BBSK. Najkritickejšia je situácia v starostlivosti
o zverený nehnuteľný majetok. Poddimenzované bežné príjmy organizácií neumožňujú riešiť
situáciu ani pravidelnými čiastkovými opravami. Vzhľadom na historickú hodnotu budov,
hodnotu zbierkového fondu múzeí a na pomerne vysoký počet návštevníkov a užívateľov
služieb kultúrnych inštitúcií je terajší stav neudržateľný, konštatovala Chylová.
Kasting pre TV show Mojsejovcov
Niekoľko stoviek záujemcov sa 20. januára v Banskej Bystrici zúčastnilo na prvom castingu
do reality show kontroverzných manželov Mojsejovcov. S cieľom získať dva milióny prišli
prevažne mladší ľudia do 30 rokov. Študenti, podnikatelia, zamestnaní i nezamestaní, ale
i ženy na materskej dovolenke sa snažili zaujať Branislava Mojseja a jeho manželku Noru.
Priamo do konaktu s milionárskym párom z Košíc účastníci neprišli. Svoje minútové expozé
o tom, ako by naložili so získanými miliónmi, predniesli v osobitnej kóji do kamery. Niektorí
pre médiá uviedli, že peniaze by použili na riešenie svojich problémov s bývaním. Napríklad
35-ročný Agelino Miguel z Angoly, ktorý na Slovensko prišiel v roku 1989 študovať
strojárstvo a nakoniec sa tu oženil a pracuje. Býva vo Fiľakove a pre rodinu by chcel vlastný
byt a peniaze od Mojsejovcov by použil i na prípadnú cestu do vlasti, pretože matku a dvoch
bratov nevidel šestnásť rokov. Mária Železňáková zo Zvolena sa do show prihlásila
i s manželom. Vybrali iba ju a na kasting prišla s manželom i so štvormesačnou dcérkou
Viktóriou. Ak by peniaze získala, vyriešila by bývanie pre rodinu, pretože zatiaľ sú u jej
rodičov a manžel je nezamstnaný. Stačil by aj dáky starší domček, alebo byt, ktorý by si
opravili, pretože na nový dom podľa nej by ani dva milióny nestačili. Ak sa Mária dostane až
do finále, chce ho absolvovať i s dcérkou. Bytové problémy by si peniazmi od Mojsejovcov
vyriešil aj 29-ročný zametač ulíc Elemír Záslav z firmy Ganz v Banskej Bystrici, študenti
tamojšej Univerzity Mateja Bela Miroslava Danielszová a Michal Palaj, či Silvia Falušová zo
Zvolena. Tú na kastingu sprevádzali dcéry - desaťmesačná Lívia a desaťročná Terézia.
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Študentka záhradnej architektúry Martina Gablíková zo Zvolena by získané prostriedky
použila na horolezeckú expedíciu do Himalájí. V máji sa tam chystá dvanásť žien, vrátane jej
matky a dvoch tiet. Medzi nimi budú aj štyri postihnuté ženy a výpravou chcú dosiahnuť
jeden z kopcov, ktoré sa volajú Štyri sestry.Na kasting prišla i banková úradníčka Miriam
Tureková zo Zvolena, o ktorej sa hovorí, že sa podobá na Noru Mojsejovú. Nezamestnaný
Radoslav Novotka z Lehoty pod Vtáčnikom chcel zaujať hrou na gitaru a keby vyhral, kúpil
by si motorku a mohol na nej „lietať po Slovensku“. Do reality show Mojsejovci sa prihlásilo
vyše 16 tisíc Slovákov. Z nich vybrali 1800 a tých pozvali na kastingy do Banskej Bystrice,
Košíc, Ružomberka a Bratislavy. Z nich vyberú sto adeptov, ktorí vo februári absolvujú
štvordňový kemp v Košiciach. Z nich vyberú 21 ľudí, ktorí absolvujú selektívny tábor. Z neho
vzíde dvanástka finalistov, ktorí budú tri mesiace bývať u Mojsejovcov. Manželia postupným
vyraďovaním dospejú k víťazovi. Kasting zabezpečoval 45-členný televízny štáb, 30
hostesiek a 15 osobných strážcov.
Výstava LOCO 2001 – 2005
Tvorbu 33 umelcov priblížila výstava LOCO 2001 - 2005, ktorú 1. júla sprístupnili v Štátnej
galérii v Banskej Bystrici. Nadväzuje na prvý príbuzný projekt z roku 2000. Autori
vystavovaných diel pôsobia v banskobystrickom regióne a koncepcia výstavy vychádza
z mapovania a reflexie profesionálneho umenia regiónu, kde galéria pôsobí od roku
1956.“LOCO má charakter salónnej prehliadky, rozšírená je však o aktuálne diela hosťujúcich
umelcov. Sú nimi vybraní pedagógovia Fakulty výtvarných umení banskobystrickej
Akadémie umení. Pribudli tiež niekoľkí jej absolventi, ktorí sa usadili nateraz
v banskobystrickom regióne,“ uviedla pre médiá Zuzana Spišiaková zo Štátnej galérie
v Banskej Bystrici.Výstava nevymedzuje umeleckú tvorbu generačne, druhovo, ani tematicky.
Diela vystavujú umelci troch generácií. Spája ich spoločné miesto (loco) kde pôsobia
minimálne posledných päť rokov. Nosná je vzájomná konfrontácia autorských prístupov
k rôznym témam. Zastúpená je maľba, viaceré polohy umeleckej grafiky, plastika, voľná
fotografia, inštalácie, environment, objekt a videotvorba.
Kaštieľ Radvanských
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Mesto Banská Bystrica dostalo 25. októbra ďalšiu ponuku od investora na rekonštrukciu
chátrajúceho Kaštieľa Radvanských v mestskej časti Radvaň. Kým väčšina doterajších
investorov chcela kaštieľ kúpiť, čo mesto odmieta, spoločnosť Medea Broker prezentovala na
dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva záujem založiť s mestom spoločnú obchodnú
spoločnosť, ktorá by kaštieľ a aj vedľajšu rozostavanú kolkáreň zrekonštruovala
a prevádzkovala ako hotel s reštauráciou a kongresovým centrom. Vkladom mesta do
spoločnosti by bol kaštieľ, okolitý park, kolkáreň a príslušný pozemok. Hodnota kaštieľa
vrátane pozemku je poda znaleckého posudku z apríla 2002 vyše 6,6 milióna korún, hodnota
rozostavanej kolkárne s pozemkom vyše 31 miliónov korún a hodnota zhruba 3,4hektárového parku vyše 13 miliónov korún. Mestské zastupiteľstvo primátorovi Jánovi
Králikovi odporučilo, aby v rokovaniach so spoločnosťou Medea Broker o rekonštrukcii
areálu Kaštieľa Radvanských a vytvorení obchodnej spoločnosti s kapitálovým podielom
mesta pokračoval.
XIII. CINEAMA 2005
Slavomír Chmela zo Žiliny získal hlavnú cenu na celoštátnej tvorivej súťaži a prehliadke
amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2005, ktorá sa 5. júna skončila
v Banskej Bystrici. Na 13. ročníku festivalu uviedli 54 snímok. Kolekcia ocenených filmov
postúpila do medzinárodnej súťaže UNICA, ktorá sa uskutoční v septembri v belgickom
Blankenbergu. Predsedníčka odbornej poroty Marcela Flítková pre TASR povedala, že vo
finále súťaže „boli veľmi pekne zastúpené veľmi kvalitné dokumentárne filmy a mali sme
trošku menej hraných filmov proti iným rokom a ozaj dobré animované filmy. Objavili sa
nám aj noví autori, konkrétne aj z Prešova a čo je veľmi potešiteľné, že stále viac a viac
mladých ľudí robí amatérsky film“. Predsedníčka poroty uviedla, že amatérsky film robia
doslova deti, napríklad v centre voľného času Lienka v Liptovskom Hrádku, ktoré majú vzor
v seniorskom klube v tomto meste. K tradične dobrým centrám amatérskeho filmu patrí Žilina
a v súčasnosti sa ukazujú tvorcovia okolo učiteľa na Pedagogickej fakulte v Prešove,
v Bratislave, Peznku a v Košiciach. V skupine amatérov vyhrala kategóriu reportáž
šesťminútová snímka Košičana Miroslava Šurku Sk8 (Skejt) Story. Ako najlepší dokument
porota ocenila film Hombre od Miloša Hulmana z Piešťan. Medzi animovanými dielami
zvíťazil Martin Hanschild z gelnice s filmom Besame Mucho. V skupine do 18 rokov
prvesntvo získala snímka Mauglí autoriek z Centra voľného času Lienka v Liptovskom
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Hrádku. V skupine nezávislých tvorcov vyhralo Okénko pezinčiny od štvorice autorov
z Pezinka. V skupine poslucháčov vysokých škôl prvenstvo udelili Martinovi Tutokymu
z Bratislavy za film Kohútik jarabý a Ľubomírovi Viludovi z Banskej Bystrice za snímku
Pätnásteho ...V záujme vzájomného spoznávania tvorby sa pri 13. ročníku CINEAMA
uskutočnil aj tretí ročník Česko-slovenskej súťaže. V nej sa každá krajina prezentovala
hodinovou kolekciou filmov. Vyhrali tvorcovia z Českej republiky, ktorí sa tak „revanšovali“
hostiteľom za to, že vlani v Ústí nad Orlicí vyhrala slovenská kolekcia. Česká národná súťaž
sa uskutoční na budúci týždeň a Slovensko tam bude mať svoje zastúpenie. Festival UNICA
je najvyššia súťaž Medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film a video.
V roku 2007 by sa súťaž UNICA mala uskutočniť v Liptovskom Mikuláši.Hlavným
usporiadateľom súťaže CINEAMA 2005 bolo Národné osvetové centrum. Podujatie sa konalo
s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a pod záštitou primátora Banskej Bystrice.
Centrum ÚĽUVu - remeslá podľa fínskeho modelu
Pomáhať začínajúcim i pokročilým ľudovým výrobcom na strednom Slovensku bude
Regionálne centrum remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV), ktoré 26.mája
otvorili v Banskej Bystrici. Centrum vo svojej činnosti bude využívať skúsenosti fínskej
organizácie pre ľudovú umeleckú výrobu Taito Group, ktorá má takmer storočnú tradíciu.
Riaditeľ ÚĽUV-u Milan Beljak na tlačovej besede povedal, že „ÚĽUV za 60 rokov svojej
existencie nahromadil veľké množstvo informácií o ľudovo-umeleckej výrobe. Dnes je ten
čas, kedy sa snažíme vrátiť všetko späť do terénu. Tam, kde to pôvodne vzniklo. To je cieľom
a účelom aj týchto regionálnych remeselných centier“. Ďalšie mimobratislavské centrum
remesiel chce ÚĽUV zriadiť v roku 2008 v Košiciach. Na otvorení centra bola prítomná
delegácia Fínskej organizácie pre remeslá TAITO Group, ktorú viedla jej riaditeľka Marketta
Luutonen. Ocenila, že Slovensko programovo rozvíja strostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu.
Prisľúbila pomoc svojej organizácie a podotkla, že remeslá majú veľký význam pre rozvoj
zamestnanosti, ale aj z hľadiska sociálneho a kultúrneho. Banskobystrické remeselné centrum
ÚĽUV má dielne pre hrnčiarstvo, rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo, tkáčstvo a maľovanie
na sklo. Postupne rátajú aj s vytvorením dielní pre kováčov, výrobcov hudobných nástrojov.
Prvé kurzy pripravujú na leto pre deti. V septembri sa začne séria krátkodobých i dlhodobých
kurzov pre dospelých. Účastníci kurzov budú za výuku platiť. Centrum bude metodicky
pomáhať pri zriaďovaní dvorov remesiel, ktoré by mali vznikať za pomoci obcí a miest na
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turistických trasách. Centrum zriadili v historickom jadre Banskej Bystrice. Rekonštrukcia
viacpodlažného domu stála vrátane interiérov trinásť miliónov korún, z toho šesť miliónov je
zo štátneho rozpočtu.
Vážna hudba z Banskej Bystrice
Rádio Devín sa zameriava na oblasť vážnej hudby. Dňa 15.11.2005 12.05 – 14.00 hod.
vysielalo program, ktorý odvysielali z banskobystrického rozhlasového štúdia V programe
ARS MUSICA bol hosťom redaktora Dr. Ľuboša Kovačecha riaditeľ liptovskomikulášskej
základnej umeleckej školy skladateľ Ľubomír Raši, ktorý hovoril o svojej tvorbe
a pedagogickom pôsobení, Dňa 15.11.2005 ponúklo rádio zostrih z verejnej nahrávky relácie
Štúdio mladých – koncertu, ktorý sa uskutočnil v koncertnej sále Akadémie umení 8. 11. 2005
a účinkovali na ňom tri poslucháčky FMU AU: Lucia Cebuľáková (mezzosoprán), Zuzana
Marčoková (klarinet) a Barbora Krigovská (husle). Reláciu moderoval hudobný redaktor
Ľuboš Kovačech.

Konferencia Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica,Fakulta humanitných vied,Katedra hudby v Banská
Bystrica, usporiadali v dňoch 20. – 21. 9. 2005 medzinárodnú muzikologickú konferenciu
Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore a jej národné
špecifiká.
Prednášajúcimi a ich témami boli :
ČERVENÁ, Ľudmila: Slovenská hudobná tvorba pre deti na prahu tretieho tisícročia (Banská
Bystrica, SR)PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Kráčať po stopách tvorcu. Zamyslenie sa nad prienikmi
„detskej“ a „dospelej“ tvorby Juraja Hatríka (Prešov, SR)GLOCKOVÁ, Mária: Štýlová
poetika Tadeáša Salvu s akcentom na tvorbu pre deti (Banská Bystrica, SR)BURGROVÁ,
Katarína: Inštruktívna tvorba Iľju Zeljenku pre klavír (Prešov, SR)BLAHYNKA, Miloslav:
Opera pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia (Bratislava, SR)
ŘÍHA, Josef: Kukulín – kantáta pro dětský sbor. Reflexe vlastní tvorby (Ústí nad Labem, CZ)
VÍT, Gregor: Klavírní koncerty pro děti (mladé interprety) (Praha, CZ)
KUČEROVÁ, Judita: Folklorní inspirace ve sborové tvorbě pro děti (Brno, CZ)
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NEDĚLKA, Michal: Liturgická tvorba Jiřího Laburdy pro mladé interprety (Praha, CZ)
AŠENBRENNEROVÁ, Ivana: Dětská opera, aneb opera pro děti? (Ústí nad Labem, CZ)
BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra: Metoda konstant v instruktivní tvorbě Jana Kapra (Praha, CZ)
TELIČKO, Viktor – TELIČKO, Tatiana: Súčasná ukrajinská tvorba pre deti (Užhorod,
Ukrajina)
JEŽIL, Petr: Jan Hanuš a jeho místo v hudbě pro děti (Ústí nad Labem, CZ)
PECHÁČEK, Stanislav: Folklorní inspirace v česksé zborové tvorbě pro děti (Praha, CZ)
ČERVENÁ, Ľudmila: Organista Ján Valach a jeho inštruktívna tvorba pre deti (Banská
Bystrica, SR)
KISIEL, Miroslav: Tvorba poľských skladateľov v repertoári žiakov 1.-3. ročníka základnej
školy (Cieśyn, Poľsko)
HORKAY, Tamás: Od Bartóka po Majkapara. Špecifiká inštruktívnej tvorby pre klavír
v strednej a východnej Európe (Veľké Kapušany, SR)
VEREB, Jaroslav – GROHOVÁ, Viera: Ocko, mami, spievaj s nami. Tvorba piesní pre
materské školy (Poprad, SR). BUREŠOVÁ, Alena: Integrační trendy a národní identita
v české hudební tvorbě pro dětské sbory (Olomouc, CZ)
LANGSTEINOVÁ, Eva: Prínos skladateľov banskobystrického regiónu pre hudobnú
edukáciu (Banská Bystrica, SR)ŠKVARKOVÁ, Jana: Inštruktívna klavírna tvorba
regionálnych skladateľov (Banská Bystrica, SR)
GAŠPAR, Igor: Detský hudobný folklór v tvorbe Svetozára Stračinu (Banská Bystrica, SR)
ŠPILÁK, Peter: Malý breviár komornej hry Igora Dibáka (Banská Bystrica, SR)
RUSKO, Ján: Polepetko - detská opera Igora Bázlika (Bratislava, SR)

Štátna vedecká knižnica - nové čípové karty
Čipové karty namiesto doterajších papierových preukazov začala zavádzať Štátna vedecká
knižnica 21. septembra

v Banskej Bystrici. Náklady na inštalovanie novej techniky za

približne 700 tisíc korún uhradila knižnica z vlastných zdrojov. „Doterajšie preukazy budeme
vymieňať postupne podľa toho, ako sa skončí ich platnosť. Našich klientov odfotíme
v knižnici a približne do piatich minút dostanú čipovú kartu. Uhradia za ňu 250 korún a platiť
bude 5 rokov,“ informovala riaditeľka ŠVK Oľga Lauková. Novinkou je, že študenti
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banskobystrickej Univerzity Mateja Bela ani Univerzity Komenského v Bratislave nemusia
mať čipovú kartu knižnice. Vstup a využívanie služieb ŠVK im zabezpečí študentská karta.
Dohodli sa na tom predstavitelia univerzít a knižnice. Všetky tri ustanovizne majú totiž
spoločný program umožňujúci v ŠVK „čítať“ nielen jej čipové karty, ale aj študentské
preukazy spomínaných škôl, dodala Lauková. ŠVK v Banskej Bystrici ročne navštívi
približne pol milióna záujemcov. Vlastní asi 2 milióny výpožičiek, z toho približne 600 tisíc
kníh. Okrem toho DVD nosiče z rôznych oblastí, CD ROM-y, mapy, patenty, normy a ďalšie
výpožičky. Tohto roku má na nákup nových titulov milión korún z vlastných zdrojov a 800
tisíc korún z dotácie Ministerstva kultúry SR, čo je dovedna o 600 tisíc korún viac ako mala
k dispozícii vlani.

Štátna galéria
Štátna galéria na Nám. Štefana Moysesa 25 prezentovala tieto výstavné podujatia : v dňoch
1.7. – 11.9.2005 to bola výstava LOCO 2001 – 2005.Veľká prehliadka regionálneho umenia
za roky 2001 – 2005. Prezentácia 33 umelcov pôsobiacich v regióne BB. Hosťami výstavy
boli

umelci – pedagógovia pôsobiaci na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení

v Banskej Bystrici. Výstava ponúkla verejnosti príležitosť porovnania umenia regiónu
a centra, klasických a inovatívnych prístupov a tendencií súčasného umenia, ponúkla maľbu,
sochu, plastiku, kresbu, grafiku, objekt, inštaláciu, video.
V expozícii Skuteckého vila na Hornej ulici prezentoval Štátna galéria stálu expozíciu tvorby
Dominika Skuteckého. Vo výstavných priestoroch na Dolnej ulici 8 prezentovala verejnosti
tieto výstavy v dňoch 15.7. – 4.9.2005 Alžbeta ŠTEFUNKOVÁ – SZABÓ: ODKAZY
(Maľba a kresba). Prierezová výstava osobitej maliarky, ilustrátorky a grafičky, zobrazila
vnútorný svet poézie a imaginácie autorky.
Výstava Igor HUDCOVIČ: K 10. VÝROČIU ÚMRTIA ( 1949 – 1995)...Kresba, maľba
Spomienková výstava na predčasne zosnulého autora, majstra poetickej kresby. Rozsiahle
cykly kresieb z obdobia jeho tvorby boli doplnené nemenej kvalitnou a špecifickou maľbou.
Výstava Odkazy priblížila publiku dielo maliarky, ilustrátorky a grafičky Alžbety
Štefunkovej-Szabovej. Prierezová výstavu Odkazyotvorili 15. júla v banskobystrickej Štátnej
galérii. Zároveň sprístupnili spomienkovú expozíciu na predčasne zosnulého výtvarníka Igora
Hudcoviča. Autorka, ktorá dlhodobo pôsobila na strednom Slovensku a v súčasnosti žije
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v Brne, predstavila výber malieb, kresieb a ilustrácií z tvorby od polovice 80. rokov po
súčasnosť. Stretnutia reálnych a fantazijných prvkov nadobúdajú v jej obrazových
súvislostiach symbolický význam. Metaforicky vyjadrujú tému individuálneho osudu.
Hovoria o jednote človeka a prírody, ich vnútorných podobách a odozvách. Druhá výstava
výberovo mapuje jednotlivé vývinové fázy v kresbe a maľbe Hudcoviča (1949-1995), ktorý
žil a tvoril v Banskej Bystrici, od polovice 80. rokov 20. storočia až po rok 1994. V tomto
období vytvoril stovky kresieb a desiatky malieb. Jeho tvorivý program a výtvarný výraz
vychádzal zo symbolickej figurácie a osobitne vyjadrenia hranice medzi figuráciou
a abstrakciou.

Z ideového

hľadiska

ich

odborníci

interpretujú

ako

postmoderný

existencializmus. Jeho základom je polemika medzi racionálnym a intuitívnym, predmetným
a nepredmetným, definitívnym a otvoreným, vecným a intuitívnym.Obe výstavy trvali do 4.
septembra.

Casting Slovensko hľadá SUPERSTAR v Banskej Bystrici
Svetovo známa, obľúbená televízna spevácka súťaž Superstar bola v roku 2005 veľmi
populárna aj na Slovensku. Castingový výber nádejných speváckych hviezd sa uskutočnil aj
v Banskej Bystrici. Slovom „slabota“ označili porotcovia televíznej šou Slovensko hľadá
SuperStar výkony účastníkov septembrového castingu 30. septembra v Banskej Bystrici.
V porovnaní so Žilinou a Košicami boli účastníci vo veľkej väčšine priemerní. Až
podpriemerní. Výnimočné výkony podalo len jedno dievča a jeden chlapec, výnimočne zlí
boli tiež dvaja uchádzači o Superstar. Študentka výtvarného odboru umeleckého gymnázia,
ktorú si porota nazvala Červená Karkulka, bola síce neprehliadnuteľne zaujímavo oblečená,
no jej spev bol podľa porotcov hrozný. „Ak by zaspievala v lese, aj hríby utečú,“ povedala
Jana Hubinská. Nadpriemerne nepočúvateľné bolo podľa Paľa Haberu aj doslova zavýjanie
istého mládenca z Valaskej, ktorý si svojím výkonom vyslúžil prezývku Vĺčik. Spolu
s Karkulkou majú postup do Hviezdnej roty istý. Niektorí účastníci ani neskrývali, že ich
ambíciou je útočiť práve na pozície vo Hviezdnej rote. Napriek tomu, že porotcovia kvílivcov
ani tento rok nešetrili, urazené reakcie sa nezdajú Lacovi Lučeničovi také vyhranené ako
vlani, kedy sa hovorilo aj o trestných oznámeniach. Predseda poroty si myslí, že tento rok nie
sú porotcovia rozdelení na tvrdých a miernych, všetkci sú rovnako prísni. O Hubinskej však
prezradil, že keď hodnotí potichu,

nádejného speváka väščinou sfúkne. „Keď začne
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zamatovo-medovým hláskom, viem že bude odpal,“ povedal Lučenič. V porovnaní
s predchádzajúcim ročníkom mala zrejme porota

30. septembra - väčšie nároky, keďže

castingom už neprešli aj takí, čo sa vlani dostali do prvej päťdesiatky. „Zo skúseností
z vlaňajška, keď viacerí finanlisti prešli cez casting len s odretými ušami, sa však snažíme,
aby sme niekoho talentovaného neminuli,“ dodal predseda Lučenič. Paľo Habera dúfa, že
hoci budú finalistov ubytovaných v dome sledovať kamery, zostane SuperStar predovšetkým
speváckou súťažou a nebude sa prisposobovať reality šou. Na tie má totiž ťažké srdce. „Po
dvoch mesiacoch stupídnych rality šou budú ľudia radi vidieť aj cirkevné relácie a tie budú
lámať rekordy sledovanosti,“ prorokoval Habera.
Orchester WINDBAND VIVENTI z Fínska
štyridsaťčlenný orchester, ktorí tvoria poslucháči Vysokej hudobnej školy a Konzervatória
z fínskeho mesta Oulu. Do Banskej Bystrice prišlo toto umelecké teleso na pozvanie Fakulty
múzických umení Akadémie umení a jeho pobyt sa realizuje prostredníctvom projektu
Erasmus. V Banskej Bystrici vystúpili študenti v dňoch 7., 8. a 9. júna 2005 na Námestí SNP
vždy o 15.00 hod. Repertoár súboru tvorili populárne diela skladateľov z obdobia baroka,
klasicizmu aj romantizmu v transkripcii a úprave pre dychovú verziu. Súčasťou vystúpenia
bola aj populárna časť, tzv. entertaimentmusic, čo sú úpravy populárnej muzikálovej aj
rockovej hudby. Vo Veľkej sieni mesta súbor slávnostne prijal viceprednosta Mestského úradu
a vedúci

oddelenia Sociálnych vecí, kutury, školstva, vzdelávania a športu PaedDr.Ján

Chladný. Vyzdvihol kontakty Akadémie umení s Konzervatóriom vo fínskom Oule
a zdôraznil starobylé udobné tradície Banskej Bystrice.
Delegácia BBSK do Hradca Králové
Koncom júna sa z partnerského regiónu Hradec Králové v Českej republike po neuveriteľne
nabitom pracovnom programe vrátila trojčlenná delegácia BBSK. Vedúca odboru kultúry
úradu BBSK Eva Chylová spolu s riaditeľkou Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene. Marcelou
Krškovou a riaditeľkou Bábkového divadla Na Rázcestí v Banskej Bystrici Ivetou Škripkovou
absolvovala nielen celý rad pracovných stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi kultúry
v Královehradeckom kraji, ale i s kompetentnými manažérmi popredných kultúrnych
inštitúcií v Hradci Králové. Výsledkom bolo nadviazanie spolupráce v oblasti divadelného
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umenia, galérií a múzeí, ako i činnosti v oblasti amatérskeho umenia a knižničných služieb.
Bábkové divadlo Na Rázcestí

bolo opakovane pozvané účinkovať na významnom

medzinárodnom divadelnom festivale v Hradci Králové – Festival európskych regiónov.
S predstavením

J. Hollého – KUBO, v réžii Mariána Pecka, zaujalo festivalových

návštevníkov i odbornú verejnosť natoľko, že dostalo prestížnu ponuku účinkovať v roku
2006 na festivale vo francúzskom Tours, ako i Marseille a Dijone. Pre pomerne malé
regionálne divadlo, ktoré je však veľké svojím umeleckým snažením a netradičnosťou svojej
tvorby, to je ocenenie nesmierneho významu. Ďalším pozitívnym výsledkom bolo nadviazanie
spolupráce medzi Divadlom J.G.Tajovského vo Zvolene a Klicperovým divadlom v Hradci
Králové, ktoré by sa malo pretaviť do výmeny divadelných inscenácií v rámci festivalov
Zámocké hry zvolenské a Festival európskych regiónov. Ďalšie možnosti

sa ponúkajú

v oblasti múzejníctva a galérijných činností s Múzeom východních Čech a Galériou
moderního umění. Možnosti konkrétnej spolupráce boli navrhnuté aj medzi Centrom
amatérskej kultúry Impulz z Hradca Králové a našimi regionálnymi osvetovými strediskami.
Výsledky tejto cesty potvrdzujú odporúčania Európskej únie, že kultúra je jednou z prvých
a najrozšírenejších možností spolupráce národov v únii spojených.

Rozvoj kultúrnej

spolupráce je nutné podporovať nielen v deklaratívnej rovine, ale najmä formou konkrétnych
kultúrnych výmen a prezentácií, na ktoré však treba pamätať aj v príprave budúcich rozpočtov
samospráv.
Koncepcia rozvoja kultúrnych inštitúcií
Hoci kultúra ,žiaľ, nepatrí v našej spoločnosti k prioritám, o ktorých sa často hovorí, čoraz
viac občanov i politických stratégov si uvedomuje, že bez jej rozvoja nie je možné dosiahnuť
trvalo udržateľný rozvoj. Tradičné hodnoty sú nahrádzané individualizmom a morálnym
relativizmom obrovského rozsahu. Poslanci Zastupiteľstva BBSK si tieto riziká súčasnosti
uvedomujú a preto vlani schválili Koncepciu rozvoja kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti
BBSK. Odbor kultúry ÚBBSK v spolupráci s riaditeľmi príslušných inštitúcií rozpracoval jej
7 hlavných strategických cieľov do Akčného plánu na rok 2005. Priority a opatrenia
v oblasti financovania, starostlivosti o majetok, informácií a hlavného poslania kultúrnych
inštitúcií sú však limitované výškou rozpočtu pre rok 2005.V oblasti rozvoja knižničnoinformačných služieb sa bude pokračovať v ich elektronizácii a internetizácii. Posilní sa
nákup odbornej literatúry v Krajskej knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene, v Knižnici M.Hrebendu
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v Rimavskej Sobote, v ktorej sa mierne zvýši aj podiel nákupu literatúry v jazykoch
národnostných menšín. Nákup literatúry pre deti narastie vo Verejnej knižnici M.Kováča
v Banskej Bystrici. Knižnice boli zaviazané vo svojich rozpočtoch účelovo vyčleniť
prostriedky na dopĺňanie knižničných fondov. Múzeá a galéria zlepšia svoju prezentáciu
a propagáciu a prepoja podujatia s aktivitami cestovného ruchu.
Mesačník SPOT
SPOT nový mesačník z Banskej Bystrice začal vydávať výtvarník a umelecký zlatník
Milan Malíček .Časopis je

zameraný na životný štýl a oddych. Ide o kultúrno-

spoločenský mesačník s celoslovenskou pôsobnosťou distribuovaný do novinových
stánkov v celej SR. Vydávať ho začal Milan Malíček - STUDIO M v Banskej Bystrici
ako svoje prvé periodikum.Časopis začal vychádzať pravidelne od júna 2005. Svojim
obsahom sa zásadne vyhýba „bulváru“, naopak - mapuje históriu našej krajiny,
výtvarné, hudobné, či dramatické umenie, alebo remeselné zručnosti majstrov.
S čitateľmi cestuje po známych i nepoznaných krajinách. Všetko o životnom štýle,
umení mapuje tento časopis, ktorý chce zaujať trh i svojim malým formátom.
X. Dixielandový festival
Prvý májový týždeň sa uskutočnil jubilejný desiaty ročník dixielandového festivalu
s medzinárodnou ucastou a prepojenim na tzv. Dixie bridg s mestami V4 - Salgótarján v MR,
Hradec Králové v ČR, Zakopane v Poľsku. Festival organizačne zastrešoval Park kultúry
a oddychu, dramaturgom a otcom myšlienky festivalu bol známy bystrický dixielandový
umelec Michal Kališka. Tajomníčkou festivalu bola Ingrid Hajdučková.

Významnými

hosťami boli - legenda svetovej jazzovej histórie Joey Murányi z USA, dlhoročný
spoluhráč Luisa Armstonga, ako aj svetoznáma britská jazzová kapela Anything Goes.
Koncertom slovenských orchestrov na Námestí SNP sa 6. mája v Banskej Bystrici predstavil
publiku v meste 10. ročník Medzinárodného dixielandového festivalu. Dvojdňové podujatie
boli súčasťou United Europe Jazz Festivalu, ktorý začiatkom mája spoluorganizovali mestá
Banská Bystrica, český Hradec Králové, maďarský Sálgotarján a poľské Zakopané. Koncert
večer uzavrel poľský Jazz Band Ball Orchestra z Krakova a český sólista Láďa Kerndl.
Sobotný festivalový program sa začal znova o 15:30 hod. na Námestí SNP, kde lučenecký
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a piešťanský dixieland pozval poslucháčov na záverečný galakoncert. Ten sa začal o 18:00
v kine Urpín a bol vrcholom festivalu. Okrem banskobystrických kapiel v ňom vystúpili
viacerí hostia zo zahraničia. Záver galakoncertu patril bratislavskému Traditional a Revival
bandu, s ktorým si zahral najvýznamnejší hosť festivalu - Joe Murányi, posledný žijúci
spoluhráč Luisa Armstronga.z USA. Bodkou za dixielandovým festivalom bol o 22:00 hodine
Jam session v kine Urpín. Počas predchádzajúcich ročníkov festivalu sa banskobystrickému
publiku predstavilo 33 dixielandových orchestrov a 18 sólistov zo Slovenska, Rakúska,
Poľska, Maďarska, Čiech, Nemecka, Dánska a USA.
Prehľad dátumov konania:
Dixielandový festival Banská Bystrica
1. ročník

17. – 20. septembra 1996

2. ročník

16. – 19. septembra 1997

3. ročník

21. – 24. septembra 1998

4. ročník

20. – 24. septembra 1999

5. ročník

24. – 25. novembra 2000

6. ročník

4. – 5. mája 2001

7. ročník

3. – 4. mája 2002

8. ročník

2. – 3. mája 2003

9. ročník

7. – 8. mája 2004

10. ročník

6. – 7. mája 2005

10. MEDZINÁRODNÝ DIXIELANDOVÝ FESTIVAL
Organizátormi festivalu boli Mesto Banská Bystrica a Park kultúry a oddychu v Banskej
Bystrici, ktorý je organizačným zakladateľom medzinárodnej časti V4 Dixielandového
festivalu. Park kultúry a oddychu bol založený v roku 1961 ako nezisková príspevková
organizácia, ktorej hlavnou náplňou je kultúrna a programová činnosť. Myšlienka Michala
Kališku vytvoriť tradíciu slovenského dixielandového festivalu, ktorý je jediným festivalom
svojho druhu na Slovensku, sprístupniť dixielandovú hudbu širokej verejnosti, umožniť
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stretnutie slovenských dixielandových orchestrov so zahraničnými sa stretla u odborných
pracovníkov Parku kultúry a oddychu v banskej Bystrici s pochopením.
Do kroniky mesta uvádzame historický prierez festivalu:
HIST V roku 1996 sa uskutočnil 1. ročník dixielandového festivalu v Banskej Bystrici.
Odvtedy, počas uplynulých 9 rokov sa banskobystrickému publiku predstavilo 33
dixielandových orchestrov zo Slovenska aj zahraničia (Rakúska, Poľska, Maďarska, Čiech,
Nemecka) a 18 sólistov (zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Dánska, Čiech, Rakúska a z USA).
Jedným z najvýznamnejších hostí festivalu bol Joe Murányi – maďarský klaritenista
žijúci v USA, posledný žijúci spoluhráč Louisa Armstronga.
V roku 2001 začali so spoluprácou krajín Viszegrádskej štvorky a uskutočnili festival
v spolupráci s partnerskými mestami Šalgotarján a Hradec Králové. Šalgotarjánsky festival je
jeden z najväčších medzinárodných dixielandových festivalov v Európe, na ktorom sa
zúčastňujú vysoko kvalitné zahraničné orchestre z celej Európy. Spoločne pozvali viaceré
mimoriadne osobnosti dixielandovej hudby, čím zvýšili kvalitu oboch festivalov.
V roku 2002, v spolupráci s partnerskými mestami Hradec Králové (Česká republika)
a Šalgotarján (Maďarská republika), oslovili aj poľského partnera a spoločne vo všetkých
štyroch mestách, a teda aj súčasne v štyroch krajinách, navzájom prepojili štyri festivaly na
jedno obdobie, na začiatok mája.
Aj v roku 2003 pokračovali v osvedčenom májovom termíne a spôsobe spolupráce
všetkých partnerských krajín. V rámci projektu krajín Viszegrádskej štvorky v termíne od 29.
apríla do 4. mája 2003 spoločne pripravili projekt Dixielandový most v Strednej Európe 2003.
V roku 2004

pripravili projekt venovaný spoločnému vstupu našich krajín do

Európskej únie pod názvom Jazzový festival zjednotenej Európy 2004. Počas tohto projektu
sa uskutočnili štyri festivaly, ktoré sa začali v jeden čas – 1. mája 2004 a spoločne symbolicky
prepojili všetky štyri krajiny i mestá pri príležitosti ich vstupu do Európskej únie.
Rok 2005 bol aj rokom jubilejného 10. ročníka dixielandového festivalu, ktorý bol venovaný
slovenským osobnostiam dixielandovej hudby. Zámerom bolo naďalej

pokračovať

v osvedčenej spolupráci s partnerskými mestami Viszegrádskej štvorky.
Dvojdňový festival sa začal koncertami slovenských dixielandových orchestrov na Námestí
SNP v popoludňajších hodinách a pokračoval večerným koncertom, na ktorom vystúpili
zahraniční hostia. Vyvrcholením festivalu bol Galakoncert v kine Urpín. K 10. výročiu
pripravili výstavu fotografií, dokumentujúcu celú deväťročnú históriu Dixielandového
festivalu v Banskej Bystrici. Novinkou jubilejného festivalu bol odborno – metodický seminár
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o histórii a súčasnosti dixielandu na Slovensku a vydanie publikácie, ktorá zachytáva vývin
dixielandu v Banskej Bystrici a na Slovensku. Projekt je financovaný z rozpočtu PKO,
sponzorsky a z grantov Ministerstva kultúry. Vzhľadom k finančnej náročnosti festivalu, je
nevyhnutné získať pre projekt generálneho sponzora.
SPONZ

Prezentácia na všetkých propagačných materiáloch (plagáty, veľkoplošné

pútače, pozvánky, bulletin)
Prezentácia počas koncertov reklamou na pódiách
Prezentácia počas koncertov hovoreným slovom
Prezentácia spolupráce v médiách
Prezentácia v pripravovanej publikácii
Program 10.medzinárodného dixielandového festivalu Banská Bystrica 2005,
ktorý je súčasťou UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL
Banská Bystrica - Hradec Králové - Šalgotarján - Zakopané
Piatok 6. mája 2005
Námestie SNP
15.00 hod.
Dixieland parade Marsch - sprievod dixielandových orchestrov mestom
15.30 hod.
Papa Steph and his Brass Band, Lučenec
Piešťanský Dixieland
Jerzy M. Bozyk – klavír – (PL)
The originál Vigaš Band Slovakia
Komárňanský dixieland band Komárno
Sereďský Dixieland Band
Traditional Jazz Band Lučenec
BB Band Dixieland Jazz Band
20.30 hod.
Jazz Band Ball Orchestra (PL)
a sólista: Láďa Kerndl - vocal (ČR)
22.00 hod. Jam session
V Plzeňskej restaurácii
Sobota 7.mája 2005
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Námestie SNP – 15.30 hod.
Papa Steph and his Brass Band Lučenec
Jerzy M. Bozyk – klavír – (PL)
Piešťanský dixieland
Kino Urpín
18.00 hod. Galakoncert
Madrigal Konzervatória J.L.Bellu Banská Bystrica
BB Band Dixieland Jazz Band
Anything Goes (GB)
Traditional a Revival Jazz Band
hostia a sólisti večera:
Z. Kollárová, J. Orlická, J. Karvaš, V. Chochol, V. Škrabala
Milan Kašuba (CZ)
Joe Murányi (USA)
22.00 hod. Jam session
V Plzeňskej reštaurácii
Sprievodné akcia: Výstava umeleckých fotografií Lea Retlingera a Petra Haasa
Tento festival vznikol vďaka podpore Ministerstva kultúry SR
Bábkové divadlo na Rázcestí
Od roku 2003 sa Bábkové divadlo na Rázcestí a v spolupráci so študentkami rôznych katedier
FHV UMB Banská Bystrica podujali na spoločný projekt, ktorý sa nazýva Predavačky
príbehov. Témou projektu je osud žien a jeho stvárňovanie v ženskej literatúre, očami
amerických a slovenských autoriek. Tak vznikli štyri veľmi úspešné časti dotýkajúce sa osudu
a príbehov žien očami rôznych autoriek. Na štyroch častiach projektu sa zúčastnilo vyše 40
študentov, 17 dobrovoľníkov, 18 profesionálov, projekt videlo 1150 divákov.
Projekt je : jediným projektom na Slovensku, na ktorom sa podieľajú spoločne študenti
a profesionálne divadlojediným v súčasnosti prebiehajúcim projektom venujúcim v takej
miere pozornosť ženám, ich

problémom a starostiam v súčasnom svete novátorským

z hľadiska komunikácie s divákom, pretože sa obracia na ženskú časť publika a snaží sa do
divadla pritiahnuť mladé ženské publikum
-osobitým aj preto, lebo dáva možnosť vyjadriť sa mladej generácii, študentkám UMB
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Banská Bystrica k téme súčasného postavenia žien v spoločnosti
-záverečná časť sa stane súčasťou repertoáru divadla, bude pravidelne reprízovaná pre vysoké
školy a verejnosť a hraná do svojho stiahnutia z repertoáru.
Jednotlivé časti projektu:
-prvé stretnutie - O čom rozpráva Toni (Toni Morrisonová, držiteľka Nobelovej ceny,
afroamerická autorka)
druhé stretnutie - Božena, Hana a Elena nám napísali (Dôverné zápisky o výskyte
inferiórnych tvorov v Uhrách), scénické čítanie z diela Hany Gregorovej, Boženy
Slančíkovej-Timravy, Eleny Maróthy-Šoltésovej
tretie stretnutie - Príbehy ne/po/slušných dcér (Autentická divadelná vernisáž o tom, čo
študenti/tky stvorili vďaka príbehom o ženách v dielach Amy Tanovej, Jamaicy Kincaidovej
a Shirlene Holmesovej)
štvrté stretnutie - Okrídlené ženy neveštia nič jedlé (Výber z tvorby slovenských autoriek 20.
storočia. Scénické čítanie uvádza na scénu dva svety ženského písania. Na jednej strane obraz
sveta a ženy v obľúbenej oddychovej spisbe Karin Lászlovej a Emmy Telkelyovej, na druhej
strane svet slovami autoriek z okruhu literárneho kruhu Femina a feministického časopisu
vydavateľstva Aspekt – Etely Farkašovej, Jany Juráňovej, Uršule Kovalyk a Mily Haugovej.)
Návrh na prípravu projektu zriadenia Divadla z Pasáže ako mestského divadla
„Dňa 29. júna 1995 sa narodila prvá inscenácia „O Popolvárovi ako ho nepoznáte“. Práve
pred desiatimi rokmi v Banskej Bystrici vzniklo výnimočné Divadlo z Pasáže“.
Združenie Divadlo z Pasáže so sídlom v Banskej Bystrici, založené v rolu 1995 a pracujúce
na princípe občianskeho združenia, sa počas desiatich rokov svojej existencie vyprofilovalo
na celoslovenskú organizáciu, ktorá prostredníctvom dramatického umenia pracuje
s handicapovanými ľuďmi.
Za obdobie od vzniku naštudovali 10 inscenácií, natočili celovečerný hraný film „Z denníka
jedného vagóna“, 4 televízne dokumenty v spolupráci so Slovenskou televíziou, TV Markíza
a Českou televíziou. Zorganizovali v Banskej Bystrici prvý ročník medzinárodného
divadelného festivalu: „Arteterapia, teória a prax v krajinách Vyšehradu“ a zorganizovali
internú divadelnú prehliadku. Oslovili niekoľko desiatok tisíc divadelných a televíznych
divákov všetkých vekových kategórií, zúčastnili sa medzinárodných festivalov a divadelných
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prehliadok v Dánsku, Lotyšsku, Českej republike (Praha, Brno, Ostrava, Slavičín, Zlín)
v Nemecku a na Slovensku.
Táto organizácia, ako jediná svojho druhu na Slovensku, kontinuálne rozvíja svoju odbornú
a umeleckú činnosť s mentálne postihnutými a nepočujúcimi spoluobčanmi. V súčasnosti ide
o personálne, odborne a priestorovo vybudovanú organizáciu, ktorá zamestnáva 12
pracovníkov v internom pracovnom úväzku: umelecká riaditeľka, dve pedagogičky,
psychologička, divadelný manažér, hlavný technik, dve pracovné asistentky, nepočujúci
absolvent Janáčkovej akadémie pre nepočujúcich v Brne ako lektor dramatickej výchovy,
administratívna pracovníčka a ekonómka. Divadlo spolupracuje s 15 postihnutými členmi
súboru a radom ďalších externých pracovníkov z umeleckých, sociálnych, vzdelávacích
organizácií s lektormi dramatického, pohybového, výtvarného, hudobného a hlasového
prejavu.
Divadlo z Pasáže prepája dve oblasti – kultúrnu a sociálnu. Dominantou, hlavným cieľom je
divadelná /dramaterapeutická/ činnosť, arteterapeutická všeobecne, metodická, výchovno –
vzdelávacia a osvetová.
Pred troma rokmi sa začalo so vzdelávaním hercov, ktoré je ich prípravou na zamestnávanie
a samostatný život. Združenie sa podieľalo na vzniku neziskovej organizácie DOM, ktorej
cieľom je vytvorenie chráneného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím a stali sa
spoluzakladateľmi Agentúry podporovaného zamestnávania v Banskej Bystrici, ktorej cieľom
je zamestnávať ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou. V októbri roku 2003 otvorili Denný
stacionár pri Divadle z Pasáže, ktorého úlohou je umožniť hercom divadla opustiť Domovy
sociálnych služieb, v ktorých boli doteraz klientmi a rozšíriť činnosť na celý deň. Stacionár je
zariadením dennej starostlivosti, ktoré funguje od 7:00 do 17:00. Stacionár, okrem
stravovania, poskytuje hercom komplexné vzdelávanie a výchovu, zamerané na prípravu
hercov na samostatný život a zamestnávanie. Vznik Divadla z Pasáže znamenal celkovo pre
Slovensko vznik nového druhu umenia a to „Komunitného divadla“. Tento termín sa vďaka
Divadlu z Pasáže začal používať v odborných kruhoch, článkoch, na konferenciách, dostal sa
do povedomia verejnosti. Vzniklo niečo, čo sa ujalo celospoločensky mimo Bratislavu.
Znamená to, že práve tu a na tomto mieste sa vytvoril priestor, ktorý sám o sebe svojou
výpoveďou, prerástol hranice mesta, regiónu, Slovenska. Divadlo z pasáže pracuje na projekte
vytvorenia Metodického centra s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý by pripravoval,
vzdelával, združoval umelcov z celého Slovenska. Banská Bystrica sa tak stane križovatkou,
kde sa budú stretávať tí najlepší (najcitlivejší, angažovaní) umelci z celého sveta. Odrazovým
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bodom k tomuto projektu je medzinárodný divadelný festival Arteterapia: Umenie na margu,
ktorý Divadlo z Pasáže organizuje na október tohto roku. Divadlo doteraz žije iba z grantov.
Prednedávnom nebol podporený projekt, ktorý mal zabezpečiť prevádzku divadla v budúcom
roku. Keďže je náročné v krátkom časovom horizonte získať potrebné prostriedky z iných
zdrojov, je obava sa o existenciu organizácie v najbližšej budúcnosti. Veríme, že so vstupom
do Európskej únie a so sprístupnením štrukturálnych fondov pre Slovenskú republiku sa
situácia zlepší. Dovtedy je však potrebné preklenúť nepriaznivé obdobie plné neistoty.
Združenie sa obrátilo na Ministerstvo kultúry so žiadosťou o založenie príspevkovej
organizácie, pretože po niekoľkoročných skúsenostiach dospeli k záveru, že pokiaľ nebude
tento druh činnosti systematicky podporovaný štátom, samosprávou, mestom, nie je možné
naďalej udržiavať jeho ďalšiu existenciu, a už vonkoncom pokračovať v jej rozvoji. Práca
s handicapovanými spoluobčanmi v rovine jednorázových dotácií nerieši tento problém, ktorý
má celospoločenské dimenzie. Po skúsenostiach a osobných stretnutiach s riaditeľmi
podobných inštitúcií v zahraničí (Belgicko, Holandsko, Nemecko...) zistili, že divadlá tohto
druhu sú systematicky a každoročne dotované zo štátneho, či mestského rozpočtu. Na základe
týchto skutočností sa domnievame, že takýto typ organizácie, ktorý svoje opodstatnenie
obhájil svojou desaťročnou činnosťou, má právo na každoročnú dotáciu, na pravidelnú
systematickú podporu aj na Slovensku, ktoré sa stalo súčasťou vyspelej Európy. Ďalšia
existencia a prijatie Divadla z Pasáže znamená pre mesto Banská Bystrica aj európsku prestíž.
Príprava návrhu na zriadenie Divadla z pasáže ako mestského divadla, resp. „divadla
s účasťou Mesta“, je snahou o hľadanie systémového riešenia ďalšej existencie divadla
s majetkovým vstupom Mesta, prípadne Banskobystrického samosprávneho kraja, štátu či
ďalších subjektov. Potrebné je uskutočniť spoločne s vedením Občianskeho združenia
Divadlo z Pasáže príslušné rokovania a pripraviť projekt o riešení ďalšej budúcnosti divadla.
Súčasná situácia
Vyššie sme spomenuli, že žijeme iba z grantov. Prednedávnom nebol podporený projekt,
ktorý mal zabezpečiť prevádzku divadla v budúcom roku. Keďže je náročné v krátkom
časovom horizonte získať potrebné prostriedky z iných zdrojov, obávame sa o existenciu
našej organizácie v najbližšej budúcnosti. Veríme, že so vstupom do Európskej únie a so
sprístupnením štrukturálnych fondov pre Slovenskú republiku sa naša situácia zlepší. Dovtedy
však potrebujeme preklenúť nepriaznivé obdobie plné neistoty
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Krátka história divadla.
29. júna 1995

- sa narodila prvá inscenácia „O Popolvárovi ako ho
nepoznáte“,

jún 1996

- nakrútili sme dokument „O inom Popolvárovi,

27. júna 1996

- prišla na svet druhá inscenácia „Skúšobňa“,

júl 1996

- skrsol sen o vlastnom divadle „Premiéra“,

25. september 1996

- podarilo sa nám založiť občianske združenie,

september 1996

- s „Popolvárom ako ho nepoznáte“ sme sa boli predstaviť na
medzinárodnom festivale Divadelná Nitra,

25. júna 1997

- uzrela svetlo sveta tretia inscenácia „Ženích pre slečnu Myšku“,

júl 1997

- začala spolupráca s architektom,

13. december 1997

- slávnostný galavečer, na ktorom sme predstavili prvú,
architektonickú štúdiu divadla,

12. jún 1998

- narodila sa štvrtá inscenácia „Odrázky /do života/“,

december 1998

- vzniklo Združenie nezávislých divadiel, do ktorého patríme,

december 1998

- od mesta Banská Bystrica sme dostali pozemok,

3. marec 1999

- boli sme sa predstaviť v Prahe s inscenáciou „Odrázky /do
života/“ a nadviazali sme tvorivú spoluprácu s Ateliérom 6 (stále
chceme nové divadlo – multifunkčné arte centrum, ktoré nebude
slúžiť len nám),

apríl 1999

- vznikol o nás film „Divadlo z Pasáže“,

10. september 1999

- premiéra inscenácie „Návraty“,

26. november 1999

- v Štátnej opere v Banskej Bystrici sa rozsvietili „Svetlá rámp
Pasáži“,

s podtitulom

„O

komediantoch

a ľuďoch“,

veľký

divadelný galavečer, z ktorého bol nakrútený televízny program,
5. december 1999

- o 21. hodine sa rozsvietili „Svetlá rámp“ na STV 1,

3.-10. apríl 2000

- Divadlo z Pasáže odcestovalo na Drama Aars festival do
dánskeho mesta Aars, na ktorom sa prezentovali divadelné súbory
pracujúce s mentálne postihnutými hercami,
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22. máj 2000

-

„Svetlá

rámp

v Pasáži“

sa

rozsvietili

v Divadle

Pavla

O. Hviezdoslava v Bratislave,
25.októbra 2000

- diváci zhliadli premiéru s názvom Rozhovory,

24. a 25. október 2000

- svoju päťročnú tvorbu prezentovalo divadlo
na Internej prehliadke svojich inscenácií v DK
SKC v Banskej Bystrici , kde predstavilo svoje
divadelné ,filmové a televízne projekty,

30. október 2000

- premiéra projektu Trikrát tri ženy,

7. júna 2001

- uzrela svetlo sveta inscenácia MESTO,

16.feruár 2002

- Divadlo usporiadalo Umelecké trhy, ktorých súčasťou bola
prezentácia do vtedy naštudovaných inscenácií a predstavenie
práce mladých umelcov Banskobystrického kraja,

27. - 29. 11. 2002

- Divadlo usporiadalo medzinárodný festival s názvom: Arte
terapia / teória a prax v krajinách Vyšehradu alebo Divadlo,
ktoré lieči a spája,

27.11.2002

- sa uskutočnila premiéra nášho filmu v réžii Jána Štrbáka
„Z denníka jedného vagóna.“,

6.– 12. august 2003

–

účasť

na

festivale

„Strážny

anjel“

v Rige

(Lotyšsko)

s predstavením Mesto.
26.8. 2003

– bol založený „Denný stacionár pri divadle z Pasáže“.

23.5. 2004

- premiéra novej inscenácie Diagnóza: Túžba

17.9.2004

- premiera novej inscenácie Amerika podľa Franza Kafku

Projekt Divadlo z Pasáže , druhá varianta

Mestské divadlo je terminus technicus, ktorý má dva významy. Prvý zachytáva vzťah divadla
k mestu, druhý vzťah mesta k divadlu. Ak je divadlo mestským divadlom, znamená to, že má
mecenáša, má nad sebou niekoho, komu na ňom záleží – je mestom ako zastrešujúcim
subjektom definované voči spoločnosti a ľuďom v nej. Ak má mesto svoje divadlo, hovorí
o svojej vyspelosti. Hovorí, že si slobodne vyvolilo možnosť dať tvorivosti ľudí, pre ktorých
je tvorba ich profesiou, šancu pracovať regulérne a koncepčne a s istotou, že ich tvorivé plány
majú istú pôdu pod nohami. Mestské divadlo hovorí i o meste ako mieste vyzretom
v kultúrnom zmysle, ako o mieste, kde sú vo vedúcich funkciách ľudia, ktorí si neosobujú
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právo vedieť všetko najlepšie a rozhodnúť aj o veciach mimo vlastného poznania. Mestské
divadlo je pre mesto znakom európskej vyspelosti. A súčasne je aj znakom toho, že si váži
svoju minulosť, váži si históriu vlastného národa, v ktorej každom zlomovom momente bola
prítomná a určujúca práve tá zložka spoločnosti, ktorá sa nazýva umelci. Mestské divadlo pre
mesto znamená, že je otvorené voči spoločnosti je pripravené byť otvorené voči svetu.
Zastrešiť mestské divadlo je gesto, a to gesto politické, spoločenské, sociálne a v každom
meradle veľké a dôstojné.Divadlo z Pasáže svojou 10 ročnou činnosťou dokázalo, že si
zaslúži byť mestským divadlom a mesto Banská Bystrica by mohlo byť hrdé, že práve ono ho
môže prijať pod mestský erb, tak, ako je samotné divadlo hrdé na svoje mesto. Divadlo
z Pasáže ctí svojou prácou veľkosť ducha a tie najlepšie tradície divadla ako takého. Je
jedinečným a jediným projektom v teritóriu Slovenska a je projektom vyzdobeným
tvrdohlavosťou ľudí, ktorí veria v to, čo robia a to, čo robia, robia mimoriadne dobre. Ich
práca je cenená divadelnými profesionálmi, obyčajnými divákmi aj z politického
a spoločenského hľadiska celou okolitou Európou. Divadlo z pasáže reprezentuje na
umeleckom poli tlak, ktorý vyvolá stav Európy, jej vzájomné komplikované vnútorné aj
vonkajšie vzťahy. Reprezentuje slobodu myslenia vnímania, reprezentuje otvorenosť, ktorá je
v danom spoločenskom kontexte k ďalšiemu vývoju Slovenska nevyhnutná, reprezentuje tie
najnovšie myšlienkové prúdy, modernosť a otvorenosť spoločnosti k sebe a k svetu.
Z umeleckého hľadiska reprezentuje tie najčistejšie a najmodernejšie tendencie divadla, ktoré
sa zároveň vracajú k tomu, čím bolo divadlo kedysi – ešte predtým, ako sa na jeho výrazové
prostriedky nalepilo pozlátko zbytočnej kultúrnej atrakcie– k rozprávaniu príbehov ľuďmi
a o ľuďoch. Pre mesto Banská Bystrica môže znamenať prijatie Divadla z Pasáže ako
mestského divadlo len jediné – európsku prestíž. Vznik Divadla z Pasáže znamenal celkovo
pre Slovensko vznik nového druhu umenia a to „Komunitného divadla“. Tento termín sa
vďaka DzP začal používať v odborných kruhoch, článkoch, na konferenciách, dostal sa do
povedomia verejnosti. A čo je už raz vyslovené, to existuje. Ak teda vzniklo niečo, čo sa
ujalo celospoločensky mimo Bratislavu, znamená to, že práve tu a na tomto mieste sa vytvoril
priestor, ktorý sám o sebe svojou výpoveďou, prerástol hranice mesta, regiónu, Slovenska.
Divadlo z Pasáže prepája dve oblasti – kultúrnu a sociálnu. Dominantou, hlavným cieľom je
divadelná /dramaterapeutická/ činnosť, arteterapeutická všeobecne, metodická, výchovno –
vzdelávacia a osvetová. Divadlo z pasáže pracuje na projekte vytvorenia Metodického centra
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý by pripravoval, vzdelával, združoval umelcov z celého
Slovenska. Banská Bystrica sa tak stane križovatkou, kde sa budú stretávať tí najlepší
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(najcitlivejší, angažovaní) umelci z celého sveta. Odrazovým bodom k tomuto projektu je
medzinárodný divadelný festival Arteterapia: Umenie na margu, ktorý Divadlo z Pasáže
organizuje na október roku 2005.
Hudobné Vianoce 2005
Projekt Hudobné Vianoce nemá dlhú históriu. Realizáciu koncertov pod týmto názvom PKO
začalo uskutočňovať iba vlani. Jeho snahou rozvíjať tento projekt tak aby sa stal nielen
tradičným previanočným podujatím ale aj miestom stretnutia priateľov a známych.
Park kultúry a oddychu v rámci cyklu Hudobné Vianoce 2005 uviedol 2 koncerty.
Ako prví sa predsravili mladí interpreti bratislavského zoskupenia Allea z Bratislavi.
Koncert sa konal dňa 7.12.2005 o 19.00 v Robotníckom dome.
Súbor v zložení: Boris Lenko-akordeón, Daniel Buranovský –klavír, Stanislav Palúch- husle
A Ján Krígovský kontrabas sa špecializuje hlavne na hudbu Astora Piazzolu, argentínske
tango a súčasných autorov. V tomto duchu bola zostavená aj dramaturgia Vianočného
koncetu.
Koncert bol uskutočnený v spolupráci s Hudobnou úniou v Banskej Bystrici..
Program mal vynikajúcu atmosféru. Publikum tvorili prevažne mladí ľudia, hlavne študenti
Akadémie umení ale aj členovia Kruhu priateľov hudby.
Vianočný koncert Bratislavského gitarového kvarteta , ktorý sa konal dňa 21.12.2005
o 19.00 hod.v sále Robotníckeho domu bol skutočnou lahôdkou

nielen pre milovníkov

gitarovej hudby ale aj pre širšie publikum. Nástrojové obsadenie ako aj majstrovstvo mladých
interpretov

v ktorých interpretácii sme si vypočuli diela Michaela Praetoriusa, Antonia

Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Fernanda Carulliho a Vladimíra Gogára vytvorili
neopakovateľnú atmosféru. Túto atmosféru podporil aj fakt, že jeden z interpretov pochádza
z Banskej Bystrice. Publikum si vyžiadalo niekoľko prídavkov.

VEČERNÁ GALAXIA – 14. 10. 2005 20. 05 – 21.30
Z banskobystrického rozhasu bola venovaná výročiu mesta. Rozhovor moderátorky bol
vedený s primátorom mesta Králikom.
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Vyberáme zo scenára :“Dnešnú VG začneme trochu atypicky, veršami. Patria mestu,
o ktorom budeme dnes hovoriť.
Kto z nás je tu doma-urobme priestor, aby každý z nás -mal pocit domova, keď prichádza
k nám.Zblízka či zďaleka, chvíľu či navždy, nech nedelí to nás.V srdci si domov svoj nosíš
sám.Urobme priestor, aby každý z nás mal pocit domova, keď má nás rád. Veršami
Banskobystričanky Tatiany

Grófovej z knihy Banská Bystrica očami lásky sme otvorili

Večernú galaxiu, ktorej hosťom je samotný primátor mesta Ján Králik - starobylé banské
mesto v tomto roku oslavuje 750 rokov V z ť a h k meste cca 5 minút Významní rodáci
a osobnosti z minulosti, ktoré dotvárali históriu Banskej BystriceJozef Dekrét Matejovie
Matej Bel, Kuzmány,Moyzes Skutecký

Skončili sme Petrom Karvašom, a to je už vlastne

blízka minulosť, či dokonca súčasnosť mesta, ktoré má takpovediac aj svoj slogan Za živa
v Bystrici, po smrti v nebi. Ako vlastne vznikol ? Je to aj zvučka mesta, ktorú zložil Tibor
Andrašovan, osobnosť, ktorá je tiež výrazne spojená s Banskou Bystricou. Kedy a pri akých
príležitostiach ju hrávate ? Aký vzťah mal k BB čestný občan mesta Tibor Andrašovan ?
To bol Tibor Andrašovan, ale veľmi blízky vzťah k mestu mal aj básnik Mikuláš Kováč, práve
jeho veršami ste otvorili nedávne slávnostné hodnotenie pri príležitosti udeľovania
mimoriadnych cien primátora k 750-tke mesta. Mikiho báseň
Prečo ste si vybrali tieto verše ? Spomeňme ešte spisovateľa Ladislavaca Balleka, ktorý síce
z Banskej Bystrice , kde vyštudoval Pedagogický inštitút, odišiel už dávno, ale zostáva
autoritou v umeleckom svete….Ešte aj po pesničke ostaneme pri osobnostiach, ktoré sú
spojené s Banskou Bystricou a ktoré práve v tomto roku roku jej 750.teho výročia prvej
písomnej zmienky dostali nedávno vaše ocenenie. Koho ste sa rozhodli oceniť ? Dôvody ?
Mohli by sme začať rodinou Babjakovcov
Z á b e r – vzťak Martina k mestu Čo na to hovorí primátor ? Babjakovci Medzi ocenenými
je aj zástupca podnikateľov – Čiernobaločan Ján Kováčik Ján Kováčik o BB Podmienky pre
život v meste z pohľadu primátora ? Z á b e r - Nedvěd o BB Vyznanie priamo z duše, ktoré
muselo potešiť hlavu mesta…..Máte pre neho už aj nejaký pozemok ? /Hovorí o tom, že keby
to nebolo tak ďaleko, postavil by v BB chalupu/Čo vy hovoríte na jeho skladbu o BB ?H u d b
a – Nedvěd Banská Bystrica Čobej a iní súčasníci, ktorí by si zaslúžili ocenenie – Peter
Kováčik, Pavol Hrúz, Kasáč, Plintovič, Jurčo ap.H u d b a – Čobejova Ľudia sú väčšinou
spojení s inštitúciami a pamiatkami, keby sme išli opäť do histórie, ktoré kultúrne pamiatky si
zaslúžia našu pozornosť -Barbakan -Štátna opera -Radnica—Štátna vedecká knižnica
a Literárne a hudobné múzeum Čo hovoria na ich udržiavania a rozvíjanie mnohé zahraničné
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návštevy počnúc veľvyslancami a končiac tými, ktorí v meste pracujú v medzinárodných
centrách H u d b a Šport – Zedníkova ponuka na športový komplex-teda hokej,futbal ,atletika,
krytá plaváreň H u d b a
Čo samotní obyvatelia mesta, ktorí by si podľa vás zaslúžili mimoriadnu cenu ? Čo všetko ste
pre nich pripravili v roku osláv 750. výročia.
Husári v podaní vojenského súboru Jánošík
Druhú premiéru predstavenia Husári 2. apríla v Banskej Bystrici uviedol profesionálny
vojenský folklórny súbor Jánošík zo Zvolena. Prvú premiéru dvojhodinového programu
sledoval v piatok večer aj prezident SR Ivan Gašparovič. Umelecký manažér súboru Jaroslav
Hrivnák pre médiá povedal, že : v Husároch ukážu tance, spevy a verbovanie mladých
chlapcov husármi zhruba z obdobia 18. storočia z regiónov Podpoľania,Tekova, od Goralov,
zo Zemplína a prejdeme aj dole, do súčasného Maďarska. Autorom libretta a režisérom
predstavenia bol Dušan Cinkota s choreografiou Martina Urbana, hudbu zložil Štefan Molota,
autorom scény je Marek Gašpar Šafárik. V máji súbor s Husármi absolvuje vystúpenia
v Nitre, Bratislave a v Piešťanoch. Na koniec roka pripravujú „husárske“ turné v Českej
republike. Husári by mali vyjsť aj na CD platni. Súbor Jánošík na Slovensku vznikol v roku
1992, kedy ho založili slovenskí tanečníci, ktorých po rozdelení republiky prevelili z Brna do
Zvolena. Jánošík najprv pôsobil ako zložka Vzdušných síl Armády SR vo Zvolene a neskôr sa
stal telesom rezortu obrany. Dva roky pôsobí Jánošík ako profesionálny vojenský súbor.
Umelecká zložka súboru má 37 ľudí.
Odhalenie súsošia
Súčasťou tohtoročných osláv 750. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici
bolo odhalenie súsošia prvého predsedu Matice slovenskej, katolíckeho biskupa Štefana
Moyzesa a jej prvého podpredsedu, evanjelického kňaza Karola Kuzmányho. Inštalovali ho
medzi tržnicou a takzvaným nemeckým kostolom Nanebovzatia Panny Márie na Námestí Š.
Moyzesa.Odhalili ho 29. septembra, kedy bola aj ekumenická bohoslužba. Na rovnaký deň
pripadol aj sviatok svätého Michala, patróna mesta pod Urpínom.“Súsošie z bronzu je vysoké
približne tri a pol metra. Postavy Moyzesa a Kuzmányho budú o trochu nižšie. Celkovú výšku
dotvorí šál, ktorý bude spojovacím oblúkom medzi nimi a zároveň symbolizuje nielen
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národnú, ale tiež ekumenickú jednotu Slovákov“, informoval Dr. Dušan Jarina, vedúci
referátu kultúry , školstva a vzdelávania z banskobystrického Mestského úradu.
Autorom súsošia je akademický sochár Miroslav Tomaška z Bánoviec nad Bebravou, ktorý
vyhral verejnú súťaž na zhotovenie tohto diela. Súsošie má dotvárať spomínané námestie,
preto ho neumiestnia na podstavec, ale na dlažbu. Podľa slov Jarinu ho bude rovnako ako jeho
okolie monitorovať kamerový systém napojený ne mestskú políciu.Mesto na oslavy
a sprievodné akcie svojho významného výročia vyčlenilo asi 15 miliónov korún. Z tejto sumy
pripadne na realizáciu a inštaláciu súsošia približne šesť miliónov korún.
Skupina Desmond na Envirofilme
Už 11. rok sa medzinárodný festival filmov a videoprogramov ENVIROFILM podieľa na
fomovaní

moderného ekologického cítenia ľudí. Každoročne sa ho zúčastňuje mnoho

uznávaných autorít z oblasti najmä dokumentárneho filmu, ktorých tvorba je večným
magnetom pre divákov. Odborné semináre, výstavy a súťaže dopĺňali program festivalu.
Pozvánkou na festival bole koncert pre verejnosť na Námestí SNP, v ktorom vystúpili kapely
Družina a Desmod so Zuzanou Smatanovou (utorok 3. mája o 19. hod.). Envirofilm 2005 sa
konal v dňoch 3. – 7. mája v priestoroch Pamätníka – Múzea SNP.

Koncert rodiny Babjakovcov
Mesto Banská Bystrica 12.10.2005 pripravilo v Štátnej opere výnimočný koncert výnimočnej
rodiny. Rodiny, ktorá nemá na Slovensku páru.
Uvádzame otvárací príhovor primátora mesta : Vážené dámy a páni, drahí spoluobčania
jubilujúcej Banskej Bystrice, „Šťastný je ten primátor, ktorého mesto má kto rozospievať „.
Rozospievať mesto Banskú Bystricu sa s veľkým úspechom už 46 rokov darí umeleckej
rodine Babjakovcov. Tak, ako rodina je pilierom spoločnosti a štátu, tak spev a hudba sú
piliermi a radosťami duše. Štefan a Terézia Babjakovci v roku 1959 ako spolužiaci boli
spoluzakladateľmi opery v Banskej Bystrici. V tom istom roku 7.11.1959 im zvony v Banskej
Bystrici zneli pri uzavretí manželstva. Mali túžbu založiť si veľkú rodinu, čo pri umeleckom
živote bolo veľmi náročné. Pani Terézia v roku 1960 spievala na scéne ešte v 9. mesiaci
tehotenstva s prvorodeným synom Martinom, /čo sa zrejme prejavilo i v jeho ďalšej hudobnej
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kariére /. Po dvoch rokoch sa im narodila dcéra Anka, v roku 1966 syn Štefan, v roku 1968
Janko a v roku 1978 dcérka Terka. V tomto jubilejnom roku mesta oslavuje pani Terézia aj
krásne životné jubileum / 70 rokov /, k čomu jej úprimne blahoželáme !
Dvaja operní umelci a päť nadaných detí vytvorili rodinnú ságu, ktorá spevom a umením
prenikla do našich sŕdc a slovenskej hudobnej kultúry. Rodičia Babjakovci viedli svoje deti
k hudbe a spevu nenásilnou formou, v domácom prostredí, kde stále znel spev a hudba. Zo
svojich detí vychovali hodnotných umelcov uznávaných doma i v zahraničí. Ale
predovšetkým charakterných, pracovitých ľudí.
V mene Mesta Banská Bystrica vyslovujem uznanie a poďakovanie za výnimočný tvorivý
vklad tejto rodiny do kultúrnej histórie nášho krásneho mesta.
Babjakovci sa stali pojmom pre celé generácie Banskobystričanov všetkých vekových
kategórií, za čo im patrí naša vďaka. Dvaja z nich, Štefan a Martin sa zaslúžene stali laureátmi
Ceny primátora mesta. Započúvajte sa do umenia tejto vzácnej rodiny a prijmite ho ako
nezabudnuteľný dar !
Stredoslovenské osvetové stredisko

Stredoslovenské osvetové stredisko vyvíjalo v roku 2005 bohatú osvetovú a náučnú činnosť.
Z výstavných aktivít strediska do kroniky uvádzame zaujímavé výstavy : Juraj SLOTA :
Z TVORBY - výstava fotografií dňa v dňoch 25.7.- 28.8. v GALÉRII F v Cukrárni-Pizzeria
na Nám. SNP 12. a GALÉRIU MAJSTROV Výstava ľudových umelcov v Galérii BBSK, na
Nám. SNP 23 konanú v dňoch 6. – 31. 8. 2005.

Činnosť Parku kultúry a oddychu
Činnosť Parku kultúry a oddychu v roku 2005 sa zameriavala hlavne na neziskové akcie,
ktoré sa snažia o zachovanie kultúrnej úrovne nášho národa, čo je práca veľmi náročná
a nekorešponduje s dnešným trendom, ktoré nám predkladajú niektoré médiá. Vytvorila
celkovú koncepciu s doplnením a rozšírením programov pre deti a mládež, dospelých
a programov pre seniorov. Vytvorila nové projekty z oblasti divadla, vážnej hudby, snažila sa
rozšíriť a skvalitniť fungujúce festivaly s už vybudovanou tradíciou a zachovanie aj
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každoročné dobudovanie, či skrášľovanie pravidelne sa opakujúcich akcií v centrálnej
mestskej zóne. PKO ako mestská kultúrna inštitúcia pripravila široké spektrum aktivít
prakticky zo všetkých žánrov kultúry, vzdelávania a informatiky. Veľký dôraz sa kládol na
propagáciu podujatí, ich spoločenskú stránku.
Programová činnosť PKO v roku 2005 - najvýznamnejšie podujatia
Oblasť vážnej hudby
Hudobná jar
V rámci 45. Hudobnej jari Park kultúry a oddychu zorganizoval iba jeden koncert-klavírny
koncert Eleny Letňanovej.
Festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého
V dňoch 20. - 24. 4. 2005 sa konal 27. Festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého.
Festival mal veľmi bohatý program. Počas jeho trvania sa konalo 5 celovečerných koncertov,2
semináre a Súťaž miešaných speváckych zborov. Obohatením dramaturgie bolo rockové
requiem
Ľubomíra Rašiho – Requiem aeternam venované 750. výročiu mesta B.Bystrica
Účinkovali: orchester Konzervatória J. L. Bellu a spojené spevácke zbory Konzervatória,
Mladosť a J. Cikkera.
V rámci festivalu sa konali dva odborné semináre: Seminár venovaný významným
osobnostiam hudobného života -

Igor Bázlik a jeho zborová tvorba, seminár venovaní

významným osobnostiam hudobného života - Koncepcia Zoltána Kodálya , ktorý služi ako
metodická príručka pre učiteľov zborového spevu.
Zúčastnené zbory
Banskobystrické detské spevácke zbory :
Detský spevácky zbor ZVONČEK, B. BYSTRICA………….……..……dir. E. Lauková
Detský spevácky zbor VODOPÁD, B. BYSTRICA.….......dir. E. Lauková, K. Príbojová
Banskobystrické dospelé spevácke zbory - svetské
Madrigal - Spevácky zbor Konzervatória J. L. BELLU, B. BYSTRICA..dir. M. Matisová
Miešaný spevácky zbor Konzervatória J. L. BELLU, B. BYSTRICA ..dir. K. Koreňová
Mládežnícky miešaný spevácky zbor GERONIMO, B. BYSTRICA…...…..dir. R. Tatár
Univerzitný miešaný spev. zbor MLADOSŤ, PF UMB B.Bdir. M. Pazúrik, H. Kováčová
Miešaný spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS DMS, B. BYSTRICA....dir. M. Pazúrik
Miešaný spevácky zbor HRON, B. BYSTRICA…………….…………

....dir. P..Bibza
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Súťažné spevácke zbory
Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ..........dir. I. Grega
Trenčiansky miešaný spevácky zbor, TSZ TRENČÍN ................................ir. J. Vakoš
Spojené zbory ZVONY-SELENČA a NEVEN-BÁČ, Vojvodina, Srbsko........dir. J. Súdi
Miešaný spevácky zbor ATENEO UP OLOMOUC, ČR ...............................r. P. Režný
Miešaný spevácky zbor COLLEGIUM IUVENUM, ČESKÝ TEŠÍN, ČR......dir. L.Kalina
Miešaný spev. zbor Konzervatória Z. KODÁLYA,DEBRECÉN, Maďarsko.dir. M. Vegh
Hostia a zahraniční účastníci
Detský spevácky zbor SLNIEČKO, RIMAVSKÁ SOBOTA...............dir. J. Dobrocká
Detský spevácky zbor KORÁLEK, PŘELOUČ, ČR ............................dir. V. Pokorná
Spojené zbory ZVONY-SELENČA a NEVEN-BÁČ, Vojvodina, Srbsko.........r. J. Súdi
Miešaný spevácky zbor ATENEO UP OLOMOUC, ČR..............................ir. P. Režný
Miešaný spevácky zbor COLLEGIUM IUVENUM, ČESKÝ TEŠÍN, ČR......dir. L.Kalina
Miešaný spev. zbor Konzervatória Z. KODÁLYA, DEBRECÉN,Maďarsko.dir. M. Vegh
Porota: VII. súťaže miešaných speváckych zborov FVFB 2005
Doc. Elena Šarayová-Kováčová,

dirigent

Bratislava

Igor Bázlik,

hudobný skladateľ

Bratislava

Doc. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.dirigent

Banská Bystrica

Ján Leporis

dirigent

Turčianske Teplice

Katarína Koreňová

dirigentka

Banská Bystrica

Hudobná jeseň 2005
V rámci cyklu koncertov Hudobná jeseň 2005 Park kultúry a oddychu realizoval tri koncerty.
Prvým koncertom bolo vystúpenie mladých muzikantov, členov Salónneho orchestra
konzervatória, ktorý pracuje pod vedením Milana Olšiaka. Tento koncert mal vynikajúci ohlas
najmä zásluhou vhodne voleného programu. Zúčastnilo sa ho veľké množstvo starších
občanov, pretože sa konal v čase Mesiaca úcty k starším, ale aj študenti konzervatória a široká
verejnosť. Poslaním festivalu bolo podchytiť hlavne mladých talentovaných inštrumentalistov
v rôznych komorných a nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú
a koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej hudby, jej alternatív . Toto poslanie sa podarilo
naplniť. To potvrdzuje aj vysoká návštevnosť na tomto podujatí , ktorá sa pohybovala okolo
248/413

250 osôb. Druhým koncertom, ktorý odoznel v ráci tohto cyklu bol koncert švajčiarskej
skupiny mladých hudobníkov Amaltea. Predstavili sa programom ,pozostávajúcim z diel
súčasných svetových autorov . Publikum na tento koncert tvorili prevažne mladí ľudia, hlavne
študenti hudobnej kompozície z Konzervatória a Akadémie umeni v Banskej Bystrici.
Dôstojným vyvrcholením Hudobnej jesene bol koncert Slovenského komorného orchestra
Bohdana Warchala. Tento koncert sa stal príjemnou spoločenskou udalosťou, pretože sa na
ňom zišli nielen priazdnivci vážnej hudby, ale aj široká verejnosť. K tomuto účelu bol aj
vynikajúco zvolený program, ktorý oslovil každého poslucháča. Návštevníkov tvorili členovia
Kruhu priateľov hudby, študenti, dôchodcovia atď.
Celkovo Hudobná jeseň 2005 v Banskej Bystrici splnila svoje poslanie. Zišli sa tu mladí
inštrumentalisti aj významné hudobné telesá. Výberom programu sa nám podarilo podchytiť
všetky vekové kategórie inštrumentalistov i publika.
Veríme, že cyklus koncertov Hudobnej jesene si opäť získa svojich stálych návštevníkov
a podpora hudobných podujatí tohoto charakteru zo strany štátnych inštitúcií prispeje
k zdarnému priebehu nasledujúcich ročníkov.
Hudobné Vianoce 2005
Park kultúry a oddychu v rámci cyklu Hudobné Vianoce 2005 uviedol 2 koncerty.
Ako prví sa predsavili mladí interpreti bratislavského zoskupenia Allea z Bratislavy.
Koncert sa konal dňa 7.12.2005 o 19.00 v Robotníckom dome.
Súbor v zložení: Boris Lenko-akordeón, Daniel Buranovský –klavír, Stanislav Palúch- husle
a Ján Krígovský kontrabas sa špecializuje hlavne na hudbu Astora Piazzolu, argentínske tango
a súčasných autorov. V tomto duchu bola zostavená aj dramaturgia Vianočného koncetu.
Koncert bol uskutočnený v spolupráci s Hudobnou úniou v Banskej Bystrici..
Program mal vynikajúcu atmosféru. Publikum tvorili prevažne mladí ľudia, hlavne študenti
Akadémie umení ale aj členovia Kruhu priateľov hudby. Koncert mal návštevnosť 64 osôb.
Vianočný koncert Bratislavského gitarového kvarteta , ktorý sa konal dňa 21.12.2005 o 19.00
hod.v sále Robotníckeho domu bol skutočnou lahôdkou nielen pre milovníkov gitarovej
hudby ale aj pre širšie publikum. Nástrojové obsadenie ako aj majstrovstvo mladých
interpretov

v ktorých interpretácii sme si vypočuli diela Michaela Praetoriusa, Antonia

Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Fernanda Carulliho a Vladimíra Gogára vytvorili
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neopakovateľnú atmosféru. Túto atmosféru podporil aj fakt, že jeden z interpretov pochádza
z Banskej Bystrice. Publikum si vyžiadalo niekoľko prídavkov.
Výchovné koncerty
V roku 2005 Park kultúry a oddychu organizoval aj výchovné koncerty pre žiakov I.a
II.stupňa Základných škôl ako doplnok učebných osnov z hudobnej výchovy. Tento rok boli
témy: Idú Turci idú a O neposlušnej Sindy. Výchovných koncertov sa zúčastnilo 1600 žiakov.
Oblasť populárnej hudby a sprostredkovanie programov
Táto oblasť kultúry mala významný podiel na programovej činnosti PKO aj v roku 2005.
V priestoroch kina Urpín sa v mesiaci február konal Ethno Fest, počas ktorého vystúpili
skupiny Drum Circus Band ( PL), Navrang (HU), Družina (SK), Trio Pacora (SK,MO), Trnky
(SK), Benedikta (CZ), v apríli koncert skupiny NEŘEŽ, v novembri recitál folkového
speváka Karla Plíhala. Na športovej hale na Štiavničkách sme zorganizovali hudobno
zábavné podujatie s protagonistami Šikulová, Kraus, Marcin URAGÁN ( v marci) a koncert
českej hudobnej legendy ČECHOMOR s Lenkou Dusilovou s hudobným programom
„ Co se stalo nové“( máj).
Na amfiteári si fanúšikovia rockovej hudby i vďaka agentúre Black Sun Production mohli
vypočut počas festivalu MORE THAN FEST ( september) hudobné skupiny Art Of
Creation, Hecate,

Definition, Maria Chuana, Midnight Scream, Castaway, Salamandra,

Krle,GraveDigger, KREATOR, Ďatelinkin Park a počas festivalu

venovanému 750. výr.

B.Bystrice BYSTRICA FES hudobné telasá - DRUŽINA GREXABAT, CLICHÉ, PALO
CHODELKA & LIQUID BOOGIE ROLL, MARIA CHUANA, METALINDA, HP, ARZÉN,
KABÁT, DIGITUS IN RECTO, SMOLA A HRUŠKY.
Ako každoročne, tak i v tomto roku sme pre BUVI Production v mesiaci júl na Plážovom
kúpalisku organizačne zabezpečili uspešnú a veľmi navštevovanú párty – Veľká letná show
Radia OK Fernet Stock Citrus –s hudobnými skupinami KRYŠTOF ( CZ) a IMT SMILE
(SK).

Oblasť jazzu
Medzi najvýznamnejšie podujatia PKO s medzinárodným významom, tradične patrí jediný
Medzinárodný dixielandový festival na Slovensku, ktorého 10. ročník sme zorganizovali
v máji v priestoroch Kina Urpín a na námestí SNP. Pokračovali sme v koncepcii májového
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termínu festivalu a spolupráci s partnermi krajín Visegrádskej štvorky pod spoločným
projektom UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL Banská Bystrica - Hradec Králové Šalgotarján - Zakopané
V Piatok 6. mája 2005 na námestí SNP začal festival sprievodom dixielandových orchestrov
Dixieland parade Marsch . Potom sa predstavili: Papa Steph and his Brass Band, Lučenec,
Piešťanský dixieland, The originál Vigaš Band Slovakia, Komárňanský dixieland band
Komárno, Sereďský Dixieland Band, Traditional Jazz Band Lučenec, BB Band Dixieland
Jazz Band, večer na námestí Jazz Band Ball Orchestra z Poľska a sólista: Láďa Kerndl
z Českej republiky. Druhý večer pokračoval galakoncertom v kine Urpín, kde sa predstavili:
Madrigal Konzervatória J.L.Bellu Banská Bystrica, BB Band Dixieland Jazz Band a hosť
Zuzka Kollárová, Anythyng Goes (GB), Traditional a Revival Jazz Band a sólista:

Joe

Murányi (USA)
V októbri sme potešili priaznivcov jazzu koncertom Laca Décziho – Cellu New York, kde
sa okrem Laca Décziho (trubka) predstavili aj Walter Fischbacher (piano), Steve Clarke
(basgitara) a Vajco Dedzi (bicie).
Oblasť ľudovej kultúry
V spolupráci so Slovenským rozhlasom sme pokračovali v organizácii verejných nahrávok
interpretov ľudových piesní a tradícií regiónov s programom Hrajteže mi, hrajte.
Uskutočnili sa 3 verejné nahrávky venované spevákom hlavne zo stredoslovenského regiónu.
Na prvom koncerte 17. júna 2005, ktorý sa konal v priestoroch Kina Urpín sa predstavili
známe osobnosti z oblasti folklóru ako Milan Križo, Anna Šatanová, Ján Babic, Igor Danihel,
Jaroslav Jackuliak a členovia súboru Detva z Detvy. Druhý koncert sa konal 14. októbra 2005,
kde sa predstavili

osobnosti ako Ján Ambróz, Veronika Bodnáriková, Miroslav Baran

s ľudovou hudbou Borievka, Vladimír Homola, Anna Pecníková, Ján Močko s ľudovou
hudbou Juraja Pecníka, Spevácka skupina Trnky a inštrumentalista z Priechoda Pavol
Majerík. 2.12.2004 opäť v priestore kina Urpín sa uskutočnil samostatný koncert Jána
Ambróza, kde ako jeho hostia vystúpili Hanka Hulejová, Fujarové trio Javorová Húžva
i ľudový rozprávač Paľo Šperka, Spevácka skupina Trnky. Doprevádzala ich ľudová hudba
Borievka pod vedením Igora Gašpara.
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Oblasť spoločenského tanca
V januári sme zorganizovali XIV. mestský festival tanca – priehliadku súborov
spoločenského tanca, moderného scénického tanca, country tanca, stepu a súčasných
tanečných trendov za účasti všetkých mestských tanečných klubov, súborov a sólistov. Táto
akcia je už tradičným podujatím s mimoriadne vďačnou atmosférou a možnosťou prezentácie
sa všetkých nefolklórnych tanečných súborov.
Vo februári sa v Robotníckom dome konal tradičný Country bál s bohatým programom.
V programe sa predstavili Country skupina Jazdci, Country skupina Limit z Prievidze
a učenie tancov predvádzal Šerpo.
Súbor moderného a scénického tanca Blesk, ktorý pracuje pod našou organizáciou
zorganizoval výchovné koncerty pre deti pod názvom „Som tanec“ a 2 benefičné vystúpenie
pre deti z detských domovov a dôchodcov (v mesiaci jún a december).
Oblasť divadelníctva
V roku 2005 sme pracovali na projekte – Klauni rozdávajú smiech – kde sme sa snažili
naordinovať deťom trpiacim onkologickým ochorením trochu smiechu, nie len cez Vianoce
alebo počas predvolebných kampaní, ale neustále, pravidelne s profesionálnymi zabávačmi klaunami, či inou formou zábavy, ktorá lieči nie telo ale ich malú, často ubolenú dušu. Často
títo malí pacieti nemôžu navštíviť bábkové divadlo, či detské predstavenie, – tak nech
predstavenie, či už pesnička alebo rozprávka príde priamo k postieľke. Naša inštitúcia má už
mnohoročné skúsenosti s týmto projektom ale našim cieľom v roku 2005 bolo jeho rozšírenie.
V roku 2005 sme zorganizovali asi 60 predstavení, za čo vďačíme hlavne Ministerstu kultúry
SR, ktorý nám poskytol v roku 2005 na túto činnosť príspevok.

Za krajšiu jeseň života – kultúrna činnosť pre seniorov
Úcta k starším je súčasťou prirodzenej morálky, a preto je prítomná vo väčšine kultúr. Starí
ľudia patria spolu s deťmi medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Proces starnutia je
spojený s chorobami, prináša so sebou sociálne a psychologické následky. Starí ľudia sa
musia vyrovnať so zdravotnými problémami, so stratou partnera, súrodencov a vrstovníkov.
Odchod do dôchodku znamená prudký pokles príjmov, ale aj stratu spoločenských kontaktov
a často i prestíže. Azda preto sa hovorí, že staroba nie je pre zbabelcov... Trvanie ľudského
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života sa v priebehu 20. storočia predĺžilo takmer dvojnásobne. Očakáva sa, že v priebehu
nasledujúcich 50 rokov sa počet starých ľudí v našej krajine zdvojnásobí. Zdá sa, že
spoločnosť nie je na túto skutočnosť pripravená. Počet starých ľudí narastá a vlády štátov len
vyhlasujú, že sa budú o nich starať, opak je pravdou. Svet má iné priority... Pre súčastnú
spoločnosť je typický rozpad tradičných hodnôt. Do popredia sa dostáva kult mladosti
a peňazí. V honbe za bohatstvom a uznaním sa zdôrazňuje výkon a úspech. Ľudia, ktorí
z nejakých príčin nespĺňajú tieto požiadavky, sa považujú za menej hodnotných, zbytočných,
nepotrebných, ba často za záťaž. Žiaľ, v časti spoločnosti pretrvávajú negatívne postoje
k starým ľuďom. Dokumentuje to i fakt, že na útulky pre psov a mačky sa vyzbiera viac
finančných prostriedkov než na dôstojnejší život starých ľudí. Náprava tohto stavu bez
návratu k trvalým hodnotám, ako sú láska, spravodlivosť a bez poznania daru starnutia
a hodnôt starých ľudí nie je možná. Starnutie je jediný spôsob, ako prežiť život a starí ľudia
sú zdrojom skúseností a znalostí. Významnou prioritou v tomto kontexte by mala byť ich
ľudská dôstojnosť. Každý z nás má vrodenú dostojnosť Božích detí, ktorú nenaruší nijaká
choroba, či sociálna situácia. Každý človek je jedinečný a zasluhuje si ochranu.
Najdôležitejšiu úlohu pri formovaní hodnotovej stupnice má rodina. Avšak jedným
z nepriaznivých javov modernej spoločnosti je jej kríza. Viacgeneračná rodina sa rozpadla,
deti nemajú príležitosť spoznávať hodnoty starých rodičov a nenadobúdajú bližší vzťah
k starým ľuďom. Návodom na riešenie vzťahov medzi generáciami je krásna slovenská
rozprávka O troch grošoch. Mali by sme si uvedomiť, že svojim rodičom sme dlžní za
výchovu a že musíme investovať do mladej generácie, aby nám mala čo vracať v starobe.
Faktom zostáva, že na starnutie a starobu nie sú pripravení ani sami starí ľudia. Neraz sú
zaskočení tým, že zostarli. Staroba je obdobie, keď sa završuje ľudský život. Je posledným
obdobím usporiadať si vzťahy k rodine, okoliu a „vyrovnať sa“ s Bohom. Práve na tento
rozmer sa pri aktivitách pre starých ľudí často zabúda. Starí ľudia, staroba a starnutie je výzva
pre každého z nás i pre celú spoločnosť, aby sme k nim pristupovali zodpovednejšie
a cielivejšie.
V roku 2005 PKO rozbehlo nový projekt pod názvom Za krajšiu jeseň života. Cieľom tohto
projektu je zabezpečiť starým, chorým a bezvládnym ľuďom trochu kultúrneho vyžitia, za
ktorým už nemajú silu ísť, ani finančné prostriedky na tento „luxus“ sa už v ich rozpočte
nenachádzajú. Často si v dnešnom uponáhľanom svete nestačíme spomenúť, alebo nechceme
spomenúť na starobu. S pribúdajúcimi rokmi ubúdajú fyzické sily, ale často duch ostáva
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svieži. Tak ako za mladých čias vedia oceniť pekné melódie, popr. hovorené slovo. Park
kultúry a oddychu ako kultúrna inštitúcia by chcela priamo v domovoch dôchodcov,
hospicoch a ústavoch postihnutých (dospelých) uskutočniť v Banskobystrickom kraji viac ako
30 koncertov ľudovej a vážnej, hudby, tanca, divadla, ktoré by spetrili život obyvateľov
domovov a tým spravili ich starobu trochu dôstojnejšou. Ďalšou aktivitou pre seniorov je
realizácia podujatí vo vlastných kultúrnych domoch. V roku 2005 našim seniorom PKO
ponúklo koncert Salónneho orchestra Konzervatória J.L.Bellu pod vedením M. Olšiaka
a voľné vstupenky na populárne podujatie Hrajteže mi, hrajte.

750. výročie udelenia mestských privigií mesta
Radvanský jarmok
348. Radvanský jarmok bol súčasťou osláv 750. výročia založenia mesta Banská Bystrica.
Z tohoto dôvodu sa ho zúčastnil rekordný počet umeleckých remeselníkov. Na jarmoku sa
prezentovali vo veľkom počte aj remeselníci z Česka a Maďarska.Radvanský jarmok
vychádza z tradície, ktorá siaha do 17.storočia. Radvaň získala v roku 1655 právo na konanie
jarmoku v deň narodenia Panny Márie.Od tých čias až po dnes je Radvanský jarmok známy
po širokom okolí.
JUBILEJNÉ DNI MESTA
V rámci osláv 750.výročia udelenia mestských výsad Banskej Bystrici prebiehali programy na
Námestí SNP počas štyroch dní.Program bol zameraný pre všetky vekové kategórie v rôznych
žánroch.
Štvrtok DEŇ TANCA
SKÝCOVANKA – krojovaná dychová hudba, BLESK – moderný, scénicky dance show
ELEMENT – moderný tanec, Akadémia umení - Keď v máji sú Vianoce – piesne k muzikálu,
J  J FÁBER DANCE TEAM – zmes latinsko-amerických,štandardných a dicso tancov
PREMENY TANCA – program ZUŠ J.Cikkera, ŠTÚDIO TANCA v Banskej Bystrici

–

Nekončiaci tanec, NEBESKÁ MUZIKA Z TERCHOVEJ, Jagalo Jalo – Horúce srdce
z Hrochote,Cementón- dychová hudba,
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Piatok DEŇ HISTÓRIE
Vystúpenia MŠ a ZŠ, História očami detí (ZŠ Bakossova), Banícke piesne, tradície, zvyky
a obyčaje so Štálov s ĽH Štálanka a ženskou speváckou skupinou Vinička,Hudobný pozdrav
B.Bystrici z Kremnice Musica Barbakana,

V rytme času - vystúpenie skupiny Blesk,

Historický sprievod centrom Banskej Bystrice,

SLÁVNOSTNÝ

CEREMONIÁL,

Vystúpenie Františka Nedvěda, Superstar – vystúpenie finalistov súťaže(Bezděda, Predná,
Jaroš,Kotuľa,Ohňová

šou

(Zdenka

Predná),

Ohňostroj,

Disco

a veľká

laserová

show.Konferans – B.Ciberej –BRUNO.
9.

september 2005 – slávnostný ceremoniál

750. výročie udelenia Mestských práv uhorským kráľom Belom IV. mestu Banská Bystrica
Výstrelom z historického kanónu sa v Dolnej ulici v Banskej Bystrici pohol historický
sprievod. Na jeho čele bol koč s uhorským kráľom Belom IV. a jeho suitou. Nasledovali
predstavitelia mesta s primátorom na čele v talároch a zahraniční hostia z artnerských miest.
DEJSTVO PRVÉ – PRIVÍTANIE
Na

javisko

vystúpila

skupina

piatich

bubeníkov

s obradným

hudobným

číslom

a ceremoniálom.
Po 750. rokoch sa do mesta vratila významná osobnosť. Kráľ uhorský Belo IV.
Vrátil sa, aby sa presvedčil, či Mestské výsady, ktoré v roku 1255 udelil osade Bystrica,
sídliacej v oblasti bohatej na medenú rudu, v údolí rieky Hron na priesečníku ciest do Zvolena
na Horehronie, do Liptova a do Turca boli zachované, slobodne rozvíjané a dodržiavané.
Zazneli slávnostné fanfáry.Za ich zvuku vstupili na javisko – primátor mesta p. Ing. J.
Králik a mestskí poslanci, oblečení v slávnostných obradných talároch. Primátor mesta, p.
Králik predniesol svoj príhovor, spevácky zbor zaspieval slávnostnú pieseň. Po jej skončení
zaznel stredoveký chorál, na javisko a pod javisko vbehla skupina žonglérov s ohňami –
v historických stredovekých kostýmoch, herci, žongléri, klauni, akrobati.
DEJSTVO DRUHÉ – TROCHU HISTÓRIE
Prichádza Belo IV. Pozdravil richtára, mestskú radu a obyvateľov mesta. Vo svojom krátkom
príhovore spomenie „staré časy“. Krátko a zaujímavo predstavil dôležité a zaujímavé udalosti
z histórie mesta .
DEJSTVO TRETIE – NÁDEJ A RADOSŤ.
Báseň Milana Rúfusa, tanec súbor Bystrina a rezký čardáš.
EPILÓG
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Ceremoniár s obrovskou varechou a primátor mesta Ján Králik otvorili Radvanský jarmok.
Sobota DEŇ VESELOSTI
Vystúpenie dych. hudby Cementón, CIRKUS JACKO

Ukrajina– špičkové akrobatické

výkony absolventov ruských cirkusových škôl ( klauni, akrobati, fakíri,žongléri,silní muži
apod. PIRAŇA – divadlo pre deti,LOCUS– hiostorické scénky ,ARMENTUM – skupina
historického šermu,Predstavenie remeselníkov – krátke vstupy,NOTHING BUT SWING
TRIO + Dáša Libiaková, CASSANOVA – spoločnosť veselých šermiarov z B.Bystrice,
CARLO SANTANA REVIVAL BAND, KULIŠAREŇ – jarmočné vystúpenie , THE
ORIGINAL VIGAŠ BAND SLOVAKIA – dixielandový orchester Koncert Brassbandu,
SENZI SENZUS – hudobno-zábavný program skupiny Senzus s hosťami : Lýdia
Volejníčková a Štefan Hruštinec, LEGENDY BYSTRICKÉHO UNDERGROUNDU vystúpenie banskobystrických kapiel Asfalt, VZNCH, Hematit,Hasiaci prístroj.
Nedeľa DEŇ ĽUDOVEJ KULTÚRY
DFS

Radosť,

Šumiačaník,

Heľpančok,

Šťastné

detstvo,

Jaštierka,

Vánok,

Malachovček,Horehronček – výber z úspešnej tvorby detských folklórnych súborov, DFS
Matičiarik, Vystúpenie hosti z Fínska
Bavme sa s MAJSTROM N- program plný súťaží, pesničiek, zábavy,Ženská spevácka
skupina TRNKY
ĽH Pecníkovci ,FS Urpín
29.9.2005 sa uskutočnil na Námestí SNP koncert Honzu Nedvěda, ktorý bol jedným
z ocenených laureátov mimoriadnej ceny primátorom mesta pri príležitosti 750.výr. mesta za
skladbu o Banskej Bystrici.

Bankobystrické Vianoce
I v tomto roku sa PKO podieľlo na realizácii Banskobystrických Vianoc. V popoludňajšom
programe „Mikuláš, anjel a čert na banskobystrickom námestí, mali možnosť banskobystrické
deti vidieť príchod Mikuláša, čerta a anjela na Námestie SNP, ktorí im rozdali množstvo
sladkostí a rozsvietili Vianočný stromček.
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Uponáhlané dni pred Vianočnými sviatkami sme spríjemnili deťom i dospelým v dňoch 22.
a 23.12.2005 cyklickými vystúpeniami Živého Betlehemu, divadelným stvárnením príchodu
Ježiša a Troch Kráľov...
Počas silvestrovských osláv vsadili na veľké laserové efekty, laserové animačné show,
vystúpenie slovenskej hudobnej legendy Janka Kurica so skupinou VIDIEK i známeho
banskobystrického speváka Roba Kazíka. Tesne pred príchodom nového roka sme si
pripomenuli že v roku 2005 oslávilo mesto Banská Bystrica jubileum - 750. výročie udelenia
mestských výsad. Príchod nového roka privítali obyvatelia Banskej Bystrice s moderátormi
programu Silviou Donovou a Radoslavom Kuricom.V druhej časti programu sa bystrické
námestie roztancovalo počas laserovej diskotéky Ministry of Fun.
Pre obyvateľov sídliska Sásová

zrealizovali silvestrovskú diskotéku, s už tradičným

ohňostrojom.
Z ďalších podujatí zaujali : už XX. Stretnutie veteránov PKO, Koncert klasickej indickej
hudby Dhrupad – Ashish Sankerityayan, Bystrické fašiangy, courty bál, Deň detí, uskutočnilo
sa viacero diskoték pre stredoškolskú mládež, niekoľko detských karnevalov, Mestský
karneval, Mikulášske večierky, regionálna súťaž vo veľkonočnom aranžovaní pod názvom
Veľkonočné prekvapenie.
Oblasť vzdelávania
V roku 2005 organizovalo stredisko vzdelávania rekvalifikačné kurzy v spolupráci
s Národným úradom práce cez eurofondy. Predložili sme 4 projekty do výberového konania.
Realizovali sme dva – klasickú a športovú masaž a kurz kuričov nizkotlakových kotlov.
Okrem Národného úradu práce v Banskej Bystrici sme predložili do výberového konania
projekty na OÚP Lučenec, Detva, Prievidza, Zvolen, Brezno. Realizácia v prípade výberu
bude v roku 2005. Rekvalifikačné kurzy kuričov nízkotlakových kotlov boli organizované
v spolupráci s Technickou inšpekciiou SR, ktorá vydávala kuričské preukazy. Rekvalifikačné
kurzy masér klasickej a športovej masáže boli organizované víkendovou formou počas soboty
a nedele. V priestoroch strediska pracuje tanečný súbor Blesk, ktorý pravidelne využíva 2
miestnosti. Rekvalifikačný kurz jednoduché a podvojné účtovníctvo bol zorganizovaný pre
verejnosť vo večerných hodinách. Celkovo sa školilo 87 záujemcov a bolo vydaných 65
osvedčení.
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Oblasť informatiky - Kultúrne a informačné stredisko
Stredisko zabezpečovalo pravidelné činnosti ako sú: aktualizácia informácií do databázy,
zbieranie

a podávanie informácií, výlepnú službu, predpredaj vstupeniek, redakčné

spracovávanie a distribúciu Kultúrno spoločenského mesačníka mesta, ubytovací servis,
kopírovaciu službu , sprievodcovskú službu, ktorá bola zabezpečená pre 50 subjektov v počte
hodín 72, predaj doplnkového tovaru, propagačných materiálov, máp, kníh, suvenírov a pod.
Pravidelne bola pracovníkmi strediska aktualizovaná web.stránka strediska – ktorá obsahuje
hlavne informácie z oblasti cestovného ruchu. Aj v roku 2005 sa stredisko zapojilo do akcie
Svetový deň sprievodcov vyhlásenej Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu
a zorganizovalo bezplatnú vlastivednú prehliadku mestom pre verejnosť s cieľom približiť
činnosť vlastivedných sprievodcov vyškolených Kultúrným a informačným strediskom.
V mesiaci máj bola zahájená spolupráca s cestovnou agentúrou Agritours Slovakia s.r.o.
o predaji výletov čím bola rozšírená ponuka služieb strediska. Kultúrne informačné stredisko
je jedným z predajcov fakultatívnych výletov pre záujemcov do jaskyne Bystrá, mesta Banská
Štiavnica, kostolíka Hronsek , a na Čiernohorskú železničku.
Pri príležitosti 750.výročia vzniku mesta Banská Bystrica sa

v dňoch 23.-26.8.2005

prezentovala v Bratislave výstavou „Za živa v Bystrici, , po smrti v nebi“, ktorej sa zúčastnili
aj pracovníci strediska podávaním informácií v prezentačnom stánku.
V mesiaci september sa tradične konali Dni mesta spojené s Radvanským jarmokom.
Stredisko spolupracovalo pri

prezentácií remeselníkov, zabezpečovalo pre účastníkov

ubytovanie a zabezpečovalo informačný servis pre návštevníkov mesta v priestoroch strediska
ale hlavne pre zvýšený záujem návštevníkov v samostatnom stánku na námesti SNP.
Pracovníci strediska zabezpečovali informačný servis v stánku aj počas výstavy Športlínia,
Hotel, Slovenská zima v dňoch 21.-23.9.200 kde sa mesto Banská Bystrica prezentovala
samostatnou expozíciou.
Stredisko zorganizovalo pre obyvateľov a návšteníkov mesta v čase konania výstavy
a z príležitosti 750. výročia vzniku mesta bezplatné prehliadky mestom s vlastivednými
sprievodcami vyškolenými strediskom.
Služby strediska boli rozšírené o faxovú službu.
Počas celej sezóny máj-september bol na vzorke 250 návšteníkoch mesta urobený
dotazníkový prieskum zameraný hlavne na spokojnosť so službami.
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V mesiaci marec došlo k presťahovaniu strediska čo si vyžadovalo práce spojené
s presťahovaním ako napr.vymaľovanie, prekladky telefónych liniek, zapojenie počítačov,
interetu, samotné presťahovanie, upratovanie.
Kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti pri PKO v Banskej Bystrici
PKO podporovalo a bude i naďalej podporovať amatérske umelecké súbory, poskytovať
možnosti pre ich verejné účinkovanie a prezentáciu podľa priestorových možností a bude sa
snažiť podchytiť čo najväčší počet hlavne mladých ľudí a snažiť sa o ich združovanie
a obohacovanie ich života o kultúrne hodnoty, lebo už minulosť potvrdila, že investícia do
vzdelania a duchovnej obrody mladej generácie neprináša okamžité zisky do pokladnice
mesta, ale z dlhodobého hľadiska je potrebná. Momentálne naše amatérske umelecké súbory
aktívne navštevuje okolo 250 ľudí vo veku od 3 do 35 rokov.
Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici je zriaďovateľom týchto kolektívov
záujmovej a umeleckej činnosti:

Detský spevácky zbor Zvonček
Detský spevácky zbor Zvonček vznikol v roku 1974. Počas svojej 31 ročnej existencie sa
v speváckom zbore Zvonček vystriedalo veľké množstvo ( okolo 600) malých nádejnych
speváčikov od 3 do 7 rokov. Dominantným poslaním speváckeho zboru Zvonček vždy bolo
a aj v súčastnosti je podchytenie hudobne talentovaných detí predškolskeho veku, rozvíjanie
ich speváckych schopností a pripravenie pre ich ďalší hudobný rast. Zbor založila a dlhé roky
viedla A.Trgová. Od roku 1982 spolupracuje so zborom až dodnes Mgr. Eva Lauková.
Korepetítorkou je v sučasnosti Mgr. Zuzana Repová. Deti svojim radostným spevom
každoročne spestrujú program mnohých koncertov (školských, vianočných) a sú pravidelnymi
účastníkmi Festivalu zborového spevu V.F.Bystrého. Najväčší úspech dosiahol v roku 1999
v Olomouci, kde v súťaži „Svátky písní“ získal zbor zlatú medailu. Zbor je svojim zložením
z detí mimoriadne nízkej vekovej kategórie jedinečný i v rámci Slovenska. Iba vysoká
odbornosť, nekonečná trpezlivosť a oddanosť vedúcich môžu vytvoriť zbor z detí
predškolského veku.
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Folklórny súbor Bystrina – 25. výročie vzniku
Folklórny súbor BYSTRINA bol založený 1.októbra 1980. Jeho zakladateľom, umeleckým
vedúcim a choreografom je od vzniku súboru dodnes Ján Pivoluska. Organizačnou vedúcou
súboru je od roku 1996 Mgr. Stela Vrábeľová. V roku 2005 si pripomenul kolektív 25. výročie
svojho vzniku, v rámci ktorého v októbri usporiadal slávnostné vystúpenie pre verejnosť
a hostí. Na príprave tohto programu sa pracovalo v priebehu celého roka 2005. V roku 2005
organizovali 2 víkendové sústredenia mimo BB a množstvo sústredení aj v priebehu týždňa aj
víkendov v sále GAS, na ktorých naštudovali výročný program.Súbor šíri krásu slovenského
folklóru nielen v rámci celej republiky, ale aj v zahraničí: na medzinárodných folklórnych
festivaloch v Portugalsku a v Líbyi. Súbor získal znova rôzne uznania na týchto
medzinárodných a svetových folklórnych festivaloch organizovaných pod hlavičkou
C.I.O.F.F. ... Vyspelosť tohoto amatérskeho telesa potvrdzuje aj skutočnosť, že súbor sa
neobmedzil vo svojom programe len na tance z regiónu stredného Slovenska, ale na vysokej
úrovni prezentoval aj tance zo západoslovenského a východoslovenského regiónu. Domácim
i zahraničným obdivovateľom takto ponúka ucelený obraz o folklóre slovenského ľudu.
Programový blok vystúpenia súboru trvá dve až dve a pol hodiny. V minulom roku
naštudovali nové tanečné bloky z oblastí Pozdišovce.
Členovia súboru sa každoročne zúčastňujú súťaži tanečných variácií na Košických dní spevu
a tanca, kde sa aj v roku 2005 umiestnili na 4. mieste. Aj v minulom roku sa súbor predstavil
na HDST v Heľpe.
V roku 2005 niekoľkokrát vystupovali pre divákov v kúpeľoch Dudince, Sliač a Turčianske
Teplice, na akciách organizovaných mestom BB, PKO, SOS.
V súčasnosti súbor pozostáva z 50 členov, ktorí sú sústredení v 3 zložkách: tanečnej,
hudobnej a spevácko-inštrumentálnej. Vytvára tak podmienky pre aktívnu činnosť mladých
ľudí, v 80% študentov stredných škôl, ktorí pôsobia v súbore a svoj voľný čas využívajú
zmysluplne, čo je možné charakterizovať aj ako výchovný prvok a prevenciu deviantného
správania a protidrogovej činnosti tejto rizikovej skupiny. V roku 2005 vystúpila Bystrina na
plese mesta Hradec Králové v dňoch 22.1. -23.1.2005. , vystupila na reprezentačnom
udeľovaní Ceny primátora, ceny Športovec roka, na májových podujatiach mesta a pod.
Tradične vystúpili na folklórnych slávnostiach v Heľpe. Zo zahraničných vystúpení je
potrebné spomenúť zájazd do 22.7.- 6. 8 na medzinárodnom festivale v Portugalsku. Veľkým
úspechom bola zahraničná reprezentácia Bystriny - umelecký zájazd do Líbye v dňoch 28.8.260/413

11.9. 2005. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky poslalo primátorovi mesta ďakovný list za
reprezentáciu slovenského umenia a kultúry. Líbijské mesto Gadamés na základe stretnutia
s Bystrinou prejavilo snahy o partnerskú spoluprácu s mestom Banská Bystrica.

Blesk - súbor moderného, scénického a dance-show tanca
Súbor moderného,scénického a dance show tanca Blesk vznikol v januári 1975. Jeho
existenciu možno porovnávať s mierne stúpajúcou krivkou tvaru vlnovky, ktorá sa v určitých
časových obdobiach v spodnom oblúku takmer pretrhne, aby potom opäť spevnela. Súbor sa
v rokoch 1986 až 1991 poprednými umiestneniami na okresných a krajských prehliadkach
moderného a scénického tanca predral aj do povedomia slovenskej tanečnej verejnosti,
účasťami na celoslovenských prehliadkach. V roku 1990 a 1991 úspešne reprezentuje mesto
a PKO na vrcholných podujatiach amatérskeho moderného tanca - celoštátnych prehliadkach
„Discodrom“ v Prostějove.

V tejto súvislosti nie je možné nespomenúť obetavú prácu

choreografky a umeleckej vedúcej súboru Nataši Hrivnákovej a Kataríny Mrázovej bez ktorej
by Blesk nebol Bleskom. Pod jej vedením sa vytvorilo 24 tanečných choreografií
a uskutočnilo asi 450 samostatných alebo komponovaných vystúpení.
V októbri 1996 Blesk začal fungovať pod vedením Tatiany Jánošovej. V tomto období sa
súbor vypracoval, povýšili sa výkony tanečníkov. Súbor sa predstavil nielen v tanečných
vstupoch, vystúpeniach pri rôznych príležitostiach (Dni mesta, Radvanský jarmok, Silvester,
Mikuláš, Deň detí) ale i v samostatných celovečerných projektoch premierovaných v Štátnej
opere, s reprízami vo Zvolene, Bardejove, Prešove, Spišskej Novej Vsi, Levoči. Od roku
1997 Blesk predviedol 8 celovečerných projektov („Non, je ne regriette rien“ - Nie, nič
neľutujem, spojené s dňom francúzskej kultúry, Kalokagatia - Zem - premiera na námestí pri
príležitosti športového podujatia a stretnutia 10 štátov, „Tri kľúče - kolobeh života i smrti“ premiera v ŠO, „La peinture“ (Obraz) premiera ŠO, „Šach“ - premiéra v Hradci Králové,
celovečerný program „Blesk deťom“, „Svet je plný vtákov, ktorí zablúdili v prázdnom nebi“.
Tanečný súbor Blesk bol nielen súčasťou mnohých kultúrnych podujatí, prehliadok, plesov,
vernisáží, kde za týmto účelom ponúka krátke tance, sóla, pomalé a rýchle choreografie, 5 až
20 minútové vstupy. V roku 2005 mal Blesk asi 23 vystúpení v rámci celého Slovenska.
Získal

viaceré

ocenenia

na

celoštátnych

podujatiach

majstrovstvách

Slovenska

i majstrovstvách Európy i sveta. najvýznamnejšie úspechy zo súťaží od roku 1998 - na
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majstrovstvách Slovenská - rok 1998 - jedno 5 a jedno 3 miesto, rok 1999 jedno 5. a 3.
miesto, rok 2000 - jedno 5. jedno 2. a jedno 1. miesto, rok 2001 - jedno 4.2.1. miesto, rok
2002 - 1. miesto, rok 2003 - 2. a 1. miesto,
Majstrovstvá Europy rok 2001 - 7 miesto v sólo tanci, rok 2003 postup do finále
Majstrovstvá Sveta - rok 2003 - 9. miesto - sólo tanec T. Janošovej, 28. miesto - duo,
Majstrovstvá Europy rok 2004 – 4. miesto v sólo tanci,
Majstrovstá sveta – rok 2005 – bronzová medaila
Tanečný country súbor Pegas
Súbor bol založený v roku 1991. Doteraz sa v súbore vystriedalo asi 200 členov. Sústreďuje
sa na tance square dance. Tradičnou súčasťou činnosti v tejto oblasti je už štandardne
januárové medzinárodné stretnutie tanečníkov Square dance a Round dance, za účasti
špičkových učiteľov. Ich doteraz za najväčší úspech sa považuje udelenie ceny za výnimočný
prínos v oblasti square dance v roku 1998 na Dobrofeste.

Súbor reprezentoval Banskú

Bystrici po celom Slovensku, Čechách (Liberec, Brno) a v Nemecku (Mníchove). Pracuje
pod vedením Ing. Miroslava Škorupu.
Tanečný klub Step klub
Step klub pri PKO-pracuje od roku 1986. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedalo niekoľko
kolektívov stepárov. V roku 2005 má 7 aktívnych vystupujúcich členov-dievčat II.stupňa ZŠ.
Tieto dievčatá sa v júni 2004 zúčastnili Medzinárodnej stepárskej súťaže konanej v Českej
republike- v Blansku, kde vo svojej kategórii získali 3 miesto.
Od septembra 2005 pracuje pod step klubom aj Prípravka Step s počtom 8 dievčat-nádejných
budúcich stepárok.
Cieľom Step klubu je vytvárať pozitívny vzťah k tancu a hudbe a motivovať mladých ľudí
k prezentácii tejto činnosti.
Step klub každoročne vytvára nové choreografie, s ktorými sa prezentuje na rozličných
spoločenských podujatiach a tanečných festivaloch.
Divadlo Jojopajo.

262/413

Muzikálové divadlo Jajo-Pajo sa zameriava na muzikálový žáner.V roku 2005 pravidelne
navštevovalo divadlo 10 členov. Deti získali základy moderného tanca, učili sa vyjadrovať
dej pohybom. Tréningy boli zamerané na tvorivosť, čo viedlo k tvorbe nových choreografií..

Výtvarná a technická dielňa
Hlavnou náplňou výtvarnej dielne bolo zabezpečiť komplexnú propagáciu – výtvarné,
propagačné a grafické návrhy , zabezpečiť ich výrobu podľa požiadaviek stredísk PKO
a externých zákazníkov. Dieľňa zabezpečovala propagáciu formou pozvánok, letákov,
plagátov, scén, pútačov, reklamných trojuholníkov. Pre efektívnejšie využitie strediska bude
nutmé v ďalšom roku dokúpiť a rozšíriť novšie počítačové verzie a farebnú tlačiareň.
Poslaním strediska bolo poskytovať kvalitné služby v oblasti reklamy a propagácie kultúrnospoločenských akcií, samostatne a odborne spracúvať text s obrázkami pomocou počítača
a príslušného programového vybavenia (Plother, Corell Draw atď). Stredisko zrealizovalo
v roku 2005 propagačné práce : 14. mestský festival tanca, Festival V.F.Bystrého, zábavný
program Uragán, ETHNOFEST, koncert skupiny NEŘEŽ, Medzinárodný dixielandový
festival, Bažant Kinematograf, 60. výročie ukončenia 2.svetovej vojny, Fernet Stock Citrus
Patry Radia OK, Bystrický tanečný pohár, Bystrica Fest, Živé šachy, 750. výročie mesta
B.Bystrica, Radvanský jarmok,Míting KOZ, BB Fest, Hudobná jar a Hudobná jeseň,
Vianočné a Veľkonočné trhy, informačné tabule, výzdoba volebných miestností pri voľbách
do VÚC,koncerty L.Déczi, Čechomor, H.Nedvěd,K.Plíhal, Banskobystrické Vianoce –
Mikuláš, Silvester, Živý Betlehem...
Technická dieľňa zabezpečovala bežnú údržbu objektov v správe PKO, po technickej stránke
zabezpečovala hore uvedené akcie, ďalej technicky zabezpečovala voľbydo VÚC,
zabezpečovala ozvučenie akcií ako napr. Plavecká 24 hodinovka, kultúrne leto, oslobodenie
mesta, výchovné koncerty, Festival tanca, Dixielandový festival, Festival V.F.Bystrého,
Hrajteže mi hrajte... Pravidelne zabezpečovala drobné opravy, montáž reklamných panelov
a podľa požiadaviek prepravu vozidlom Ford Tranzit.
Priestorové podmienky - v správe PKO
Robotnícky dom - v jeho interiéri je ťažisková sála na väčšinu programov. Objekt zaberá
celkove 686 m2 zastavanej plochy. Centrálnou miestnosťou je sála s javiskom a šatňou,
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prednáškovou sálou a hygienickými zariadeniami. V roku 2000 bola uskutočnená výmena
kúrenia a zmena média na elektrické kúrenie. Vzhľadom na vek si budova vyžaduje generálnu
rekonštrukciu elektrického vedenia, vody a kanalizácie a časti hygienických zariadení,
rekonštrukciu stropu a zaistenie jeho nosnosti, celkovú rekonštrukciu divadelnej techniky
(obnova svetelnej a zvukovej techniky, javiskovej techniky). Potrebná je celková úprava
vonkajšej fasády celého objektu, výmena strechy (sedlová), výmena okien a vchodového
priestoru, vybudovanie bezbariérového vstupu. Sála je vyťažená denne, priestory sa využívajú
aj na príležitostné prenájmy, pravidelne pre činnosť kresťanskej spoločnosti Milosť.
Časť prízemia je prenajatá - p. Adamírová – Hostinec „K“ a priestory veľkej zasadačky na
poschodí sú celoročne prenajaté Kresťanskému spoločenstvu Milosť.
Kino Urpín - stála prevádzka kina, sála vhodná a využívaná viacúčelovo na rôzne podujatia
o kapacite 500 miest. Vzhľadom na vek budovy je potrebná úplná rekonštrukcia budovy,
hlavne strechy na celej budove vrátane výmeny zvodov dažďovej vody, fasády budovy,
vybudovanie núdzového osvetlenia. V budove sú nevyhovujúce zastaralé rozvody. Je
potrebná výmena elektroinštalácie, vybudovanie spevnenej plochy pred núdzovým
východom, odizolovanie zadnej časti muriva, oprava betónovej striešky nad vchodom, nutná
rekonštrukcia bleskozvodov. V roku 2003 boli vykoné nájomcami opravy foyer a toaliet,
čiastočná oprava strechy, sedadiel, ako aj výmena a dobudovanie „kinotechniky“, jedná sa
o skvalitnenie obrazu a zvuku. Kino Urpín bolo od 16.1.2004 prenajaté Continental film
Bratislava a firme S - Exact s.r.o ako kinokaviareň. PKO využíva sálu na väčšie podujatia
a festivaly PKO.
Amfiteáter - sa využíval na veľké kultúrne podujatia, je to jediný priestor pre uskutočňovanie
veľkých kultúrnych podujatí s počtom divákov nad 2000. V roku 2000 bola vykonaná oprava
časti najviac poškodených výdreví sedenia. Napriek uskutočneným prácam si amfiteáter nutne
vyžaduje rekonštrukciu. Vzhľadom na vybudovanie obchvatu Ružomberok-Zvolen došlo
k porušeniu statiky hľadiskovej časti, ktorá si vyžaduje celkovú rekonštrukciu a zabezpečenie
statiky sedadiel, ich celkovú rekonštrukciu a výmenu. Technické zabezpečenie objektu si
vyžaduje obnovu a vybudovanie svetelnej a zvukovej techniky, prekrytie javiska a technickobezpečnostnú úpravu orchestrišťa. Celkovú rekonštrukciu si vyžaduje centrálne plátno
a javiskový priestor, čo je nevyhnutne spojené s celkovou rekonštrukciou technického
zázemia. Šatne, skladové priestory a kancelárie si vyžadujú vybudovanie novej kanalizácie,
rozvodov, vody, kúrenia a elektroinštaláciu. Potrebná je oprava strechy uvedených budov
a rekonštrukciu bleskozvodov. Vzhľadom na nové predpisy je nutná celková rekonštrukcia
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elektrickej siete v objekte amfiteátra, ktorá zahŕňa v sebe nielen možnosti pripojenia
výkonných aparatúr počas kultúrnych podujatí, ale aj osvetlenie areálu, rozvody v objektoch
a pod. Objekt ako celok si vyžaduje celkovú rekonštrukciu, spevnenie komunikačných plôch
a nové oplotenie.
Kultúrne a spoločenské stredisko- Spojová ul. 19. slúži na nácvik súborov a hudobných
skupín. Priestor je vyhradený aj na stretnutia poslancov s občanmi, Problémom je dlhotrvajúci
spor s BBSD o vlastníctvo B časti (PKO má list vlastníctva) Tak ako ostatné budovy je
potrebná rekonštrukcia vody, kúrenia, vymalovanie priestorov, obnova zvukového
a svetelného parku.
Priestory mäsiarne sú prenajaté p. Lapinovi na prevádzkovanie predajne, ostatná časť firme
Absint.
Budova riaditeľstva, učtárne, kurzov, technickej a výtvarnej dielne na Lazovnej ul. 19 je
využitá pre potreby PKO. Budova je trojpodlažná, využívaná ako technická a výtvarná dieľňa,
študovne kurzov, miestnosť pre nácvik ZUČ - tanca a kancelárie. Vzhľadom na vek si
vyžaduje celá budova generálnu rekonštrukciu technickej infraštruktúry, elektrického vedenia,
vody a kanalizácie i hygienických zariadení, rekonštrukciu podkrovia a zaistenie jeho
nosnosti a využiteľnosti. Súčasne
je potrebné vyriešiť vykurovanie objektu a uskutočniť celkovú rekonštrukciu kúrenia.
Potrebná je celková úprava vonkajšej fasády celého objektu, výmena strechy (sedlová
a plechová), výmena okien a vchodového priestoru, vnútorné vymaľovanie celého objektu
Kino Hviezda - od r. 1998 v správe PKO. Budova je v zlom technickom stave. Je nutná
celková oprava strechy, výmena žľabov, zvodov dažďovej vody, obnova fasády, celkové
odizolovanie budovy, prestavba toaliet, novej elektroinštalácie, núdzových rozvodov,
vybudovanie akumulátorovne. V budove je nefunkčné kúrenie, nutné vybudovanie plynovej
kotolne. Potrebná je rekonštrukcia bleskozvodov. Je potrebné celkove dokončiť vnútorné
vymaľovanie celého objektu, Kinosála prenajatá spoločnosti Continental film Bratislava,
reštauračné priestory sú prenajaté p. K. Sásikovej, ktorá prevádzkuje kaviareň. Kancelárie
v objekte kina sú prenajaté regionálnej televíznej spoločnosti. Časť kina je prenajatá firme
Continental film.
Kultúrne a informačné stredisko - v Barbakane prebehne rozsiahla rekonštrukcia objektu.
Bolo potrebné nájst pre stredisko náhradné priestory, ktoré by sa nachádzali v centre mesta.
Mestské zastupiteľstvo schválilo pre organizáciu PKO celkovú dotáciu vo výške 8 550 tis.
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korún, ktorú aj reálne a pravidelne dostávali. Celkove dotácia dosiahla výšku 8 550 tisíc Sk.
Dotácia bola navýšená pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských výsad Banskej
Bystrici.
Rekonštrukcia Štátnej vedeckej knižnice
Nákladom približne 45 miliónov korún dokončila banskobystrická Štátna vedecká knižnica
( rekonštrukciu svojho sídla. Potrebné peniaze jej postupne od roku 1994 poskytlo
Ministerstvo kultúry SR.„V tomto roku sme investovali 15 miliónov korún do
rekonštrukčných prác. Ich dodávateľ obnovil fasádu a zateplil objekt, pričom vymenil
všetkých 110 okien. Spolu s pamiatkarmi zreštauroval umelecký skvost - vežičku na priečelí
objektu, ktorá sa stala dominantou nielen budovy ŠVK, ale celej Lazovnej ulice,“ informovala
20. septembra novinárov riaditeľka ŠVK Oľga Lauková. Doplnila, že knižnica zabezpečila
obnovu strechy. V zrekonštruovaných priestoroch podkrovia zriadila Literárne a hudobné
múzeum, novú expozíciu Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, vzdelávacie centrum
s počítačovou učebňou pre informačnú výchovu, modernú Univerzálnu študovňu a Galériu
v podkroví. Okrem toho aj miestnosti pre ďalšie odborné pracoviská a výstavy. Knižnica sa
tak stala moderným multifunkčným centrom pre knihovníkov z celého Slovenska, zdôraznila
Lauková.
Obnovili aj podkrovie takzvaného Penovho domu. Ten je síce v areáli knižnice, ale nie je
súčasťou historického Župného domu. V spomínanom objekte vytvorili vhodné podmienky na
uskladnenie kníh a iného majetku knižnice.
Historický objekt v centre mesta známy ako Župný dom, ktorý bol sídlom bývalej Zvolenskej
župy, vznikol prestavbou dvoch budov v rokoch 1764 až 1768. Štát ho po roku 1989 odkúpil
od jezuitov za 33 miliónov korún.

Výstava výtvarných exponátov zrakovo postihnutých
Unikátnu výstavu výtvarných exponátov zrakovo postihnutých sprístupnili 6. júna
v banskobystrickom Thurzovom dome. Umelecké výrobky z hliny, slaného či vizovického
cesta vytvorili v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnej výtvarníčky Sone Fialovej,
ktorá je tiež zrakovo postihnutá. Dokazujú, že ruky vedú, spájajú, vytvárajú, podávajú,
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pracujú a učia žiť postihnutých práve s tým, čo majú. Ľudia so zrakovým postihnutím
prostredníctvom používania rozličných techník vytvorili rôzne výrobky, ktoré dokazujú, že aj
s ťažkým poškodením zraku možno dávať fantázii hmatateľnú podobu. Priebeh tvorivých
dielní zdokumentoval na fotografiách Banskobystričan Ján Miškovič. Výstavu dopĺňajú
snímky z Cesty svetla - celoslovenskej fotografickej súťaže o živote nevidiacich
a slabozrakých ľudí. Exponáty sú prístupné hmatovému vnímaniu a doplnené popismi
v Braillovom písme. Výstavu pripravilo Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a trvala do 1. júla
2005.

Detský spevácky zbor Vodopád
V dňoch 21. a 22.10. 2005 sa v Prievidzi uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka detských
speváckych zborov – „Mládež spieva “.
DSZ VODOPÁD, ktorý pracuje pri ZŠ Radvanská 1 a ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici
pod vedením Mgr. Kataríny Príbojovej a Mgr. Evy Laukovej, získal v konkurencii ôsmich
detských zborov z celého Slovenska najvyššie ocenenie. Zisk 1. pásma s pochvalou poroty
spôsobil u spevákov a ich pedagógov obrovskú radosť z víťazstva, ale i zadosťučinenie. Je to
krásna odmena za všetko úsilie,

za hodiny až mesiace cieľavedomej tvrdej práce

k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku. Podarilo sa!

Cirkevný život
Cirkev Stretnutie s cirkvami
Už tradičným sa stalo januárové stretnutie predstaviteľov mesta so zástupcami cirkví,
pôsobiacich na území Banskej Bystrice. Tohtoročné stretnutie viedol viceprimátor Ing. Márius
Mika. Informoval hostí o najdôležitejších medzníkoch minulého roka a úlohách, ktoré mesto
čakajú v tomto roku. Poďakoval sa im za dobrú spoluprácu a morálnu podporu v uplynulom
roku a ponúkol možnosť zahrnúť vhodné podujatia jednotlivých cirkví do celoročného
programu osláv 750. výročia udelenia mestských práv. Pozvanie na toto stretnutie prijalo 10
zástupcov, ktorí reprezentovali 6 cirkví pôsobiacich v Banskej Bystrici. Stretnutia sa
zúčastnili zástupcovia Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej a.v. cirkvi, Apoštolskej cirkvi na
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Slovensku, Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cirkvi bratskej a Židovskej náboženskej obce.
ThDr. J. Dubíny (za Evanjelická cirkev a.v. Poďakoval zástupcovi primátora za poskytnuté
informácie a potvrdil, že oslavy 750. výročia mesta chápu aj ako svoje a v tejto súvislosti
ocenil pripravované podujatia, najmä chystané Dni Banskej Bystrice v Bratislave v auguste
2005. Dr. Červeň z farského úradu na Tatranskej ulici v súvislosti s perspektívami mesta
hovoril o potrebe zaistiť pre mládež vytváranie pracovných príležitostí v tomto meste, aby ho
neopúšťali, napríklad aj získaním nového investora. Pán Ing. Juraj Turčan zo Židovskej
náboženskej obce požiadal mesto o spoluprácu pri údržbe pamätníka v Kremničke, ako aj
hrobu maliara Dominika Skuteckého na 6idocskom cintoríne mesta. Stretnutie a rozhovor
prebehli v priateľskej atmosfére, čo len potvrdzuje, že spolupráca mesta so zástupcami cirkví
je na prospech obyvateľov mesta.

V roku 2005 boli pre veriacich v Banskej Bystrici k dispozícii na miodlitby a stretávanie pri
bohoslužbách tieto posvätné miesta:
Bratská jednota baptistov, Horná strieborná 5 Banská Bystrica
cirkevná inštitúcia - Horná strieborná 5
cirkevná inštitúcia - Horná strieborná 3
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Kollárova 18 Banská Bystrica
modlitebňa - Rudlovská cesta 37
modlitebňa - Kollárova 18
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Sládkovičova 5 Banská Bystrica
kostol - Sládkovičova 3
Cirkev.zbor evanj.cirkvi a.v., Hronská 47 Šalková
kaplnka - Hronská 47
Evanjelická cirkev metodistická, Panenská 10 Bratislava
modlitebňa - Sásovská cesta 22
Evanjelický cirkevný zbor a.v., Lazovná 40 Banská Bystrica
modlitebňa - Lazovná 25
kostol - Lazovná 46
zvonica - Senica
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17 Bratislava
modlitebňa - Kremnička 21
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Rímskokatolícky farský úrad Uľanka , Uľanská cesta 28
kostol - Uľanská cesta 56
kostol - Jakubská cesta 54
Rímskokatolícky farský úrad , Na Lúčkach 2 Podlavice
výstavba kostola
Rímskokatolícka cirkev , Partizánska 1 Selce
kostol - Hronská 16 Šalková
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Banská Bystrica , nám. SNP 19
kostol – katedrála - nám. SNP 26
biskupský úrad - nám. SNP 19
Diecézne centrum - Kapitulská 21
Rímskokatolícka cirkev farnosť Sásová, Na Tále 10
kostol - Sásovská cesta 60
Rímskokatolícka cirkev farnosť Banská Bystrica, nám. Š. Moysesa 1
farský kostol - nám. Št. Moysesa 28
kostol Sv. kríža - nám. Št. Moysesa 21
budova fary - nám. Št. Moysesa 1
kostol sv. Alžbety – Dolná ul.
budova pastoračného centra - nám. Št. Moysesa 18
Pisárska bašta - nám. Št. Moysesa 22
Rímskokatolícka cirkev farnosť Fončorda Internátan 14
kostol - Internátna 10A
Rímskokatolícka farnosť Katedrála Sv. Františka Xaverského, nám. SNP 27
kaplnka Sv. Jána pri železničnej stanici MESTO B.B.
kaplnka na Kalvárii
Rímskokatolícka cirkev farnosť Radvaň, Kalinčiakova 8
kostol - Kalinčiakova 7
Saleziani don Bosca, Miletičova 7 Bratislava kostol - Tatranská 38 B
Zbor cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, Hurbanova 2 modlitebňa - Hurbanova 2

Vysviacka kňazov
Program na vysviacku kňazov v Katedrálnom chráme 13. 8.2005 v Banskej Bystrici :
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Úvod : JKS Kyrie: príležitostné
Glória :
Čítanie I.
Responzoriový žalm
Čítanie II.
Aleluja- príležitostné č.5
Litánie k všetkým svätým
Konsekračná modlitba -Amen
„Obliečka „ - zbor spieva Žalm 84- „ Blažení tí ! „
Vyhlásil Hospodin
Prineste obetné dary
Sanctus –slávnostný
Amen č. 2
Agnus – príležitostný
Prijímanie : Anima Christi
Gounod: Ó salutaris Hostia
JKS 287
Errebach : Alleluja
Pápežská hymna
J. Egry : Laudáte Dominum
Studnička v mariánskom pútnickom mieste

Prehliadkou zrekonštruovaného areálu Studnička v mariánskom pútnickom mieste Staré
Hory začal 16. septembra

návštevu Banskobystrickej diecézy kardinál Jozef Tomko.

Kardinála, ktorý je v súčasnosti na Slovensku ako pápežský legát 3. eucharistického
kongresu, sprevádzal apoštolský nuncius Henrych Józef Nowacki, predseda Konferencie
biskupov Slovenska František Tondra a diecézny biskup Rudolf Baláž.
Kardinál Jozef Tomko sa na pútnickom mieste s veriacimi pomodlil a odovzdal im pápežské
požehnanie. Pre médiá povedal, že Staré Hory navštívil, lebo „vidí akési spojenie aj medzi
týmto mariánskym miestom a eucharistiou. Svätý otec Ján Pavol II. to spojenie našiel, keď
pomenoval Pannu Máriu ženou eucharistie“.Areál Studnička nad obcou Staré Hory je
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odvodený od uzdravujúceho prameňa, ktorý vyviera na mieste, kde bola počas občianskych
nepokojov v 17. storočí ukrytá socha Panny Márie. V rámci Fatimských sobôt prichádzajú na
toto miesto pravidelne tisíce pútnikov. Od roku 2002 až do augusta 2005 prešiel areál
generálnou rekonštrukciou. Diecézny biskup Rudolf Baláž na okraj kardinálovej návštevy
povedal, že „je to veľmi vzácny hosť a jeho prítomnosť vníma ako prítomnosť pápeža, lebo je
to obsiahnuté v tom jeho poverení, ktoré má od Sv. Otca, že je legátom na 3. eucharistický
slovenský kongres. Takže to je jednoznačné povedané ako by tu bol pápež“. Pápežský legát
potom navštívil katedrálu a diecézne charitné centrum v Banskej Bystrici. Centrum nesie
meno Jána Pavla II. a otvorili ho pred rokom, pri prvom výročí od návštevy hlavy katolíckej
cirkvi v Banskej Bystrici. V Diecéznom centre sústredili všetky inštitúcie, ktoré boli doteraz
na rôznych miestach. Ide o pastoračné centrum pre rodinu, centrum mládeže a katechetické
centrum, ďalej Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Diecézny tribunál, Diecézny
školský

úrad

a Diecézna

katolícka

charita.Kardinál

Tomko

na

záver

pobytu

v Banskobystrickej diecéze zavítal do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského
v Badíne, v ktorom sa pripravujú kňazi pre banskobystrickú diecézu a niektoré rehoľné
spoločenstvá. V súčasnosti v seminári študuje dennou formou 45 diecéznych a rehoľných
bohoslovcov, ďalších viac ako sto poslucháčov študuje diaľkovo.
V seminárnej kaplnke si pápežský legát prezrel unikátnu mozaiku. Jej autorom je kňaz
slovinského pôvodu Marko Rupnik, ktorý študoval umenie v Paríži a prednášal aj
v badínskom seminári. Mozaika o rozlohe 64 metrov štvorcových stvárňuje Najsvätejšiu
trojicu a vykúpenie ľudstva. Ide o unikátne dielo, ktoré autor vyhotovil v štýle 1. storočia po
Kristovi. Vtedy sa pri tvorbe mohli použiť rôzne druhy kameňa. Od piateho storočia už prísne
normy dovoľujú pri mozaike použiť len jeden druh kameňa. Badínska mozaika je zo žuly,
smaltu, mramoru a iných kameňov.
Vedecká konferencia Modlitba v umení
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Ostravskej univerzity v Ostrave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Evanjelický
mediálny program uskutočnili v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. dňa 27. a 28.
apríla 2005 medzinárodnú vedeckú konferenciu Modlitba v umení . Dňa 27. 4. 2005 v sekcii
slovesné umenie odzneli referáty na témy : Krása liturgickej modlitby v historickom kontexte
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v podaní Mons. ThDr. Vojtecha Nepšinského z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského
v Badíne a Univerzity Komenského, Modlitba, symbol, literatúra a čas / prof. PhDr. Marta
Keruľová, CSc.Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra / Ďalšími prednáškami podujatia boli :
Hodnotové parametre modlitby v slovenskej literatúre-doc. PhDr. Marta Germušková, CSc.,
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
Modlitba Pánova v aramejskej pôvodnine…-Mgr. František Ábel
Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Modlitba v české literatuře -doc. PhDr. Nadežda Kvítková, CSc.,Pedagogická fakulta,
Univerzita Karlova, Praha
Modlitba v slovenskej barokovej literatúre (Interpretačné sondy do diela Knižka modlitieb
nábožných Jána Abrahamffyho).doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.,Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského, Bratislava
Podoby modlitby v Cantus Catholici -PhDr. Silvia Lauková ,Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre Duchovná pieseň – či modlitba? (Nad Hollého Katolíckym
spevníkom)
prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
Variácie modlitby a konfesionálnych prejavov v poézii Sama Bohdana Hroboňa
prof. PhDr. Edmund Hleba, CSc.
Prešovská univerzita, resp. Katolícka univerzita Ružomberok
Modlitba v časopise Černokňažník (1861-1864)
PhDr. Petra Bálentová
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Modlitba slovenského realizmu
Mgr. Daša Nováčiková
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína
Filozofa,Nitra
Modlitba ako básnický text a jej subžánrové formy v tvorbe slovenských básnikov 1.
poprevratovej generácie (Smrek, Novomeský, Lukáč, Beniak)
Mgr. Jana Urbanová
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
Priame a nepriame signály modlitby v próze Jána Hrušovského
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mim. prof. doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
sekcia: hudobné umenie (teoretická časť)rokovanie v Literárnom a hudobnom múzeu
Modlitba ako najvýraznejší prejav kresťanského myslenia Jána Kollára,prof. PhDr.
Eduard Gombala, CSc.,Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
Modlitba v slovenskej katolíckej moderne a v súčasnom básnickom umení (Peter Farkaš –
Žiška: Nebeský prach – lyrická meditácia),doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.
Filozofická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok
Modlitba v živote Rudolfa Dilonga a v jeho poézii z obdobia 30-tych rokov
Mgr. Monika Kekeliaková,Vedecký ústav Ladislava Hanusa, Filozofická fakulta, Katolícka
univerzita, Ružomberok
Katarzné postoje v miléniovej poézii Svetloslava Veigla, PhDr. Jozef Brunclík
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Pobožnost křížové cesty v tvorbě, Františka Lazeckého, Bohumila Pavloka
Mgr. Lukáš Průša,Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Život

ako

modlitba

(K

otázkam

biblickej

postavy

v slovenskej

dráme

20.

storočia),Mgr.Marianna Vargová,Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Modlitwa Pańska jako źródło intertekstualnych nawiązań w poezji polskiej,prof. dr.
hab. Bogdan Zeler,Uniwersytet Śląski, Katowice
Biblické žalmy v slovenskej literatúre,Mgr. Sidónia Horňanová, PhD.
Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Modlitba v próze,PaedDr. Martina Petríková, PhD., Fakulta humanitných a prírodných vied,
Prešovská univerzita, Prešov
Modlitba v umeleckom texte Milana Ferka, PaedDr. Renata Hlavatá
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
Modlitba v diele Vincenta Šikulu, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc.
Gymnázium Pezinok
Modlitba jako prostředek vyjádření národních tužeb v období okupace
Mgr. Daniel Jakubíček, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Specifika řečového aktu „modlitba“,PhDr. Květoslava Musilová, PhD.,Pedagogická fakulta,
Universita Palackého, Olomouc
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Modlitba – sudička Rúfusovej tvorby,Mgr. Mária Striešková,Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Modlitba a Milan Rúfus-PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD., Inštitút
sociálnych a kultúrnych štúdií, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Symbolická hodnota poetiky Bohuslava Reynka-Jana Bednářová,Pedagogická fakulta,
Universita Palackého, Olomouc
Modlitba jako prostrědek sebareflexe žáka,Mgr. Blanka Rozehnalová, PhD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Modlitba v pojetí žáků 8. a 9. tříd ZŠ, Mgr. Marie Bízová,Pedagogická fakulta,
Univerzita Palackého, Olomouc
Modlitby a jiné náboženské žánry v románu Lenky Procházkové Beránek-Mgr. Peter
Hrtánek, PhD.,Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Dětské modlitby
PhDr. Marcela Grygerková, PhD.,Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Mgr. Michaela Lašťovičková, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Praha
Text gospelovej piesne ako modlitba-Mgr. Ján Jariabka,Filozofická fakulta, Univerzita
Konštantína Filozofa, Nitra
Modlitba mezi katolickou literaturou a undergroundem v české literatuře poslední třetiny 20.
století, Dr. Igor Fic -Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Fenomén modlitby v diele Čingiza Ajtmatova - Mgr. Stanislav Benčič, PhD., Filozofická
fakulta, Univerzita Cyrila Metoda, Trnava
Michael Quoist a jeho modlitba , Mgr. Monika Záviš-Rajčanová, Evanjelická bohoslovecká
fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Záver rokovania v sekcii: Doc. PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia MODLITBA V UMENÍ
V dňoch 27.- 28. 4. 2005 sa uskutočnila v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici medzinárodná vedecká konferencia MODLITBA V UMENÍ. Konferenciu organizuje
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ostravskou univerzitou, Štátnou
vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Evanjelickým mediálnym programom. Inštitút
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sociálnych a kultúrnych štúdií Univerzity Mateja Bela, ktorý je myšlienkovým garantom
konferencie, organizuje konferenciu s modlitbovou problematikou ako štvrtú (v r. 1999 – na
Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v r. 2001 v spolupráci s EBF UK
v Bratislave, v r. 2003 v spolupráci s FF KU v Ružomberku). Na medzinárodnú vedeckú
konferenciu sa prihlásilo 120 významných odborníkov z oblasti teológie, literárnej vedy,
jazykovedy, pedagogiky, hudobnej vedy, dejín výtvarného umenia, ako aj špičkoví umelci
hudobnej a výtvarnej oblasti. Súčasťou vedeckej konferencie je umelecká prezentácia
hudobných a výtvarných umelcov, ktorí budú svoje umenie prezentovať na výstave v Galérii
v podkroví Štátnej vedeckej knižnice (vernisáž 27. 4. o 15, 30 hod.) a na chrámovom koncerte
v evanjelickom a. v. kostole na Lazovnej ulici 27. 4.2005.
Témy odbornej konferencie:
Modlitba v hudbe minulosti a prítomnosti
Formy a spôsoby hudobno-umeleckého spracovania rozhovoru človeka
s Bohom. Reflexia vlastnej tvorby. doc. Mg A. Ján Grossmann,Žilinská univerzita, Žilina
Reflexia vlastnej sakrálnej tvorby ,prof. PhDr. Josef Říha, CSc.
Spiritualita v tvorbe Jevgenija Iršaia,PhDr. Ľudmila Červená,Fakulta humanitných vied,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Dialog s Bohem v tvorbě Stanislava Macha
Mgr. Petra Bělohlávková,Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Starosloviensky Otče náš v tvorbe Pavla Kršku,Mgr. A Emília Sadloňová,Žilinská univerzita,
Žilina
Duchovní tvorba pro dětské a ženské sbory Zdeňka Lukáše
Mgr. Leona Saláková
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Chorál a jazz? Mgr. Boris Schubert, Žilinská univerzita, Žilina
Problematika gospelu a spirituálu, Mgr. Terezie Výborná,Pedagogická fakulta, Univerzita
Karlova, Praha
Preghiera v operní tvorbě-PhDr. Marta Ulrychová, PhD.,Plzeň
Záver rokovania v sekcii: prof. Belo Felix, DrSc.
sekcia: dramatické umenie
Modlitbové stopy v rozhlasovej hre
doc. PhDr. Marta Žilková, PhD.
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Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Prvky modlitby v kontexte rozhlasového príhovoru,doc. PhDr. Ján Sand, CSc.
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Obraz – słowo – przezycie religijne Próba typologii modlitwy w filmach fabularnych
o tematyce religijnej,prof. dr. hab. Tadeusz Miczka,Uniwersytet Śląski, Katowice
Niektoré podoby modlitby v hranom filme,ThDr. Mgr. Róbert Sarka, PhD.Rímsko-katolícky
farský úrad, Lučenec
Poznámky k využitiu modlitby vo filme a televízii s uvedením autorských filmov,Mgr. Fedor
Bartko,Evanjelický mediálny program, Bratislava
Záver rokovania v sekcii – Mgr. Fedor Bartko
sekcia: výtvarné umenie (teoretická časť)

rokovanie sekcie v Galérii v podkroví ŠVK

Výtvarné umění v České Bibli,Alena M. Kubičková,Praha
Spirituálne aspekty v tvorbe zameranej na zážitok-Mgr. Jitka Géringová,Pedagogická fakulta,
Univerzita Jana Evangelistu Purkyně, Ústí nad Labem
Modlitba, čas a priestor v hudbe a vo výtvarnom umení.Mgr. Kateřina Dytrtová,Pedagogická
fakulta, Univerzita Jana Evangelistu Purkyně, Ústí nad Labem
Ikona ako spojenie obrazu a kultu, slova a modlitby-doc. Vladislav Grešlík, ArtD. ,Fakulta
humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
Modlitba v moravském sepulchrálním sochařství 16. století,doc. PhDr. Hana Myslivečková,
CSc.,Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Vitráž - tichá modlitba v umení,Mgr. Nora Trnková-Kúdelková,Pedagogická fakulta,
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Duchovné dimenzie. Modlitba podľa M. Duchampa-Mgr. Ladislav Vojtuš,Pedagogická
fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Umenie a modlitba ako prostriedky celostnej komunikácie-doc. PaedDr. Jaroslava FabriciŠicková, akademická sochárka,Katedra liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava
Modlitba v hudbe minulosti a prítomnosti -Gregoriánsky chorál a renesancia modlitby
Mgr. Milan Kolena, ArtD.
Modlitba v hudbe Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku-Mgr. Art. Juraj
Ruttkay,Žilinská univerzita, Žilina
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Symbióza

obsahu

a formy

v pravoslávnom

bohoslužobnom

speve-PaedDr.

Anna

Derevjaníková, PhD.-Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
Modlitba – symbol boja proti zlu -Mgr. Art Karol Medňanský, PhD., Fakulta humanitných
a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
Missa Novisolensis Vojtecha Didiho prof. PhDr. Eva Michalová, CSc. Fakulta humanitných
vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Mše pro chrám i koncertní síň- doc. PaedDr. Michal Nedělka, PhD.,Pedagogická fakulta,
Univerzita Karlova, Praha
Reflexia vlastnej sakrálnej tvorby -doc. Vladimír Gajdoš,Pedagogická fakulta, Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica
Služobník Boží Johann Sebastian Bach – jeho prosby a oslava Pána v chorálových predohrách
doc. Mgr. art. Anna Predmerská–Zúriková, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita
Komenského, Bratislava
Gregoriánsky chorál a modlitba-PaedDr. Janka BednárikováKatolícka univerzita,Ružomberok
Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku-ThDr.ArtLic. Rastislav Adamko,
PhD.,Katolícka univerzita, Ružomberok
V sekcii: hudobné umenie : umelecky sa prezentovala v evanjelickom a. v. chráme na
Lazovnej ulici vynikajúca slovenská organistka doc. Mgr. art.Anna Predmerská-Zúriková z
Univerzity Komenského v Bratislave s repertoárom :
Chorálové predohry J. S. Bacha:
Allein Gott in der Höh´sei Ehr´, BWV 675
O Mensch, bewein´dein´Sünde gross BWV 622
Allein Gott in der Höh´sei Ehr´, BWV 717
Erbarm dich, o Herre Gott, BWV 721
Fuga super : Allein Gott in der Höh´sei Ehr´, BWV 675
Organista Mgr. art. Milan Hric z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predviedol na
organe tieto diela :
Johann Sebastian Bach: Chorálová predohra O Lamm Gottes, unschuldig BWV 656
Max Reger: Gloria in excelsis. Op. 59 Heft II
PaedDr. Mgr. art. Zuzana Záhradníková z Katolíckej Univerzity v Ružomberku
Dietrich Buxtehude: Vater unser im Himmelreich, BuxWv 219
Johann Sebastian Bach: Vater unser im Himmelreich, BWV 635
Johann Sebastian Bach: Vater unser im Himmelreich, BWV 683
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Johann Sebastian Bach: Vater unser im Himmelreich, BWV 682
Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť s dirigentami doc. PhDr. Milanom Pazúrikom,
CSc. a Mgr. Hanou Kováčovou uviedli tieto diela :
Palestrina: Gloria Patri
O. Lasso: Adoramus Te Criste
N. Goelmame: Sanctus
F. Azaiolo: Bona Via
Miškinis: Cantate Domino
P. Krška: Kyrie
M. Masaryk: Modlitba Pána
E. Agiar: Psalm
M. Sch. Trnavský: Jubilate Deo
sekcia: výtvarné umenie (teoretická časť)

rokovanie v Galérii v podkroví-Modlitba v umení

PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.,Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Vplyv modlitbového a transcendentálneho na komornú tvorbu jednotlivca-Ing. Peter
Zatloukal,Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Interpretácia textu duchovného obsahu-Ladislav Vančo, akademický maliar,Filozofická
fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Prvky modlitby a meditácie vo výtvarnej tvorbe-Mgr. Martin Kratochvíl,Fakulta humanitných
vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Vízie moderného umenia-Martin Juraj Oscitý, akademický maliar,Výtvarník v slobodnom
povolaní, Mníchov
Text modlitby a ilustrácia, doc. PhDr. Michal Tokár, PhD.Pedagogická fakulta, Prešovská
univerzita, Prešov
Modlitba vo výtvarnom diele- prof. Ing.arch. Janka Krivošová, PhD., Fakulta architektúry,
Slovenská technická univerzita, Bratislava
sekcia: výtvarné umenie (umelecká prezentácia)v Galérii v podkroví
Prezentácia výtvarných diel sa uskutočnila formou koreferátov jednotlivých vystavujúcich
autorov.
S koreferátmi vystúpili:
prof. Igor Rumanský, akademický maliar, prof. Marian Jarzemsky, akademický maliar, Marie
Plotěná, doc., Dušan Srvátka, akademický maliar, doc. Milan Sokol, akademický maliar,
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová
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Vystavujúci umelci:
PaedDr. Miroslav Bárdi, Jitka Bezúrová-Mošková, akademická maliarka,
doc. PaedDr. Jaroslava Fabrici-Šicková, akademická sochárka, Kvetoslava Fulierová, Gabika
Gáspárová-Illéšová, akademická sochárka, PaedDr. Ján Husár, prof. Marian Jarzemsky,
akademický maliar, Mgr. Art. Kamil Jurašek, Július Koller, akademický maliar, PhDr. Janka
Kožušková, Mgr. Martin Kratochvíl, prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., Lázslo
Lonovicz, akademický maliar, Peter Matis, PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová,
Martin Juraj Oscitý, akademický maliar, Mgr. Marie Plotěná, prof. Igor Rumanský,
akademický maliar, doc. Milan Sokol, akademický maliar, PaedDr. Katarína Sokolová, mim.
prof. doc. Dušan Srvátka, akademický maliar, Mihály Szeverényi, Sándor Szőke, Ján Šicko,
akademický sochár, Doc. Dr. Michaela Terčová,Mgr. Nora Trnková-Kúdelková, PaedDr.
Jaroslav Uhel, ArD., Michal Ungváry, Ladislav Vančo, akademický maliar, Mgr. Ladislav
Vojtuš, Ing. Peter Zatloukal, Martin Zbojan, akademický maliar.
Biskupský úrad vydal R o č e n k u 2005
V úvode sa prihovoril diecény biskup Rudolf Baláž slovami :
Pri liturgii Veľkého piatku v tomto roku som využil
ponúkanú možnosť rubriky, ktorá biskupovi dovoľuje, aby vsunul
do modlitieb veriacich takú prosbu, ktorá by obsahovala vážnu
aktuálnu situáciu, ktorú treba sanovať Kristovou milosťou. Prosba
znela: „Modlime sa, bratia a sestry, k Bohu všemohúcemu,
aby dal rodičom zdravý rozum a správny cit, lekárom dobré svedomie, aby nezabíjali
nenarodené deti a starí i chorí ľudia nech nekončia svoj život eutanáziou.“ V duchu tejto
veľkopiatočnej prosby si želám, aby Ročenka 2005 bola prijatá ako snaha našej diecézy
pokračovať v transparentnosti ekonomiky, ktorú aj so svojimi spolupracovníkmi chcem
predstaviť tak, že charitatívna činnosť cirkvi bude na území našej diecézy zjavná, aby sme
konkrétnymi činmi šírili úctu voči životu v ktoromkoľvek jeho vývojovom štádiu a veku. Tak
nám to predsa káže encyklika EVANGELIUM VITAE Jána Pavla II., ako aj najnovšia
encyklika DEUS CARITAS EST Benedikta XVI. Nechcem, aby činnosť nahrádzala vieru.
Jednoznačne rešpektujem výrok Svätého otca z Pôstneho posolstva 2006 : „Mnohí pod
ťarchou vážnych problémov sa domnievajú, že najskôr treba zlepšiť svet a potom myslieť na
nebo.“ Takéto pokušenie jestvuje a je veľké. Konečne bieda súčasného sveta bije priamo do
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očí. Nerieši sa však tým, že človek musí najprv zmeniť ekonomické štruktúry. Ak sa človeku
podarí zmeniť seba, spomínané štruktúry dostanú celkom novú, pozitívnu tvár. Ekonomika
našej diecézy nesleduje vo svojej úspešnosti úspech určovaný ziskom, citovaním

počtu

našich činností. Zisk a činnosť nie sú mierou jej hodnotenia. Mierou jej hodnotenia je
integrálna spása človeka, ktorému slúžime tak, ako nás učí Ježiš v evanjeliu

Pri príležitosti 750. výročia mesta uvádzame do kroniky históriu a charakteristiku
banskobystrickej diecézy
Banskobystrická diecéza bola na podnet cisárovnej Márie Terézie zriadená pápežom Piusom
VI. dňa 13.9.1776. Do dnešných dní sa na jej čele vystriedalo 15 biskupov.
Výkonné vedenie diecézy v oblasti právnych noriem platných na území Slovenskej republiky
patrí vedeniu diecézy, ktoré je tvorené:
· diecéznym biskupom,
· pomocným biskupom,
· riaditeľom biskupského úradu,
· diecéznym ekonómom.
Výkonné vedenie diecézy v oblasti duchovného súdnictva je delegované na diecézny tribunál,
v ktorom súdnu moc môže vykonávať diecézny biskup osobne alebo prostredníctvom iných
na tento účel vymenovaných súdnych vikárov.
Výkonné vedenie biskupstva v oblasti katechézy je delegované na diecézne katechetické
centrum.
Poradné orgány diecézneho biskupa (stále alebo dočasné) slúžia na kolektívne prerokovanie
a posudzovanie závažných otázok diecézy:
· presbyterská (kňazská) rada podľa normy práva napomáha biskupovi v riadení
diecézy v oblasti pastoračnej,
· kolégium konzultorov, ktorého členov vymenúva biskup z presbyterskej rady na
obdobie piatich rokov,
· pastoračná rada, pozostávajúca z početnej prevahy laikov, skúma otázky týkajúce sa
pastoračných diel v biskupstve, zvažuje ich a predkladá k nim praktické návrhy,
· ekonomická rada, ktorú na 5 ročné obdobie vymenúva diecézny biskup, okrem úloh,
ktoré sú jej zverené v zmysle kán. 1263 § 1, pripravuje rozpočet príjmov a výdavkov
na riadenie biskupstva na nasledujúci rok a na konci roka schvaľuje vyúčtovanie
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príjmov a výdavkov,
Mons. Tomáš Galis
pomocný biskup
Mons. Vladimír Farkaš
riaditeľ biskupského úradu
Ing. Mária Kováčiková
diecézna ekonómka
· synoda - zhromaždenie vybratých kňazov a iných veriacich partikulárnej cirkvi, ktoré
poskytuje diecéznemu biskupovi pomoc pri výkone jeho úradu v oblasti riadenia jemu
zvereného kresťanského spoločenstva. Hodnotí primeranosť používaných
pastoračných programov, navrhuje nové pastoračné plány, odstraňuje medzery
v diecéznych normách, prispieva k stvárňovaniu pastoračných aktivít partikulárnej
cirkvi a dodáva kontinuitu jej vlastným liturgickým, duchovným a kánonickým
tradíciám,
· rada riaditeľov diecézneho školského úradu v oblasti riadenia, financovania
a prevádzkovania všetkých typov škôl zriadených diecéznym biskupom,
· škodová komisia vymenovaná diecéznym biskupom, ktorej stálymi členmi sú: diecézny
ekonóm, riaditeľ biskupského úradu, správca diecézneho centra a správca
biskupského úradu.
Do správy banskobystrickej diecézy spadá 13 dekanátov, ktoré majú spolu 135 farností
(vrátane
cirkevných zborov) a 214 filiálok.
Na základe práva diecézneho biskupa zriaďovať cirkevné organizácie, v banskobystrickej
diecéze je zriadených 6 centier, ktoré majú svoju právnu subjektivitu – Diecézne katechetické
centrum, Sekcia pre mládež, Centrum univerzitnej pastorácie, Diecézna charita, Kresťanské
centrum nepočujúcich na Slovensku a Diecézne pastoračné centrum pre rodinu.
Z troch spoločností s ručením obmedzeným – Neosolium S.C.M, s.r.o. (založená za účelom
spravovania majetku diecézy), HP Zornička, s.r.o. (založená za účelom poskytovania
ubytovacích
a stravovacích služieb vo vlastnom zariadení) a Rádio Lumen s.r.o. (kresťanská rozhlasová
stanica)
- k 28.6.2005 bol podiel v spoločnosti Neosolium s.r.o. predaný a súčasne bola ukončená aj
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správcovská zmluva medzi Neosoliom s.r.o. a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Banská
Bystrica
na výkon správy diecézneho majetku. Všetky vzťahy vyplývajúce z nájomných zmlúv prešli
na RKC
B Banská Bystrica.
Banskobystrická diecéza má zriadené dve neziskové organizácie – Diecéznu historickú
knižnicu
biskupa Dr. Štefana Moysesa n.o. (od roku 2003 – zriadená za účelom tvorby, rozvoja,
ochrany,
obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, výskumu, vývoja, vedecko –
technických
a informačných služieb) a Renovatio n.o. ( od decembra 2005 – zriadená za účelom tvorby,
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, vypracovávania
projektov pre zahraničné a domáce grantové schémy a ďalšie všeobecne prospešné služby).
Podľa štatistických údajov z jednotlivých farností diecézy eviduje banskobystrická diecéza k
31.12.2005 366.170 veriacich (nárast o 3.280 veriacich oproti roku 2004), z toho k tomuto
dátumu 15 veriacich vstúpilo do cirkvi a 15 vystúpilo z cirkvi.
Vo vlastníctve diecézy (spolu farností a biskupského úradu) je 340 bohoslužobných objektov
(kostoly, kaplnky), 124 farských budov, 53 iných budov, 10 cirkevných škôl, z toho 2
materské, 6
základných, 1 stredná a 1 kňazský seminár.
V banskobystrickej diecéze aktívne pôsobí 231 duchovných, z toho 174 diecéznych a 57
rehoľných, na starobnom dôchodku je 27 duchovných. Z 231 aktívnych duchovných má
vysokoškolské teologické vzdelanie 212, 19 má iné vysokoškolské vzdelanie. V Kňazskom
seminári
Fr. Xaverského v Badíne sa na svoje budúce povolanie pripravuje 44 študentov teológie
formou denného štúdia.
Na 10 cirkevných školách vyučuje 164 učiteľov. Katechetickú činnosť v diecéze v zmysle
Všeobecného katechetického direktória a smerníc vydaných Biskupskou konferenciou
Slovenska vykonáva 146 katechétov.
12. septembra 2003, pri návšteve Banskej Bystrice , Ján Pavol II. otvoril synodu našej
diecézy. Slávnostnému aktu otvorenia predchádzala prípravná fáza, ktorá trvala dva roky.
Cieľom synody bolo v prvom rade „zmapovať“ situáciu v našej diecéze, zvlášť v oblasti
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pastorácie. Následne potom boli predkladané diecéznemu biskupovi návrhy a riešenia ako
situáciu vylepšiť, ako účinnejšie ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom dobrej vôle. Postupne
sa vytvorilo štrnásť komisií, z ktorých každá riešila svoju oblasť. Išlo napríklad o kňazov,
mládež, rodiny, katechézu, cirkevné školy... Z diskusií, ktoré prebiehali v Banskej Bystrici –
Badíne každý mesiac, vznikol záverečný dokument.
3. decembra 2005, na slávnosť sv. Františka Xaverského, diecézny biskup Mons. Rudolf
Baláž slávnostne ukončil synodu banskobystrickej diecézy. V súlade s rokovacím poriadkom
synody bol nadpolovičnou väčšinou hlasov (viac ako 90 percent prítomných) schválený
záverečný dokument diecéznej synody a odovzdaný diecéznemu biskupovi, ktorý naň dá
svoju odpoveď – ako sám prisľúbil - „do roka a do dňa“.
Ekonomickú, finančnú a materiálnu časť fungovania celej diecézy zabezpečuje 32 laických
zamestnancov ústredia diecézy. S účinnosťou od 1.9.2005 diecézny biskup zriadil na úseku
ekonomiky, financovania a majetku centrum pre bioetiku, ktorého úlohou je vzdelávanie
kňazov a širokej verejnosti v oblasti
ľudského správania (umelé oplodňovanie, antikoncepcia, potraty, eutanázia a pod.) formou
prednášok a besied spojených s diskusiami, príspevkami v Rádiu Lumen, Regionálnom
vysielaní
STV 2, ako aj poskytovaním poradenskej činnosti prostredníctvom internetu, pošty,
telefonicky
a osobne. Pracovníčka tohto centra pravidelne mesačne organizovala odborné stretnutia s
lekármi
Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, formačno-informačné stretnutia s lekármi z
nemocníc
v Banskej Bystrici, Martine, Bojníc a Žiari nad Hronom a bohatá bola i spolupráca s
občianskym
združením Fórum Života. Aktívne sa podieľala i na tvorbe zákona o pohrebníctve v
subkomisii pre
bioetiku Teologickej komisie pri KBS.

Ekonomické ukazovatele a ich plnenie
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica k 31.12.2005 vykázala za celú
hospodársku
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činnosť ( hlavnú a vedľajšiu činnosť) stratu vo výške 167.064 tis. Sk, z toho z hlavnej činnosti
bola vykázaná strata 9.928 tis. Sk a z vedľajšej činnosti strata 157.136 tis. Sk.

Celková hospodárska činnosť
Na celkovú hospodársku činnosť RKC B BB v roku 2005 vynaložila náklady vo výške
531.768 tis. Sk (vrátane odpisov, zostatkovej ceny predaného majetku a dotácií na školy a
biskupský úrad), ktoré boli pokryté dotáciou vo výške 60.206 tis. Sk na školy a 56.956 tis. Sk
na
biskupský úrad a vlastnými zdrojmi vo výške 414.606 tis. Sk. V percentuálnom vyjadrení
dotačné finančné prostriedky predstavujú 22,03 % z celkových nákladov a vlastné zdroje
77,97%
z celkových nákladov.
Po odpočítaní odpisov vo výške 16.816 tis. Sk a hodnoty zostatkovej ceny predaného majetku
vo výške 267.394 tis. Sk, krytie z vlastných zdrojov predstavuje sumu vo výške 130.396 tis.
Sk.
Náklady na celkovú hospodársku činnosť boli vynaložené na nasledovné významné položky
(kryté z dotačných aj z vlastných zdrojov):
Ukazovateľ Suma (v tis. Sk)
spotreba materiálu 1.615
spotreba energií 2.243
opravy(Nám.SNP 27) 3.008
cestovné (tuzemské.zahraničné) 149
ost.služby(pošt.,GP,právne sl.,telef.) 7.309
mzdové nákl. vr.odvodov(duch.,prev.prac.) 53.476
dane a poplatky (kolky,DzN) 2.122
dary,príspevky 95.316
poistné-budovy,mot.voz.,popl.banke,TVK 1.461
odpisy majetku 16.816
zostatková cena predaného majetku 267.394
Vysvetlivky: GP-geometrické plány
DzN-daň z nehnuteľností
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TVK-krátkodobý termínovaný vklad
V oblasti výnosov bola za rok 2005 dosiahnutá skutočnosť vo výške 364.704 tis. Sk,
z toho 117.406 tis. Sk boli poskytnuté dotačné finančné prostriedky z MK SR (vrátane 244 tis.
Sk
za preplatené geometrické zamerania) a MŠ SR a vlastné príjmy (výnosy) boli vo výške
247.298
tis. Sk. Výška dotačných prostriedkov predstavuje 32,19% z celkových výnosov, vlastné
výnosy
67,81 % z celkových výnosov.
Hlavnú časť vlastných výnosov tvorili príjmy z predaja majetku vo výške 101.077 tis. Sk,
(t.j. 27,71 % z celkových výnosov a 40 ,87 % z vlastných výnosov), 21.100 tis. Sk tvorili
výnosy
z predaja podielu v spoločnostiach Neosolium s.r.o. (16,1 mil.Sk) a Benox ( 5 mil.Sk) a
výnosy
z prenájmu majetku (nehnuteľnosti, pozemky, lesy) vo výške 13.388 tis.Sk.
Zostávajúca časť vlastných výnosov vo výške 111.733 tis. Sk je tvorená výnosmi
z príspevkov od fyzických osôb, príspevkov od iných organizácii (biblický desiatok, cirkevné
zbierky) a úrokmi z krátkodobých termínovaných vkladov (3.137 tis. Sk).

Hlavná činnosť
V časti hlavná činnosť RKC B BB k 31.12. 2005 vykázala stratu vo výške 9.928 tis. Sk.
Náklady
predstavovali sumu vo výške 231.526 tis. Sk a výnosy sumu vo výške 221.598 tis. Sk. Časť
nákladovej položky bola pokrytá pridelenými dotačnými prostriedkami z MK SR vo výške
117.207
tis. Sk ( 60.206 tis. Sk na školy, 56.956 tis. Sk bežný transfér na biskupský úrad a 45 tis. Sk
refundácia za geometrické zamerania za rok 2005) , náklady vo výške 114.319 tis. Sk boli
pokryté
z vlastných zdrojov.
Dotačné prostriedky – bežný transfér+ refundácie - boli čerpané v nasledovnom členení:
tis.Sk
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32.904 na mzdy duchovných
11.582 na odvody duchovných
5.181 –platy a odvody prevádzkových pracovníkov
89 –ostatné mzdové náklady
1.947 –energie, kanc. potreby, PHM
1.218 –telefóny, cestovné, opravy, právne služby
53.879
9.393 na prevádzku ústredia
958 –stravné duchovní, odpisy DDM, poplatky
3.077 oprava strechy – Nám. SNP 27
3.122
45 úhrada za GP z MKSR
Členenie nákladov hlavnej činnosti z vlastných zdrojov:
ukazovateľ Suma
(v tis Sk)
% z celkových
nákladov
% z nákladov
z vlastných zdrojov
mzdové prostriedky (vrátane odvodov) 3.804 1,64 3,33
energie,materiál,PHM 1.911 - 1,67
opravy,právne služby,telefóny,ostatné 2.748 1,19 2,40
odpisy 10.539 4,55 9,22
dary,príspevky 95.317 41,17 83,38
náklady z vlastných zdrojov celkom 114.319 49,38 100,000
Prehľad čerpania výnosov hlavnej činnosti:
ukazovateľ Suma
(v tis Sk)
% z výnosov
hlavnej činn.
% z výnosov z
vlastných zdrojov
dotácie 117.406 52,980 112,680
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úroky 22 - ostatné výnosy(náhrada škody z poisť.) 130 0,001 0,001
prísp. od organizácií
(PFB,cirk.úkony,zbierky,desiatok)
102.378
46,200 98,260
príspevky od fyzických osôb 1.662 0,001 1,600
výnosy hlavnej činnosti 221.598 100,000 212,680
Vysvetlivky: PFB – podporný fond budov
Rozdiel medzi prijatými dotačnými finančnými prostriedkami a celkovo dosiahnutými
výnosmi
hlavnej činnosti v sume 104.192 tis. Sk bol tvorený z prijatých darov od iných organizácií
(102.378 tis. Sk), z príspevkov od fyzických osôb (1.662 tis. Sk) a z ostatných výnosov (152
tis.Sk).
Prehľad čerpania výnosov hlavnej činnosti
príspevky
od
fyzických
osôb
1%
dotácie
53%
prísp. od
organizác.
46%
úroky
0%
ostatné
výnosy
0%
Členenie nákladov hlavnej činnosti z
vlastných zdrojov
dary,
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príspevky
84%
mzdové
prostriedk
y (vrátane
odvodov)
3%
energie,
materiál
PHM
2%
odpisy
9%
opravy,
právne
služby,
telefón
ostatné
2%

Vedľajšia (podnikateľská) činnosť

V oblasti vedľajšej (podnikateľskej) činnosti RKC B BB k 31.12.2005 dosiahla stratu vo
výške
157.136 tis. Sk, náklady boli vo výške 300.242 tis. Sk, výnosy vo výške 143.106 tis. Sk. Z
titulu
dosiahnutej straty nie sme povinní platiť daň z príjmov právnickej osoby.
Čerpanie jednotlivých zložiek nákladov a výnosov bolo v členení uvedenom v nasledujúcich
tabuľkách.
Prehľad čerpania nákladov vedľajšej (podnikateľskej) činnosti:
ukazovateľ Suma (v tis. Sk) % z nákladov z
vedľajšej činnosti
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mzdové prostriedky (vrátane odvodov) 1.781 0,59
energie,materiál,PHM 1.348 0,45
opravy,právne služby,telefóny,ostatné 7.286 2,43
odpisy 6.213 2,07
zostatková cena predaného majetku 267.394 89,06
predaný podiel 16.220 5,40
náklady z vedľajšej činnosti 300.242 100,00
Prehľad čerpania výnosov vedľajšej (podnikateľskej) činnosti:
ukazovateľ Suma (v tis. Sk) % z výnosov z
vedľajšej činnosti
z predaja služieb 152 0,11
úroky 3.137 2,19
ostatné výnosy (SMS,pohľadávka Neos.,predaj podielu) 25.352 17,72
z predaja majetku 101.077 70,63
z prenájmu majetku (pozemky,byt.,nebyt.priest.) 13.388 9,36
výnosy z vedľajšej činnosti 143.106 100,00
Prehľad čerpania nákladov vedl. činnosti
mzdové
prostriedky
1%
predaný
podiel
5%
opravy,práv
ne služby,
telefóny,
ostatné
2%
zostatková
cena
predaného
majetku
90%
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energie,
materiál,
PHM
0% odpisy
2%
Prehľad čerpania výnosov vedl. činnosti
ostatné
výnosy
18%
úroky
2%
z predaja
služieb
0%
z predaja
majetku
71%
z prenájm
u majetku
9%
Použitie finančných prostriedkov
Finančné dary a príspevky
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica v roku 2005 z celkovej sumy prijatých
finančných prostriedkov vo výške 104.040 tis. Sk (z vedľajšej činnosti) poskytla jednotlivým
farnostiam, zriadeným inštitúciám, fyzickým osobám a iným právnickým osobám sumu vo
výške
82.565 tis. Sk
Dary a príspevky farnostiam (v tis. Sk)
farnosť suma farnosť suma
Jánova Lehota 1.863 Kremnické Bane 60
Stožok 300 Čerín 4.399
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Oslany 385 Banská Bystrica-Katedrála 473
Zvolenská Slatina 16.887 Budča 13.190
Kláštor p. Znievom 40 Žiar nad Hronom 4.000
Banská Bystrica mesto 3 Brezno 69
Staré Hory 25.893 Žarnovica 312,5
Očová 1.019 M. Kršteňany 400
BB -Podlavice 3.356 Horná Ždaňa 83
BB – Radvaň 123 Sása 100
Podkonice 8 Ladomerská Vieska 185
Zvolen 60 Horné Hámre 50
Rudno 250 Kremnica 411
Bzenica 300
SPOLU: 74.219,5
Dary a príspevky zriadeným inštitúciám (v tis. Sk)
Dary a príspevky pre iné subjekty
(v tis. Sk)
farnosť suma
Rehoľa menších bratov 1.000
Cirkevná školská jedáleň 375
Konferencia biskupov
Slovenska
126
KU Ružomberok 50
Fyzické osoby 363
Vrícko-sestričky 730
SPOLU : 2.961
Zriadená inštitúcia Suma
Kňazský dom-Turč.Teplice 177
Diecézna charita 1.711
Synoda 110
Kňazský seminár 1.046
Diecézna historická knižnica 731
Rádio Lumen 1.609,5
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SPOLU : 5.384,5
Poskytnuté finančné dary a príspevky
Dary a
príspevky
farnostiam
89%
Dary a
príspevky
zriadeným
inštitúciám
7%
Dary a
príspevky
pre iné
subjekty
4%
Výdavky na opravy a investície
Celkové výdavky na opravy hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane výdavkov na ich
udržiavanie predstavovali v roku 2005 sumu vo výške 3.008 tis. Sk. Výdavky na
rekonštrukciu
nehnuteľností boli vo výške 23.495 tis. Sk, vnútorné zariadenie bolo zakúpené za 1.372 tis.
Sk,
na opravy motorových vozidiel boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 47 tis. Sk.
Na budove na Námestí SNP 27 bola zrealizovaná oprava strechy v sume 3.376 tis. Sk
a vykonaná rekonštrukcia jej vnútorných priestorov v hodnote 5.862 tis.Sk. V priestoroch ZŠ
v Žiari nad Hronom bola zriadená materská škola, čo si vyžiadalo rekonštrukciu priestorov
v hodnote 2.328 tis. Sk. Investičný náklad vo výške 6.352 tis. Sk bol vynaložený na
rekonštrukciu
časti budovy Kláštora premonštrátov v Kláštore pod Znievom.
Prehľad vykonaných opráv a investičných akcií (tis. Sk):
Oprava,
investičná akcia
Suma
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Vnútorné
vybavenie
Spolu
Námestie SNP 27 (oprava strechy,rekonštr.vnút.priestorov) 9.238 473 9.711
Kláštor premonštrátov (ubytovanie sestier) 6.352 490 6.842
ZŠ a MŠ Žiar nad Hronom (zriadenie MŠ) 2.328 409 2.737
ZŠ Martin (regulácia kúrenia) 1.330 - 1.330
Diecézna historická knižnica (montáž klimatizačnej jednotky) 441 - 441
Kňazský seminár Badín (zateplenie fasády) 248 - 248
Centrum mládeže Šp.Dolina (rekonštrukcia strechy,fasády) 1.636 - 1.636
DC J.P.II. (priestory pre bioetiku, letná terasa) 362 - 362
HP Zornička (rozšírenie priestorov kaplnky) 45 - 45
Kapitulská 2,4 (rekonštrukcia) 20.042 - 20.042
Spolu (v tis Sk): 42.022 1.372 43.394
V roku 2005 sa začali práce (projektové dokumentácie, administratívne úkony) na objektoch,
ktorých realizácia sa má začať na jar roku 2006 – Domov dôchodcov a sociálnych služieb
Hospic
Božieho milosrdenstva (vynaložených 4,7 mil.Sk ), Univerzitné pastoračné centrum v
Podlaviciach
( Farnosť Radvaň - 190 tis.Sk).
V priebehu roku 2005 sa nám podarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy pozemkov pod ZŠ a
MŠ
v Žiari nad Hronom. Po náročných rokovaniach s vlastníkmi jednotlivých pozemkov sme až
na
jeden pozemok (neukončené dedičské konanie) odkúpili pozemky pod budovou a jej okolí za
celkovú sumu 23.859 tis.Sk.
0 5000 10000 15000 20000 25000
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Kláštor premonštrátov
ZŠ a MŠ Žiar nad Hronom
ZŠ Martin
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Kňazský seminár Badín
Centrum mládeže Šp.Dolina
DC J.P.II.
HP Zornička
Kapitulská 2,4

Prehľad vykonaných opráv a investičných akcií
Grantové schémy
V snahe zabezpečiť výstavbu a obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku diecézy
(financovanie rekonštrukcií, opráv a vybavení škôl a školských zariadení, kultúrnych
pamiatok
a pod.), ako aj v snahe ušetriť vlastné finančné prostriedky, Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo
Banská Bystrica využila možnosti získať finančné prostriedky na tieto aktivity
prostredníctvom
rozličných grantových schém a programov.

Grantové schémy pomoci z fondov EÚ
V súčasnosti sa z pohľadu štrukturálnych fondov končí programovacie obdobie na roky 20042006 a netrpezlivo sa čaká na výsledky rokovaní o vzhľade budúcej štruktúry grantových
schém
na obdobie 2007-2013. V rámci programovacieho obdobia 2004-2006 je už vyčerpaná veľká
časť
a zostáva alokovať už len malú časť finančných prostriedkov. Pre obdobie 2007-2013 sa
predpokladá omnoho väčšia finančná podpora zo strany EÚ a dá sa predpokladať, že sa zlepší
aj
celý administratívny proces spracovania žiadostí na základe skúseností z predchádzajúceho
programovacieho obdobia.
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Budovanie administratívnych a technických kapacít
RKC Biskupstvo Banská Bystrica v decembri 2005 zriadilo neziskovú organizáciu
RENOVATIO,
ktorá umožní uchádzať sa o finančné prostriedky aj v tých grantových schémach, kde cirkev
a cirkevné organizácie nie sú oprávnenými žiadateľmi. Táto organizácia bude takisto
monitorovať
grantové výzvy, zabezpečí k nim informačný servis, bude budovať databázu donorov a
grantových
programov, databázu subjektov participujúcich na územnom rozvoji, čiže potenciálnych
partnerov
projektov a takisto ponúkať školenia najmä v oblasti projektového manažmentu tak, aby sa
zabezpečila väčšia efektívnosť cirkevných organizácií pri získavaní finančných prostriedkov
z grantových programov.

Domáce grantové schémy

Domáce grantové schémy – Grantový program MKSR
Donorom finančných prostriedkov je Ministerstvo kultúry SR. Granty sú zamerané
predovšetkým na obnovu hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V roku 2005 bolo
v rámci diecézy podaných a schválených 5 projektov v celkovej výške 1.410.000,- Sk (Kostol
sv.
Mikuláša Poruba, Záchrana rímskokatolíckeho kostola v Socovciach, Kostol v Jazernici –
hlavný
krídlový oltár, Kostol Horné Opatovce, Svätyňa gotického kostola v Koši). V tomto roku sme
takisto úspešne zrealizovali a vyúčtovali úspešné projekty z roku 2004.

Domáce grantové schémy – Dotácie MFSR – Výťažok z lotérií a podobných hier
Riadiacim orgánom tejto schémy je Ministerstvo financií SR. V rámci tejto schémy boli
poväčšine podporené projekty zamerané na vybavenie hnuteľným majetkom, ale aj na opravu
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nehnuteľností, výška podpory sa pohybovala okolo 200.000,- Sk (4 projekty boli schválené).

Domáce grantové schémy – Informatizácia
Rada pre masmédiá KBS nám v roku 2005 schválila grant vo výške 85.000,- Sk na
skvalitnenie
internetového obsahu v banskobystrickej diecéze. V rámci tohto grantu v súčasnosti
realizujeme
vývoj dynamického on-line schematizmu, prípravu internetovej stránky biskupstva, ako aj
poskytovanie pomoci pri zavádzaní internetu do farností a to hlavne asistenciou pri zakúpení
koncových zariadení a modemov.

Zahraničné cirkevné grantové schémy

Projekty Kirche in Not
V rámci tohto grantového programu bolo v roku 2005 spolu predložených 21 projektov, z nich
5 bolo schválených a čakáme ešte na vyjadrenia pre ďalšie z nich, ktoré boli podávané
koncom
roka 2005. V roku 2005 sme z Kirche in Not za schválené projekty obdržali celkovo 144.000,Eur
(cca. 5.500.000,- Sk) za 17 úspešných projektov (z toho 5 projektov podávaných v roku 2005
a 12
projektov podávaných ešte v roku 2004). Finančné prostriedky boli určené na nákup
osobných
motorových vozidiel, príspevky na štúdium bohoslovcov a rekonštrukcie kostolov a fár.

Projekty Renovabis
V roku 2005 bolo schválených 7 projektov v sume 181.100 Euro, k 31.12.2005 bola vyplatená

296/413

čiastka vo výške 94.100 Euro. Vyplatené finančné prostriedky boli použité na štipendiá
študentov
študujúcich v Ríme, Jeruzaleme, nákup kancelárskej techniky, bielej techniky a pod.
V rámci programu Renovabis – financovanie katolíckeho školstva, vznikla od roku 2005 nová
možnosť podávania projektov pre cirkevné školy a školské zariadenia. Riadiacim orgánom
pre túto
schému na Slovensku je Komisia pre školstvo KBS prostredníctvom ňou zriadeného
schvaľovacieho grémia a kancelárie koordinátora programu. V rámci tohto programu bolo
úspešných 5 cirkevných škôl z našej diecézy, ktoré si rozdelili dohromady 470.000,- Sk.

Ostatné zahraničné grantové schémy
V roku 2005 bolo schválených 5 projektov v sume 86.100 USD. Ďalšie podané projekty v
rámci
týchto schém sú v štádiu schvaľovania.
V súčasnosti veľkú pozornosť venujeme najmä grantom pre projekt výstavby Domova
dôchodcov a sociálnych služieb, Hospic Božieho milosrdenstva.

Rádio Lumen s.r.o.

Rádio Lumen s.r.o. ( latinsky svetlo – po prvýkrát sa objavilo v éteri 7. apríla 1993 vtedy ešte
ako Rádio Mária a v decembri 1994 pod svojím terajším názvom) je v súčasnosti
vyprofilované
ako komerčná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Najnovšie prieskumy
ukazujú
trvalý nárast jeho počúvanosti. Takmer všetky ostatné rádiá predtým v počúvanosti
umiestnené
v prvej desiatke, zaznamenali pokles. Rádio Lumen z doterajšieho 7. miesta je v počúvanosti
na 6.
mieste za poslednú tretinu roka 2005 – denne ho počúva 230 tisíc poslucháčov.
Okrem svojich pravidelných vysielacích programov a relácií počas roku 2005 rádio
uskutočnilo
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nasledovné aktivity:
· zorganizovalo púť do Krakova do Baziliky Božieho milosrdenstva za účasti asi 15 000
pútnikov
zo Slovenska, z púte robilo rádio prvý priamy prenos zo zahraničia,
· po nástupe nového konateľa doc. ThDr. Juraja Spuchľáka, PhD. (od 1.11.2005), zamestnanci
rádia mávajú pravidelnú mesačnú Duchovnú obnovu spojenú s odbornou prednáškou,
· 11. októbra 2005 bol oficiálne spustený Bardejovský vysielač na sídlisku Vinbarg, stavbu
spolufinancovalo arcibiskupstvo Košice,
· v júli 2005 bola podaná žiadosť o medzinárodnú koordináciu frekvencie 106,3 MHz v
Rožňave,
· v Turčianskych Kľačanoch bol uvedený do prevádzky druhý nový vysielač Rádia Lumen pre
Martin a okolie,
· v decembri 2005 bol spustený vysielač pre Brezno a Horehronie,
· bol dojednaný prechod z jedného satelitu na druhý (Slovaklink - dokončenie v roku 2006),
prostredníctvom ktorého sa poskytne možnosť príjmu Rádia Lumen aj cez satelitný prijímač,
· boli začaté administratívne práce pre vysielanie z komína teplárenskej spoločnosti v Trnave
pre Trnavu a okolie, spustenie vysielača je plánované na Veľkú noc 2006,
· boli zakúpené 3 výhrevové systémy na najčastejšie vypadávajúce vysielače,
· v novembri 2005 bola zrealizovaná prekládka vysielača v Bratislave z dôvodu lepšieho
pokrytia
Bratislavy,
· v sídle Rádia Lumen (Kapitulská 2) sa začala rekonštrukcia priestorov redakcie a
spravodajstva, vybuduje sa nový vchod do rádia, pôvodné priestory na prízemí budú
nahradené novými tromi miestnosťami pre riaditeľa, sekretariát a mzdové oddelenie
a marketingové oddelenie.
V blízkej budúcnosti sa po výmene servera v Rádiu Lumen (z dôvodu opotrebovania ) vymení
už nefunkčný server pre internetové vysielanie Rádia Lumen v Bratislave, na ktoré boli
požiadavky
o zvýšenie jeho výkonu nad 20 pripojených účastníkov súčasne. Počet pravidelných
poslucháčov
mimo Slovenska pripojených cez internet na vysielanie Rádia Lumen súčasne sa pohybuje
okolo
200.
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Taktiež sa pripravujú dohľadové systémy na kontrolu vysielača diaľkovo – prvý bude
montovaný v
Trnave.

Činnosť zriadených inštitúcií
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu sa svojou činnosťou snažilo o podporu rodiny
predovšetkým prostredníctvom odborného poradenstva v oblasti psychologickej, sociálnej,
právnej, ako aj prostredníctvom prednášok o výchove a vzťahoch v rodine. V roku 2005
Diecézne
pastoračné centrum pre rodinu pôsobilo v dvoch mestách banskobystrickej diecézy - v
Banskej
Bystrici v Diecéznom centre Jána Pavla II. a v Prievidzi na Námestí Slobody.
Z jeho bohatej činnosti uvádzame nasledovné aktivity zorganizované v priebehu roku 2005:
Diecézny deň rodín - celospoločenská udalosť zameraná na oslavu medzinárodného dňa rodín
vyhláseného OSN, ktorej sa zúčastnilo cca 2500 ľudí. Mediálne túto akciu podporili:
Slovenská
televízia, Rádio Lumen, Katolícke noviny, Rádio Expres, Rádio Rebeca, Rádio Regina,
Týždenník Zrno, Mesačník Rebrík,
veľká biblická internetová súťaž pre rodinu - celoročná súťaž prostredníctvom elektronického
formulára lebo poštou pre rodiny z celého Slovenska zameraná na intenzívnejšie stretávanie
sa rodín so Svätým Písmom. Zapojených bolo cca 6000 súťažiacich, akciu mediálne
podporili:
Rádio Lumen, Katolícke noviny, Týždenník Zrno,
· denný letný tábor - tábor pre deti v školskom veku počas letných prázdnin zameraný na
pomoc rodičom v zabezpečovaní dohľadu nad maloletými deťmi počas ich prázdninového
času. Zúčastnilo sa ho 80 detí,
· spustenie obnovenej WEB stránky - prepracovanie ponuky Diecézneho pastoračného centra
pre rodinu do prehľadnejšej formy.
· vytvorenie Klubu Centra pre rodinu - ponuka osobnejšej účasti rodín na živote Diecézneho
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pastoračného centra pre rodinu s možnosťou zvýhodneného využívania služieb centra.
Doterajší počet členov klubu: 35
· Prednášky pre verejnosť
I. cyklus od seba nezávislých prednášok na rôzne témy:
– komunikácia v rodine (14 ľudí)
– prednáška o správnej výžive (10 ľudí)
II. cyklus prednášok:
- kurz symptotermálnej metódy – 1. časť (30 ľudí)
– kurz symptotermálnej metódy – 2. časť ( 30 ľudí)

Diecézna charita
Hlavným poslaním Diecéznej charity je poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Táto
činnosť bola zabezpečovaná ústavnou činnosťou, v charitatívno-sociálnych centrách
a zdravotníckou starostlivosťou.

Domov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých Banská Bystrica – Domov
sv. Terézie
Počas celého roka v zariadení prebiehala hipoterapia klientov (liečba jazdou na koni),
vykonávali sa práce a aktivity v štyroch pracovných dielňach - drevárskej, textilnej,
keramickej a v
dielni šikovných rúk. Vybraní klienti sa v učebni učili hlavne písať a čítať, alebo si udržiavali
už
naučené znalosti v tejto oblasti. Klienti sa zúčastňovali aj rôznych iných aktivít mimo
zariadenia náučné a športové hry, výstavy, oslavy, plesy , zábavy .... Takmer všetci sa podieľali aj na
prácach týkajúcich sa úpravy areálu zariadenia - kosenie, hrabanie, opiľovanie stromov a
kríkov,
sadenie a presádzanie kvetín, starostlivosť o zeleninovú záhradku, zbieranie odpadu v okolí a
iné.
Podieľali sa na príprave stravy, či už ako spoluautori jedálneho lístka, alebo aj priamo na
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príprave jedál, na upratovaní a skrášľovaní vnútorných priestorov.
Činnosti vykonávané v skupinách klientov boli zamerané hlavne na individuálnu rozumovú
výchovu, rozvoj jemnej motoriky, rozvoj hrubej motoriky, sebaobsluhu a rozvoj sociálnych
zručností.
I. rozumová výchova - precvičovanie a upevňovanie trívia u tých, ktorý to ovládajú,
preberanie tém z oblasti prírodopisu, života spoločnosti – život v kolektíve, v rodine,
medziľudské vzťahy, vlastné telo a iné. Všetko formou hry, dialógu s názornými
pomôckami. Dôraz sa kladie na poznávanie a ochranu prírody, rozvíjanie lásky k prírode
a pocitu spoluzodpovednosti za jej ochranu,
II. jemná motorika – koordinácia činnosti zraku a rúk s využitím individuálnych metód
v závislosti od stavu jemnej motoriky jednotlivých klientov. Sú to rôzne cviky zamerané na
uvoľnenie rúk a prstov, ako aj rôzne činnosti zamerané na zvýšenie obratnosti, práca
s rôznymi nástrojmi a náradím,
III. hrubá motorika - na jej rozvoj sa využíva telocvičňa a záhrada, cvičenia sa zameriavajú
na zlepšenie držania tela, rovnováhu , posilnenie trupu, rúk a nôh. Využívajú sa rôzne
loptové hry, polohovacie lopty, súťažné pohybové hry – v závislosti od možností
a zdravotného stavu klientov,
IV. sebaobsluha – zameranie na rozvíjanie a upevňovanie sebaobslužných návykov –
samostatné obliekanie, dôsledná hygiena, starostlivosť o osobné veci, kultúrne stolovanie
a iné,
V. sociálne zručnosti - formou rôznych relaxačných hier sa odbúravajú negatívne prejavy
v správaní klientov, rozvíjanie ich schopnosti kontaktovať sa, nájsť si správny vzťah
k autoritám, schopnosť korigovať svoje správanie, uznať si chybu, ospravedlniť sa.
V učebni, ktorú navštevujú špeciálne vybraní klienti v mladšom veku, ktorí majú záujem sa
vzdelávať, alebo klienti, ktorí už vedia čítať, písať alebo počítať (samozrejme v určitej miere
príznačnej ich stupňu postihnutia), sú im poskytované výchovné a vzdelávacie kurzy s cieľom
rozvíjania osobnosti v oblasti rozumovej, emocionálnej, aktivačnej, socializačnej,
komunikačnej,
ako aj v oblasti sebarealizácie.

Domov sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté a staré ženy Kremnica –
Charitný dom Útočište
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V tomto zariadení je poskytovaná komplexná opatrovateľsko-ošetrovateľská služba pre
zdravotne postihnuté a staré ženy s fyzickým aj psychickým postihom (celodenná opatera
s celoročným pobytom). Maximálna kapacita zariadenia je 11 lôžok. Kombinovaný zdravotný
postih našich obyvateliek, ktorých priemerný vek je 78 rokov, si vyžaduje individuálny
prístup
k jednotlivým aktivitám . V roku 2005 sa v snahe zvýšiť kvalitu štandardu sociálnej práce
začalo
s určitými prvkami individuálneho prístupu a to:
· zavedenie hodiny výtvarnej práce - vystrihovanie, lepenie obrázkov, skladanie kociek, lega
písanie zabudnutých písmen, slov, viet, opakovanie textov a melódií starších piesní,
spojených niekedy aj s tancom ( zlepšenie motoriky a trénovanie pamäti),
· pre mobilné obyvateľky s psychiatrickou diagnózou sme na dohodu ( 0,25 úväzok )
zamestnali
osobnú asistentku, ktorá ich denne pri priaznivom počasí sprevádzala na vychádzkach,
· premietanie vhodných filmov s výkladom ( napr. Quo Vadis, Ján Pavol II.).
Ako každý rok , Vianoce sa oslavovali pri vianočnom stromčeku s darčekmi za účasti učiteľov
a žiakov ĽŠU, v októbri , v Mesiaci starších a v máji, na Deň matiek, bolo zabezpečené
vystúpenie
hudobnej skupiny mladých, každý prvý piatok v mesiaci slúžil kňaz v zariadení sv.omšu a
každú
nedeľu prichádzal kňaz do charitného domu so sviatosťou oltárnou.

Domov osamelých rodičov a Stanica opatrovateľskej služby pre deti Banská
Bystrica – Dom sv. Alžbety
Za rok 2005 bola poskytnutá sociálna pomoc a ubytovanie v Domove pre osamelých rodičov
spolu 62 klientom, z toho 25 rodičom a ich 37 deťom. V Stanici opatrovateľskej služby bola
poskytnutá pomoc 19 deťom.
Domov osamelých rodičov slúži na poskytovanie:
- prechodného ubytovania,
- individuálneho poradenstva, poradenstva vo forme besied,
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- pomoci a usmernenia pri vybavovaní sociálnych dávok a rodičovského príspevku, pri
hospodárení s financiami, zvládanie konfliktných situácií,
- pomoci pri výchovnej a zdravotnej starostlivosti o dieťa,
- pomoci pri hľadaní zamestnania a ubytovania,
- pomoci a usmernenia pri varení, vzájomnej komunikácii,
- rád pre zaradenie sa do bežného života , hygienické návyky, pranie, žehlenie, ručné práce
a pod.
Deťom v Stanici opatrovateľskej služby bol poskytovaný stály a komplexný dohľad,
ubytovanie, celodenná strava, oblečenie zo zbierok, učili sa základné hygienické návyky,
návyky
pri stolovaní, hrať sa a používať hračky a pod.
Okrem uvedených aktivít boli pre klientov zorganizované rôzne kultúrne a spoločenské akcie
- účasť na nedeľných sv. omšiach, karneval v Misijnom dome, návšteva kina, bábkového
divadla,
účasť detí s rodičmi na futbalových zápasoch, oslava Dňa matiek spojená s kultúrnym
programom,
oslava Dňa detí pod Pamätníkom SNP, púť na Staré Hory, novoročné posedenie rodičov
s personálom a mnohé ďalšie.

Charitatívno sociálne centrá (CHSC)
Poslaním CHSC je pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi a organizovanie spoločného
stravovania. Táto pomoc sa delí na finančnú, vecnú, sociálnu a informatívnu. Finančná
výpomoc je
uskutočňovaná jednorazovým poskytnutím menších finančných čiastok na jedlo, cestovné,
prípadne na poplatky za vybavenie občianskeho preukazu alebo vyžiadanie rodného listu,
poskytnutie pôžičky na poplatky za elektrinu, zaplatenie bytu a pod. Veľmi podstatným
prvkom
pomoci je výdaj ošatenia ( najmä v zimných mesiacoch) získaného od dobrovoľných darcov.

Charitatívno sociálne centrum Banská Bystrica – Dom pre núdznych
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Okrem plnenia hlavného poslania (pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi formou
finančnej, vecnej, sociálnej a informatívnej pomoci), centrum na podnet biskupského úradu
každý
deň v roku podávalo teplé polievky a olovranty priemerne pre 25 klientov. Táto činnosť bola
koordinovaná v spolupráci s Domom matky Terezy a Katolíckym gymnáziom, kde sa táto
polievka
pripravovala. Táto činnosť bola zaregistrovaná na VÚC.
Centrum poskytovalo sociálne a informatívne poradenstvo týkajúce sa vybavovania rôznych
žiadostí klienta. Najkomplikovanejšia bola pomoc pri riešení zdravotných ťažkostí klientov
z terénu. Pretože väčšina z nich nemala občiansky preukaz a kartu zdravotného poistenia ,
lekári
ich odmietali ošetriť.
Dom pre núdznych má kapacitu 8 lôžok ( 4 lôžka pre ženy a 4 lôžka pre mužov v seniorskom
veku ), slúži ako nízkoprahové zariadenie a je zamerané na:
- prvotnú hygienickú očistu,
- vybavovanie obligatórnych dávok,
- resocializáciu a pod.,
- pranie, žehlenie,
- pomoc pri vybavovaní osobných dokladov,
- pre ubytovaných hľadanie ďalšieho riešenia ( ubytovanie v domovoch dôchodcov alebo v
inom
sociálnom zariadení ).
V zariadení boli stanovené mesačné úhrady za poskytované služby. Každý klient, ktorý má
príjem, sa musí spolupodieľať na úhradách, inak by bola služba z prevýchovného hľadiska
neefektívna a v rozpore s povinnosťami v bežnom živote.
V zariadení je zriadené stredisko osobnej hygieny pre klientov z terénu s možnosťou oprania
osobného ošatenia a vykonanie hygienickej očisty. Do budúcnosti sa uvažuje o spoplatnení
týchto
služieb podľa príjmov klienta a o rozšírení poskytovaných služieb - poskytovanie sociálneho a
preventívneho poradenstva pracovníkom s adekvátnou kvalifikáciou na výkon tejto činnosti.

Charitatívno sociálne centrum Zvolen
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S účinnosťou od 1.1.2005 sa Charitatívno sociálne centrum Zvolen pretransformovalo na
Farskú charitu Zvolen.
V roku 2005 Farská charita Zvolen vykonala nasledovné aktivity:
· zabezpečovala a vydávala stravu pre sociálne odkázaných,
· vykonávala opatrovateľskú službu v rodinách pri chorých a starších spoluobčanoch,
· poskytovala poradenstva pri riešení problémov denného života,
· poskytovala vecnú a hmotnú výpomoc pre sociálne slabších spoluobčanoch a rodiny
( požičiavanie peňazí na lieky, cestovné, darovanie hygienických potrieb, šatstva, trvanlivých
potravín a pod.),
· zorganizovala vianočné posedenie.

Centrum AGAPE, Banská Bystrica
Centrum Agape zabezpečuje vykonávanie terénnych služieb formou služby hospicovej,
ošetrovateľskej a opatrovateľskej. Túto činnosť vykonáva cez samostatné jednotky - Agentúru
domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Banskej Bystrici a vo Zvolene (ADOS) a
Opatrovateľskú
službu v Banskej Bystrici.
ADOS-ky sú zaradené do siete zdravotníckych zariadení a sú financované cez zdravotné
poisťovne, z príspevku od SKCH (z projektu poskytovaného z nemeckej charity) a z darov od
sponzorov. Tieto príjmy však nezohľadňujú náklady spojené s poskytovaním tejto služby.
Opatrovateľská služba poskytovaná seniorom je financovaná z príspevkov zo štátneho
rozpočtu (z príspevku od Banskobystrického samosprávneho kraja) , z priamych úhrad od
klientov,
z vlastných zdrojov, prípadne z darov od sponzorov. Nakoľko nebolo možné pokryť náklady
spojené s opatrovateľskou službou zo získaných príspevkov, v novembri 2005 bol zvýšený
poplatok od klientov z 57,-Sk na 72,-Sk za hodinu poskytnutej služby.
V roku 2005 centrum získalo licenciu na poskytovanie služieb v terénnom hospici
prostredníctvom ADOS.
ADOS Banská Bystrica
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Toto zariadenie zaradená do siete zdravotníckych zariadení poskytuje zdravotnú starostlivosť
v rámci domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu a za podmienok stanovených
zákonom.
V roku 2005 malo 34 klientov.
ADOS Zvolen
Toto zariadenie zaradená do siete zdravotníckych zariadení poskytuje zdravotnú starostlivosť
v rámci domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu a za podmienok stanovených
zákonom.
V roku 2005 malo 50 klientov.

Opatrovateľská služba Banská Bystrica
Terénna opatrovateľská služba bola v roku 2005 poskytovaná 26 klientom, ktorí boli v zmysle
Zákona o sociálnej pomoci odkázaní na túto službu a ktorým ÚPSVaR vydalo potvrdenie, že
spĺňajú podmienky na jej poskytovanie.
Diecézny katechetický úrad
Diecézny katechetický úrad sa aktívne zapájal do spolupráce so všetkými diecézami
Slovenska.
Práca sa odvíjala v dvoch rovinách: v oblasti školského vyučovania náboženstva a
náboženskej
výchovy (najmä spracovávanie nových osnov) a pri vypracovávaní otázok a organizovaní
Biblickej
olympiády na celodiecéznej úrovni.
V súlade so zmluvou s Vatikánom štátna inšpekcia prizývala odborníkov z katechézy na
inšpekcie na štátnych školách. Počas roka sa uskutočnilo viac ako 40 takýchto inšpekcií.
Odhliadnuc od časovej náročnosti, účasťou na nich sa získal lepší prehľad o stave vyučovania
náboženskej výchovy, kde treba pridať a v čom sa hlbšie vzdelávať.
Neustále sa kladie dôraz na dôležitosť farskej katechézy – v januári DKÚ zorganizoval
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diecézny kongres, na ktorý boli pozvaní hostia zo Slovenska, ale i z Českej republiky a
Talianska,
na ktorom sa rozprávalo o katechéze , o budúcnosti a o vplyve kongresu na prácu Diecézneho
katechetického úradu.
Na jeseň roku 2005 sa DKÚ zúčastnil kongresu o katolíckych školách v Ríme, v novembri
celoštátneho stretnutia katechétov v Českej Republike v Hradci Králové a takisto na jeseň
navštívili
pomocného biskupa v Budapešti, ktorý aktívne pracuje v oblasti katechézy.
Jedným z najdôležitejších poslaní DKÚ je osobná formácia učiteľov náboženskej výchovy
a katechétov, ktorá sa uskutočňuje rozličnými spôsobmi:
- organizovaním (raz za rok) duchovných cvičení v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici –
Badíne,
- organizovaním katechetických dní, ktoré boli zamerané na pomoc ľuďom, ktorí sa dostali do
rozličných závislostí,
- organizovaním (raz za štvrťrok) metodických dní v Diecéznom pastoračnom centre Jána
Pavla
II. zameraných na prehĺbenie poznania encykliky Deus caritas est. ,na hlbšie vniknutie do
bioetiky, nakoľko naši učitelia a katechéti sa stále viac budú stretať s touto problematikou
a musia byť na ňu zodpovedne pripravení,
- organizovaním mesačných rodinných katechéz. Išlo o stretnutia celých rodín, pre deti bol
zabezpečený program od najmladších po dospievajúce, rodičia si tak mohli pokojne vypočuť
prednášky, či duchovnú obnovu,
- organizovaním mesačných rekolekcií pre katechétov, ktoré začínali spoločnou sv. omšou, po
nej sa konala duchovná obnova a odborná prednáška,
- dennou prácou Diecézneho katechetického centra, ktorá spočívala v službe katechétom,
(zapožičiavanie alebo kúpa rôznych metodických materiálov) a zo štúdia nových vecí
a materiálov, aby zamestnanci DKC mohli katechétom ponúknuť kvalitné odborné vedomosti.

Sekcia pre mládež
Sekcia pre mládež sa svojimi aktivitami podieľala na rozvoji pastorácie mládeže, ktorá sa
počas roka stretávala na pravidelných akciách:
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- animátorská škola, ktorej cieľom je formovať mladého človeka, tak aby mohol naplno slúžiť
a odovzdať svoje dary a talenty pri práci s mládežou a pomôcť tak kňazom vo svojich
farnostiach,
- stretnutia (4) zástupcov dekanátov, ktorých cieľom bolo zabezpečiť informovanosť mladých
ľudí v celej Banskobystrickej diecéze a ponúknuť im rôzne informácie o podujatiach
a zároveň môžu budovať spoločenstvá a vytvárať medzidekanátne i medzifarské vzťahy, stretnutia Misijného tímu slúžiace na formáciu mladých ľudí, ktorí chcú pomôcť oživovať
farnosti a ukázať mladým svedectvo života s Bohom, na výjazdoch, kde sú pozývaní kňazmi
našej diecézy. Tieto stretnutia boli víkendové a počas roka 2005 sa uskutočnili štyri, členov
misijného tímu bolo 15.
Taktiež sa uskutočnili jednorazové akcie pri príležitosti rôznych sviatkov a udalostí:
- tu lácka duchovná obnova , ktorá bola vyvrcholením jarných prázdnin a zameraná na
priblíženie Božej lásky a milosrdenstva,
- Lupienok - akcia bola určená pre animátorov Kvetného víkendu. Mladí mohli sami prežiť
hry, aktivity, rôzne zdieľania, aby sa tak v skupinkách vedeli viac priblížiť k tým, ktorí sú im
zverení. Prednáška vedená o. Andrejom Darmom im ukázala silu lásky v službe a pomohla im
tak nasmerovať svoje konanie a skutky do služby animátora,
- Výjazd Reťaz - mladí, ktorí sú súčasťou misijného tímu, sa zaoberali misiami
a evanjelizáciou, prostredníctvom spoločnej modlitby a svätých omší sa vytvorilo
spoločenstvo a budovali sa vzťahy v ňom,
- Organizačný víkend Kvetného víkendu - víkend bol zameraný na priamu prípravu Kvetného
víkendu
- Kvetný víkend - celodiecézne stretnutie mladých s otcami biskupmi. Pozvanie prijali aj mladí
z diecézy Trier v Nemecku a prišli nás osobne pozvať na XX. Svetové dni mládeže v Kolíne
nad Rýnom,
- Veľká noc - aj tento rok DCM ponúklo mladým možnosť prežiť Veľkonočné sviatky
v spoločenstve na Španej Doline. Okrem spoločnej krížovej cesty sa pozeral film Umučenie
Krista, zorganizoval sa výlet do prírody, slávnostná večerná liturgia a agapé,
- Ako dar našich rúk - mladí vytvorili spoločenstvo, ktoré počas víkendu spoločne prežívalo
vieru a zároveň sa aktívne podieľali na tvorivých aktivitách – vyrábali dary pre diecézu Trier
v Kolíne nad Rýnom,
- Po stopách viery - dni prežité s mládežou z Bratislavy, naplnené prednáškami o viere, jej
základoch, o prežívaní partnerských vzťahov,a spojené so športovými a kultúrnymi aktivitami
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– futbal, volejbal, túry, hra na hudobných nástrojoch, takmer neustály spev, film,
- Anim – týždeň - počas neho animátori museli absolvovať skúšky, ktoré pozostávali
z praktického výstupu – vedenie stretnutia na zadanú tému, uskutočnili sa i rôzne prednášky napr. zástupcu za hnutie Focolare, nemocničného kaplána o. Pavla Pakoša, pátrov
benediktínov a svedectvo laika Petra Pažitku z misie v Afrike,
- Duchovná obnova - po stopách troch kráľov – bola určená pre všetkých, ktorí chcú putovať
na Svetové dni mládeže či už fyzicky alebo aspoň duchovne. Duchovnú obnovu viedol o.
Matej
Kýška a mladí prežili veľmi pekný víkend pri vzájomnom spoznávaní, ale i spoznávaní seba
samého a prežívaní cesty – možno práve tak ako to prežili traja králi,
- Výjazd Misijného tímu – Reťaz – v rámci príprav na prijatie sviatosti birmovania bol misijný
tím
pozvaný prežiť týždeň s birmovancami z Kriváňa a Korytárok,
- XX. Svetové dni mládeže - počas takmer dvoch týždňov sa mladí stretli s rôznymi kultúrami,
rôznymi mladými ľuďmi, hostiteľmi, ale s tým istým Bohom, ktorý všetko zjednocoval.
Druhá
časť sa konala v Bonne a v Kolíne, kde sme mali možnosť vítať Sv. Otca a povzbudiť ho
svojou prítomnosťou v jeho pastierskej službe. Zažili sme veľkú jednotu Cirkvi, spoznali
nových ľudí a dostali i rozdali veľmi veľa lásky. Z Banskobystrickej diecézy išlo cca. 130
mladých,
- Tajomstvo - tradičný víkend zameraný na partnerské vzťahy, medziľudské vzťahy a vzťah
človeka s Bohom,
- Spoločenské a športové aktivity – diecézny futbalový zápas, tanečný víkend, celoslovenský
futbalový turnaj, koledovanie v Španej Doline, spoločný Silvester, 4 brigády v priestoroch
a okolí DCM Maják a ďaľšie.

Centrá univerzitnej pastorácie
Centrá univerzitnej pastorácie zodpovedajú za pastoračnú starostlivosť o akademickú mládež
a pracovníkov univerzít vnášaním duchovnej kultúry do života vysokoškolsky vzdelanej
vrstvy
obyvateľstva a formovaním živého spoločenstva veriacich. V banskobystrickej diecéze sú dve
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centrá – Univerzitné pastoračné centrum sv. Abraháma Banská Bystrica a Centrum
univerzitnej
pastorácie sv. Emauzských učeníkov Zvolen.
V priebehu roku 2005 sa uskutočnilo niekoľko duchovných obnov, diskusie a výlety. Na
sviatok
emauzkých učeníkov siedmi študenti prijali iniciačné sviatosti z rúk otca biskupa Rudolfa
Baláža,
avšak významnou udalosťou pre cup bolo požehnanie kaplnky emauzkých učeníkov v dome
Phorum. Požehnal ju otec biskup Tomáš Galis 1.decembra 2005. Takto možno sláviť spoločne
omše v menších skupinkách okrem stredy v kaplnke na zámku aj v pondelok, utorok a vo
štvrtok.

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
V Encyklike pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est sa píše: „Cirkev ako Božia rodina musí
byť dnes, tak ako včera, miestom vzájomnej pomoci a zároveň miestom ochoty slúžiť
všetkým, ktorí potrebujú pomoc v núdzi, aj keď nepatria do Cirkvi.“
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku sa usiluje svojou pastoráciou a aktivitami
objať všetkých nepočujúcich, počujúcich priateľov a rodinných príslušníkov nepočujúcich,
vytvoriť a poskytnúť im priestor, kde si všetci povedia ako Peter na hore Tábor: „Ako dobre
je nám tu …“.
V priebehu roku 2005 centrum vyvíjalo činnosť v nasledovných aktivitách:
Pastoračné aktivity:
- sväté omše v mestách Bratislava, Nitra, Trenčín, Kremnica, Banská Bystrica, Lučenec
a Prešov,
- vysluhovanie a pripravovanie na sviatosti,
- birmovka nepočujúcej mládeže a dospelých,
- účasť na celoslovenskej púti na Starých Horách,
- XX. Svetové dni mládeže v Kolíne – Francúzsko, Nemecko,
- veľkonočný program v Banskej Bystrici,
- sviatok svätého Mikuláša pre deti a mládež v Kremnici a Lučenci,
- Štedrý deň s deťmi a mládežou v Kremnici,
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- Vianočný program 26. 12. v Banskej Bystrici,
- spoločný Silvester s nepočujúcimi dospelými a ich rodinami,
- stretnutia zamerané na prípravu sv. omši.
Vzdelávacie aktivity:
- kurzy posunkového jazyka, víkendové sústredenie kurzistov posunkového jazyka,
- vydávanie časopisu Gaudium,
- vzdelávanie a stretnutia s dobrovoľníkmi,
- stretnutie s katechétami.
Sociálno-rekreačné a športové aktivity:
- spoločný sociálno-relaxačný pobyt v Podhájskej,
- zimná turistika v Nízkych Tatrách,
- lyžiarsky karneval – pre dospelých a rodiny s deťmi na Krahuliach,
- bábkové divadlo v Turčianskom Petre,
- sociálno-relaxačný pobyt v Terchovej – Jánošíkove dni,
- 2. ročník putovného pohára v bowlingu,
- futbalový a šípkový turnaj.

Školstvo
V školskom roku 2004/2005 začala s celoslovenskou pôsobnosťou pracovať novo menovaná
subkomisia KBS pre školstvo. Mons. Rudolf Baláž ako predseda Komisie KBS pre
katechizáciu
a školstvo (ďalej len Komisia KBS) na základe návrhov diecéznych biskupov odovzdal
vymenúvacie
dekréty znalcom subkomisie KBS pre školstvo. Problémy v katolíckych školách a školských
zariadeniach, ktoré priniesli dikcie niektorých paragrafov uplatňovaním zákonov Národnej
rady SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov i zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení platných od 1. 01. 2004, vyvolalo potrebu písomne spracovať
pripomienky
k uvedeným zákonom a požiadať o stretnutie s ministrom školstva. K uvedeným otázkam ,
ako i k ďalším problémom katolíckeho školstva, sa uskutočnilo v priestoroch Diecézneho
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centra Jána Pavla II. stretnutie s ministrom školstva za prítomnosti vedúcej oddelenia
cirkevného a súkromného školstva z MŠ SR, osobného tajomníka ministra, predsedu Komisie
KBS Mons. R. Baláža a zástupcov subkomisie KBS. Po predložení našich požiadaviek
(dopravné pre deti dochádzajúce do cirkevných škôl, kapitálové prostriedky, finančná podpora
školských úradov, a pod.) závery ministra školstva M. Fronca a jeho tajomníka neboli
jednoznačné. Subkomisia KBS sa podieľala na definitívnej úprave návrhu Programu
vybavenia a dobudovania cirkevných škôl a školských zariadení na Slovensku a výzve na
predkladanie projektov na roky 2005-2007 pre schválenie nadáciou Renovabis.
V júni 2005 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie subkomisií KBS - pre katechizáciu a pre
školstvo v priestoroch Diecézneho centra Jána Pavla II., na ktorom okrem zhodnotenia
činnosti oboch subkomisií bola podaná prítomným informácia o založení Katolíckeho
pedagogického a katechetického centra (ďalej len KPKC) ako neziskovej organizácie (od 14.
marca 2005, zaregistrovaná 22. marca 2005 na KÚ v Košiciach). Sídlom KPKC je Spišská
Nová Ves. Náplň činnosti KPKC a jeho financovanie sú v štádiu riešenia.

Diecézny školský úrad

Diecézny školský úrad sa aktívne podieľal na príprave Etického kódexu kresťanského
pedagóga, ktorého garantom bolo Združenie kresťanských pedagógov Slovenska.
V oblasti mimoškolskej činnosti už tradične boli zorganizované celodiecézne súťaže
(spevácka súťaž , súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, biblická olympiáda,
volejbalový turnaj dievčat, minifutbalový turnaj mladších a starších žiakov), v oblasti
vzdelávania boli uskutočňované porady riaditeľov cirkevných škôl, na ktorých boli podávané
informácie o zmenách v zákonoch, metodický deň pre všetkých pedagógov katolíckych škôl
našej diecézy, pedagógovia ZŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom a ZŠ Andreja Kmeťa v
Žarnovici spolu s vedením škôl absolvovali špecializačno-inovačné štúdium „Spirituálny
rozmer učiteľa cirkevnej školy“. Počas roka boli vypracované vnútorné smernice a predpisy,
nezávislá školská inšpekcia vykonala 2 komplexné inšpekcie (na ZŠ Andreja Kmeťa v
Žarnovici a ZŠ sv. Dominika Savia vo Zvolene).
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Desiaty rok činnosti Diecézneho školského úradu
Rok 2005 bol v Banskej Bystrici. Bol to nročný rok, jeho pracovníci sa učili prerozdeľovať a
zúčtovať verejné finančné prostriedky pre školy v pôsobnosti Rímsko-katolíckej cirkvi
Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľa škôl. Patrí im vďaka za ich trpezlivosť a
zhovievavosť, zvyšovanie efektívnosti a dôslednosti v ich činnosti a za šírenie dobrého mena
katolíckych škôl banskobystrickej diecézy.

Ciele a zámery na nasledujúce roky
V septembri 2005 sa uskutočnili zasadnutia kňazskej a ekonomickej rady, na ktorých na
základe rozhodnutia vedenia RKC B BB bolo schválené , že v rokoch 2006-2007 sa nebudú
otvárať nové investičné aktivity, ktoré by si vyžiadali finančnú podporu z biskupského úradu.
Na porade vedenia RKC B BB bol predložený investičný program na rok 2006, ktorý
obsahuje
11 investičných akcií:
1. rekonštrukcia Kalvárskej hory v Banskej Bystrici,
2. výstavba novej fary v Medzibrode,
3. výstavba nového kostola, fary a pastoračného centra v Podlaviciach,
4. Domov dôchodcov a sociálnych služieb Hospic Božieho milosrdenstva,
5. nová fara v Kláštore pod Znievom,
6. výstavba novej fary v Hornej Ždani,
7. výstavba novej fary v Hornej Štubni,
8. oprava kostola v Hornej Štubni,
9. oprava kostola v Kalinke,
10. výstavba univerzitného pastoračného centra v Banskej Bystrici (Farnosť Banská BystricaRadvaň),
11. polyfunkčný dom na Belvederi (združené investície).
Prioritou pre RKC B BB v najbližších dvoch rokoch je výstavba Domova dôchodcov
a sociálnych služieb Hospic Božieho milosrdenstva, ktorého hrubá stavba si vyžiada 94 mil.
Sk bez DPH. Počíta sa s finančnou pomocou niekoľkých podnikateľských subjektov, ale aj
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občanov, ktorí už teraz zasielajú finančné príspevky na akciu pre všetkých dobrodincov a
priateľov myšlienky Hospicu - „Kúp si tehlu na svoj Hospic“. Samozrejme, že v úzadí
nezostanú ostatné investičné akcie, Hospic však svojím či už finančným alebo veľkostným
objemom stavby zatiaľ patrí medzi tie najväčšie, ktoré RKC B BB doposiaľ zrealizovala.

Slovo biskupa na záver publikovanej bilancie roka 2005
V závere encykliky DEUS CARITAS EST Svätý otec spomína Martina z Tours (+397),
vojaka, ktorý sa neskôr stal mníchom a biskupom. On pred bránami Amiensu dal polovicu
svojho plášťa chudobnému. Pápež spomína aj na sv. Antona, pustovníka (+356), ktorý po
stretnutí s Bohom z tváre do tváre podnietil vznik mnohých útulkov pre pocestných, nemocníc
a domov pre chudobných. Výpočet svätcov končí pápež spomienkou na Matku Teréziu z
Kalkaty, ako vzor sociálnej lásky pre všetkých ľudí dobrej vôle.
Ani ja nemám iné želanie, tak ako Benedikt XVI. v spomínanej encyklike DEUS CARITAS
EST – Boh je láska: „ Ak kráčame k Bohu, nevzdiaľujme sa od ľudí.“ Aj naše ekonomické
namáhanie nech nesleduje nič iné ako blízkosť človeku, ktorému slúžime v katolíckej cirkvi
v rámci banskobystrickej diecézy.

Prehľad investičných akcií ukončených v roku 2005
1. Stožok – budova fary
2. Malé Kršteňany – budova fary
3. Jánova Lehota – budova fary
4. Staré Hory – Studnička – pútnické miesto
5. Žarnovica – budova fary
6. Cirkevná materská škôlka v Žiari nad Hronom
7. Oslany – kaplnka Ľubjanka
8. Kláštor pod Znievom – kláštor sestier
9. Bojnice – Šutovce – kostol
10. Námestie SNP 27 – rekonštrukcia budovy fary Banská Bystrica- katedrála
11. Vígľaš –kostol
12. Čerín – budova fary a kaplnka
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13. Močiar – rekolekčný dom pre miništrantov a kňazský seminár
14. Očová – budova fary
15. Vrícko – rekonštrukcia kostola a oplotenia cintorína
16. Donovaly – budova fary
17. Donovaly – rekonštrukcia kostola
18. Bzenica – okolie budovy fary
19. Mošovce – budova fary
20. Žiar nad Hronom – budova fary
21. Kapitulská ul. č. 4, B. Bystrica – polyfunkčný dom Xaver
22. Kapitulská ul. č. 2, B. Bystrica – rekonštrukcia administratívnych priestorov
Rádia Lumen
Jánova Lehota – budova fary Staré Hory – Studnička – pútnické miesto
Žarnovica – budova fary Cirkevná materská škôlka
v Žiari n. Hronom
Oslany – kaplnka Ľubjanka
Kláštor pod Znievom – kláštor sestier
Bojnice – Šútovce – kostol
Nám. SNP 27 – rekonštrukcia budovy
fary Banská Bystrica - Katedrála
Vígľaš – kostol
Čerín – budova fary a kaplnka
Močiar – rekolekčný dom pre
miništrantov a kňazský seminár
Očová – budova fary
Vrícko – rekonštrukcia kostola
a oplotenie cintorína
Donovaly – budova fary
Donovaly – rekonštrukcia kostola
Bzenica – okolie budovy fary Mošovce – budova fary
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Žiar nad Hronom - budova fary Kapitulská ul. č.4, B. Bystrica
- polyfunkčný dom Xaver
Kapitulská 4 a 2
- rekonštrukcie, pohľad na fasádu
Kapitulská ul. č.2, B. Bystrica
- rekonštrukcia administratívnych
priestorov Rádia LUMEN

Zdravotníctvo
10 rokov zmeny nemocnice na štátnu príspevkovú organizáciu
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bola zriadená Ministerstvom
zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 1991 ako štátna rozpočtová organizáciu
s právnou subjektivitou. S účinnosťou od 1. januára 1995 došlo k zmene zriaďovacej listiny
zo štátnej rozpočtovej organizácie na štátnu príspevkovú zdravotnícku organizáciu.
Zriaďovacia listina bola NsP F. D. R. Banská Bystrica vydaná Ministerstvom zdravotníctva
SR dňa 18. 12. 1990 pod číslom 1842/90-A/II-1, zmena zriaďovacej listiny bola vydaná dňa
19. 1. 1995 pod číslom SLP-21/1995-SLP-H. Organizácia bola zriadená na dobu neurčitú so
sídlom

v Banskej

Bystrici,

nám.

L.

Svobodu

1,

PSČ

975

17.

Identifikačné číslo organizácie je 165549. Predmetom činnosti NsP F. D. R. Banská
Bystrica je poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v rozsahu primárnej odbornej
starostlivosti, špecializovanej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti, a niektoré vybrané
formy následnej starostlivosti. V stanovenom rozsahu organizácia vykonáva aj hospodárskotechnickú činnosti. Štatutárnym orgánom NsP F. D. R. je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať
v mene organizácie vo všetkých veciach . Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie NsP F.
D. R. určuje Organizačný poriadok platný od 1. 1. 1998 a aktualizovaný formou dodatkov.
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica sú zriadené 4
vyučovacie základne Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave:
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 Chirurgická klinika SZU,
 Interná klinika SZU,
 Očná klinika SZU,
 Detská klinika SZU.
Pri Chirurgickej klinike SZU je zriadená Katedra gastroenterologickej chirurgie SZU, jej
vedúcim je Prof.MUDr.Peter Kothaj,PhD. V rámci katedry sa poriadajú predatestačné
školiace

kurzy

a skúšajú

sa

špecializačné

skúšky

(atestácie

„Gastroenterologická

zo

špecializácie
chirurgia“)

Štyri kliniky ako aj ostatné oddelenia doškoľujú lekárov z celého Slovenska v rámci
tematických kurzov, školiacich miest a predatestačných školení .

Neurologické oddelenie
Doc.MUDr Vladimír Donáth ,PhD. primár neurologického oddelenia Rooseveltovej
nemocnice, jediný na Slovensku vykonáva kontinuálne VIDEOEEG. Znamená to, že viac
dní sa pacient sníma videokamerou a zároveň sa sníma EEG. Je to dôležité vyšetrenie pred
operáciou na epilepsiu alebo pred rozhodnutím, či niekto má alebo nemá epilepsiu. Epilepsia
sa vyskytuje asi v 1% obyv. tzn. že v SR je asi 50 000 pacientov s epilepsiou, maximum sú
ľudia do 2O rokov. Každý má rodinu, ktorá trpí s pacientom, to sú cca 4 ľudia, to znamená ,
že 200 000 až 250 000 ľudí sa denne potýka s problémom akútnych záchvatov epilepsie. -

Unikátna transplantácia obličiek
Prvú skríženú transplantáciu obličiek na Slovensku vykonali špičkoví odborníci Fakultnej
nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta. Uskutočnila sa v utorok, 14. júna 2005. Zákroku sa
podrobili dva manželské páry, jeden z Banskej Bystrice a druhý zo Žiaru nad Hronom. Partner
u oboch párov nemohol z medicínskeho hľadiska darovať obličku vlastnej žene. „Stav oboch
príjemkýň po jedinečnej transplantácii je stabilizovaný a primeraný operačnému výkonu. Po
zákroku sa cítia veľmi dobre, „ uviedol vedúci chirurg Transplantačného centra vo FN F. D.
Roosevelta František Hampl. Vhodné manželské dvojice na transplantáciu „hľadala“ vedúca
lekárka Transplantačného centra banskobystrickej nemocnice Eva Lacková asi jeden a pol
roka. Oba manželské páry súhlasili so skríženou transplantáciou už skôr. Dlhší čas však trvalo
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pripraviť takýto zákrok nielen z medicínskeho, ale tiež z legislatívneho hľadiska. Súhlasiť
s ňou muselo Odborné konzílium pre geneticky nepríbuzné transplantácie pri Ministerstve
zdravotníctva SR. Náklady spojené so zákrokom, vo výške 135 tisíc korún, uhradí Všeobecná
zdravotná poisťovňa.
Úspešná očná operácia na Očnej klinike
Iracký strážca Zastupiteľského úradu SR v Bagdade Qusaissar J. Sadek, ktorý utrpel ťažké
zranenia očí pri júnovom samovražednom teroristickom útoku na ambasádu SR, dňa 5.
septembra, vidí na obe oči. Zrak mu prinavrátil prednosta Očnej kliniky banskobystrickej
Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta Milan Izák so svojím tímom.
Pravé oko považuje profesor Izák za definitívne zachránené, pri ľavom oku zvažuje, čo bude
pre pacienta najlepšie. „Keby žil na Slovensku, počkal by som, kým by sa šošovka skalila
a urobil by som radikálnu operáciu. Šošovku by som nahradil umelou,“ uviedol Izák. Celý
proces však trvá podľa neho asi šesť mesiacov. Ideálne by bolo, keby existovala v blízkosti
Bagdadu špeciálna klinika, ktorá takéto zákroky vykonáva. Izák neveril, že pravé oko bude
vidieť. Šesť týždňov mal pacient na ňom len zašité vstupné rany, kadiaľ vniklo cudzie
teliesko. „Rozbitá šošovka boptnala a pritom vznikol vysoký vnútroočný tlak. Pri takom tlaku
za pár dní odumiera zrakový nerv a bunky sietnice. Islamské oči asi znesú viac ako
kresťanské. Arabský lekár ranenému iba zašil ranu. K nám prišiel prakticky so slepotou oboch
očí, ktoré mal poranené sklenenými úlomkami,“ priblížil Izák. Operácia pravého oka 1.
augusta trvala jeden a trištvrte hodiny. Šošovku nahradili pri nej americkým implantátom.
Vidí s korekciou mínus dve dioptrie. Ľavé oko bolo na tom oveľa horšie. „Pri jeho
trojhodinovej operácii o tri dni neskôr museli do oka urobiť tri otvory. Dnes ľavé oko vidí
tretí riadok odspodu,“ vysvetlil Izák. Operácia 40-ročného Sadeka podľa šéfa rezortu
zahraničných vecí Eduarda Kukana zatiaľ stála 201 tisíc korún. Uhradia ju z rozpočtu
ministerstiev zahraničných vecí a zdravotníctva a SČK. Ministerstvo obrany zabezpečilo
pacientovi rehabilitačný pobyt vo svojom zariadení v Piešťanoch. „Vedeli sme, že
zdravotnícka starostlivosť v Iraku mu nemôže zabezpečiť vyliečenie. Chceli sme takýmto
humanitárnym gestom ukázať, že si vážime ľudí, ktorí pre nás pracujú v Bagdade,“ povedal
Kukan. Doplnil, že ak sa zdravotný stav Sadeka zlepší, ministerstvo ho opäť zamestná na
veľvyslanectve v irackom hlavnom meste.Riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Róbert Rusnák
poznamenal, že Iračanovi zabezpečili kompletný zdravotnícky servis. Absolvoval aj liečbu na
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krčnom oddelení, lebo poranenie zasiahlo okrem očí aj uši, kompletné laboratórne vyšetrenia,
vyšetrenia klinickej biochémie a rádiognostické. Prípad irackého strážcu banskobystrickí oční
lekári prezentovali na kongrese Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Poprade 30.
septembra až 1. októbra.
Iracký strážca Zastupiteľského úradu SR v Bagdade Qusaissar J. Sadek, ktorý utrpel ťažké
zranenia očí pri júnovom samovražednom teroristickom útoku na ambasádu, dnes vidí na obe
oči.Pravé oko považuje profesor Izák za definitívne zachránené, pri ľavom oku zvažuje, čo
bude pre pacienta najlepšie. „Keby žil na Slovensku, počkal by som, kým by sa šošovka
skalila a urobil by som radikálnu operáciu. Šošovku by som nahradil umelou,“ uviedol Izák.
Celý proces však trvá podľa neho asi šesť mesiacov. Ideálne by bolo, keby existovala
v blízkosti Bagdadu špeciálna klinika, ktorá takéto zákroky vykonáva.
Izák neveril, že pravé oko bude vidieť. Šesť týždňov mal pacient na ňom len zašité vstupné
rany, kadiaľ vniklo cudzie teliesko. „Rozbitá šošovka boptnala a pritom vznikol vysoký
vnútroočný tlak. Pri takom tlaku za pár dní odumiera zrakový nerv a bunky sietnice. Islamské
oči asi znesú viac ako kresťanské. Arabský lekár ranenému iba zašil ranu. K nám prišiel
prakticky so slepotou oboch očí, ktoré mal poranené sklenenými úlomkami,“ priblížil Izák.
Operácia pravého oka 1. augusta trvala jeden a trištvrte hodiny. Šošovku nahradili pri nej
americkým implantátom. Vidí s korekciou mínus dve dioptrie. Ľavé oko bolo na tom oveľa
horšie. „Pri jeho trojhodinovej operácii o tri dni neskôr museli do oka urobiť tri otvory. Dnes
ľavé oko vidí tretí riadok odspodu,“ vysvetlil Izák.
„Vedeli sme, že zdravotnícka starostlivosť v Iraku mu nemôže zabezpečiť vyliečenie. Chceli
sme takýmto humanitárnym gestom ukázať, že si vážime ľudí, ktorí pre nás pracujú
v Bagdade,“ povedal Kukan. Doplnil, že ak sa zdravotný stav Sadeka zlepší, ministerstvo ho
opäť zamestná na veľvyslanectve v irackom hlavnom meste.
Riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Róbert Rusnák poznamenal, že Iračanovi zabezpečili
kompletný zdravotnícky servis. Absolvoval aj liečbu na krčnom oddelení, lebo poranenie
zasiahlo okrem očí aj uši, kompletné laboratórne vyšetrenia, vyšetrenia klinickej biochémie
a rádiognostické.
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Nadštandardné izby
Novou ponukou Rooseveltovej nemocnice

je tzv.nadštandardná izba. Je súčasťou JIS

oddelenia Chirurgickej kliniky. Nadštandard pozostáva z 2 samostatných miestností, kúpeľne
so sprchou a toaletou. Jedna miestnosť je vybavená čalúnenou sedacou súpravou určenou pre
návštevy pacienta. Samotná miestnosť pre pacienta je vybavená špeciálnou polohovateľnou
posteľou. v miestnosti je k dispozícii televízor, telefónna linka a prípojka na internet.
Doplatok za pohodlie izby na jeden deň je 600,-Sk, pričom suma zahŕňa iba ubytovanie.
V prípade hospitalizácie v nemocnici je možné si izbu objednať v infocentre nemocnice.
Pre darcov krvi
Mesto príspevkami na MHD oceňovalo držiteľov Janského plakety 11 rokov
Po jedenástich rokoch hrozí darcom krvi v Banskej Bystrici, že mesto už ich dobročinnosť
neocení príspevkom na cestovanie v mestskej doprave (MHD). Po prvý raz sa totiž
v mestskom rozpočte pre držiteľov Janského plakety nepočíta so žiadnou sumou. Spočiatku
mali darcovia krvi cestovanie v MHD úplne bezplatné, pred troma rokmi im mesto začalo
vyčleňovať konštantnú sumu 1,5 milióna korún. Tá sa podľa počtu darcov rozpočítala na
doplnenie kreditu v ich čipových kartách. Minulý rok vyšlo na „strieborných“ darcov po vyše
1 000 korún, na „zlatých“ a „diamantových“ po vyše 2 000 korún. „Okrem toho majú
darcovia krvi voľný vstup na športové podujatia na futbalovom a hokejovom štadióne, krytú
plaváreň a kúpalisko ako aj na kúpalisko v Sliači. Toto by podľa prísľubu majiteľov
a prevádzkovateľov týchto zariadení malo zostať zachované aj v tomto roku,“ povedal 17.
februára pre médiá predseda banskobystrického Klubu darcov krvi Ján Hudec. Ako dodal,
tieto výhody zostávajú jedným z mála zachovaných prejavov uznania zo strany spoločnosti.
Veľkým sklamaním bolo najmä zrušenie možnosti odpisov z daní za bezplatný odber krvi.
„Na jednej strane plačeme, že je málo darcov, a na druhej ich nijako nepodporujeme. Sme
jediným štátom v Európe, kde sa darovanie krvi nemôže odpísať z daní,“ povedal Hudec. Ako
dodal, neporovnateľný je aj prístup zdravotných poisťovní. „V takom Česku sa poisťovne
predháňajú v tom, ako sa snažia darcov krvi získať, u nás nič také nie je,“ dodal Hudec. Podľa
hovorkyne Mesta Banská Bystrica magistrátu Dagmar Svešnikovej príspevok na MHD pre
darcov krvi ešte mesto môže poskytnúť. „Je tu možnosť, že pri schvaľovaní záverečného účtu
mesta sa suma vyčlení z prebytku z minuloročného hospodárenia,“ povedala Svešniková.
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Poliklinika
Riaditeľa banskobystrickej Polikliniky Gabriela Bukového 27. júna poslanci zastupiteľstva
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) z tohto postu odvolali. Dôvodom bolo, ako
pre médiá uviedla hovorkyňa Úradu BBSK Eva Berčíková, viacero prípadov nedodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v tomto zdravotníckom zariadení zistil Útvar
hlavného kontrolóra BBSK. Dochádzalo tam i k porušovaniu interných organizačných
a riadiacich noriem. Finančnú kontrolu vykonali na základe žiadosti Odboru ekonomickej
kriminality Úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru
(OR PZ) v Banskej Bystrici. Ten kontrolórov požiadal o spoluprácu pri vykonávaní následnej
finančnej kontroly hospodárenia s peňažnými prostriedkami. So zameraním na bežné príjmy
a bežné

výdavky

polikliniky.

Závažné

prípady

porušenia

odhalili

v jedenástich

prípadoch. O výsledku kontroly už informovali orgány činné v trestnom konaní.Kontrolóri
okrem iného zistili nedodržanie zmluvných podmienok a ustanovení Obchodného zákonníka.
Išlo aj o duplicitné uzatváranie zmlúv a vzájomné zápočty faktúr bez dohody oboch strán, iba
na základe jednostranného aktu dodávateľa kontrolovaného subjektu. V poliklinike chýbali
niektoré prvotné účtovné doklady zabezpečujúce preukázateľnosť výdavkov, nákup tovaru
a služieb v hodnote vyše 264 tisíc korún bez uskutočnenia verejného obstarávania. Používali
aj zastarané kalkulácie nákladov pri fakturovaní poskytnutých výkonov.
Bývalý riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Bucek dá peniaze nemocnici
Bývalý riaditeľ Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Michal Bucek, ktorý vyhral spor
s Ministerstvom zdravotníctva SR o neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru,
dostal 314 tisíc korún ako ušlú mzdu za obdobie, v ktorom nebol vo funkcii. Peniaze použije
na detskú onkológiu a na vybavenie interiéru sanitky v nemocnici. Bývalý riaditeľ 23. marca
pre médiá uviedol, že z časti prostriedkov vykryje náklady na súdny spor. Buceka najmä mrzí,
že peniaze išli z rozpočtu nemocnice, hoci na tom mala najmenšiu vinu. Exriaditeľ
predpokladá, že celý prípad uzavrie škodová komisia nemocnice. S Bucekom ako
riaditeľom nemocnice rozviazali pracovný pomer 3. marca minulého

roku

pre závažné

porušenie pracovnej disciplíny. Bucek žaloval ministerstvo, že
rozviazanie pracovného pomeru bolo v rozpore so Zákonníkom práce.
i odvolací

senát

Krajského

súdu

mu

dali

Okresný
za

súd
pravdu.

Bucek sa porušenia pracovnej disciplíny mal dopustiť tým, že na
miesto vedúceho oddelenia stravovania a liečebnej výživy nemocnice

zamestnal

inžiniera
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a nie lekára, čo je v rozpore s uznesením MZ SR. Zistila to ministerská kontrola v súvislosti
s výskytom salmonelózy. Bucek sa bránil tým, že za kvalitu stravy bol zodpovedný lekár na
úväzok. Odvolací ani prvostupňový súd sa nezaoberali skutkom, pre ktorý ministerstvo
okamžite s Bucekom skončilo pracovný pomer. Pretože odvolanie v marci 2005 bolo
neplatné, druhé odvolanie z funkcie riaditeľa Bucekovi osobne doručila bez dátumu a bez
udania dôvodu zamestnankyňa rezortu 17. januára 2005. Bucek pracuje v nemocnici ako lekár
na traumatológii.
V Banskobystrickom kraji o 20 percent viac chorých
Chorobnosť na respiračné ochorenia stúpla vo februári v roku 2005 v Banskobystrickom kraji
o takmer 20 percent. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica
zaznamenal spolu 4 364 ochorení, čo znamená chorobnosť 657 prípadov na 100-tisíc
obyvateľov. Najviac postihnuté sú okresy Revúca s 1 372 a Poltár s 1 326 ochoreniami na
100-tisíc obyvateľov. Vo všetkých ostatných okresoch je chorobnosť hlboko pod hranicou 1
000 zo 100-tisíc. „Nárast ochorení propisujeme najmä návratu detí z prádznin ako aj vývoju
počasia. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je však výskyt nižší o 14 percent,“
povedala 18. februára pre médiá vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie RÚVZ Viera
Morihladková. Viac chorých je vo všetkých vekových kategóriách, najväčší – vyše 20percentný nárast bol v skupine 15- až 59-ročných. Ide o chrípke podobné respiračné
ochorenia, výskyt chrípky zatiaľ v kraji nezaznamenali.
Deň narcisov
Dňa 8. apríla vyše 220 dobrovoľníkov sa v Banskej Bystrici a Brezne zapojilo do osvetovej
kampane a finančnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. V uliciach oboch miest
rozdávali za dobrovoľný príspevok 24 400 umelých a 4 200 živých narcisov. Zdravotná sestra
Eva Malachovská z banskobystrickej pobočky Ligy proti rakovine uviedla, že medzi
dobrovoľníkm boli skauti, študenti Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Strednej
zdravotníckej školy ako aj lekári a sestry onkologického oddelenia Rooseveltovej nemocnice.
„Z výnosu zbierky posielame tento rok polovicu do centrály Ligy v Bratislave, polovica
zostane v našej nemocnici. Vlani v Banskej Bystrici vyzbierali 191 125 a v Brezne 53 450
korún,“ povedala Malachovská. Dodala, že zatiaľ mali každý Deň narcisov úspešnejší než
predchádzajúci. Predsedom banskobystrickej pobočky Ligy proti rakovine

je MUDr.

Radomír Kadleček, lekár onkologického oddelenia Rooseveltovej NsP a jeho zástupkyňou je
Eva Malachovská , sestra na ongolog. oddelení Rooseveltovej NsP.
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Samosprávy aktuálne o zdravotníctve
Dňa 4. 11. 2005 sa na pôde BBSK uskutočnilo celoslovenské stretnutie vedúcich odborov
zdravotníctva a lekárov samosprávnych krajov k aktuálnym problémom poskytovania
zdravotnej starostlivosti.Najpálčivejší problém predstavovali dlhy a hrozba exekúcií
zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. V ich pôsobnosti je 28
nemocníc a 26 polikliník. Celkový dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti VÚC je za
obdobie rokov 2003,2004 a 1. polrok 2005 cca 4 miliardy Sk. Dlh v takejto výške nie sú
schopné samosprávy riešiť vlastnými silami. Vzhľadom k tomu, že nemocnice prešli na
samosprávne kraje ako ekonomicky nefungujúce zariadenia a akékoľvek stabilizačné
opatrenia trvajú minimálne 2 roky, prítomní trvali na tom, aby sa k nemocniciam VÚC
pristupovalo rovnako ako k nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a roky 2003 –
2004 boli oddĺžené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Uvoľnenie exekúcií pri financovaní
zdravotníctva na súčasnej úrovni je likvidačné. V priebehu rokov 2004 a 2005 prešlo na
samosprávy množstvo kompetencií v rámci preneseného výkonu štátnej správy a preto bola
vznesená požiadavka na rozpočet MZ SR, ktoré ako odvetvové ministerstvo je v zmysle § 6
Zákona 302/2001 Z.z o samosprávnych krajoch povinné financovať prenesený výkon štátnej
správy.a v súvislosti s prechodom kompetencií v rokoch 2004 a 2005 neboli uvoľnené pre
samosprávne kraje žiadne prostriedky. Zaoberali sa aj neoficiálnymi výsledkami súťaže na
poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, kde vyslovili znepokojenie nad obsadením
jednotlivých staníc rozličnými poskytovateľmi, z čoho vyplýva obava o koordináciu
poskytovania záchrannej zdravotnej služby Na stretnutí hovorili tiež o schvaľovaní poplatkov
za prednostné ošetrenie a schvaľovanie ordinačných hodín, problematika očakávanej
pandémie chrípky a pripravenosť štátu a samosprávy na jej prepuknutie.
Letecká záchranná služba ATE
Pohotový zákrok Leteckej záchrannej služby ATE z Banskej Bystrice 26. júla zachránil život
54-ročného Vladimíra R. z obce Stožok pri Detve. Privolaná služba Rýchlej zdravotnej
pomoci z Detvy konštatovala, že muž skolaboval na infarkt myokardu. Lekár usúdil, že
prevoz sanitkou do nemocnice by zrejme neprežil, preto požiadal o pomoc Leteckú záchrannú
službu ATE. Po resuscitácii a podaní liekov pacienta bezpečne previezli 26. júla 2005
vrtuľníkom do nemocnice v Banskej Bystrici.
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Údaje o peľových alergénoch
Druhový prehľad aktuálnych alergénov v ovzduší a ich koncentráciu, jej predpokladané
trendy i prognózu na nasledujúci týždeň si mohliod začiatku septembra Banskobystričania
alergickí na peľ pozrieť na svetelnej tabuli Slovenského hydrometeorologického ústavu
(SHMÚ) na banskobystrickom Námestí slobody. Verejnosti sú tak na frekventovanom mieste
dostupné údaje, ktoré alergikom uľahčia rozhodnutia o dávkovaní liekov alebo úprave
životostprávy. Umožnila to dohoda banskobystrického Mestského úradu, Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (RÚVZ) a SHMÚ. Ako verejnosť informovala hovorkyňa magistrátu
Dagmar Svešniková, údaje na tabuli budú aktualizované týždenne. Poskytujú ich pracovníci
RÚVZ podľa údajov z monitorovacej stanice ústavu. Stav a vývoj peľovej situácie mohli
alergici získať aj na internetovej stránke RÚVZ (www.szubb.sk).Mesto Banská Bystrica Referát životného prostredia a Kabinet Zdravé mesto Mestského úradu na základe spolupráce
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) - oddelenia Biológie životného
prostredia, MUDr. Hochmuthom - alergológom FN FDR a SHMÚ Bratislava sa dohodlo na
obnovení zverejňovania aktuálnych informácií prostredníctvom tohto média. Širokej
verejnosti sú tak na frekventovanom mieste dostupné údaje, ktoré uľahčia občanom mesta
s uvedenou diagnózou rozhodnutie o dávkovaní liekov, resp. úpravy životosprávy.
Údaje, ktoré sú aktualizované každý týždeň, poskytujú pracovníci RÚVZ podľa výstupov
monitorovacej stanice ústavu. V rámci tohto spravodajstva je uvádzaný druhový prehľad
aktuálnych alergénov v ovzduší a ich koncentrácia, jej predpokladané trendy a prognóza na
nasledujúci týždeň.

Preventívne vyšetrenia zdravia
Mesto Banská Bystrica ponúklo v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
(RÚVZ) svojim občanom pravidelné preventívne vyšetrenia. V priestoroch mestského úradu
ich druhý pondelok v mesiaci vykonávali pracovníčky poradne zdravia RÚVZ. Ako médiám
uviedla Ing. Renata Dobrová z Referátu životného prostredia a kabinetu Zdravé mesto
banskobystrického magistrátu, vyšetrenia boli podľa záujmu zamerané na zisťovanie výšky
hladiny celkového a HDL cholesterolu, glukózy, triglyceridov v krvi, krvného tlaku či
zastúpenia telesného tuku. Ich súčasťou býva aj test zdravé srdce a poradenstvo pre zdravú
výživu, odvykanie od fajčenia a poskytovanie ďalších informácií v oblasti zdravého životného
štýlu. Vzhľadom na potrebu diagnostiky nalačno sa vyšetruje od 7:00 do 11:00 hod. Pri
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opakovanú kontrolu v primeranom časovom odstupe. „O tieto vyšetrenia bol veľký záujem
nielen medzi pracovníkmi magistrátu, ale aj ostatnými občanmi,“ uviedla Ing. Renáta
Dobrová. Pripomenula, že niekoľkým občanom už na základe vyšetrení odporučili návštevu
u špecialistu, hoci sa subjektívne cítili zdraví. „V počiatočných štádiách vzniku
kardiovaskulárnych a ostatných civilizačných ochorení sa pri liečbe dosahujú veľmi dobré
výsledky, samozrejme, za podmienky spolupráce pacienta s lekárom,“ dodala Dobrová.
Poradenstvo a vyšetrenia sú pre záujemcov bezplatné. Náklady na spotrebovaný diagnostický
materiál v záujme uprednostňovania prevencie pred liečením ochorení uhrádza město Banská
Bystrica.
Krajské stredisko Integrovaného záchranného systému
Vyše 414 tisíc prichádzajúcich hovorov zaregistrovali za prvý polrok na linke Krajského
strediska Integrovaného záchranného systému (KS IZS) zriadenom na Krajskom úrade (KÚ)
v Banskej Bystrici. Z nich však až viac ako 409 tisíc, teda 97,6 percenta, bolo neoprávnených,
takzvaných márnych.“Najviac neoprávnených volaní, takmer 96 tisíc, sme zaregistrovali
v máji. Naopak najmenej, vyše 53 tisíc, v apríli. Z oprávnených volaní bolo 2 111
adresovaných zdravotnej záchrannej službe, 1 470 policajtom a 678 hasičom. Pracovníci KS
IZS vybavili 767 oprávnených volaní,“ uviedol 3. júla pre médiá vedúci odboru krízového
riadenia KÚ v Banskej Bystrici Marián Vazan.Od 1. júla 2003, keď spomínané
banskobystrické stredisko IZS zriadili a na ktoré sa možno nepretržite dovolať, až do konca
tohtoročného júna zaevidovali vyše 1,6 milióna prichádzajúcich hovorov. Ako povedal Vazan,
z nich až približne 97,5 percenta bolo márnych. „Pozitívom je, že počet volaní neustále stúpa
a na KS IZS denne z celého kraja volá od 2 500 do 3 000 ľudí. Veľkým negatívom však je, že
len asi 2,5 percenta je oprávnených volaní. Ostané enormne zaťažujú nielen linku, ale aj
pracovníkov strediska. Márne volania nie sú orientované na pomoc alebo radu v tiesni. Sú
zbytočné, veľmi často arogantné a veľa ľudí sa nimi baví, pretože volanie je bezplatné a nič
ich to nestojí,“ konštatoval prednosta banskobystrického KÚ Milan Kepeňa. Zmienil sa aj
o tom, že zákon síce umožňuje uložiť za takéto volanie pokutu až do výšky 50 tisíc korún,
avšak v praxi sa to realizovať nedá. Ďalšie právne normy neumožňujú presne a zákonným
spôsobom

identifikovať

volajúceho,

a tak

ho

sankcionovať.Poznatky

z pôsobenia

banskobystrického KS IZS potvrdzujú, že má svoje opodstatnenie. Jednotlivé strediská majú
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však pôsobnosť iba v krajoch, nie sú prepojené v rámci Slovenska. Už sa však pripravujú
projekty na jeho dobudovanie a celoplošné prepojenie. Štát na to vyčlenil 350 miliónov korún
a projekt sa má realizovať do konca júna roku 2007,“ informoval Kepeňa.

Sociálna starostlivosť
Občianske združenie ADRA
ADRA je v súčasnosti jednou z najväčších mimovládnych humanitných organizácií vo svete.
V roku 1997 ADR-e udelili štatút konzultanta pri OSN, ktorý jej dáva unikátnu príležitosť
zasiahnuť svojím hlasom v medzinárodnom spoločenstve. Počet jej zamestnancov narástol
celosvetovo z pôvodných 600 na 4 tisíc a v súčasnosti má zastúpenie vo viac ako 120
krajinách sveta. Na pomoc obetiam rumunských povodní išla pomoc z Banskej Bystrice.
Približne dve tony oblečenia pre rumunských občanov postihnutých ničivými povodňami
vyexpedovalo 21. júla Občianske združenie (OZ) ADRA Slovensko z Banskej Bystrice do
zariadenia Ministerstva vnútra SR v Limbachu. Odtiaľ ho presunie rezort s ostatnou
humanitárnou pomocou do Rumunska. „Oblečenie sme dostali z Nemecka pre slovenské
sociálne slabšie rodiny. Približne tretinu sme však vyčlenili pre Rumunov, ktorí sú teraz vo
vážnejšej situácii a potrebujú pomoc viac, ako naši ľudia. Okrem toho sme nakúpili za 33 tisíc
korún mydlo a za 17 tisíc korún toaletný papier. Pôvodne sme chceli poslať aj potraviny, ale
rumunské zákony neumožňujú takýto dovoz,“ informoval médiá riaditeľ OZ ADRA
Slovensko so sídlom v Banskej Bystrici Pavel Cimerman. Na pomoc postihnutým júlovými
záplavami v Rumunsku vyhlásilo OZ ADRA Slovensko verejnú finančnú zbierku. Peniaze
použili na obnovu zničených obydlí pre rodiny s deťmi a starších ľudí. Občania mohli
príspevkom prispieť na čísle účtu: VÚB 49 75 24 13 12/ 0200, variabilný symbol 3333.
Na Slovensku pôsobí ADRA od roku 1994, teraz už ako OZ. Má vyše 50 zborov a známe je
predovšetkým pomocou sociálnym ústavom, detským domovom a ľuďom nachádzajúcim sa
v sociálnej núdzi. Združenie pomáhalo i v zahraničí, v Rumunsku, Turecku a na Ukrajine.
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Mimovládne organizácie

Ľudia z rodu Rómov
Kultúrne združenie Rómov na Slovensku v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým
strediskom a Mestom Banská Bystrica zorganizovali v dňoch 22.-.23. apríla už 4. ročník
kultúrno-spoločenského podujatia pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov : Ľudia z rodu
Rómov. Jeho súčaťou bola prehliadka umeleckej a remeselnícekj činnosti a galaprogram, na
ktorom vystúpila česká skupina Bengas. Cieľom podujatia bolo poukázať, že romské
minoritné obyvateľstvo Pohronia i Horehronia má široký potenciál remeselníckej a výtvarnej
výroby, záujmovú činnosť a snahu o porozumenie s majoritnou spoločnosťou so zachovaním
vlastných etnických kultúrnych dedičstiev, akými sú mzikalita, rytmus, temperament, nadanie
na umelecký prejav. .

Nadácia Ekopolis
Projekt integrácie - Rómov Mimovládne organizácie, školy, samosprávy, ale aj podnikatelia
z Rimavskej Soboty a okolia mohli do 27. septembra predkladať Nadácii Ekopolis projekty na
podporu spoluprácu majoritnej väčšiny a rómskej menšiny. Napomáhať majú predchádzaniu
možným

konfliktom

a nedorozumeniam

medzi

majoritnou

a minoritnou

skupinou

spoločnosti.“V rámci programu integrácie Rómov podporí nadácia v tomto kole projekty do
výšky 300 tisíc korún. Podmienkou je, aby pochádzali priamo z rómskeho prostredia
a prispievali k riešeniu jeho problémov. Žiadatelia sa naučia vypracovať projekty, aby mali
väčšiu šancu byť úspešné. Nadácia Ekopolis pripravuje pre Rómov tiež tréningy, ktoré im
pomôžu lepšie komunikovať, riešiť konflikty, spolupracovať a vytvárať partnerstvá,“ uviedla
10. septembra pre médiá manažérka Nadácie Ekopolis so sídlom v Banskej Bystrici Henrieta
Hrinková. Program integrácie Rómov prijal od roku 2003 spolu 32 žiadostí v hodnote 4,5
milióna korún. Doteraz nadácia podporila 21 projektov v sume bezmála 1,8 milióna korún.
Priamo v Rimavskej Sobote a v jej okolí prispela sumou 213 tisíc korún na realizáciu 9
projektov. Uzávierka ďalšieho kola Programu integrácie Rómov je naplánovaná na 30.
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novembra 2005. Bude sa týkať troch podporovaných lokalít - Kežmarku, Prešova, Rimavskej
Soboty a ich okolia.
Podpora cyklotrás. Sumou 618 tisíc korún podporuje Nadácia Ekopolis so sídlom v Banskej
Bystrici budovanie štyroch trás určených na bicyklovanie, prechádzky, in-line korčuľovanie,
pre vozičkárov a podobne. Cesty pre zdravší život, takzvané greenways, pribudnú
v Bratislave - Devíne, Martine, Prešove a medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Celková
dĺžka podporených trás dosiahne 60 kilometrov a budú slúžiť ľuďom na rekreáciu,
športovanie a nemotorovú dopravu.
„Združenie BicyBa v Bratislave už vyznačilo na Moravskej cykloceste v Devíne pri
Bratislave časť pruhov pre bicyklistov a pre chodcov. V jeseni plánujú uskutočniť
dopravnú štúdiu prepojenia tejto cyklocesty s centrom Devínskej Novej Vsi a do jari
uskutočniť potrebné úpravy,“ informoval Sumou 618 tisíc korún podporuje Nadácia
Ekopolis
19. septembra novinársku obec programový manažér projektov Greenways 2005 Ján Roháč.
Občianske združenie SZOPK v Martine v spolupráci so združením TBS-JUS už dokončujú
úpravy a značenie rekreačných trás pre bicyklistov, bežcov a bežkárov v lokalite Jedľoviny.
Ich otvorenie predpokladajú v októbri. Cykloklub Poľana pokračuje s úpravou a vyznačením
trasy medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, pričom spolupracuje s tamojšími samosprávami.
Premena opustenej lesnej železnice na cyklotrasu v Zlatej Bani pri Prešove sa kvôli ťažbe
dreva a daždivému počasiu zdržala, avšak aj ju chcú ukončiť v jeseni.

Rekonštrukčné práce
Takmer 29 miliónov korún si vyžiadala rekonštrukcia a úprava troch zariadení sociálnych
služieb, zriaďovateľom ktorých je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej
Bystrici. Najviac peňazí, približne 15,5 milióna korún na ne poskytli Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR a asi 10 miliónov korún Európska banka pre obnovu
a rozvoj (EBOR). Bezmála 3,5 milióna korún išlo z rozpočtu BBSK.“Rekonštrukciou
objektov sa rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb pre viacerých klientov, čím sa znížia
priemerné náklady na jedného človeka. Umožnilo to zaviesť aj nové formy poskytovania
služieb a modernizáciu prevádzky zariadení. Zvýšili sa tiež hygienické a ubytovacie štandardy
pre klientov,“ 7. septembra informovala médiá hovorkyňa Úradu BBSK Eva Berčíková. Už
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v júli nákladom takmer 6,6 milióna korún dokončili rekonštrukciu podkrovia budovy Domova
sociálnych služieb Symbia Zvolen, kde realizovali Projekt chránených dielní. Objekt slúži
autistom v detskom veku a mentálne postihnutým deťom, pre ktoré vytvorili pracovné dielne
a inštalovali výťah. Svojmu účelu už slúži aj zrekonštruované podkrovie DSS Doména Žiar
nad Hronom za vyše 3,1 milióna korún. Umožnilo to okrem iného zriadiť denný stacionár pre
ďalších klientov – mentálne postihnuté deti a takzvaných mladých dospelých. Do konca
septembra plánujú ukončiť najväčšiu akciu za približne 19,2 milióna korún - prestavbu
objektu pre DSS na Dolnej Striebornej ulici v Banskej Bystrici. Bude náhradou za DSS na
Lazovnej ulici. Na objekt, v ktorom DDS sídlil si totiž uplatnila reštitučný nárok cirkev.
Deviate Hniezdo záchrany pre nechcených novorodencov
Dňa 15. decembra otvorili deviate Hniezdo záchrany nechcených novorodencov – verejný
inkubátor pre nechcených novorodencov na Slovensku otvorilo 15. decembra občianske
združenie Šanca pre nechcených v banskobystrickej Rooseveltovej nemonici. Umiestnené je
pri vchode do návštevnej haly lôžkovej časti nemocnice, čo je miesto zaručujúce dostatočnú
anonymitu matiek, ktoré sa rozhodnú svojho novorodenca do Hniezda záchrany odložiť.
Vchod je totiž pre verejnosť otvorený len počas návštevných hodín od 15:00 do 17:00,
v dňoch pracovného pokoja od 13:00 do 16:00. Zriadenie verejného inkubátora v Banskej
Bystrici stálo zhruba 750-tisíc korún, sponzorsky ho uhradila spoločnosť SHP Harmanec.Ako
uviedla prezidentka OZ Šanca pre nechcených Anna Ghannamová, banskobystrické Hniezdo
záchrany je šiestym radu totoročne otvorených, v piatok k nemu pribudne ďalšie v Košiciach.
Spolu a s troma otvorenými vlani ich teda bude na Slovensku desať. Doteraz sa vo verejných
inkubátoroch našlo päť zdravých novorodencov. Odkedy fungujú, našlo sa jedno mŕtve
pohodené dieťa, čo je o šesť menej než priemerne ročne pred otvorením prvého Hniezda
záchrany. „Naše OZ uprednostňuje utajený pôrod v nemocnici, pretože je pre mamičku aj
dieťa bezpečnejší. Ale vždy bude istá skupina žien, ktoré možnosť utajeného pôrodu
nevyužijú. Preto Hniezda záchrany vhodne režim utajeného pôrodu dopĺňajú,“ zdôraznila
Ghannamová. Pripomenula, že od januára budú môcť verejné inkubátory legálne zriaďovať aj
jednotlivé nemocnice. „Boli by sme radi, keby nemocnice prevzali štafetu a my im darujeme
naše know-how aj samotný pojem Hniezdo záchrany a organizačne im pomôžeme,“ povedala
Anna Ghannamová s tým, že OZ Šanca pre nechcených by sa chcelo venovať ďalšiemu
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projektu – Náruč záchrany. V rámci neho chce vytvárať stacionáre pre ženy, ktoré si chcú
dieťa nechať, ale nemajú na to vhodné domáce prostredie.

III. snem Slovenského Červeného kríža
Voľbou nových orgánov a prijatím koncepcie na ďalšie štyri roky skončil sa 11. júna
v Banskej Bystrici 3. riadny snem Slovenského Červeného kríža

Novou prezidentkou

národnej humanitárnej organizácie sa stala bývalá riaditeľka Strednej zdravotníckej školy
v Trenčíne a dlhoročná funkcionárka SČK Helena Kobzová. Funkcie viceprezidentov SČK
ďalšie štyri roky budú zastávať lekári Albert Hačko z Topoľčian a Martin Heriban z Trnavy.
Nová prezidentka sa chce „sústrediť na obnovu dôvery medzi funkcionármi, dobrovoľníkmi,
profesijnými pracovníkmi Slovenského Červeného kríža, pokúsiť sa o novelizáciu alebo
o prijatie nového zákona o Slovenskom Červenom kríži, ktorý môže vytvárať optimálnejšie
podmienky pre celkovú činnosť, poskytnúť pomoc územným spolkom, sieť ktorých je po
celom Slovensku a prostredníctvom ich sa riešia lokálne problémy“. Snem schválil zmeny
Stanov SČK, ktorými sa posilnila právomoc i zodpovednosť Najvyššej rady, posilnila sa
právomoc Územných spolkov. Nové stanovy vyriešili aj problém čo v prípade, že prezident
SČK nemôže z rôznych dôvodov vykonávať funkciu. Táto zmena sa stala po tom, čo
Výkonná rada SČK 6. júna minulého roku dočasne pozastavila výkon funkcie prezidentovi
SČK Milanovi Kručayovi. Dôvodom na to bolo podozrenie z údajného korupčného správania.
Podľa schválenej koncepcie sa SČK do roku 2009 okrem iného sústredí na rozširovanie
členskej základne z radov mladých ľudí, na bezpríspevkové darcovstvo krvi, na výučbu
predlekárskej prvej pomoci, na pripravenosť na katastrofy a na medzinárodné humanitárne
aktivity. Nové vedenie SČK v spolupráci so samosprávnymi krajmi chce lepšie využívať
svojich 20 zariadení napríklad pre týrané ženy, bezdomovcov a iných sociálne odkázaných
občanov.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Momentálna sociálno-ekonomická situácia obyvateľstva odzrkadľuje vo forme dopadov stav
celej spoločnosti a je realitou života, že veľa ľudí žije na hranici blížiacej sa k životnému
minimu. Stav jednotlivcov a rodín sa odvíja hlavne od pracovných možností a príležitostí ako
aj od schopnosti zamestnať sa, respektíve rekvalifikovať sa v oblasti, ktorá je na trhu práce
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dopytová. Ako si dobre uvedomujeme niektorí spoluobčania sú zaradení do kategórie
nezamestnateľných nezamestnaných a ich zamestnanie sa je problematické niekedy
pripomínajúce sizyfovský údel. Systém dávok hmotnej núdze nepokrýva reálne potreby
obyvateľstva a aj z toho dôvodu vznikajú situácie, ktoré vedú k neplneniu si niektorých
povinností následkom čoho je ohrozená rodina s deťmi resp. jednotlivec. Rodina alebo
jednotlivec sa ocitne v krízovej situácií a je odkázaný na sieť pomoci, či už vo forme
poradenstva alebo vo forme poskytnutie relevantných služieb, ktoré zabezpečuje MsÚ
v Banskej Bystrici v spolupráci s neštátnymi subjektami a štátnou správou.
V roku 2005 prebehol rad zmien aj v oblasti legislatívy prostredníctvom ktorej prešli niektoré
kompetencie do pôsobností obcí. V oblasti krízovej intervencie je táto pôsobnosť bez
finančného krytia zo strany štátu – teda v originálnej pôsobnosti obce. Jedným z hlavných
legislatívnych dokumentov vymedzujúci činnnosti v sociálnej oblasti je zákon č. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v platnom znení. Nemenej
dôležitým zákonom v danej oblasti je aj zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení. Tieto
dva dokumenty jasne naznačujú záujem štátu smerovať sociálnu politiku na zachovanie
rodinných väzieb a rodiny ako celku, čo je záujmom nielen štátu ale aj samosprávy. Na druhej
strane, štát prijíma také reštrikčné opatrenia, ktorými sám degraduje status rodiny a riešenie
krízových stavov ponecháva v pôsobnosti samosprávy s minimálnou spoluúčasťou na
financovaní tejto najproblematickejšej skupiny obyvateľstva.
Človek, či už ako samostatne žijúca osoba, alebo rodina sa v dnešnej dobe môže ocitnúť
v životnej situácii, ktorú bez pomoci iných nevie sám riešiť a preto mu RSVaBP MsÚ
v spolupráci so štátnymi a neštátnymi subjektmi vytvoril podmienky v rámci sieti zariadení
krízovej intervencie rozdelenej do troch hlavných skupín:
Krízová intervencia pre rodiny s deťmi
Krízová intervencia pre samostatne žijúce osoby a páry ( bez maloletých detí v ich
starostlivosti ) v produktívnom veku
Krízová

intervencia

pre

samostatne

žijúce

osoby

a páry

bez

maloletých

detí

v postproduktívnom veku.
Základná filozofia ponímania krízovej intervencie tkvie v troch základných princípoch
prežívania a vnímania svojho statusu :
a) VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA
b) BUDOVANIE KREDITU
c) REÁLNE BÝVANIE – „Každý býva v tom na čo má“
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Princíp vnútornej motivácie
Siete zariadení sú rozlíšené na kvalitatívnej úrovni v troch stupňoch od bazálnej úrovne
postupne k zvyšovaniu kvality, avšak pri zachovaní príslušného statusu kvality, ktorý si môžu
v reálnom živote zabezpečiť aj vlastnými silami. Bolo by nereálne budovať sieť s vybavením,
ktoré si v bežnom živote nemôžu zadovážiť, lebo by to evokovalo uspokojenie s tým
základným bez vnútornej motivácie isť do niečoho lepšieho - vyústením čoho by malo byť
osamostatnenie sa bez potreby podpory zo strany inštitúcií. V tomto prípade môžeme hovoriť
o tom, že aj kvalita prostredia je výchovným činiteľom, ktorý podnecuje k aktivite a zmene
spôsobu bytia smerom k zvyšovaniu statusu a utility jednotlivca alebo rodiny.
Princíp budovania kreditu
Klient svojou aktivitou zabezpečuje sebe resp. rodine zvyšovanie kvality žitia, čím prejavuje
záujem ísť smerom k osamostatneniu. Základným meradlom je zamestnanie sa a zvyšovanie
pravidelného príjmu smerujúceho k eliminácii pasívneho postoja, ktorý mu neumožňuje
postup v sieti. Tento postoj sa dá zjednodušene chápať aj : „ Pomôž sebe svojou aktivitou
a spoločnosť pomôže tebe podľa stanovených pravidiel a možností“. Z tohto princípu
vychádza aj nasledovný princíp.
Princíp reálneho bývania
„Každý býva v tom, na čo má.“ - tento postoj jasne hovorí sám za seba. Je nereálne
prideľovať ubytovanie resp. byty klientom, ktorých režijné náklady spojené s užívaním
ubytovania alebo bytu sú v takej výške, že ohrozujú ich minimálny status žitia. Opačným
postojom by sme si vytvárali balík neplatičov a klientov zaťažených záväzkami, ktoré im
neplatením vznikli.
Budovaním kreditu dostávajú klienti možnosť bývať v lepších podmienkach, ktoré sú pre nich
únosné vzhľadom na ich príjem za predpokladu vyvíjania aktivity.
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Partnerský princíp pri budovaní sietí krízovej intervencie
Základom budovania sietí je partnerstvo samosprávy, štátnej správy a neštátnych subjektov.
Partnerstvo v určitom zmysle vzniká aj medzi poskytovateľmi služieb a samotným
klientom.Zariadenia sú dynamickou sieťou, ktorá funguje tak smerom nahor ako aj smerom
nadol, čo názorne vypovedajú aj nasledovné grafické znázornenia.Vzhľadom na skutočnosť,
že každý jedinec je individualitou samou o sebe a každé rodinné prostredie je odlišné, nedá sa
problematika ponímať v zjednodušenom zmysle stanovených neadresných dotácií na sanáciu
rodinného prostredia paušálne. Z toho dôvodu je každá rodina posudzovaná individuálne
a prostriedky určené na sanáciu materiálneho prostredia konkrétnej rodiny budú posudzované
adresne a účelovo, tak aby nedochádzalo k plýtvaniu finančných zdrojov v tých rodinách,
ktoré naoko deklarujú ochotu meniť veci a v realite im ide iba o elimináciu platieb, ktorými sú
zaviazaní voči DeD. V tejto oblasti taktiež platí, že priorita je v skvalitňovaní väzieb medzi
rodičmi a deťmi a až potom je matéria.
STAROSTLIVOSŤ O MLADÝCH DOSPELÝCH z DeD.
Ďalšou oblasťou, ktorá prešla do pôsobnosti samosprávy je starostlivosť o mladých dospelých
po ukončení ústavnej starostlivosti v Detskom domove. Pre tento účel sa za spolupráce s BPM
s.r.o. Banská Bystrica a za spolupráce partnerov v roku 2005 začalo pracovať na realizácii
zámeru pomoci tejto komunite, čoho výsledkom by malo byť dočasné bývanie „Tymian“.
Prioritou mesta je ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi a hlavne starostlivosť o deti
a rodinu a o deti žijúce mimo vlastnej rodiny formou pomoci v krízových situáciach
v nadväznosti na dostupnosť bývania a zamestnania sa aj mladým dospelým po ukončení
ústavnej starostlivosti. Súčasťou systému bude aj už spomínané Centrum pre rozvoj
rodičovských zručností „Bazalka“, ktoré sa bude nachádzať v tom istom objekte ako Dočasné
bývanie „Tymian“.Umiestnenie týchto dvoch zariadení v jednom objekte má svoju logiku
a opodstatnenie.
Na základe práce s mladými dospelými im budeme vytvárať možnosti na dočasné, ale neskôr
aj na nájomné bývanie, čím chceme naplniť reálne osamostatnenie sa tejto skupiny
obyvateľstva s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Skúsenosti z predchádzajúceho
obdobia nám ukázali, že keď sme umiestňovali mladých dospelých po ukončení ústavnej
starostlivosti do útulkov, bol ich status kvalitatívne znižovaný a strácali svoju dovtedajšiu
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identitu prijímajúc status žitia a bytia bezdomovca. Po krátkom období vyšla navnivoč aj
snaha štátu dať im vzdelanie a stali sa problémovými nezamestnanými. Z dôvodu, že chceme
predchádzať tomuto neduhu máme v úmysle zriadiť Dočasné bývanie pozostávajúce zo
samostatných bytových jednotiek so spoločnými sociálnymi zariadeniami. V tomto priestore
sa bude realizovať v spolupráci s ÚPSVaR BB, samosprávy a MVO – Úsmev ako dar, cielená
sociálna práca pre klientelu mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti, ako aj pre
mladých dospelých pochádzajúcich z náhradných rodín, v ktorých žili minimálne tri roky.
Počet maloletých detí pochádzajúcich z Banskej Bystrice v ústavnej starostlivosti predstavuje
počet 45 a počet maloletých detí v náhradnej rodinnej starostlivosti v meste Banská Bystrica
predstavuje počet 87.
SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI
V rámci spolupráce s inými samosprávami je najmarkantnejšia spolupráca s mestami Dolný
Kubín, Prešov, ktoré kopírujú fungujúce siete krízovej intervencie v ich meste. Postavenie
mesta Banská Bystrica je v tomto smere modelovým pre ostatné regióny Slovenska.
Referát RSVaBP intenzívne pripomienkuje legislatívne konania v prípadoch, kedy by prijatím
legislatívy dochádzalo k negatívnym dopadom na samosprávu. Pripomienkovanie a osobné
intervencie prebiehali na Banskobystrickom samosprávnom kraji, Ustredí práce, sociálnych
vecí a rodiny v Bratislave a na MPSVaR SR. Chybou pri prijímaní novej legislatívy je fakt, že
táto nie je v dostatočnej miere konzultovaná so samosprávou a niekedy sa ani nezaujíma
o stanovisko samosprávy ako budúceho vykonávateľa tejto legislatívy.
PRIORITY A OPATRENIA
Prioritou na rok 2006 je zachovanie sietí krízovej intervencie s rozšírením na nové druhy
sociálnych služieb potrebných na zabezpečenie originálnej pôsobnosti samosprávy v zmysle
platnej legislatívy. Dôležitý je aj rozvoj partnerských vzťahov založených na princípe
vyváženosti partnerov smerujúci k systému objednávania jednotlivých služieb, ktoré sú na
jednej strane dopytové zo strany obyvateľstva a na druhej strane vykrývajú zabezpečenie
povinnosti samosprávy vyplývajúcej z platnej legislatívy.
V oblasti bytovej výstavby by mala byť prioritou výstavba malometrážnych nenáročných
bytových jednotiek pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva dostupná aj tejto skupine
obyvateľstva.
334/413

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. © Podklady pre potreby
mesta vypracoval a kroniku mesta poskytol Mgr. Karol Langstein - vedúci RSVaBP MsÚ BB.
Referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ za rok 2005 hodnotil.
Referát sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ v Banskej Bystrici každoročne podáva správu
o činnosti v zmysle VZN č. 137/2004 o nakladaní s bytovým fondom v meste Banská
Bystrica a z dôvodu poskytnutia informácií pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici o sociálnej situácií, ako aj o pripravovaných zmenách v legislatíve týkajúcej sa
sociálnej a bytovej oblasti.

V zmysle VZN č. 137/2004 podáva správa informáciu o stave,

evidencií a prideľovaní bytov v meste Banská Bystrica.
V sociálnej oblasti správa jednak zhodnocuje prácu referátu na jednotlivých úsekoch
pôsobnosti referátu ako aj poukazuje na zmeny v prechode kompetencií zo štátu ako aj
nových originálnych kompetencii. Ďalej poukazuje na hrozby a potreby riešenia niektorých
problémov tak, aby nenastalo ich prehlbovanie a boli včasne podchytené. Vzhľadom na
pripravované zmeny zákonov v sociálnej oblasti v rámci ktorých bude rozširovaná činnosť
a súčinnosť samospráv pri napĺňaní stanovených činností je potrebné niektoré aktivity
zakomponovať do prípravy rozpočtu na rok 2007.
Sanácia rodinného prostredia v meste Banská Bystrica
Sanácia rodinného prostredia... tento pojem je v nás zakorenený už niekoľko rokov, avšak
pravdou je, že väčšina ju cielene nevykonávala, česť výnimkám. Jej poňatie je tak rozmanité
ako je rozmanitý folklór Slovenska. Čo región to iný štýl. Týmto nechcem urážať nádhery
folklóru, ale chcem poukázať na skutočnosť, že poňatie tohto pojmu si každý vykladá podľa
svojho a tak dovoľte aby som mohol prezentovať aj náš postoj k tomuto procesu.
Sanácia rodinného prostredia … je ťažké vystihnúť všetky metódy, formy a prostriedky
potrebné na elimináciu nepriaznivých vplyvov vyúsťujúcich do hrozieb vplývajúcich na
kvalitu žitia ohrozených skupín.
Sanovať sa dá všeličo, avšak v ponímaní sociálnej práce sanujeme v prvom rade medziľudské
vzťahy a prostredie, v ktorom majú títo ľudia žiť s aspektom upriamenia pozornosti na
ohrozené deti. Áno - deti sú prvoradým záujmom všetkých či je to spoločnosť alebo rodina,
ale kvalita záujmu je daná realitou možností a schopností dotknutých skupín.
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Spoločnosť na jednej strane oprávnene háji záujmy dieťaťa avšak na druhej strane si
neuvedomuje, že sanácia rodinného prostredia má nastať vo chvíli, keď sa rodina ocitne
v kríze, čo je už vtedy ak je odkázaná na poberanie dávok v hmotnej núdzi. Už v tomto čase
je potrebné nastaviť mechanizmy pomoci a legislatívu tak, aby nedegradovala rodinu na
jednej strane a na druhej strane tak, aby nevytvárala možnosti zneužívania tejto pomoci.
Záujem o dieťa je prirodzene aj v biologickej rodine, ale realita kvality bývania je niekedy na
žalostnej úrovni, ktorá hraničí so zdravým vývojom dieťaťa. Ak berieme vzdelanie ako jednu
z merateľných jednotiek smerujúcich k budúcemu možnému zamestnaniu sa, potom je
potrebné sústrediť úsilie a tvorbu možností pre najmladšiu generáciu, ktorá je v súčasnosti
niekedy „postihnutá“ modelovaním zo strany svojich rodičov s nedokončenou ani základnou
školou. Vyvstáva tu otázka – „ Aký prístup k vzdelávaciemu procesu môže mať človek, ktorý
sám školu ignoroval ?“.
Samozrejme, že predmetom záujmu je aj biologická rodina, ktorej je potreba systémovými
a koncepčnými krokmi napomáhať k zmene statusu a nesmieme zabudnúť aj na deti
a mladých dospelých, ktorých z minulosti „systém produkuje“.
Sanácia rodinného prostredia je určite aj vecou postojov rodičov, detí a spoločnosti.
V nasledujúcej časti skúsime heslovite vypichnúť možné postoje či už negatívne alebo
pozitívne.
Rodič
Určite každá rodina by sa chcela kvalitne postarať o svoje deti, ale niekedy na to nemá, či
už z ekonomických, priestorových dôvodov, alebo s dôvodu nízkej vzdelanostnej úrovne.
Rodina je nenahraditeľná inštitúcia, ktorá dáva základy budúcich postojov detí, avšak aj práve
preto niekedy môže byť nielen pozitívom ale aj negatívom pre dieťa.

Dieťa
Pre každé dieťa je rodič tým jedinečným a nenahraditeľným, samozrejme za predpokladu,
že rodič nezohráva negatívnu rolu. Jeho nahradenie nejakou inštitúciou alebo cudzou osobou
je pre dieťa v jeho živote najväčším zlomom a je na citlivom zvážení krokov smerujúcich buď
k navráteniu sa do rodiny alebo k aplikácií takého systému, ktorý zabezpečí pre dieťa po
dovŕšení plnoletosti kvalitatívne lepšie možnosti ako malo pred

vzatím do náhradnej

starostlivosti.
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Spoločnosť
Postoj spoločnosti či už máme na mysli štát, obec, neštátny sektor - by mal byť zhmotnený
do tvorby logických sietí pomoci v tejto širokospektrálnej činnosti, ktoré budú dávať
možnosti riešení na základe spolupráce dotknutých rodín a jednotlivcov pri napĺňaní
pozitívneho zvyšovania svojho kreditu. Sanácia je proces postupných krokov vychádzajúci
z presvedčenia ľudí, ktorých sa týka a ktorí sú vnútorne motivovaní isť do lepšieho za
predpokladu splnenia spoločne stanovených kritérií. Našou úlohou je účelne vynakladať sily
na podchytenie negatív a tvorbu logických možností spojením nielen zmeny prostredia, ale
hlavne zlepšenia kvality medziľudských vzťahov v nadväznosti a dostupnosť reálnych
možností ( bývania, vzdelania, zamestnania a pod.).

Jedným slovom a jedným dychom

nejdem na tomto mieste rozoberať túto problematiku dopodrobna, vzhľadom na časové
možnosti, ale dá sa povedať, že to môže byť na jednej strane MÁLO a na druhej DOSŤ.
Málo na to , aby som vystihol všetky úskalia ktoré život prináša pri riešení tejto problematiky
a dúfam, že dosť na to, aby sme sa zamysleli nad širokospektrálnosťou riešenia tohto
životného statusu rodín a detí.
Sanácia rodinného prostredia v ponímaní Mesta Banská Bystrica tkvie prioritne
v skvalitňovaní prirodzených väzieb biologických rodičov a maloletých detí ako aj
v skvalitňovaní rodičovských zručností, ktoré chceme zabezpečovať okrem iného aj
vybudovaním Centra pre rozvoj rodičovských zručností „Bazalka“.
Okrem konkrétnych činností, ktoré budú prebiehať v tomto centre, zabezpečuje Mesto
Banská Bystrica kontakt rodičov s deťmi, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti formou poskytovania finančných prostriedkov potrebných na prepravu rodiča za maloletým
dieťaťom do Detského domova (DeD). Tak ako sa tvorí Individuálny plán rozvoja osobnosti
dieťaťa v DeD, tak isto dielčimi úlohami korigujeme aktivity rodičov, ktorí prejavili záujem
zmeniť svoj spôsob života smerujúci k návratu dieťaťa z ústavnej starostlivosti do biologickej
rodiny. Vzhľadom na skutočnosť, že každý jedinec je individualitou samou o sebe a každé
rodinné prostredie je odlišné, nedá sa problematika ponímať v zjednodušenom zmysle
stanovených neadresných dotácií na sanáciu rodinného prostredia paušálne. Z toho dôvodu je
každá rodina posudzovaná individuálne a prostriedky určené na sanáciu materiálneho
prostredia konkrétnej rodiny budú posudzované adresne a účelovo, tak aby nedochádzalo
k plýtvaniu finančných zdrojov v tých rodinách, ktoré naoko deklarujú ochotu meniť veci
a v realite im ide iba o elimináciu platieb, ktorými sú zaviazaný voči DeD. V tejto oblasti
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taktiež platí, že priorita je v skvalitňovaní väzieb medzi rodičmi a deťmi a až potom je
matéria.
Centrum pre rozvoj rodičovských zručností „Bazalka“
Snahou spoločnosti a subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti je zachovanie prirodzeného
prostredia rodiny so všetkými funkciami vyplývajúcimi z tejto spoločenskej inštitúcie
chápanej ako základnej jednotky spoločnosti. V prípade zlýhania niektorých funkcií rodiny je
potrebné venovať maximálne úsilie na predchádzanie javom, ktoré vedú k „rozbitiu“ rodiny
ako aj venovať pozornosť na sanáciu už znefunkčnených rodín tak, aby každé dieťa malo
možnosť vyrastať v biologickej rodine alebo v náhradnej rodine, resp. inej forme
náhradzajúcej rodinnú starostlivosť pri zachovaní väzieb s biologickou rodinou - ak je to
v prospech dieťaťa.
Navrhovaný projektový zámer zriadenia Centra pre rozvoj rodičovských zručností „Bazalka“ bude predstavovať prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa
Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, v znení zmien
a doplnkov.
Zariadenie bude budované za participácie samosprávy, štátnej správy a akreditovaných
neštátnych subjektov zaoberajúcich sa danou oblasťou.
CIEĽOVÉ SKUPINY:
1.)Rodiny s deťmi v kríze
2.)Rodiny s deťmi, v ktorých bola nariadená ústavná starostlivosť nad dieťaťom alebo deťmi
3.)BIO Rodiny s deťmi v pestúnskej starostlivosti
4.)Náhradné rodiny, záujemcovia a žiadatelia o všetky formy náhradnej rodinnej starostlivosti
1. Rodiny v kríze

- rodiny v systéme núdzového a režimového bývania, rodiny

s nariadeným
opatrením sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, s výchovnými opatreniami, rodiny
s deťmi ohrozené vyňatím dieťaťa z rodiny.
2. Rodiny s deťmi, v ktorých bola nariadená ústavná starostlivosť nad dieťaťom alebo
deťmi - v rámci sanácie rodinného prostredia je nutné v prvom rade začať pracovať
s biologickými rodičmi samostatne, ak ich rodičovské zručnosti sú nedostatočné - pod
dohľadom a postupne prechádzať pomocou dostupných možností SPOaSK k realizácií styku
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s dieťaťom resp. deťmi cez návštevy v DeD k pobytovým stretnutiam na základe
osobnostného rastu rodiča / rodičov a kvality vzťahu s dieťaťom.
3. BIO Rodiny s deťmi v pestúnskej starostlivosti
celodenné a viacdenné programy zamerané na stretávanie sa rodičov s deťmi, ktoré žijú
pestúnskych rodinách spolu s pestúnskymi rodičmi s cieľom napomôcť budovaniu vzťahov
s pôvodnou rodinou dieťaťa a tým aj s možnosťou návratu domov.
Náhradné rodiny (pestúnske rodiny)
Forma práce s klientmi:
•

celodenné a viacdenné podporné vzdelávacie programy zamerané na rozvoj a posilnenie
zručností v náhradnom rodičovstve, s dôrazom na stabilizáciu náhradného rodinného
prostredia
Záujemcovia a žiadatelia o všetky formy náhradného rodičovstva
Forma práce s klientmi: - celodenné a viacdenné podporné vzdelávacie programy zamerané
na rozvoj ľudského potenciálu smerom k náhradnej rodinnej starostlivosti, k prijatiu inakosti
detí, smerom k rozvoju rôzne dlhotrvajúcich foriem náhradnej rodinnej starostlivosti Celá
problematika sanácie rodinného prostredia si vyžaduje úzku spoluprácu štátu, samosprávy
a neštátnych subjektov smerujúcu v prospech ohrozeného dieťaťa.

Mesto deťom.
Z príležitosti MDD už tradične referát sociálnych vecí a bytovej politiky, usporiadal pre
deti zo sociálne slabšieho prostredia dňa 16.06.2005 jednodňový výlet na Ranč u Bobiho
v Novom Tekove. Autobus s počtom 15 natešených detí o 9.00 hod. dorazil k vytúženému
cieľu. Deti čakala obhliadka gazdovského dvora, domáca ZOO. Najväčšiu radosť mali
z jazdenia na koňoch. Slniečko im doprialo svojich lúčov, ktoré využili pri minigolfe a
kolkoch.

Po

dobrom

obede

absolvovali

jazdu

na

koči.

Z ranču sa kompou previezli cez rieku Hron do Starého Tekova, kde navštívili bažantiu
farmu, ktorá ich zaujala nie len krížením nových druhov bažantov, ale aj ukážkou starých
poľnohospodárskych strojov, ktoré pri práci využívali ich pradedovia a vojenskou technikou
z čias

2.

sv.

vojny.

Deti obohatené novými zážitkami dostali na rozlúčku malé darčeky a s 3-členným
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doprovodom

dorazili

vysmiate

do

Banskej

Bystrice.

A tak na záver mi dovoľte zaželať všetkým zainteresovaným dostatok síl a empatie
v napĺňaní cieľov, ktoré väčšinou vyzerajú ako neriešiteľné.

Tábory pre deti
V pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je na úseku sociálnych služieb,
sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva i organizovanie výchovno-rekreačných táborov
pre deti. Na zabezpečenie tejto formy bol v roku 2005 z Kapitoly MPSVR SR BBSK
poskytnutý štátny príspevok vo výške 1.500 000,-Sk. Pri ich použití samosprávny kraj
dodržiaval ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní. BBSK bolo predložených päť
súťažných ponúk. Pri hodnotení komisia vyhodnotila splnenie podmienok účasti uchádzačov,
pričom traja boli vylúčení z dôvodu nesplnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži.
Kritériom na hodnotenie ponuky bola cena za poskytnutie služby a úspešným uchádzačom je
Detské kočovné divadlo DRaK, Prešov, ktoré ponúklo najnižšiu cenu. Druhý uchádzač, CK
Agentúra O.K., Žiar nad Hronom, ktorý splnil podmienky účasti, podal vo veci výsledku
vyhodnotenia ponúk námietku. Dňa 7.7.2005 bolo na BBSK doručené rozhodnutie Úradu pre
verejné obstarávanie v Bratislave, ktorým bola námietka zamietnutá. Od 15.7.2005 sa v 6
turnusoch v RZ Hotel Vepor, Klenovec budú rekreovať deti v náhradnej starostlivosti,
s poruchami správania a deti rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi. Dvoch turnusov v Liečebných
termálnych kúpeľoch, a. s., Sklené Teplice sa zúčastnia deti s ťažkým zdravotným
postihnutím a celkovo si leto v táboroch užije do 600 detí.

Šport

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom Referátu pre šport a mládež podporovalo športové
dianie v meste .Bohatý športový život mesta sa odohrával v početných športových kluboch,
v AŠK Dukla, na školách všetkých typov, dokonca i MŠ prostredníctvom Olympiády
materských škôl.
Referát pre mládež a šport zodpovedá:
➢za vytváranie podmienok na rozvoj telesnej kultúry obyvateľov mesta podľa zákona
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o telesnej kultúre 416/2001 Z.z. Najmä za rozvoj športu pre všetkých, podporuje
organizačne a ekonomicky realizovanie telovýchovných, turistických a športových
podujatí v meste a okolí
➢kvalitnú

realizáciu podujatí zahrnutých do „Športového a mládežníckeho kalendára

mesta“ schváleného komisiou pre školstvo a šport pri mestskom zastupiteľstve v
Banskej Bystrici na príslušný rok, v ktorých organizátorom resp. spoluorganizátorom
je mesto Banská Bystrica
➢spoluprácu

s telovýchovnými jednotami, športovými klubmi, mládežníckymi

organizáciami na území mesta, so štátnymi školskými zariadeniami, okresným
riaditeľstvom policajného zboru SR, Kabinetom Zdravé mesto, PKO, ZARESom,
Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica
➢spoluorganizovanie

významných republikových, medzinárodných , európskych a

svetových športových podujatí konaných na území mesta a jeho okolí
➢za

efektívne športové využitie športovísk vo vlastníctve mesta,

spolupracuje s

vedením krytej plavárne a zimného štadióna pre potreby verejnosti a športových
klubov na území mesta,
➢ekonomické

zabezpečenie, údržbu lyžiarskych bežeckých tratí na Králikoch,

ekonomicky prispieva na úpravu tratí na Šachtičkách a vykonáva kontrolu efektívneho
využitia finančných prostriedkov uvedenej činnosti
➢realizáciu

celoročného projektu pre žiakov ZŠ „Policajt môj kamarát“ v spolupráci

s Okresným riaditeľstvom PZ SR ako výchovno-vzdelávací program preventívneho
charakteru a súčasne podporuje sprievodné podujatia s touto tématikou
➢efektívne

využitie určených finančných prostriedkov na projekt „Odstraňovanie

plaveckej negramotnosti žiakov 2.a 3.ročníkov základných škôl mesta Banská
Bystrica na mestskej krytej plavárni
➢zabezpečuje údržbu na športoviskách vo vlastníctve mesta (nenáročné viacúčelové
ihriská), každoročne zhodnotí v komisii MsZ stav ihrísk, navrhne charakter opráv a
prostredníctvom súkromných dodávateľov zrealizuje potrebné opravy
V oblasti administratívnej zodpovedá za:
-správu a kontrolu poriadku a bezpečnosti v športových objektoch v majetku mesta,
uzatvára nájomné zmluvy s nájomcami, resp. správcami a každoročne vykonáva
inventarizáciu majetku
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-vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci svojej právomoci, platných zákonov a
všeobecne záväzných nariadení mesta Banská Bystrica
-rozpočet mesta pre kapitolu – mládeže a športu, vedie a zodpovedá za kompletnú
ekonomickú agendu, účelovosť a efektívnosť čerpania finančných prostriedkov,
-prípravu podkladov objednávacích prác u firiem pre realizáciu športových projektov
(nenáročných ihrísk) na využívanie voľného času občanov mesta
-prípravu zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov pre telovýchovné jednoty a
športové kluby, mládežníckych subjektov a kontroluje ich efektívnosť a účelové
využitie podľa VZN č.162/2005 (bežné transfery občianskym združeniam)
-evidenciu oznámenia o športových, telovýchovných, turistických a mládežníckych
podujatiach v zmysle zák. č. 315/92 Zb.
-prípravu a predkladanie materiálov na zasadnutie Komisie pre školstvo a šport
mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, zvoláva a vedie agendu komisie,
realizuje uznesenia
-

zabezpečuje práce, organizuje, koordinuje a vedie pracovnú agendu pracovníkov na

aktivačných prácach na športových objektoch v majetku mesta resp. v jeho nájme v
spolupráci s TJ a ŠK.
Mesto v súčasnosti vlastní alebo spravuje tieto športové objekty:
➢rozhodcovská
➢skokanské
➢chata
➢20

veža na Králikoch

mostíky na Králikoch

pod Suchým vrchom

nenáročných športových ihrísk (basketbalové, futbalové, volejbalové, streetbalové

ihriská a tenisový kurt),
➢3

volejbalové ihriská v mestskom parku,

➢mestský
➢krytá

plaváreň,

➢plážové
➢2

zimný štadión s dvoma ľadovými plochami,
kúpalisko na Štiavničkách,

hokejbalové ihriská na Magurskej a Rudohorskej ulici,

➢skaetboardové
➢4

ihrisko na Uhlisku,

futbalové ihriská – Radvaň, Podlavice,Rudlová, Rakytovce,

➢časti

športových areálov v Jakube, Kremničke, Šalkovej,

➢športové

ihrisko pri ZŠ Bakossovej ulici,
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➢Slovenský

skauting, 89.zbor Cuprum (rozostavaná budova +pozemok)

Väčšia časť uvedených športových zariadení je v správe referátu pre mládež a šport.
Futbalové ihriská, časti športových areálov v prímestských zónach mesta Banská Bystrica,
volejbalové ihriská, hokejbalové ihriská, Slovenský skauting a i športové ihrisko pri ZŠ na
Bakossovej ulici sú prenajímané telovýchovným jednotám a futbalovým klubom.
Nájomné zmluvy sú väčšinou uzatvorené na dobu neurčitú, pretože mesto má záujem o
podporu využívania týchto zariadení a rozvoj športových činností. Mesto týmto združeniam
prispieva na časť nákladov, najmä na úhradu za elektrickú energiu, plyn, vodné - stočné.
Hodnota hmotného investičného majetku v správe referátu pre mládež a šport ku dňu
31.12.2005 bola 26 048 tis. Sk.
Na referáte pre mládež a šport je k dispozícii fotodokumentácia športových objektov v
správe referátu. Športový kalendár mesta na príslušný rok je prerokovaný v komisii MsZ pre
školstva a šport s doporučením ho realizovať v mesiaci január príslušného roka. Príprava
športových podujatí ako aj ich vyhodnotenie je v 2 mesačných cykloch
bodom

rokovania

Vyhodnotenie športového

komisie

MsZ

pre

školstvo

a

šport

.

roka i s oceňovaním najlepších športových kolektívov,

jednotlivcov, funkcionárov, najlepších mládežníckych športovcov sa vždy koná v mesiaci
marec pri príležitosti výročia oslobodenia mesta v II. svetovej vojne. Na aktíve sa zúčastňujú
členovia Rady MsZ, predsedovia poslaneckých klubov, členovia komisie, primátor mesta,
prednosta mesta, hlavný kontrolór, viceprimátor mesta, predsedovia športových klubov,
športovci a ostatní prizvaní hostia. Jednotlivé športové podujatia mesta – ich kvalita, priebeh,
organizácia boli zhodnotené v mestských, ale i okresných novinách.
Bohatosť športového diania dokumentuje prehľad športových podujatí mesta Banská Bystrica
na rok 2005 :

Január
6.1.2005

Majstrovstvá Slovenska v zimnom

8.1. 2005

triatlone na Králikoch
PVP hádzaná ženy

14.-16.1.2005
22.1.2005

ŠKP Banská Bystrica – Rapid Bukurešť
Malá cena SNP v krasokorčuľovaní
Slovenský pohár v skialpinizme

v Športovej hale na
Štiavničkách
Veľká Fatra
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28.-30.1.2005
Február
5.2.2005
8.2.2005

Majstrovstvá Slovenska žiakov

Šachtičky

Pohár federácie v karate
12. ročník „ Banskobystrická latka“

ŠH Štiavničky

medzinárodná súťaž v skoku do výšky
12.2.2005

mužov
Biela stopa SNP - 25 km vytrvalostný beh

Králiky

12.2.2005

na lyžiach
2.ročník medzinárodného hokejového

Zimný štadión

26.2.2005

turnaja žiakov/5.roč./
42.ročník lyžiarsky prechod Partizánskou
republikou Korytnica-Baláže

Marec
24.3.2005

Vyhlásenie najlepšieho športovca –a

vo Veľkej sieni MsÚ

športového kolektívu mesta Banská
26.-27.3.2005
Apríl
21.4.2005

Bystrica
IV.ročník Veľkonočný turnaj v hokejbale

Ihrisko na Rudohorskej ulici

Veľká cena Mesta Banská Bystrica

23.4.2005

v šachu - starší žiaci
WHIL hádzaná ženy národné play -off

30.4.2005

semifinále
WHIL hádzaná ženy národné play -off
semifinále

Máj
1.5.2005
1.5.2005

47. ročník „Cyklistické kritérium“
Medzinárodný futbalový turnaj mladších

na Námestí SNP
Podlavice, Rudlová

žiakov Ihrisko
6.-8.5. 2005

15.5.2005

FK JUPIE – Mesto Banská Bystrica
Táborisko Nemecká - RALLY B.Bystrica
VICTÓRIA CUP – STA B.Bystrica
TAEKWONDO
WHIL – hádzaná ženy finále a o 3.a 4.

ŠH Štiavničky

miesto zápasy ŠKP
Jún
Záchranári deťom –podjatie Mesta Banská Námestie SNP
1.6.2005

Bystrica
Medzinárodný futbalový turnaj starších

1.6.2005

žiakov – JUPIE
DUKLA CUP – MDD

Ihrisko Podlavice, Rudlová
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4.6.2005

Futbal prípraviek
Memoriál vďaky – atletika
Olympiáda detí materských škôlok – 10.

Areál AŠK Dukla
Štadión SNP Štiavničky

ročník „O putovný pohár primátora mesta“
Majstrovstvá Slovenska v kickboxe
21.6.2005

Banská Bystrica
2005
Bežecká štafeta žiakov ZŠ (100

Námestie SNP

22.6.2005

detí x 750 m)
3.ročník Streetball miešaných družstiev

Námestie SNP

mládeže - ZŠ
Športujeme s olympionikmi – premiéra
25.-26.6.2005

súťažného podujatia pre mládež
Futbalový turnaj prímestských TJ a ŠK

Kremnička-Radvaň

„O pohár primátora mesta Banská
Bystrica“
Futbalový turnaj partnerských miest mesta
jún-júl

Mesto B.Bystrica

B. Bystrica
Exhibičný futbalový zápas Dukly B.
Bystrica s atraktívnym zahraničným
súperom

Júl
2.-3.7.2005

Majstrovstvá Slovenska juniorov v atletike

3.-9.7.2005

Banská Bystrica
Prechod SNP Nízkymi Tatrami – 41.

15.-17.7.2005

ročník
Majstrovstvá Slovenska v modernom

16.-17.7.2005

päťboji
Medzinárodný dorastenecký futbalový
turnaj „O pohár SNP“ - 35. ročník
Skoky na lyžiach na umelej hmote „O

Telgart-Špania Dolina

FC Radvaň
Žlté piesky

pohár mesta B. Bystrica“
August
13.-14.8.2005

Majstrovstvá Slovenska v rely -Seat Rally

18.-19.8.2005

Motorizmus
36.ročník hokejového turnaja seniorov

26.-28.8.2005
27.-28.8.2005
28.-29.8.2005

o Pohár SNP Povstalecká vatra SNP
Automobilová RALLY SNP
Veľká cena Banskej Bystrice v džude
Atletické kritérium SNP - Atletický most -

ATC Kováčová
ŠH Štiavničky
Dukla B.B.

FŠ AŠK Banská Bystrica – Dubnica
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Hokejová exhibícia hráčov NHL na
Zimnom štadióne v B. Bystrici
Turnaj o pohár SNP – basketbal ženy

ŠH Štiavničky

UMB
Memoriál Jarolína Janoština – basketbal

ŠH Štiavničky

September

dorast
Cyklomaratón Zelená stopa SNP – 5.

3.9.2005

ročník
XVII.ročník o Pohár SNP volejbalový

5.-11.9.2005

turnaj starších žiačok
3. MS v orientačnej cyklistike - Mesto

16.-18.9.2005

a okolie
13.ročník Memoriál Oľgy Kráľovej -

16.-18.9.2005
Október

Mestský park

Mistríkovej - súťaž psov záchranárov
Veľká cena B. Bystrice v šachu
pohár SNP v karate - 20.ročník
medzinárodný turnaj seniori a dorastenci
a Európsky turnaj univerzít v karate –

4.10.2005

11.ročník
Olympiáda seniorov – atletický štvorboj –

Areál ZŠ Uhlisko

6.10.2005

2. ročník
Horehronské hry mládeže v atletike – 45.

Štadión SNP

ročník
Medzinárodný cestný beh – 9. ročník
Plavecká súťaž žiakov základných škôl

Pod pamätníkom SNP
Krytá plaváreň

8.10.2005

29.-30.2005

mesta Banská Bystrica
Pohár rektora UMB – medzinárodné

30.-31.10.2005

preteky v plávaní
Veľká cena SNP v krasokorčuľovaní – 43.
ročník -Slávnostné telovýchovné akadémie
z príležitosti 750.výročia mesta

December
12.ročník volejbalového turnaja amatérov
28.-29.12.2005

B.Bystrice
Banskobystrická plavecká 24-hodinovka
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Počas školského roka sa realizovali:
Projekt na ZŠ „Policajt môj kamarát“ v spolupráci s OR PZ, mesta,JCVČ, CVČ a ZŠ
Projekt „Odstránenie plaveckej negramotnosti žiakov ZŠ – 2.a 3. ročníky na mestskej krytej
plavárni
Úprava bežeckých lyžiarskych tratí v prímestskej rekreačnej zóne na Králikoch.
Deviaty ročník Plaveckej 24-hodinovky
Čoraz viac účastníkov prilákalo dosiaľ každý rok populárne športové podujatie Plavecká 24hodinovka, ktorého deviaty ročník organizovalo Mesto Banská Bystrica v dňoch 28. a 29.
decembra na Krytej plavárni na Štiavničkách. Vlani účasť už prekročila tisícku a organizátori
docielili,v roku 2005 bol záujem Banskobystričanov ešte väčší. Na krytú plaváreň na
Štiavničkách boli od poludnia v stredu 28. decembra do poludnia nasledujúceho dňa pozvaní
všetci športovci aj amatérski „športovci“, ktorí si trúfajú preplávať 100 metrov, čiže dve dĺžky
bazéna. Štýl je ľubovoľný, dôležitá nie je ani rýchlosť. Podstatné je, aby štafeta v dvoch
plaveckých dráhach nebola celých 24 hodín prerušená. „Každý účastník, ktorý prepláva 100
metrov dostal diplom so zaplávaným časom, malý darček a občerstvenie. Na vyhodnotení
športovcov roka v marci potom ocenili najstaršieho, najmladšieho a najrýchlejšieho plavca,“
povedala pre médiá hovorkyňa mesta Banská Bystrica Dagmar Svešniková. Na podujatí
nechýbala dobrá zábava , Ján Králik, primátor mesta podporil podujatie účasťou. Počas
Plaveckej 24-hodinovky bol vstup na plaváreň bezplatný.
Futbalový klub Dukla Banská Bystrica
Prvá zmienka o futbale v Banskej Bystrici sa datuje do roku 1893. O 11 rokov neskôr bol v
meste pod Urpínom založený prvý futbalový klub ŠK Banská Bystrica. Vo svojej histórii
niekoľkokrát menil svoje názvy na: Slovan, ČH, Partizán, VTJ Dukla, ASVŠ Dukla, FO
Dukla a napokon FK DUKLA.
História armádneho klubu sa začala písať v roku 1965, kedy bola do Banskej Bystrice
prevelená VTJ. V ročníku 1984/85 obsadila v ligovej súťaži 4. miesto a získala právo účasti v
Pohári UEFA. V sezónach 1984/86 sa v československej futbalovej lige umiestnila najlepšie
zo slovenských mužstiev.
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Od leta 1993 začal klub písať svoju novú históriu v najvyššej súťaži, ktorá bola zriadená v
samostatnej Slovenskej republiky. V sezóne 1998/99 bola finalistom Slovenského pohára a
účastníkom Pohára UEFA.
Z medzinárodnej bilancie klubu je možno vyzdvihnúť tieto úspechy:
účastník Pohára UEFA v roku 1985, 1999 a 2004
V sezóne 1985/86 účastník Pohára UEFA, kde ju v 1. kole vyradila Borussia
Monchengladbach.
V sezóne 1998/99 účastník Pohára UEFA, kde ju v 1. kole vyradil AFC Ajax Amsterdam.
V sezóne 2003/2004 obsadila v najvyššej domácej súťaži historicky najúspešnejšie 2. miesto,
čo znovu znamenalo účasť v Pohári UEFA. Po postupoch cez dve predkolá, nás zas v 1. kole
vyradila SL Benfica Lisabon
víťaz základnej skupiny UEFA INTERCUP v roku 1991
víťaz MARLBORO CUP /Maďarsko/ v roku 1983
víťaz DUNHILL INTER CITY /Malajzia/ v roku 1986
Najznámejší hráči v FK Dukla:
L. Petráš, Ondruš, Jurkemik, Pollák, Kuna, Michalík, Kunzo, Seman, Mažgut,
Kocian, Diňa, Penksa, Praženica, Faktor, Rusnák, Luhový, Ondruška,
P. Németh, Hýravý, Labant, Greško, Babnič, Kozák, Bochnovič, Oboril,
M. Nemec, Faktor, M. Sovič...
Najznámejší hráč v histórii FK Dukla:
Ján Kocian /Futbalista roku 1990/
Najlepší kanonieri v histórii FK Dukla:
Róbert Semeník - 132 gólov (prvá slovenská, maďarská, turecká a česká liga)
Pavol Diňa - 131 gólov (československá a slovenská prvá liga)
Najznámejší hráči FK Dukla pôsobiaci v zahraničí:
Nemecko: Greško, P. Németh
Česká republika: Klimpl, Palša
Rakúsko: Michalík
Poľsko: M. Penksa
Maďarsko: Števica
Rusko: Jakubko, Obžera
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Najznámejší tréneri v FK Dukla:
Molnár, Hložek, Škripko, Adamec, Dragúň, Jarábek, Kocian, Jánoš...
Súčasní reprezentanti SR:
Pečovský, Pančík, Kulík, Daško, Jarabica, Rapčan, Ďuriš, Konček, Rendla
Klubové farby:
červená a biela
Domáce úspechy
víťaz Slovenského pohára v roku 1981 a 2005
finalista SP v rokoch 1984 + 1999
umiestnenie na konci roč. 1996/97: 5. miesto
umiestnenie na konci roč. 1983/84: 4. miesto
umiestnenie na konci roč. 1995/96: 4. miesto
Vicemajster /2. miesto/ v roč.: 2003/2004
umiestnenie na konci roč. 2004/2005: 3. miesto
Úspechy žiackej kategórie
majstri SR v roku 1984
2. miesto v ČSSR v roku 1984
majstri ČSSR 1985
Úspechy dorasteneckej kategórie
majstri SR v rokoch 1988, 1989
2. miesto ČSSR v roku 1988
majstri ČSFR v roku 1989
Značka dresov:
Nike
Štadión:
SNP Štiavničky
kapacita 10 000, z toho na sedenie: 7 380
umelé osvetlenie: 1400 Lux
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Výstava Slovenská zima
V dňoch 21. - 23. septembra 2005 sa v Banskej Bystrici uskutočnila 12. najväčšia športová
výstava na Slovensku Šport Línia, 8. výstava hotelierstva, nápojov a priemyslu cestovného
ruchu Hotel a 2. výstava cestovného ruchu a komplexnej vybavenosti stredísk CR
Slovenská zima. Na špecializovaných výstavných podujatiach sa zúčastnilo spolu 138
vystavovateľov.Cieľom výstavy Slovenská zima, bolo predstaviť možnosti na aktívne
strávenie voľného času v zimnom období na Slovensku, so zameraním na lyžiarske strediská
a kúpele, čím sa vytvoril priestor na uzatváranie kontraktov na nadchádzajúce zimné sezóny.
Zo zimných stredísk sa predstavili napr. LS Selce Čachovo, KDL, s.r.o. – LS Čierny Balog,
Skicentrum Malachov, s.r.o. Kúpele reprezentovali Slovthermae Dudince a Kúpele Brusno.
Spolu s partnerskými regiónmi z Poľska (Warminsko – Mazurské vojvodstvo), Francúzska
(Department La Loire), Maďarska (župa Boršód – Abaúj – Zemplén, župa Heveš, župa
Nógrád) a Česka (Královéhradecký kraj) predstavil Banskobystrický samosprávny kraj vo
svojej expozícii a počas odborného programu domáce a zahraničné skúsenosti v zavedení
informačných systémov v cestovnom ruchu na Slovensku. Za najlepšie riešenú expozíciu
v spolupráci s partnerskými regiónmi BBSK riaditeľ výstav Ing. Dušan Kováč /BB EXPO,
spol. s r. o./ udelil Úradu BBSK čestné uznanie.
Občania sa dožadovali cyklotrás
Vyše 2 000 podpisov za vybudovanie cyklotrás v Banskej Bystrici a jej okolí zozbierali
aktivisti Občianskej iniciatívy za rozvoj nemotorovej dopravy. V petícii, ktorú organizovali
konca septembra 2005 požadovali od mesta spracovať novú celkovú koncepciu riešenia
všetkých druhov dopravy v Banskej Bystrici, spracovať generel cyklistickej dopravy
a cyklotrás na území mesta, naplánovať etapy financovanie rozvoja cyklodopravy a riešiť
cyklotrasy v záväznej časti pri každom spracovaní novej územnoplánovacej dokumentácie,
respektíve pri jej zmenách a doplnkoch. Ako uviedol jeden z členov iniciatívy Peter Medveď,
v intraviláne Banskej Bystrici dnes nie je ani jedna cyklotrasa. „Cyklisti v súčasnosti ohrozujú
buď seba na cestách pre motorové vozidlá, alebo chodcov na chodníkoch pre peších. Snažíme
sa preto o to, aby v priebehu najbližších rokov vznikol na území funkčný systém cyklotrás,
ktorý by mohli ľudia bežne a bezpečne využívať,“ povedal Medveď. Dodal, že Banská
Bystrica by mala nasledovať príklad Prešova a Martina, ktoré majú na rozvoj cyklotrás
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vyčlenené osobitné kapitoly v rozpočte. Na základe ich iniciatívy prednosta Mestského
úradu Miroslav Muroň zvolal 15. decembra pracovné rokovanie o možnostiach rozvoja
nemotorovej dopravy, na ktorú pozval zástupcov občianskej iniciatívy, útvaru hlavného
architekta mesta ako aj mestského úradu.
Odvolanie trénera Dukly
22. septembra - Václav Daněk už nie je trénerom Dukly Banská Bystrica. Po nepresvedčivých
výkonoch mužstva ho z pozície hlavného kouča odvolali.
„Dozvedel som sa o tom v stredu o pol druhej popoludní,“ povedal Václav Daněk. „Určité
náznaky o tom, že by som mal byť odvolaný, už predtým boli, no nebolo to nič oficiálne. Som
realista, vedel som, že k takémuto niečomu môže prísť.“
Vedenie Dukly Banská Bystrica dočasne poverilo koučovať mužstvo terajšieho asistenta
Jozefa Prochotského. Václava Daněk trénoval Duklu so zmluvou platnou od 1. januára tohto
roku, no verejnosti bol predstavený už 23. novembra 2004 po tom, čo nahradil Ladislava
Molnára. Zmluvu podpísal na 2,5 roka a vo funkcii trénera Dukly zotrval len necelých deväť
mesiacov. K jeho odvolaniu došlo po tom, čo mužstvo figuruje po 10 kolách na 5. mieste
s piatimi víťazstvami, piatimi prehrami a so skóre 16:11.
Sústredenie v Švajčiarsku - na MS v Helsinkách
Pre 22-ročného slovenského chodca Mateja Tótha z AŠK Dukla Banská Bystrica, ktorý splnil
ostrý limit na MS v Helsinkách, sa 14. júna skončilo trojtýždňové sústredenie plné driny vo
švajčiarskom stredisku Saint Moritz, keď si nabíjal batériu až na tri vrcholy, najskôr na júlové
ME do 22 rokov v Erfurte, potom na augustové MS v Helsinkách a následne na Svetovú
univerziádu v tureckom Izmire.Zverenec Juraja Benčíka, študent predposledného 4. ročníka
externej formy žurnalistiky v Nitre, strávil so svojím bratom Michalom, masérom a kuchárom
v jednej osobe, v St. Moritzi tri týždne. Ako sparringpartner mu poslúžil Peter Gróf zo
Stavbára Nitra, pre ktorého sa stal výzvou juniorský európsky šampionát v litovskom
Kaunase. „V St. Moritzi som bol druhýkrát, už minulý rok som tam spolu s Peťom Korčokom
a Milošom Bátovským odtrénoval tri týždne pred olympijskými hrami,“ povedal Matej Tóth.
„Vtedy sa nám to osvedčilo a boli sme s podmienkami veľmi spokojní, rovnako ako teraz.
Počasie nám prialo, takže som mohol naozaj veľmi kvalitne zvládnuť plánované kilometre.
Na ME do 22 rokov mám štart už 16. júla, ideálna forma sa pri návratoch z hôr dostavuje po
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dvanástich dňoch až troch týždňoch, preto som do St. Moritzu odcestoval skôr ako
päťdesatkári Korčok s Bátovským, pripravujúci sa na MS v Helsinkách,“ vysvetľuje Matej
Tóth. „Ja som bol v takýchto vysokých horách prvýkrát a je to pre mňa veľká skúsenosť,“
podelil sa o svoje dojmy 18-ročný juniorský reprezentant Peter Gróf. „Podmienky boli
ideálne, trebárs s Vysokými Tatrami neporovnateľné. Využívať sme mohli tartanovú dráhu,
veľký výber okruhov a terénov na trénovanie a kvalitné bolo tiež aj bývanie, stravovanie
a servis, ktorý nám robí Maťov brat Michal. V St. Moritzi som odtrénoval viacero kvalitných
tréningov. Keďže ja mám štart o týždeň neskôr ako Maťo, ešte ma nejaké náročné tréningy
čakajú, takže príprava je v plnom prúde. Verím, že na Európu budem pripravený výborne
a žiadne sklamanie ma v Litve nečaká.“Matej Tóth odtrénoval všetky tréningy na sto percent.
„Čo je pre mňa ešte dôležitejšie, mal som pri nich výborné pocity. Odteraz budem prípravu
podriaďovať viac pocitom, len jemne ladiť formu a kumulovať energiu. Ak mi to vyjde podľa
predstáv, v Erfurte budem mať životnú formu,“ optimisticky tvrdi.Obaja chodci si pobyt v St.
Moritzi spríjemnili aj turisticky. Matej Tóth: „Boli sme na jednom s najvyšších vrcholov
v okolí, Piz Nair leží v nadmorskej výške 3057 metrov. Samozrejme 1200 m výškový rozdiel
v porovnaní so St. Moritzom sme neabsolvovali len po vlastných, pomohli sme si lanovkou.
Prechod z konečnej stanice lanovky na trojtisícovku nám dal poriadne zabrať. Peťo Gróf si
dokonca urobil výškový rekord, v troch tisícoch bol prvýkrát v živote.“St. Moritz si za svoju
záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta v Helsinkách vybralo viac atlétov. Matej Tóth:
„Každým dňom sa počet atlétov rozrastal. Za zmienku stojí hlavne tretí na OH v Aténach
austrálsky chodec Nathan Deakes, ukrajinský stredotratiar Sergej Lebeď, veľká časť katarskej
reprezentácie, niektorí Keňania, ale aj mnohí ďalší z celého sveta.“Z pohľadu slovenskej
chôdze došlo v St. Moritzi k striedaniu stráží. Kým Tóth s Grófom zamierili domov, cez
víkend docestovali päťdesiatkári Peter Korčok a Miloš Bátovský.
I. ročník SEAT Rally
V rámci sprievodného programu na 1.SEAT Rally Banská Bystrica vystúpila na pozvanie
značiek SEAT, Castrol a VWFS, na banskobystrickom námestí slovenská spevácka hviezda
Zuzana Smatanová. Populárnu pop-rockovú speváčku určite netreba bližšie predstavovať,
pretože jej hlas počuť z rádií každý deň. Speváčka zvíťazila v súťaži Coca-Cola Popstar
v roku 2003 a pri udeľovaní hudobných cien Aurel získala víťaznú sošku v kategórii objav
roka. Dokončila svoj druhý album a jej popularita je čoraz väčšia. Koncert sympatickej
speváčky sa uskutočnil na námestí SNP v Banskej Bystrici v piatok 12.8.2005, popoludní od
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15. hodiny. Po speváckom maratóne sa následne predstavili všetky súťažné posádky 1.
ročníka SEAT Rally Banská Bystrica.
IV. zraz – Trabantov
Pod záštitou Európskeho IFA klubu sa vdňoch 1.7. - 3.7. v Banskej Bystrici uskutočnil IV.
celoslovenský zraz vlastníkov a majiteľov áut značky Trabant. Na bohatý program podujatia
bolo prihlásdených 250 Trabantov. Súčasťou bol i pokus o zápis do Guinessovej knihy
rekordov, súťaže, jazdy zručnosti, spanilá jazda mestom až do Slovenskej Ľupče, diskusie,
exibícia na Námestí SNP v nedeľu 3.7. a spoločenské stretnutia s fanúšikmi tohto motorového
vozidla. Cieľom podujatia bolo spojiť spoločný koníček s prezentáciou nášho krásneho mesta
a jeho okolia domácim i zahraničným hosťom.
Prvý ročník spomienkovej jazdy motorkárov
Približne stovka motorkárov z celého Slovenska 11. júna prvým ročníkom spomienkovej
jazdy za zosnulých motorkárov vzdala pietnu úctu svojim kolegom, ktorí zahynuli pri
dopravných nehodách. Vyrazili zo Zvolena cez Banskú Bystricu na horský priechod Šturec,
kde zapálili sviečky pri symbolickom kríži. Motorkári tým chceli upozorniť vodičov
osobných aj nákladných vozidiel, aby si motocyklistov na cestách viac všímali. Jeden
z organizátorov Juraj Blažek z Bratislavy pre

povedal, že väčšinu zrážok motocyklov

s dvojstopovými motorovými vozidlami zavinili práve vodiči automobilov. Podľa motorkárov
už samotné rozmery motocykla uvádzajú jeho vodiča do nevýhody, pretože je v premávke
ľahko prehliadnuteľný, najmä spredu. Svoje snaženie motorkári považujú za opodstatnené.
Veria,

že

slovenskí

vodiči

automobilov

ich

začnú

brať

ako

rovnocenných

a neprehliadnuteľných účastníkov cestnej premávky, tak ako to bežne funguje v krajinách na
západ od Slovenska. Podľa Blažeka chcú z podujatia vytvoriť tradíciu a jazdiť na trase
Zvolen/Banská Bystrica/Šturec Zvolen - Šturec aj v ďalších rokoch. Prvú jazdu motorkárov
zorganizovali cez internetový server motoride.sk Bratislavčan Juraj Blažek, Košičan Tomáš
Hajduch a Peter Fischer zo Svätého Jura pri Bratislave.
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Plnenie hlavných úloh AŠK DUKLA v roku 2005
Uplynulý rok 2005 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 25 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení.
V spolupráci so Slovenským olympijským výborom bola zabezpečená príprava TOP
športovcov smerom k Zimným Olympijským hrám 2006 a Olympijským hrám 2008 cestou
Štábu OH, ktorý diferencovaným spôsobom zabezpečoval prípravu členov TOP tímu.
Príprava ostatných športovcov bola zabezpečená v spolupráci s jednotlivými športovými
zväzmi a taktiež SOV. 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 v roku 2005 na MS, ME, MS-J, ME-J, SH a na MS
CISM. Výborné výsledky dosiahlo AŠD vodný slalom na MS v Austrálii (ziskom 4 medailí),
na ME v Slovinsku (ziskom 4 medailí) a na ME do 23 rokov v Poľsku (ziskom 1 medaile);
AŠD športová streľba na HME v Estónsku (ziskom 3 medailí) a na ME v Srbsku (ziskom 4
medailí); AŠD džudo na MS a ME v postojoch v Rusku a Nemecku (ziskom 2 medailí); AŠD
rôzne na MS a ME vo vodnom motorizme (ziskom 2 medailí), na SH a ME v karate (ziskom
2 medailí), na ME v zjazde na divokej vode (ziskom 3 medailí).
AŠD vodný slalom splnilo a prekročilo hlavné úlohy na rok 2005, keď na MS v austrálskom
Penrithe získalo jednu zlatú medailu v individuálnej disciplíne K1 ženy zásluhou z. Eleny
Kaliskej a jednu striebornú medailu v disciplíne C2 muži zásluhou dvojice Milana Kubáňa
a Mariána Olejníka, čo bolo najväčšie prekvapenie Majstrovstiev sveta. Michala Martikána
delil od zlata jediný dotyk na bránke, ale aj tak sa od roku 1995 nevrátil z MS bez medaile,
keď získal bronz. Najväčší úspech medzi kajakármi dosiahol čat. Peter Cibák, keď sa
prepracoval z 10. miesta vo finále na medailové 3. miesto. Skvelú bilanciu doplnil 7. miestom
čat. Ján Šajbidor a 10. miestom z. Gabriela Zamišková. AŠD vodný slalom plnilo hlavné
úlohy aj na ME v slovinskom Tacene, kde najväčší osobný úspech dosiahol Alexander
Slafkovský v kategórii C1, keď obsadil 2. miesto. Medailovú zbierku rozšírili hliadky 3xK1
ženy, 3xC2 a 3xC1, keď všetky získali titul Majstrov Európy zásluhou z. Eleny Kaliskej, z.
Gabriely Zamiškovej, z. Alexandra Slafkovského, z. Michala Martikána, čat. Mariána
Olejníka a rtn. Milana Kubáňa a na ME do 23 rokov v poľskom Krakove získali bronzovú
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medailu v individuálnej disciplíne C1 muži zásluhou z. Alexandra Slafkovského. Úlohu
smerom k Európskemu poháru klubov AŠD splnilo, keď obhájili titul Majstrov Európy
zásluhou z. Eleny Kaliskej, z. Gabriely Zamiškovej, z. Michala Martikána, z. Alexandra
Slafkovského, čat. Mariána Olejníka a rtn. Milana Kubáňa, čat. Petra Cibáka a rtn. Petra
Mráza.
Realizačný tím AŠD sa pravidelne schádzal jeden krát za dva mesiace a úzko spolupracoval
so SZKDV. Z hľadiska odbornej prípravy sa tréneri zúčastnili na seminároch organizovaných
NŠC, 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 2005 na
počtoch z roku 2004, t. j. 4 tréneri a 10 vrcholových športovcov. Nedostatky v roku 2005 sa
prejavili hlavne na úrovni komunikácie vrcholový športovec a materský klub a v oblasti
registrácie klubu na zväzovej úrovni. Tieto body budú riešené za spolupráce hlavného trénera
a predstaviteľov zväzu v nadchádzajúcom období.
Hlavné úlohy pre športový oddiel vodného slalomu v roku 2006 budú na MS v Českej
republike a na ME vo Francúzsku, na ktoré bude zameraná celá príprava.
AŠD športová streľba plnilo hlavné úlohy v roku 2005 na HME v Estónsku a na ME
v Srbsku. AŠD hlavné úlohy na rok 2005 splnilo, keď na HME v estónskom Taline získalo
dve bronzové medaile v disciplíne VzPu 60 zásluhou nrtm. Jozefa Gönciho v individuálnej
disciplíne, ale i v súťaži družstiev. Medailovú zbierku doplnila trojica des. Peter Pelach, rtm.
Miroslav Jurčo, rtm. Peter Plánovský ziskom striebornej medaily v súťaži družstiev VzBT
20+20. Pekný výsledok na týchto ME zaznamenal rtn. Juraj Tužinský, keď v disciplíne VzPi
60 obsadil 6. miesto. Na ME v srbskom Belehrade získalo AŠD 4 medailové umiestnenia
zásluhou nrtm. Jozefa Gönciho, dve 2. miesta v disciplíne LM 3x40 a v súťaži družstiev.
Trojica, des. Peter Pelach, rtm. Miroslav Jurčo, rtm. Peter Plánovský získala dve 3. miesta
v súťaži družstiev BT 20+20 a BT 30+30.
Okrem plnenia hlavných úloh sa AŠD športová streľba v organizačnom zabezpečení
podieľalo v súčinnosti so SSZ na Veľkej cene Slovenska v disciplíne BT, ale aj na 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 vrcholových športovcov. V rámci rozširovania a doplňovania odborných
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znalostí sa tréneri zúčastňovali odborných seminárov organizovaných SSZ a NŠC.
V personálnej oblasti AŠD doplnilo počet vrcholových športovcov o dvoch členov
a pracovalo v zložení 2 tréneri a 8 vrcholoví športovci. Môžeme konštatovať, že medailové
úlohy AŠD splnilo a prekročilo.
V roku 2006 bude plniť hlavné úlohy na MS a HME, na ktoré bude zameraná celá príprava
s možnosťou vybojovať si po Jozefovi Göncim ďalšiu účasť na OH 2008.
AŠD atletika plnilo hlavné úlohy v roku 2005 na MS vo Fínsku, na HME v Španielsku, na
ME do 23 rokov v Nemecku, na EP družstiev vo Švédsku a na EP v chôdzi v Maďarsku. Na
MS vo fínskych Helsinkách sa z AŠD zúčastnilo 6 športovcov s nasledujúcim umiestnením:
nrtm. Peter Korčok obsadil 10. miesto a nrtm. Miloš Bátovský 18. miesto na 50 km v chôdzi,
čat. Matej Tóth sa v chôdzi na 20 km umiestnil na 21. mieste, rtn. Mikuláš Konopka obsadil
vo vrhu guľou pekné 11. miesto. Sklamaním bolo vystúpenie nrtm Mariána Bokora a rtn
Miloslava Konopku, keď ich umiestnenie zostalo ďaleko za očakávaním. Plánované úlohy na
HME v španielskom Madride sa podarilo splniť zásluhou výborného výsledku Mikuláša
Konopku, ktorý obsadil vo vrhu guľou 6. miesto. Ďalšie plánované úlohy na ME do 23 rokov
v nemeckom Erfurte splnené neboli, keď 17. miesto čat. Petra Horáka zostalo za očakávaním
a Matej Tóth vo svojej disciplíne 20 km v chôdzi bol diskvalifikovaný. Na EP družstiev vo
švédskom Gävle štartovali 3 IŠ s nasledovnými výsledkami: rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu
guľou obsadil 3. miesto, rtm. Marián Bokor v hode oštepom 5. miesto a čat. Peter Horák
v skoku do výšky sa umiestnil na 5. mieste. Na EP v chôdzi v maďarskom Miskolci sa z AŠD
atletika zúčastnili 3 športovci, ktorí boli súčasťou reprezentačného družstva SR, ktoré
v konečnom hodnotení v chôdzi na 20 km obsadilo 4. miesto.
V riadiacej práci v AŠD atletika prebiehali pravidelné zasadnutia RT, kde boli riešené zásadné
personálne, koncepčné, materiálne a športové požiadavky pre jednotlivých IŠ a trénerov.
V personálnej oblasti celé AŠD pracovalo v zložení: 4 tréneri a 9 športovci. AŠD atletika sa
tak ako každoročne podieľalo na organizovaní viacerých atletických súťaží medzinárodného
i domáceho významu. Tento rok sa uskutočnil 12. ročník medzinárodného mítingu v skoku do
výšky „Banskobystrická latka“ a v rámci 3. ročníka dvojmítingu „Atletický most 2004“
usporiadali už 37. ročník „Atletického kritéria SNP“. Ako spoluorganizátor sa AŠD podieľalo
na „Dudinskej 50“, Horehronských hrách a súťažiach oblastného atletického zväzu.
V roku 2006 bude atletika plniť hlavné úlohy na ME, HMS, SP v chôdzi a EP družstiev, na
ktoré bude zameraná celá príprava športového oddielu.
AŠD rôzne v roku 2005 plnilo ako každoročne náročné úlohy. Očakávané medailové
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umiestnenia z MS a ME boli realizované. Na MS v plávaní v Montreale sa čat. Ľubošovi
Križkovi novým slovenským rekordom na 50 m znak podarilo vybojovať 13. miesto. Z.
Marián Jung obsadil na MS vo vodnom motorizme do 125 ccm v Talline 3. miesto v silnej
konkurencii, čím splnil svoju hlavnú úlohu roka. Zúčastnil sa aj pretekov seriálu ME vo
vodnom motorizme v kategórii do 125 ccm, kde sa mu podarilo celkovo vybojovať peknú
bronzovú medailu. Vynikajúce výsledky dosiahli na ME v zjazde na divokej vode dvojica des.
Grega a rtn. Šutek, keď získali titul Majstra Európy v dlhom zjazde, v šprinte obsadili 2.
miesto a v hliadkach 3 x C2 spolu s bratmi Šoškovcami získali taktiež titul Majstrov Európy.
Stanovené úlohy boli nielen splnené, ale aj vysoko prekročené. Karatistovi nrtm. Klaudiovi
Farmadínovi sa na ME v karate v Španielsku podarilo vybojovať 4. miesto v kategórii do 75
kg. Okrem tejto hlavnej úlohy štartoval nrtm. Farmadín na SH v neolympijských disciplínach
v nemeckom Dortmunde, kde v svetovej konkurencii obsadil 2. miesto vo svojej váhovej
kategórii. Tieto vynikajúce výsledky okorenil výsledkom na ME federácie EGKF, keď
v kategórii do 80 kg získal zlatú medailu.
V personálnej oblasti nastali zmeny, keď boli prijatí z. Veronika Zuzulová s trénerom
Timotejom Zuzulom a plavkyňa z. Ivana Lange odišla na materskú dovolenku. AŠD
pracovalo v zložení 3 tréneri, a 10 IŠ.
V roku 2006 bude AŠD rôzne plniť hlavné úlohy na ZOH, MS a ME, na ktorých by chceli
potvrdiť svoje veľmi vysoké postavenie medzi jednotlivými športovými oddielmi v rámci
VŠC.
AŠD biatlon plnilo v roku 2005 úlohy na MS, ME, SP a EP. V kategórii mužov sa umiestniť
v pretekoch jednotlivcov 1x do 16. miesta na MS a 1x do 8. miesta na ME a v pretekoch
štafiet na MS do 10. miesta a na ME do 8. miesta splniť nepodarilo, okrem umiestnenia
štafety na ME. V kategórii žien bola stanovená úloha v pretekoch jednotlivcov umiestniť sa
na MS do 15. miesta a na ME do 8. miesta, v pretekoch štafiet na MS do 8. miesta a na ME do
6. miesta, pričom všetky úlohy, okrem umiestnenia do 15. miesta v pretekoch jednotlivcov na
MS, boli splnené. V priebehu roka 2005 sa podarilo v predolympijskej sezóne splniť
stanovené kritériá SOV pre ZOH len dvom príslušníkom AŠD biatlon, rtm. Marekovi
Matiaškovi 49. miestom v individuálnych pretekoch na MS v rakúskom Hochfilzene a z.
Martine Halinárovej 20. miestom v stíhacích pretekoch na MS. Tieto kritériá sa podarilo
koncom roku 2005 splniť štafete mužov, čím si piati športovci z tohto AŠD zabezpečili
nomináciu na ZOH 2006.
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Veríme, že nevydarená sezóna sa nestane pravidlom a skôr sa stane motiváciou do ďalšej
práce. V príprave na sezónu 2005/2006 sa celé družstvo mužov pripravovalo spoločne pod
vedením trénera pplk. Milana Gašperčíka a asistenta trénera z. Dušana Šimočka. S družstvom
sa pripravovali aj dve členky AŠD z. Petra Slezáková a z. Martina Halinárová. V príprave
došlo aj k zmenám v metodike tréningu, keď sa príslušníci AŠD nezúčastňovali pretekov
v letnom biatlone. V závere prípravného obdobia sa príslušníci AŠD zúčastnili sústredenia na
prvom snehu na severe Európy vo fínskom Muoniu, kde sa pripravovali aj družstvá iných
krajín Európy, na ktoré nadviazali prvé preteky SP a EP. Napriek tomu, že výsledky z týchto
podujatí neboli stabilné, dúfame, že do začiatku ZOH 2006 sa našim biatlonistom podarí
zmobilizovať svoje sily a dosiahnuť nejaký pekný výsledok, ktorý by celé AŠD posunul
výkonnostne dopredu.
V personálnej oblasti AŠD pracovalo v zložení 3 tréneri a 7 IŠ. Môžeme konštatovať, že AŠD
biatlonu sa v roku 2005 hlavné úlohy splniť nepodarilo, okrem kategórie žien, ale veríme, že
úlohy smerom k ZOH 2006 budú splnené.
AŠD moderný päťboj plnilo hlavné úlohy na MS, MS CISM-u, ME, MSJ a MEJ. Prvou
úlohou AŠD moderný päťboj bolo získať na MS 1x umiestnenie do 15. miesta a 1x finálové
umiestnenie. Túto úlohu sa však splniť nepodarilo, keď čat. Martin Áč a z. Andrej Brečka
nepostúpili do finále. Ďalšou úlohou bolo na MS CISM-u obsadiť 1x finálové umiestnenie
a 1x umiestnenie do 10. miesta. Túto úlohu môžeme považovať za splnenú umiestnením čat.
Áča na 8. mieste a z. Brečku na 18. mieste. Na ME sa z. Brečkovi podarilo postúpiť do finále,
kde obsadil konečné 28. miesto, zatiaľ čo čat. Martin Áč a z. Luboš Beňo sa do finále
neprebojovali a úloha nebola splnená, aj keď pre z. Andreja Brečku to bol zatiaľ najkvalitnejší
výsledok v seniorskej kategórii, po medailových úspechoch v juniorskej kategórii. Veľmi
úspešnú sezónu má za sebou z.š. Lucia Kršňáková, ktorej sa podarilo na MEJ v Taliansku
obsadiť pekné 19. miesto a ak ďalej vydrží v nasadení tréningu, mohla by sa v nasledujúcich
sezónach prepracovať do medzinárodnej juniorskej špičky. Svoju stanovenú úlohu splnila.
Pekný výsledok dosiahol aj z.š. Tomáš Doležel, keď na MS do 18 rokov v celkovom
hodnotení obsadil 14. miesto.
Okrem plnenia hlavných úloh sa AŠD moderný päťboj v organizačnom zabezpečení podieľalo
v súčinnosti so SZMP na Memoriáli Juraja Ondra, ktoré boli zároveň medzinárodnými M-SR.
RT riešil aktuálne problémy AŠD, predovšetkým oblasť materiálneho zabezpečenia.
V personálnej oblasti AŠD pracovalo v zložení 2 tréneri, 3 IŠ.
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V roku 2006 bude AŠD moderný päťboj plniť hlavné úlohy na MS, MS CISM-u, ME, MEJ
a ME do 18 rokov, na ktorých by chceli potvrdiť svoje ambície neustále zvyšujúcej sa
športovej výkonnosti, ktorá by sa mala prejaviť v nominácii športovcov na OH 2008.
AŠD džudo malo stanovené na ME mužov získať 1x umiestnenie do 3. miesta a 2x do 7.
miesta, na ME do 23 rokov získať 1x umiestnenie do 7. miesta a na M-SR získať 1x
medailové umiestnenie. Prvá úloha nebola splnená, keď sa na ME nominovali traja príslušníci
AŠD džudo, ani jednému sa však nepodarilo prebojovať do 2. kola. Ani druhú úlohu sa
nepodarilo splniť, keď sa z. Marián Benkóczky nenominoval na ME do 23 rokov, ale
preukázal pomerne vysoký nárast športovej výkonnosti, ktorý by mal v budúcnosti zabezpečiť
nomináciu na vrcholné džudistické podujatia. Medailové úspechy sa podarilo získať zásluhou
z. Jána Gregora, ktorý na MS a ME v postojoch vybojoval 2. a 3.miesto. Na záver roku celé
AŠD vybojovalo v domácich podmienkach titul Majstra Slovenska v družstvách.
V riadiacej práci sa AŠD pravidelne stretávalo na RT, kde boli riešené zásadné koncepčné,
personálne a materiálne otázky. AŠD zorganizovalo 21. ročník VC SNP v džude, ktorý už
tradične bol na vysokej športovej aj spoločenskej úrovni, o čom svedčia pochvalné vyjadrenia
od domácich aj zahraničných partnerov. V personálnej oblasti AŠD pracovalo v zložení 2
tréneri, 4 IŠ.

Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2005
Súťaž
OH
MS
MSJ
ME

1. miesto 2. miesto 3. miesto Súčet
1
6

2
5

4
6

7
17
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MEJ
MSR
SP
AMS
MS CISM
Súčet

46
53

22
29

1
18
29

1
86
111

Športová príprava
AŠD ATLETIKA
AŠD atletika plnilo vo výcvikovom roku 2005 hlavné úlohy na MS, ME, HME, EP v chôdzi
a M-SR. Na MS (Helsinky, Fínsko) bola hlavná úloha účasť 7 pretekárov s umiestnením sa 3x
do 12. miesta, 1x do 16. miesta, 1x do 20. miesta a 1x do 30. miesta. Táto úloha bola i napriek
vysokej výkonnosti atlétov nesplnená. Na Majstrovstvách sveta sa z AŠD atletika zúčastnilo 6
inštruktorov športu s nasledovným umiestnením a výkonnosťou: kpt. Mgr. Peter Korčok
obsadil v chôdzi na 50 km výborné 10. miesto výkonom 3:55:02 hod., rtn. Mikuláš Konopka
sa vo vrhu guľou umiestnil na výbornom 11. mieste výkonom 19,72 m (kvalifikácia 20,39 m),
nrtm. Mgr. Miloš Bátovský skončil v cieli v chôdzi na 50 km na 18. mieste časom 4:05:44
hod. Zhodné 19. miesto obsadili nrtm. Marián Bokor v hode oštepom výkonom 74,81 m a rtn.
Miloslav Konopka v hode kladivom výkonom 72,91 m. Čat. Matej Tóth sa v chôdzi na 20 km
umiestnil na 21. mieste časom 1:23:55 hod. Hlavnú úlohu, zabezpečiť účasť jedného
pretekára s umiestnením sa 1x do 8. miesta na

Halových Majstrovstvách Európy

v španielskom Madride sme splnili. Na HME štartoval rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu guľou,
ktorý obsadil vynikajúce 6. miesto výkonom 19,95 m (kvalifikácia 20,46 m). Na
Majstrovstvách Európy do 23 rokov (Erfurt, Nemecko) bola hlavná úloha účasť dvoch
pretekárov s umiestnením 1x do 3. miesta a 1x do 8. miesta. Z.š. Michal Blažek obsadil
v chôdzi na 20 km 11. miesto časom 1:30:37 hod., čat. Peter Horák v skoku do výšky 17.
miesto výkonom 217 cm a čat. Matej Tóth bol v chôdzi na 20 km diskvalifikovaný. Úlohu
sme nesplnili. Na Európskom pohári družstiev (Gävle, Švédsko) sme mali zabezpečiť účasť 4
pretekárov. Vo vrhu guľou rtn. Mikuláš Konopka obsadil 3. miesto výkonom 20,04 m, čat.
Peter Horák v skoku do výšky obsadil 5. miesto výkonom 218 cm a nrtm. Marián Bokor
v hode oštepom obsadil 5. miesto výkonom 73,85 m. Družstvo SR obsadilo konečné 8. miesto
a zostúpilo do II. skupiny EP. Úlohu sa nám nepodarilo splniť. Európsky pohár v chôdzi
(Miskolc, Maďarsko) bol ďalším pretekom, na ktorom sme mali hlavnú úlohu zabezpečiť
360/413

účasť 4 pretekárov s výkonnosťou 1x do 12. miesta a 1x do 8. miesta v súťaži družstiev. Kpt.
Mgr. Peter Korčok sa v chôdzi na 50 km umiestnil na výbornom 7. mieste časom 3:51:30
hod., nrtm. Miloš Bátovský v chôdzi na 50 km obsadil výborné 9. miesto časom 3:54:49 hod.
Čat. Matej Tóth sa umiestnil na 20 km trati na 12. mieste časom 1:28:58 hod. a z.š. Ondrej
Kocúr bol na zhodnej trati diskvalifikovaný. Družstvo SR obsadilo v chôdzi na 20 km 4.
miesto. Na Majstrovstvách Slovenska všetkých kategórií bola hlavná úloha získať 6 titulov.
V roku 2005 sa naši pretekári zúčastnili M-SR, M-SR hala, M-SR chôdza, M-SR juniorov, MSR juniorov hala, kde získali celkovo 11 medailí a 7 titulov. Na M-SR čat. Peter Horák
v skoku do výšky obsadil 1. miesto výkonom 217 cm, rtm. Marián Bokor v hode oštepom 1.
miesto výkonom 76,28 m, rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu guľou 1. miesto výkonom 20,07 m
a rtn. Miloslav Konopka (kladivo) obsadil 2. miesto výkonom 74,57 m. Na M-SR hala
(Bratislava 20.2.2005) sa rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu guľou umiestnil na 1. mieste
výkonom 20,55 m a čat. Peter Horák (výška) 1. miesto výkonom 209 cm. Na M-SR chôdza
20 km (Borský Mikuláš 11.6.2005) čat. Matej Tóth obsadil 1. miesto časom 1:23:26 hod., z.š.
Michal Blažek 2. miesto časom 1:26:10 hod. a kpt. Mgr. Peter Korčok 3. miesto časom
1:27:15 hod. Na M-SR juniorov (Banská Bystrica 2.-3.7.2005) obsadil z.š. Michal Škvarka
v skoku do výšky 1. miesto výkonom 198 cm a na M-SR hala juniorov (Bratislava 20.2.2005)
2. miesto výkonom 195 cm.
Personálna oblasť
V atletickom roku 2004/2005 prešlo AŠD atletika niekoľkými zmenami. Do služobného
pomeru PrV boli prijatí dvaja zamestnanci - k 1.11.2004 Mgr. Miloš Bátovský na miesto IŠ do
hodnosti nadrotmajster a k 1.1.2005 na miesto HT do hodnosti poručík Mgr. Radovan Mišík.
Na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie SAZ o dvojročnom pozastavení aktívnej
pretekárskej činnosti, ukončil v AŠK dňa 31.3.2005 služobný pomer nrtm. Milan Haborák.
Pre ukončenie aktívnej pretekárskej činnosti bol k 30.9.2005 ukončený služobný pomer s čat.
Radovanom Eľkom. Na základe výsledkov meraného tréningu a splnených kritérií na
preradenie na IŠ AŠD atletika bola k 1.7.2005 z funkcie zdravotník preradená rtn. Martina
Danišová. Dňa 2.11.2005 bol na miesto trénera vrhov prijatý Mgr. Milan Haborák.
Riadiaca a organizačná práca
Riadiaca práca v AŠD atletika prebieha pravidelným stretávaním hlavného trénera, ostatných
trénerov, tajomníka a športovcov na poradách dvakrát do týždňa a riešia sa požiadavky zo
strany športovcov i problémy zo strany vedenia. Zásadné personálne, koncepčné, materiálne,
disciplinárne problémy a požiadavky riešia členovia RT AŠD atletika na pravidelných
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zasadnutiach realizačného tímu, ktoré sú spravidla štyrikrát ročne. AŠD atletika, tak ako
každoročne, organizovalo alebo sa podieľalo na organizovaní viacerých medzinárodných
i oblastných atletických súťaží. Tento rok sa uskutočnil už 12. ročník medzinárodného
mítingu Banskobystrická latka 2005 a v rámci 3. ročníka dvojmítingu Atletický most 2005
sme usporiadali už 36. ročník Atletického kritéria SNP. Po úspešných dvoch ročníkoch tohto
podujatia sa nám podarilo skvalitniť tento dvojmíting rekordnou účasťou vyše 200 pretekárov
z 27 krajín sveta. Ako spoluorganizátori sme sa podieľali na Dudinskej päťdesiatke,
Horehronských hrách a súťažiach pretekov oblastného atletického zväzu.
AŠD BIATLON
Príslušníci AŠD biatlon plnili v roku 2005 na športových podujatiach MS, ME, SP, EP tieto
hlavné úlohy: v kategórii mužov na MS l x umiestnenie do 16. miesta v pretekoch
jednotlivcov, na ME l x umiestnenie do 8. miesta v pretekoch jednotlivcov, v pretekoch štafiet
na MS do 10. miesta, na ME do 8. miesta, v kategórii žien na MS umiestnenie do 15. miesta
v pretekoch jednotlivcov, na ME umiestnenie do 8. miesta v pretekoch jednotlivcov,
v pretekoch štafiet na MS do 8. miesta, na ME do 6. miesta. V kategórii mužov neboli
stanovené úlohy umiestnenia na MS a ME splnené, okrem umiestnenia štafety na ME.
V kategórii žien boli úlohy okrem umiestnenia do 15. miesta v pretekoch jednotlivcov na MS
splnené. V priebehu roka 2005 naši príslušníci nepodávali také výkony ako v predchádzajúcej
sezóne, kedy traja muži splnili kritériá účasti na ZOH 2006. Stanovené kritériá SOV pre ZOH
sa tak podarilo v predolympijskej sezóne splniť len rtm. Marekovi MATIAŠKOVI 49.
miestom v individuálnych pretekoch na MS v rakúskom Hochfilzene a z. Martine
HALINÁROVEJ 20. miestom v stíhacích pretekoch na MS. Nevydarená sezóna snáď nebude
pravidlom a skôr sa stane motiváciou do ďalšej práce. V príprave na sezónu 2005/2006 sa celé
družstvo mužov pripravovalo spoločne pod vedením trénera pplk. Milana Gašperčíka
a asistenta trénera z. Dušana Šimočka. S družstvom mužov sa pripravovali aj dve členky AŠD
z. Petra Slezáková a z. Martina Halinárová. V príprave došlo aj k zmenám v metodike
tréningu, keď sa príslušníci AŠD nezúčastňovali pretekov v letnom biatlone. V priebehu
prípravy podával veľmi dobré výkony v kontrolných pretekoch čat. Dušan Šimočko, keď
vyhral obidva dni na M-ČR v biatlone na kolieskových lyžiach v silnej konkurencii
reprezentantov českej republiky. V rámci prípravy na plnenie hlavných úloh AŠD na sezónu
2005/2006 sme v hojnej miere využívali možnosti a podmienky vojenských zariadení, ako
ÚŠZV MO SR Lešť a VZ Smrekovica. V rámci stredohorského sústredenia sme sa zúčastnili
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sústredenia v rakúskom Obertilliachu a už tradične sme absolvovali sústredenie v Osrblí
a českom Letohrade na kvalitnej kolieskovej dráhe a strelnici. V závere prípravného obdobia
sme sa zúčastnili sústredenia na prvom snehu na severe Európy vo fínskom Muoniu, kde sa
pripravovali aj družstvá iných krajín Európy.
Pre potreby AŠD sa stále ukazuje ako nedostatočné pridelenie financií na rok 2005 v položke
637014 strava a museli sme to riešiť presunom financií z iných položiek. V roku 2006 je preto
potrebné v tejto položke zvýšiť pridelené prostriedky.
Záverečné zhodnotenie
AŠD biatlon sa v roku 2005 nepodarilo splniť plánované úlohy, okrem kategórie žien.
V príprave na sezónu 2005/2006 sa príslušníci AŠD snažili urobiť maximum preto, aby
potvrdili výkonnosť z predchádzajúcej sezóny a splnili kritéria SOV na účasť štafety na ZOH
2006 v talianskom Turíne.
AŠD DŽUDO
Príslušníci AŠD džudo plnili v roku 2005 úlohy na športových podujatiach ako MS, ME,
preteky SP a CISMu. Hlavné úlohy boli stanovené na ME mužov získať 1 x umiestnenie do 3.
miesta, 2 x umiestnenie do 7. miesta, na ME do 23 rokov získať 1 x umiestnenie do 7. miesta
a na M-SR získať 1 x medailové umiestnenie. Na ME sa nominovali traja príslušníci AŠD
džudo, ani jednému sa však nepodarilo prebojovať do 2. kola a úloha nebola splnená. Na ME
do 23 rokov sa z. Mariánovi BENKÓCZKYMU podarilo nominovať, ale z dôvodu lepších
výsledkov tam cestoval jeho súper z Pezinka. Úloha nebola splnená. Na M-SR sme získali 1 x
1. miesto, 4 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. Úlohu sme splnili. Okrem plnenia hlavných úloh sa
naši príslušníci v priebehu roka 2005 zúčastnili viacerých vrcholových podujatí. Na MS
štartoval rtm. Zoltán PÁLKOVÁCS a bol vyradený v 2. kole. V pretekoch SP sme získali 1 x
3. miesto, 6 x 5. miesto, 1 x 7. miesto a 4 x 9.miesto. Na MS v zápase v postoji získal z. Ján
Gregor 2. miesto. Zúčastnili sme sa tiež 1. ročníka medzinárodného turnaja CISMu
v sebaobranných športoch, kde sme získali 1 x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 2 x 3. miesto a 1 x 5.
miesto. V súťaži družstiev sme obsadili v záverečnom Play off, ktoré sa konalo v Banskej
Bystrici 1. miesto. Ďalej príslušníci AŠD absolvovali v priebehu roka 2005 množstvo
turnajov, ktoré slúžili ako príprava na vrcholové podujatia. V rámci prípravy na plnenie
hlavných úloh AŠD džuda sme v plnej miere využívali tréningové priestory ŠH, ŠŠ a v rámci
regenerácie priestory regeneračnej linky. Zúčastnili sme sa viacerých výcvikových táborov
zameraných na randori s účasťou družstiev z celého sveta. V rámci kondičnej prípravy sme
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absolvovali VT na Králikoch a VT na Štrbskom Plese. V auguste sa nám na vynikajúcej
úrovni podarilo zorganizovať 21. ročník VC SNP v džude a následného VT, o čom svedčia
pochvalné vyjadrenia od domácich aj zahraničných trénerov.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti nastali v AŠD výrazné zmeny. K 31.3. 2005 bol zo služobného pomeru
PrV prepustený rtn. Ing. Ján GREGOR, ktorý od 1.5. 2005 začal v AŠK pracovať ako tréner.
K 31.4. 2005 ukončili pracovný pomer HT z. Marián KRÁLIK a tréner z. Dmytro
VOLOSHCHUK. Na miesto HT bol k 1.9. 2005 preradený z inštruktora športu por. Marek
MATUSZEK. Na vlastnú žiadosť k 31.10. 2005 ukončil služobný pomer čat. Marek
MADZIN.
Ekonomická oblasť
Pre potreby AŠD sa ukazuje ako nedostatočné pridelenie finančných prostriedkov na rok 2005
v položke 631 002 zahraničné aktivity a finančné prostriedky pridelené na ZSC. Riešili sme to
v návrhu, ktorý sme odovzdali HT AŠK.
Záverečné hodnotenie
AŠD džudo sa v roku 2005 nepodarilo splniť plánované úlohy, ale personálne zmeny, ktoré
nastali a výkonnosť príslušníkov AŠD dávajú predpoklad výraznejších výsledkov v ďalších
rokoch.
AŠD MODERNÝ PäŤBOJ
Príprava moderných päťbojárov prebiehala podobne ako v predchádzajúcich rokoch prevažne
v domácich podmienkach. Doplnená bola stredohorským sústredením na Štrbskom plese
a sériou krátkodobých tréningových pobytov v Prahe, ktoré boli zamerané na šermiarsku
a jazdeckú disciplínu. Čat. Martin Áč, z. Ľuboš Beňo, z. Andrej Brečka a z.š. Lucia
Kršňáková štartovali vo februári na prvých medzinárodných pretekoch, ktorými boli
medzinárodné halové majstrovstvá Maďarska v Budapešti. Na kvalitne obsadenom podujatí
sa našim darilo striedavo úspešne. Veľmi dobre si počínal Martin ÁČ, ktorý po dobrých
výkonoch vo všetkých štyroch disciplínach vyhral semifinálovú skupinu „A“ a vo finále
vybojoval pekné 7. miesto s 5492 bodmi. Semifinálovým výkonom, 4476 bodov, splnil limit
SZMP pre účasť na vrcholných podujatiach v sezóne 2005. Menej sa darilo Ľubošovi Beňovi.
Po nevýraznom výkone v bežeckej disciplíne nepostúpil do finálovej 32-ky. Pre Luciu
Kršňákovú bola Budapešť prvým štartom v ženskej medzinárodnej konkurencii. Po slušnom
výkone obsadila 30. miesto a vybojovala si jeden bod do svetového päťbojárskeho rebríčka.
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Andrej Brečka po príchode do Budapešti ochorel (chrípka). Martin Áč štartoval v marci ako
jediný náš pretekár na 1. kole SP 2005 v mexickom Acapulcu. Po problémoch v semifinále so
streľbou sa predstavil vo finále veľmi dobrými výkonmi a vybojoval veľmi pekné 15. miesto,
ktoré je jeho doterajším najlepším umiestnením v pretekoch SP. V máji čakali na päťbojárov
dve kolá svetového pohára a MS CISMu v Prahe. 29.4.-1.5. sa uskutočnilo v nemeckom
Lipsku 2. kolo SP. Naši štartovali v zložení čat. Martin Áč, z. Andrej Brečka a z. Ľuboš Beňo.
Ani jeden zo spomínanej trojice sa nevyhol zaváhaniu v niektorej z disciplín v semifinálových
skupinách, za čo sa v konkurencii 80-tich najlepších svetových päťbojárov draho platí.
V našom prípade to znamenalo, že žiaden z našich reprezentantov nepostúpil do finálovej 32ky. Lepšie sa darilo na nasledujúcom kole SP v Budapešti, kde čat. Áč po veľmi dobrom
výkone v semifinále, predovšetkým v šerme, postúpil do finále, kde vybojoval 19. miesto.
Brečka po zaváhaní v šerme, napriek veľmi dobrým výkonom v behu, streľbe a plávaní,
nepostúpil zo semifinále. Na MS CISMu v Prahe vybojoval Martin Áč 8. miesto, čím splnil
jednu z výkonnostných úloh v sezóne 2005 a družstvo v zložení Áč, Brečka a Beňo dosiahlo
pekné 4. miesto, čo je najlepšie umiestnenie družstva v histórii samostatného Slovenska. Jún
bol ďalším mesiacom, v ktorom päťbojári plnili výkonnostné úlohy tejto sezóny. Na ME
juniorov v talianskom Monte Pulciane štartovala p.š. Lucia Kršňáková. Bol to Luciin prvý
šampionát medzi juniorkami a veľmi slušným 19. miestom prekročila očakávania
realizačného tímu.

V súťaži seniorov štartovala trojica Áč, Brečka a Beňo. V súťaži

jednotlivcov sa najlepšie darilo Andrejovi Brečkovi, ktorý po veľmi dobrých výkonoch,
predovšetkým v šerme a streľbe, postúpil do finálovej 32-ky, čím splnil výkonnostnú úlohu
pre túto sezónu. Vo finále sa nevyhol chybičkám, predovšetkým v jazde a napriek dobrým
výkonom v ostatných disciplínach obsadil 28. miesto. Menej sa darilo Martinovi Áčovi
a Ľubošovi Beňovi. Pre Áča po slabšom šerme skončili všetky nádeje na postup do finále na
strelnici, kde vinou technickej poruchy nepostúpil do finále. Ľuboš Beňo po nepresvedčivých
výkonoch s výnimkou plávania obsadil v semifinálovej skupine 28. miesto. Lepšie sa darilo
našim v súťaži štafiet, kde trojica Beňo, Brečka, Kolozsi (Slávia STU) po vynikajúcich
výkonoch v technických disciplínach vybojovala pekné 8. miesto, čím sa kvalifikovali na MS
2005 vo Varšave. V júli sme zorganizovali v spolupráci so SZMP Memoriál Juraja Ondra,
ktorý bol aj tento rok medzinárodnými majstrovstvami Slovenska. Na štarte bolo 19
pretekárov z ôsmich krajín. Našim športovcom sa po dlhých rokoch nepodarilo obhájiť titul,
keď v medzinárodnej, ako i v domácej súťaži zvíťazil pretekár bratislavskej Slávie STU
Richard Kolozsi pred Martinom Áčom. Andrej Brečka obsadil 3. miesto a Ľuboš Beňo 5.
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miesto. Negatívom podujatia bolo chybné vyhodnotenie streleckej disciplíny u Richarda
Kolozsiho, keď mu rozhodcovia chybne prirátali dva kruhy, čo výrazným spôsobom
ovplyvnilo súťaž. Z organizačnej stránky boli preteky zabezpečené na veľmi dobrej úrovni.
Hlavnú úlohu sezóny plnili päťbojári v auguste. Na MS, ktoré sa uskutočnili 3.- 9. 8. vo
Varšave štartovali dvaja naši príslušníci. Martin ÁČ s výkonnostnou úlohou umiestniť sa do
14. miesta a Andrej Brečka s výkonnostnou úlohou vybojovať si výsledkami v sezóne účasť
na MS. To znamená, že Brečka si štartom na MS už svoju úlohu splnil. Žiaľ, to isté nemožno
povedať o Martinovi Áčovi, ktorý pokračoval aj na MS v nepresvedčivých výsledkoch
v streleckej disciplíne. V semifinálovej skupine „B“ nastrieľal veľmi slabých 159 kruhov
z 200 možných, čím si zatvoril dvere k postupu do finálovej tridsaťdvojky. Celkove
v semifinále obsadil 24. miesto, čím nesplnil svoju hlavnú tohtoročnú výkonnostnú úlohu.
Andrej Brečka v semifinálovej skupine „C“ obsadil 18. miesto v poradí, čo bolo súčasne
najlepšie umiestnenie slovenského pretekára na MS 2005. V družstvách, kde sa na umiestnení
podpísala naša absencia vo finále súťaže jednotlivcov, sme obsadili až 18. miesto. V štafetách
si naši počínali podstatne lepšie. Až na streľbu podali v jednotlivých disciplínach výkony na
hranici svojich možností a obsadili slušné 12. miesto. Pozitívne hodnotím účasť p.š. Tomáša
Doležela na MS v MŠ 18-ročných, ktoré sa uskutočnili v Plzni. V konkurencii 72 pretekárov
z 21 krajín vybojoval pekné 14. miesto. O lepšie umiestnenie, ho pripravila dlhodobo slabá
výkonnosť v bežeckej disciplíne, keď vybiehal do záverečnej disciplíny z prvej pozície. Dňa
21. augusta štartoval Martin Áč vo finále SP, do ktorého sa prebojoval výkonmi
v jednotlivých kolách, ako druhý Slovák v histórii po Jurajovi Fišerovi. Hneď výkon v prvej
disciplíne pochoval šance na dobrý výsledok.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti došlo v roku 2005 k dvom zmenám. Vo februári zmluvný športovec
Andrej Brečka bol od 1. marca prijatý do pracovného pomeru a stal sa zamestnancom AŠK.
Doplnil dvojicu inštruktorov Áč, Beňo, čím sa prakticky skompletizovalo družstvo. Druhou
zmenou bolo ukončenie aktívnej činnosti Petra Kuchára od 1. augusta 2005. Menovaný bol
v AŠK ako zmluvný športovec.
Organizačná oblasť
V organizačnej oblasti pokračovali v osvedčenom modeli, keď me vychádzali z ročného plánu
prípravy, ktorého plnenie bolo rozčlenené na mesačné a týždenné plány činnosti, ako aj
mesačné a štvrťročné vyhodnotenia. Realizačný tím zasadal pravidelne raz za dva mesiace.
AŠD zorganizovalo dve kolá Slovenského pohára žiakov a dorastencov v modernom trojboji
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a štvorboji. Najvýznamnejšou športovou akciou bol Memoriál Juraja Ondra – Mezinárodné
majstrovstvá Slovenska. Organizácia akcie prebehla na tradične vysokej profesionálnej úrovni
a bola dobrou prezentáciou armádneho športu na Slovensku. Z ďalších športovopropagačných akcií treba vymenovať 14. ročník silvestrovského behu na Štadióne SNP, 5.
ročník otužileckého plávania na Motyčkách a 12. ročník Ceny Hrona - súťaže osobností
v modernom päťboji.
AŠD ŠPORTOVÁ STREĽBA
AŠD športová streľba plnilo hlavné úlohy v roku 2005 na HME v Estónsku a na ME
v Belehrade. Na HME v Talline sme mali získať v jednotlivých skupinách 1x finálové
umiestnenie (skupina Pu), 1x medailové umiestnenie (skupina BT) a 1x umiestnenie v prvej
štvrtine štartového poľa (skupina Pi). Na HME štartovali šiesti pretekári z AŠK (traja IŠ zo
skupiny BT, dvaja zo skupiny Pu a jeden zo skupiny Pi) a dosiahli nasledovné umiestnenia:
disciplína VzPu 60 nrtm. Jozef GÖNCI 3. miesto, podieľal sa v družstve SR na zisku
bronzovej medaily; disciplína VzPu 60 juniori z.š. Matúš JANCEK 12. miesto, podieľal sa
v družstve SR na umiestnení na 12. mieste; disciplína VzPi 60 rtn. Juraj TUŽINSKÝ 6.
miesto, podieľal sa v družstve SR na umiestnení na 6. mieste; disciplína VzBT 20+20 des.
Peter PELACH 6. miesto, rtm. Miroslav JURČO 10. miesto, rtm. Peter PLÁNOVSKÝ 14.
miesto, menovaní sa podieľali v družstve SR na zisku striebornej medaily; disciplína VzBT
30+30 des. Peter PELACH 8. miesto, rtm. Miroslav JURČO 18. miesto, rtm. Peter
PLÁNOVSKÝ 23. miesto a družstvo obsadilo 5. miesto. Na ME v Belehrade sme mali získať
1x finálové umiestnenie (skupina Pu), 1x umiestnenie do 6. miesta (skupina BT) a 1x
umiestnenie v prvej štvrtine štartového poľa (skupina Pi). Tu štartovali siedmi pretekári
z AŠK, traja zo skupiny Pu, traja zo skupiny BT a jeden zo skupiny Pi a dosiahli nasledovné
umiestnenia: disciplína LM 3x40 nrtm. Jozef GÖNCI 2. miesto, podieľal sa v družstve SR na
zisku

striebornej

medaily; disciplína LM 3x40 juniori z. Matúš JANCEK 11. miesto,

družstvo nebolo postavené; disciplína LM 60 nrtm. Jozef GÖNCI 5. miesto, nrtm. Vlastimil
VESELKA 31. miesto, z. Matúš JANCEK 9. miesto; disciplína BT 30+30 des. Peter
PELACH 4. miesto, rtm. Peter PLÁNOVSKÝ 12. miesto, rtm. Miroslav JURČO 7. miesto,
menovaní sa podieľali v družstve SR na zisku bronzovej medaily; disciplína BT 20+20 des.
Peter PELACH 5. miesto, rtm. Peter PLÁNOVSKÝ 14. miesto, rtm. Miroslav JURČO 12.
miesto, menovaní sa podieľali v družstve SR na zisku bronzovej medaily; disciplína LP 60
rtn. Juraj TUŽINSKÝ 39. miesto. Na podujatiach SP sa najviac darilo nrtm. Jozefovi
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GÖNCIMU, ktorý absolvoval tri kolá zo štyroch. Zameral sa na guľové disciplíny, kde sa
najprv v Mníchove prestrieľal do finále a obsadil 3. miesto a následne v Miláne dokázal
zvíťaziť medzi absolútnou svetovou špičkou a vybojoval pre Slovensko ako prvý slovenský
športovec OH-miestenku do Pekingu 2008. V konkurencii vyše 100 pretekárov obstáli aj
mladí strelci (rtn. Juraj TUŽINSKÝ 19. miesto, z. Michal HOMOLA 21. miesto, z. Matúš
JANCEK v skupine MQS podal dobré výkony). Nrtm. Vlastimil VESELKA obsadil 2x 17.
miesto a vybojoval si nomináciu na ME. Vo FSP štartoval len nrtm. Jozef GÖNCI, ktorý
v disciplíne LM 3x40 obsadil 4. miesto. Personálna oblasť
AŠD v roku 2005 pracovalo v tomto zložení: vedúci tréner z. Tibor KISS, tréner rtm. Peter
PLÁNOVSKÝ (skupina BT), trénerka z. Ivana ŠVECOVÁ, tajomníčka z. Zuzana
Mlynárčiková, lekár z. MUDr. Ján BENDA, fyzioterapeut rtm. Pavol BELIČKA, metodik
ppráp. Miroslav SLUŠNÝ, 7 IŠ a 1 zmluvný športovec. Počas roku 2005 boli vykonané tieto
personálne zmeny bol prijatý 1 IŠ a trénerka puškových disciplín.
Riadiaca a organizačná práca
Okrem plnenia hlavných úloh sa AŠD ŠS v organizačnom zabezpečení spolupodieľalo
v súčinnosti so SSZ na VC Slovenska v disciplíne BT, ale aj na iných domácich podujatiach.
RT zasadal 3x 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. Pod vedením odborných
pracovníkov zdravotnej skupiny boli vykonávané praktické zamestnania s cieľom zlepšenia
stability a eliminovania záporných účinkov jednostranného statického zaťažovania. Naďalej
pokračovala spolupráca s psychológom – PhDr. Tomášom Gurskym, ktorý sa venoval skupine
BT. Na dobrej úrovni je spolupráca s psychológom medzi rtm. Jozefom Göncim a Dr.
Bábikom. V rámci rozširovania a doplňovania vedomostí sa tréneri zúčastňovali odborných
seminárov organizovaných TMK SSZ a seminárov zaoberajúcich sa odbornou tematikou
vrcholového športu v NŠC.
AŠD VODNÝ SLALOM
AŠD vodný slalom plnilo hlavnú úlohu v roku 2005 na Majstrovstvách sveta v austrálskom
Penrithe 28.9. - 3.10.2005. Hlavná úloha bola umiestnenie 1 x do 3. miesta, l x do 6. miesta
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v individuálnych disciplínach a 2 x do 3. miesta v súťaži hliadok. AŠD dosiahlo po OH
v Aténach 2004 historický úspech na Majstrovstvách sveta, keď zisk 4 medailí sa nepodaril
snáď žiadnemu klubu na svete. Zlato získala Elena Kaliská, ktorá získala prvú medailu na MS
a hneď zlatú ako prvá žena zo SR. Svoju prvú medailu, striebornú z Majstrovstiev sveta
dosiahla aj dvojica Milan Kubáň - Marian Olejník, čo bolo najväčšie prekvapenie MS.
Michala Martikána delil od zlata jediný dotyk na bránke, ale aj tak sa od roku 1995 nevrátil
z MS bez medaile, keď získal bronz. Najväčší úspech v histórii medzi kajakármi dosiahol
Peter Cibák ml., keď sa prepracoval z 10. miesta vo finále na medailové 3. miesto. Krásne je
aj 7. miesto kajakára Jána Šajbidora, keď po prvej jazde viedol so sekundovým náskokom, ale
3 dotyky v druhej jazde ho odsunuli z prvej pozície na 7. miesto. Posledná finalistka Gabriela
Zamišková obsadila 10. miesto, Alexander Slafkovský 12. a Tomáš Mráz 41. V hliadkach si
najlepšie počínali kajakári, keď obsadili svoje najlepšie umiestnenie na Majstrovstvách sveta,
a to 4. miesto v zostave (P. Cibák, T. Mráz, J. Šajbidor). Ďalšou úlohou bolo získať na
Majstrovstvách Európy v Slovinsku v júni 2 x umiestnenie do 3. miesta, l x umiestnenie do
10. miesta a 2 x umiestnenie do 3. miesta v súťaži hliadok. Tu sa nám v 3 individuálnych
kategóriách až tak nedarilo, najväčší osobný úspech dosiahol Alexander Slafkovský V C 1,
keď obsadil 2. miesto. Michal Martikán v C 1 obsadil 5. miesto a v K 1 ženy Elena Kaliská 6.
miesto, 11. miesto obsadila v K 1 ženy Gabriela Zamišková, 11. miesto v C 2 Milan Kubáň Marian Olejník, 14. miesto Tomáš Mráz. Historický úspech sme dosiahli v súťaži hliadok,
keď hliadky 3 x K 1 ženy (Kaliská, Zamišková), 3 x C 1 muži (Martikán, Slafkovský) a 3 x C
2 muži (Kubáň - Olejník) sa stali Majstrami Európy. Vo SP sme mali získať umiestnenie 4 x
do 3. miesta a 4 x do 6. miesta. Úloha bola splnená, keď sme získali 1 x 1. miesto (Kaliská), 3
x 2. miesto (Kaliská, Kubáň – Olejník, Slafkovský), 2 x 3. miesto (Martikán, Cibák) 2 x 5.
miesto (Kubáň – Olejník, Martikán), 2 x 6. miesto (Kaliská, Kubáň – Olejník). Na MEK
v Liptovskom Mikuláši naše družstvo obhájilo titul Majstra Európy. Na úspechu sa podieľali
kajakári Cibák P., Mráz T., Kaliská E., Zamišková G. a kanoisti Martikán M., Slafkovský A.,
Kubáň M. – Ojeník M., Kučera T. - Bátik J. Na M-SR v Čunove naši príslušníci získali 2 x 1.
miesto (Cibák, Martikán), 1 x 2. miesto (Mráz), 3 x 3. miesto (Kaliská, Kubáň – Olejník,
Slafkovský).
Personálna oblasť
V roku 2005 v AŠD vodný slalom pracovali 4 tréneri Peter Mráz - HT AŠD, Peter Cibák st.,
Jozef Martikán, Juraj Ontko a 10 inštruktorov športu: z. Michal Martikán, z. Alexander
Slafkovský, z. Elena Kaliská, z. Gabriela Zamišková, rtm. Milan Kubáň, čat. Marian Olejník,
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rtn. Ján Šajbidor, čat. Peter Cibák, rtn. Tomáš Mráz a z. Ján Bátik. K 30.9.2005 bol z AŠD
vyradený čat. Peter Cibák – nástup denného štúdia na VŠ v Bratislave. Za profesionálneho
vojaka bol preradený k 1.3.2005 Ján Šajbidor a k 7. 11.05 Tomáš Mráz, obidvaja v hodnosti
rotného.
Riadiaca a organizačná práca
AŠD VS sa v roku 2005 podieľalo spoločne s AŠK Dukla a KTK L. Mikuláš na organizovaní
pretekov, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši. Boli to Medzinárodné Liptovské slalomy,
Medzinárodný tatranský slalom, III. kolo SLP a ME klubov. RT AŠD sa schádzal 1 x za 1-2
mesiace, podľa potreby aj častejšie v L. Mikuláši. Na zasadania RT boli podľa potreby
pozývaní zástupcovia AŠK a KTK. RT riešil plánovanie jednotlivých akcií, ich organizačné
zabezpečenie, materiálové zabezpečenie športovcov. V rámci rozširovania vedomostí sa
tréneri AŠD zúčastňovali na odborných seminároch organizovaných NŠC, SZKDV a AŠK.
Záverečné hodnotenie
V roku 2005 všetky akcie prebehli podľa ročného plánu AŠD. AŠD splnilo všetky hlavné
úlohy. Na MS v Austrálii dosiahlo historický úspech (1 – 1 – 2). Za najdôležitejšie
považujeme jarnú prípravu vo francúzskom Bigore (okrem Martikána a Slafkovského, ktorí sa
budú pripravovať v Austrálii), kde sa tradične zúčastňuje celé AŠD. V mesiaci máji prebehla
domáca nominácia, kde sme mali nominovaných 8 lodí z 12 zo SR (J. Bátik – repr. do 23
rokov). Našou zásluhou sa stalo Slovensko treťou najúspešnejšou krajinou na MS v Austrálii
a najúspešnejšou na ME v Slovinsku. Hlavné úlohy pre AŠD vodného slalomu v roku 2006
budú na MS v ČR – Praha a na ME vo Francúzsku, na ktoré bude zameraná celá príprava
AŠD.
AŠD Rôzne
V tomto roku plnilo AŠD rôzne v športovej oblasti veľmi náročné úlohy. Ako v minulých
rokoch, tak aj v roku 2005 príslušníci AŠD vybojovali na MS a ME medailové umiestnenia.
Na MS v plávaní v Montreale bol nominovaný čat. Ľuboš Križko, ktorý sa prebojoval medzi
posledných 16 plavcov spomedzi 72 pretekárov a v novom rekorde SR na 50 m znak obsadil
13. miesto. Na MS vo vodnom motorizme do 125 ccm v Talline z. Marián Jung obsadil
v silnej konkurencii 3. miesto a splnil tým svoju hlavnú úlohu roka. Na MS vo vodnom
motorizme v kategórii OSY 400 sme nemohli plniť úlohu z dôvodu, že z. Marián Jung nemal
k dispozícii čln, ktorý pre krátkosť času medzi jednotlivými MS nebolo možné pripraviť.
V pretekoch seriálu ME vo vodnom motorizme v kategórii do 125 ccm sa zúčastnil z. Marián
Jung a obsadil celkové 3. miesto. Na ME v zjazde na divokej vode boli stanovené úlohy
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vysoko prekročené. Dvojica des. Grega a rtn. Šutek získali titul ME v zjazde, v šprinte
obsadili 2. miesto a v hliadkach 3 x C2 spolu s bratmi Šoškovcami získali taktiež titul
majstrov Európy. Karatista nrtm. Klaudio Farmadín sa zúčastnil na ME v karate v Španielsku,
kde v kategórii do 75 kg obsadil 4. miesto. Na SP mala štartovať z nášho AŠD skupina zjazdu
na divokej vode. Nakoľko však pre zlé finančné podmienky, ktoré vytvoril SZKNDV
nemohla táto skupina túto úlohu plniť. Na M-SR sme získali po skupinách nasledovné počty
medailí. Skupina plávania 10 titulov, skupina karate 2 tituly, skupina vodného motorizmu 1
titul a skupina zjazdu na divokej vode 2 tituly. Spolu to bolo 15 titulov majstrov SR
a v uvedenom súčte nie sú zarátané možné tituly zo zimných M-SR v plávaní, ktoré sa
uskutočnia v strede mesiaca december. Okrem už spomínaných hlavných úloh sme vyslali na
ME v karate federácie EGKF nášho pretekára nrtm. Klaudia Farmadína, ktorý v kategórii do
80 kg získal 3. miesto.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti boli prijatí v priebehu roku 2005 z. Veronika Zuzulová s trénerom z.
Timotejom Zuzulom, plavkyňa z. Ivana Lange odišla na materskú dovolenku.
Riadiaca a organizačná práca
V tejto oblasti pracovalo AŠD podľa plánu a problémy boli úspešne riešené.
Záverečné hodnotenie
AŠD rôzne splnilo ciele v oblasti medailových ziskov a potvrdilo svoje veľmi dobré
postavenie medzi jednotlivými AŠD v rámci AŠK. Je treba vyzdvihnúť športové výsledky
vodákov des. Gregu a rtn. Šuteka, vodného motoristu z. Mariána Junga, karatistu npor.
Klaudia Farmadína, plavca čat. Križka, ako i zlatú hliadku 3 x C2 súrodencov Šoškovcov
a des. Gregu a rtn. Šuteka. Začiatkom roka 2006 nás čakajú ZOH, na ktorých by nás mali
reprezentovať čat. Ivan Heimschild a z. Veronika Zuzulová. Je potrebné pripraviť menovaným
pretekárom zodpovedajúce podmienky na prípravu, aby splnili naše očakávania. V roku 2005
sa celé AŠD pripravovalo v dobrých podmienkach, ktoré mu umožnil optimálny rozpočet. Po
materiálnej stránke bolo naše AŠD zabezpečené na zodpovedajúcej úrovni.

Veľká Cena Slovenska v modernom päťboji
Víťazom Veľkej Ceny Slovenska v modernom päťboji v Banskej Bystrici a zároveň majstrom
republiky sa stal

v júli Richard Koloszi s celkovým ziskom 5408 bodov. Účastník

tohtoročného európskeho šampionátu v talianskom Montepulciane triumfoval pod Urpínom
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pred svojimi reprezentačnými kolegami Martinom Áčom (5364 b.) a Andrejom Brečkom
(5332 b.). Všetci traja medailisti budú spoločne s Ľubomírom Beňom reprezentovať
Slovensko na augustových majstrovstvách sveta vo Varšave. Reprezentačný tréner Dušan
Poláček netajil po skončení Veľkej ceny Slovenska spokojnosť s výkonom svojich zverencov.
„V medzinárodnej konkurencii sme obsadili všetky tri miesta na stupni víťazov, čo je
pozitívny signál pred blížiacimi sa MS, kde budeme štartovať aj v súťaži štafiet. Kolosziho
triumf je menším prekvapením, no Rišo predviedol najvyrovnanejšie výkony, hoci šerm mu
nevyšiel celkom podľa jeho predstáv. Áč zaváhal pri streľbe, Brečka mal pre zmenu problémy
na plaveckom úseku a Beňovi nevyšiel beh. Z komplexného hľadiska však všetci
reprezentanti potvrdili oprávnenosť nominácie na svetový šampionát vo Varšave. V pondelok
odcestujeme na krátke sústredenia do Prahy, kde absolvujeme záverečnú prípravu na vrchol
sezóny,“ povedal 16. júla slovenský reprezentačný tréner Dušan Poláček ml.Pred záverečnou
disciplínou jazdou na koni bol na čele priebežného poradia VC Slovenska jeden zo
spolufavoritov na víťazstvo Moldavec Alexej Vasilianov, no parkúr úplne pokazil a prepadol
sa až na štvrté miesto. Medailista zo súťaže štafiet z vlaňajších MS v Moskve Švéd Erik
Johansson doplatil na zaváhanie na strelnici a skončil až jedenásty.
Výsledky Veľkej Ceny Slovenska:
1. Richard Koloszi (SR) 5408, 2. Martin Áč (SR) 5364, 3. Andrej Brečka (SR) 5332, 4. Alexej
Vasilianov (Mol.) 5300, 5. Ľubomír Beňo (SR) 5264
MSR: 1. Richard Koloszi 5408, 2. Martin Áč 5364, 3. Andrej Brečka 5332.
Deň športu a cestovného ruchu
Pri príležitosti osláv 26. svetového dňa cestovného ruchu sa 2.10.2005 uskutočnil

na

Šachtičkách už v poradí druhý „Deň športu a cestovného ruchu“. Organizátormi podujatia
boli Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica,
Horský hotel Šachtička, Mikroregión pod Panským dielom a Šachtičky a.s. Pretekári
v hlavnej kategórii mužov bojovali o Pohár predsedu BBSK a ženské kategórie o Pohár
Matice Slovenskej, ktoré si odniesli Daniel Novota z TJ Partizán a Ľubomíra Kalinová
z Banskej Bystrice. Absolútnym víťazom sa stal Jakub Beňo z UMB Banská Bystrica, ktorý
nastúpil v kategórii vysokoškolákov.
Charita hráčov NHL
Ťažký úraz osemročného Martina Joppu, spôsobený bezohľadným vodičom, otvorila srdcia
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všetkým ľuďom, ktorých tragédia malého chlapčeka snívajúceho o kariére hokejistu
nenechala ľahostajnými. Hráči NHL sa rozhodli rodičom malého Kežmarčana uľahčiť
situáciu finančným darom a malému Maťkovi sa zasa snažia pomôcť tak, aby na tragédiu
a amputáciu nôh nemyslel a vnímal čo možno najviac len to pekné, čo mu život prináša.
Rodine malého Maťka spontánne prispeli finančne do zbierky už počas slávnostného večera
ankety Zlatý puk začiatkom augusta. V areáli Rooseveltovej nemocnice, za prítomnosti
prezidenta SZĽH Juraja Širokého, odovzdali rodine Joppovcov šek na 150-tisíc korún
a Škodu Octavia Combi. Finančný dar sa zrodil zo zbierky na Zlatom puku, na Škodu Octavia
prispeli okrem iných sumou 200-tisíc korún rovnakým dielom desiati hráči Michal Handzuš,
Ľubomír Bartečko, Pavol Demitra, Marián Gáborík, Ján Lašák, Ladislav Nagy, Vladimír
Országh, Branko Radivojevič, Radoslav Suchý a Tomáš Surový. Martinko na svoje zranenie
nemyslí. V slnečných septembrových lúčoch sa na nádvorí nemocnice pri odovzdávaní daru
-5. septembra - väčšinou pohrával s mobilom v ruke, do ktorého mu pribúdajú aj sms odkazy
hráčov z NHL s posmeľujúcimi slovami, ktoré hladia detské srdiečko postihnutého chlapca.
„Mám sa dobre, na izbe v nemocnici sa môžem hrať s počítačmi a s play station,“ povedal
s úprimnosťou svojej detskej duše. „Hrávam preteky áut, aj NHL a otec je už so mňa
nervózny, lebo stále so mnou prehráva. Mišo Handzuš i Ján Lašák mi často opakujú, aby som
len dobre jedol. Hokej mám veľmi rád, najmä Mariána Gáboríka a Petra Bondru, no aj Mišo
Handzuš a Vlado Országh sa mi páčia a mám aj ich hokejové kartičky. V nemocnici nie som
sám, spí so mnou otec, no už sa teším domov.“ Mama Sylvia Joppová vie presne, čo malé
Maťka čaká. „Škola, rehabilitácie, dúfam, že na protézach sa naučí tak pohybovať, aby mohol
nastupovať do auta. Mesiac ležal na posteli a každá jedna cesta na vozíčku ho teší. Je to dieťa,
nevníma ešte úplne, čo sa okolo neho deje. Na bezohľadného vodiča nikdy nezabudnem,
čakala som aspoň, že nám napíše lístok s jedným slovíčkom prepáčte. Navyše na manžela
podal trestné oznámenie, pretože sa po nehode neudržal a udrel ho.“ Brankár Ján Lašák sa
s Martinkom Joppom skontaktoval ako prvý. „Je to jeho vzor,“ povedal Michal Handzuš.
„Pripojil som sa k nemu, keď ma Jano oslovil, či by som neprišiel a odvtedy neustále
rozmýšľame, ako mu život v rámci našich možností uľahčíme. Jano Lašák má asi ešte niečo
v talóne, finančná pomoc je len to prvé, čo môžeme urobiť. Dvakrát som ho bol pozrieť, drží
sa statočne, je veľmi zlatý a berie to super.“ Hráči NHL ani na okamih neváhali, keď spoznali
Maťkov príbeh. Michal Handzuš: „Toto je najmenej, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli.
Nie je to ojedinelé z našej strany, viem, že veľa chalanov takéto niečo robí potichu. Myslím si,
že všetci, čo hrajú NHL, sa snažia pomáhať vo svojich regiónoch, a to rôznym spôsobom.
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Keď sme Maťka spolu s Jánom Lašákom boli pozrieť, videli sme, že sa na nemocničnom
lôžku nudí, ťažko si hľadá nejakú zábavu, okrem televízie a filmov, preto sme sa hneď
dohodli, že mu kúpime play station. Počul som, že ho to veľmi baví a že s hrami trávi veľa
času, keď leží. Všetko sa odohráva v prítomnosti, je to čerstvé, no treba pomáhať ďalej, či už
cez nadácie, alebo nejako inak. Jednou akciou, jednou zbierkou nemožno na neho zabudnúť,
treba pomáhať čo najviac a čo najčastejšie.“ Fyzickú bolesť si Maťko pretrpel, no rana
v psychike sa bude hojiť oveľa dlhšie a ťažšie. Michal Handzuš: „Oodchádzame za oceán, no
Jano Lašák s ním voláva a bude v kontakte. Dokonca sa teraz stavili, že ak ma porazí na play
station, ja platím jemu a Janovi obed, keď vyhrám ja, tak naopak. Jano dokonca spomínal, že
ho zoberie do Pardubíc, pretože môže využiť iné možnosti, keď hrá takto nablízku. Viem, že
psychická pomoc je pre neho najdôležitejšia, druhá vec sú financie pre rodičov, aby sa mohli
o Maťka dobre starať.“ Vladimír Országh považuje v týchto chvíľach za najdôležitejšiu lásku
rodičov a priateľov. „Hlavne teraz v mladom veku, keď je dosť citlivý, je prvoradé, aby mu
jeho rovesníci nepripomínali zranenie a brali ho ako predtým. Čo som počul, všetci ho
chvália, aký je statočný, dúfam, že mu to vydrží čo najdlhšie. Teraz pomáhame v tom
najnutnejšom, pre rodičov i pre neho, aby sa mohol pohybovať pomocou auta a invalidného
vozíka. S odstupom času sa uvidí, ako sa bude situácia vyvíjať. Ak by bolo veľmi zle, určite
sa nájde ďalšia finančná pomoc. Mne osobne sa nestalo, aby som si v minulosti zobral pod
ochranné krídla takéto dieťa. Tento príbeh považujem za výnimočný v tom, že sa stal malého
chlapcovi, zanietencovi hokeja a že s ním cítime nielen my hokejisti, ale celý národ. Sme radi,
že aspoň finančnou čiastkou môžeme pomôcť, psychicky malého Maťka podporiť a dodať
chuť do života.
Šport Futbal
Futbalisti FC Artmedia Bratislava sa prvýkrát v histórii klubu stali víťazmi Superpohára.
Trofej vybojovali na ihrisku NTC Senec, keď nad Duklou Banská Bystrica vyhrali 3:1
(1:1).Artmedia Bratislava - Dukla Banská Bystrica 3:1 (1:1)Góly: 45.+ a 57. Gajdoš, 66.
Tchuř - 28. Semeník. Rozhodca: Micheľ (Slyško, Balko), ŽK: Debnár - Páleník, Kulík, 1637
divákov.Artmedia Bratislava: Čobej - Debnár, Borbély, J. Ďurica, Tchuř - Mikulič, Gajdoš, J.
Kozák, Staňo (46. Burák) - Vaščák (59. Gomes), Obžera (73. Hanták)Dukla Banská Bystrica:
Zajac - Svintek, Páleník, Wozniak, Pančík - Veselý (60. Fabuš), Bažík, Pečovský, Leitner (59.
Kulík)- Vyskoč (65. Libič), Semeník.
Obaja aktéri seneckého súboja o futbalový Superpohár sa prvých 15 minút v podstate
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oťukávali. Hráčov úradujúceho majstra SR Artmedie Bratislava k zvýšenej aktivite podnietila
až pohotová bomba Semeníka v 11. min, ktorá tesne minula bránku Čobeja. Jeho kolega
v bránke Dukly Zajac mal veľa práce so strelou Obžeru v 17. min, keď mu lopta vypadla
z rúk a strelecký pokus Mikuliča ho šťastne trafil. O tri minúty neskôr sa situácia zopakovala,
keď Zajac neudržal bombu Debnára z 25 m. V týchto pasážach hry brankár Dukly pôsobil
trochu neistým dojmom. No prvý gól duelu dal kapitán vojakov z Banskej Bystrice Semeník
v 28. min, keď úplne voľný z 5 m presnou hlavičkou po Pečovského centri nedal Čobejovi
žiadnu šancu. Tri minúty pred koncom prvého polčasu Mikuličovu prudkú strelu Zajac chytil.
Odpoveďou na túto šancu Artmedie bola strela Semeníka do žrde, po peknom úniku Vyskoča.
Skóre prvého polčasu stanovil už v nadstavenom čase Gajdoš, ktorý po dvoch
predchádzajúcich pokusoch Mikuliča a Obžeru trafil horný roh bystrickej bránky.Aj druhý gól
Artmedie strelil 19-ročný Gajdoš, ktorý v 57. min zužitkoval prihrávku Kozáka. Predtým
Semeník hlavou netrafil bránku Artmedie. V 64. min Gomes vyhral bežecký súboj so
Zajacom, no jeho strelu z ťažkého uhla zastavila žrď opustenej bystrickej bránky. Vzápätí
Brazílčan v drese Artmedie technickou strelou preveril pohotovosť Zajaca, ktorý
akrobatickým zákrokom vyrazil jeho strelu spod brvna. Čo sa nepodarilo Gomesovi, vyšlo
v 66. min Tchuřovi, ktorý presnou strelou z veľkej diaľky prekvapil celú obranu vojakov
a zvýšil na 3:1. Po tomto momente sa niekoľkokrát do šance dostali aj Bystričania, no obrana
úradujúceho majstra na čele s brankárom Čobejom ich náporu odolala .

Ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Banská Bystrica za rok 2004

TRÉNERI, BÝVALÍ FUNKCIONÁRI A ORGANIZÁTORI ŠPORTU
V BANSKEJ BYSTRICI
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Dušan KALISKÝ

Pavel JARÁBEK

zostavovateľ a obnovovateľ turistických tratí Nízke Tatry, Slovenské
rudohorie, Kremnické vrchy
značkár I.triedy – vzorný cvičiteľ, majster turistiky
najvyššia kvalifikácia vo všetkých turistických odbornostiach – pešia,
lyžiarska, vysokohorská a mototuristika
predseda jedného z najaktívnejších klubov TK na Slovensku – KST
LOKOMOTÍVA Banská Bystrica
zaslúžil sa o vybudovanie útulne KST pod Chabencom a o
rekonštrukciu tunela v Kremnických vrchoch
mal veľký podiel na vybudovaní Domu turistiky v Banskej Bystrici
vytvoril podmienky pre rozvoj turistiky v samotnom meste Banská
Bystrica
- 30 rokov hospodár v hokejovom klube Iskra Banská Bystrica
- mal veľký vplyv na zakrytie a vybudovanie haly (drevená
konštrukcia na zimnom štadióne v roku 1964
- zúčastňoval sa jednaní – vytvorenie športových hokejových tried
na ZŠ na Uhlisku, ktoré fungujú dodnes
- 23 rokov predseda HK Iskra Smrečina Banská Bystrica
- pod jeho vedením v rokoch 1966-1988 boli mládežnícke družstvá
Smrečiny neustále majstrami Slovenska v hokeji a v roku 1978
majstrami ČSSR

Tibor VASIĽKO

 40 ročná trénerská prax v basketbale
∗ v roku 1978 jeden zo zakladateľov basketbalových tried na
internátnej športovej škole
∗ v roku 1995 tréner slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie
∗ 20 rokov funkcionárska práca v rámci ČSSR
∗ autor publikácie História basketbalu z pohľadu Banskej Bystrice

Miroslav SEDLÁČEK

12. 23 rokov (1969-1992) predseda ŠTK a člen prezídia federálneho
orgánu biatlonu
∗ v roku 1981 mu bola ako prvému zo Slovenska udelená federáciou
UIPMB licencia medzinárodného rozhodcu biatlonu
∗ v rokoch 1981-1991 sa aktívne podieľal na rozvoji biatlonového
areálu v Osrblí a vykonával tam funkciu hlavného rozhodcu
republikových i medzinárodných súťaží
∗ vychoval množstvo kvalitných rozhodcov a technických delegátov
∗ v rokoch 1990 bol zvolený za I. prezidenta slovenského biatlonu
∗ v roku 1993 nastúpil do funkcie generálneho sekretára zväzu
∗ aj jeho pričinením sa stal biatlon za posledných 10 rokov
najúspešnejším zimným olympijským športom Slovenskej republiky

ŠPORTOVCI - VETERÁNI
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Vladimír VÝBOŠŤOK

Halové Majstrovstvá Sveta Sindelfingen (Nemecko)
I.miesto v behu na 60 m – 7,58 sek.
12. XIV. Majstrovstvá Európy Arhus (Dánsko)
I.miesto v behu na100 m - 12,25 sek.

Eduard LONGAUER

17. Halové Majstrovstvá sveta Sindelfingen (Nemecko)
I.miesto v behu na 60 m prekážok – 8,88 sek.
− XIV. Majstrovstvá Európy Arhus (Dánsko)
II.miesto v behu na 100 m prekážok
4. Halové Majstrovstvá sveta Sindelfingen (Nemecko)
I.miesto v skoku o žrdi výkonom 4,12 m
3. Halové Majstrovstvá sveta Sindelfingen (Nemecko)
I.miesto v chôdzi na 10 km
➢ III.miesto v chôdzi na 3 km

Peter Pažák
Pavol Blažek

MLÁDEŽ
Michal KRAJČÍK
TJ Slávia Ekonóm UMB
žiak septimy A OŠG

I. miesto Majstrovstvá Európy dorastu – dlhá trať
I. miesto Majstrovstvá Európy dorastu – krátka trať - Salzburg
Rakúsko

tréner prof.Ing.Juraj Nemec, CSc. ,
Radoslav Zíma
Andrej HARNIČÁR
žiak septimy A triedy OŠG, tréner
Roman Švantner,
Jozef Poliak

−

Soňa MACULOVÁ
žiačka septimy A OŠG ,
tréner Miriam Poprocká,
Boris Anton

1.

Andrej BREČKA
AŠK Dukla Banská Bystrica
tréner Dušan Poláček

 5.miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v modernom päťboji
Székesfehervár Maďarsko

Dušan ŠIMOČKO
AŠK Dukla Banská Bystrica
tréner Dušan ŠIMOČKO otec

 II. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v letnom biatlone v
Osrblí
∗ V. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov vo vytrvalostných
pretekoch vo Francúzsku

Matej KAZÁR
AŠK Dukla B. Bystrica
tréner Dušan ŠIMOČKO ,st.

25. I.miesto na ME juniorov vo vytrvalostných pretekoch v Minsku v
Bielorusku

I.miesto na Majstrovstvách Európy v karate dorastu v Rijeke v
Chorvátsku

I.miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v kombinácii v alpskom
lyžovaní
∗ II.miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v zjazde
∗ III.miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v slalome v Maribore v
Slovinsku

ZÁKLADNÉ ŠKOLY so školským športovým strediskom
ZŠ Golianova č.8,
Banská Bystrica
ZŠ Spojová č.14,
Banská Bystrica

40. výročie založenia ZŠ
výchova mladých talentovaných športovcov
∗ 30. výročie založenia ZŠ
∗ výchova mladých talentovaných športovcov
ŠPORTOVÉ KLUBY

377/413

Futbalový klub a.s.,
Dukla Banská Bystrica
_________________________
AŠK Dukla Banská Bystrica

II.miesto vo futbale v Corgoň lige 2003/2004
2x postup z predkola UEFA Karabach 3:1 doma a 1:0 von, FC Wil 2:0
doma a 1:1 von
1.kolo UEFA Benefica Lisabon 0:3 doma, 0:2 von
_______________________________________________
∗ OH Atény 3 medaile, zlato, striebro, bronz,
∗ 24 medailí na významných domácich a zahraničných športových
podujatiach
∗ na Majstrovstvách Slovenska – 55 titulov, 7 titulov v juniorských
kategóriách
∗ spoluorganizátor medzinárodného výškarského mítingu
Banskobystrická latka, medzinárodného športového podujatia
memoriál Juraja Ondru v modernom päťboji, turnaja SNP v džude,
Atletického mostu Banská Bystrica – Dubnica

AKTÍVNI ŠPORTOVCI
Marián JUNG
AŠK Dukla Banská Bystrica
tréner Ján Miškovič

➢ I.miesto ME v Bilefelde v Nemecku do 125 cm3
➢ III.miesto MS v Ercsi v Maďarsku v kategórii OSY 400 vo vodnom

motorizme
➢ III.miesto MS v Jinjani v Číne v kategórii 125 cm3

Klaudio FARMADÍN
AŠK Dukla Banská Bystrica
Ľubomíra KALINOVÁ

∗ III.miesto ME v Moskve v Open kategórii bez rozdielu hmotnosti v
zápase kumite
I.miesto akademické majstrovstvá sveta
v kategórii bez rozdielu váh
∗ I. miesto na MS v zimnom triatlone do 23 rokov vo WILDHAUSE
vo Švajčiarsku

Ľubomír HRMO

∗ II. miesto na MS v ultramaratóne (beh na 24 hod.)
v Brne výkonom 259,064 km
∗ zároveň i Majster Európy

Mikuláš KONOPKA
AŠK Dukla Banská Bystrica

∗ 10.miesto na OH Atény v Grécku vo vrhu guľou

Silvia MALACHOVSKÁ

∗ I.miesto MS vo fitnes v Španielsku

Ľuboš KRIŠKO
AŠK Dukla Banská Bystrica

➢ 10.miesto na MS v krátkom bazéne na 50 m znak Indianapolis USA

Jozef GÖNCI
AŠK Dukla Banská Bystrica

∗ III.miesto na OH v Aténach VzPu 60 a IV.miesto LM 60
∗ I.miesto na Svetovom pohári v Sydney Austrália
VzPu 60

CENA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
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Ján RUML
Plavecký oddiel
KTV UMB B. Bystrica
tréner Milan Záborský
Dušan DUBOVEC
Rastislav PECNÍK

Kolektív 5. A triedy ZŠ na Uhlisku,
Banská Bystrica

➢ na Majstrovstvách Slovenska telesne a zdravotne postihnutých

športovcov s medzinárodnou účasťou získal 14 zlatých, 12
strieborných a 7 bronzových medailí
∗ predseda klubu športových novinárov Slovenského syndikátu
novinárov banskobystrického kraja
∗ III.miesto na svetových hasičských hrách v Anglicku za účasti 350
hasičov
∗ I.miesto vo výbehu dvojíc na 24. poschodie (s Jurajom Oravcom) v
kompletnej hasičskej výzbroji za použitia izolačného hasičského
prístroja
∗ I. miesto v najťažšej súťaži hasičov (Železný hasič)
v Česku
∗ žiaci z hokejovej triedy iniciovali usporiadanie hokejového turnaja
pod názvom "Dajme gól chorobám", počas turnaja vyzbierali 10
000,- Sk, ktoré venovali onkologicky chorým deťom Roosveltovej
nemocnici
v Banskej Bystrici
∗ v rámci ankety Detský čin roka SR získali I.miesto

PLAVECKÁ 24-HODINOVKA
Roman KUČÍK
AŠK Dukla B. Bystrica
tréner - Jiří Walter

➢ 23-ročný
➢ najrýchlejší účastník Plaveckej 24-hodinovej štafety občanov mesta

Banská Bystrica
➢ čas na 100 m – 53,75 sek.

Jozef PANTLÍK

∗ 79-ročný
∗ najstarší účastník Plaveckej 24-hodinovej štafety občanov mesta
Banská Bystrica
∗ čas na 100 m – 3 min. 33,4 sek.

Michaela KOVÁČOVÁ

∗ 5-ročná
∗ najmladšia účastníčka Plaveckej 24-hodinovej štafety občanov
mesta Banská Bystrica
∗ čas na 100 m - 3 min. 37 sek.
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AKTÍVNI ŠPORTOVCI -olympijské športy
Nrtm.Jozef GÖNCI
VŠC Dukla Banská Bystrica






3.miesto HME Talin (EST) VzPu 60
3.miesto HME Talin (EST) VzPu 60 družstvá
2.miesto ME Belehrad (SRB) LM 3x40
5.miesto ME Belehrad (SRB) LM 60

Nrtm.Peter KORČOK
VŠC Dukla Banská Bystrica

4.

10.miesto MS Helsinky (FIN) chôdza 50 km

AKTÍVNI ŠPORTOVCI – neolympijské športy
Nrtm.Klaudio FARMADÍN

1.I.miesto ME Viedeň
kumite do 80 kg
2.III.miesto SH Duisburg (NEM) kumite do 75 kg

Ján GREGOR
VŠC Dukla Banská Bystrica
Marián JUNG
VŠC Dukla Banská Bystrica

348. 2.miesto MS Moskva
postoje do 90 kg
349. 3.miesto ME Gelsenkirchen (NEM) postoje do 90 kg
 3.miesto MS Talin (EST)
125 cm
 3.miesto ME Bitenfeld(NEM)
125 cm

Evka Bručalová

4.

3.miesto vo fitnnes Figura nad 164 cm Litva Vilnus

Športové kluby - profesionálne
Šporotvý oddiel JUDA
VŠC Dukla Banská Bystrica

•

Majster slovenskej republiky v jude v sezóne 2004/05

CENA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Iveta Chlebáková
zjazdové lyžovanie telesne
postihnutých
Táňa Janošová
moderný balet

Ivan KOVÁČ
športový novinár




•
•
•
•

zo 16tich podujatí svetového pohára, 15 krát medailové
umiestnenie, z toho 5 krát prvé miesto
držiteľka veľkého glóbusu a dvoch malých glóbusov v
celkovom hodnotení v slalome a obrovskom slalome
víťazka svetového pohára v zjazdovom lyžovaní
3. miesto na Msveta v sóle v modernom balete na Floride
reprezentovala v USA PKO Banská Bystrica
vedúca súboru moderného tanca Blesk pri PKO Banská
Bystrica
Športový moderátor, propagátor banskobystrického športu v
Slovenskom rozhlase

Ocenenie primátora mesta Banská Bystrica

Jozef PARŠO
hlavný vedúci reprezentačného družstva SsFZ
na ME amatérov vo futbale v Krakove

1. III.miesto na ME amatérov vo
futbale v Poľskom Krakove

Maroš FOJTÍK

•

III. Miesto na ME amatérov vo
futbale v poľskom Krakove

hráč ŠK 85 RAKYTOVCE, hráč
reprezentačného družstva na ME amatérov
Kolektív detí
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Iveta Chlebáková
zjazdové lyžovanie telesne
postihnutých
Táňa Janošová
moderný balet




•
•
•

zo 16tich podujatí svetového pohára, 15 krát medailové
umiestnenie, z toho 5 krát prvé miesto
držiteľka veľkého glóbusu a dvoch malých glóbusov v
celkovom hodnotení v slalome a obrovskom slalome
víťazka svetového pohára v zjazdovom lyžovaní
3. miesto na Msveta v sóle v modernom balete na Floride
reprezentovala v USA PKO Banská Bystrica
vedúca súboru moderného tanca Blesk pri PKO Banská
Bystrica

Kolektív MŠ na Tulskej ul.



Štvornásobný víťaz v desaťročnej histórii
športovej olympiády detí materských škôl
Mesta Banská Bystrica v atletickom
štvorboji pod záštitou primátora mesta
Banská Bystrica

Príhovor primátora na oslávnosti oceňovania najlepších športovcov v roku 2005
Rok 2005 sa pomaly približuje k svojmu koncu a my ešte v ňom napĺňame jednu z
posledných slávnostných chvíľ osláv narodenín nášho mesta ocenením najlepších bývalých a
súčasných športovcov mesta Banská Bystrica za dosiahnuté mimoriadne športové výsledky,
ktorým robili a robia česť nášmu mestu, písali a píšu históriu mesta, sú vzorom našej mládeži.
Nazvali sme to – Ocenenie najlepších športovcov storočia.
Snahou mesta je, aby narodeniny mesta boli čo najkrajšie, aby sme potešili súčasníkov
a vštepili do ich sŕdc a myslí našich detí hrdosť na Banskú Bystricu, pocit spolupatričnosti,
pocit hrdosti, pocit istoty a najmä pocit domova.
Oblasť športu je v živote nášho mesta veľmi dôležitá, prikladáme jej veľkú vážnosť.
Máme už osem rokov zaužívanú tradíciu, že v deň osláv výročia oslobodenia mesta od
fašizmu v 2. svetovej vojne bilancujeme a oceňujeme najlepšie športové kolektívy dospelých
a mládeže, najlepších športovcov za výsledky z predošlého roka, a aj bývalých funkcionárov,
športových veteránov a iných.
Dnes sú to olympijskí víťazi, resp. olympijskí medailisti a súčasne aj majstri sveta vo
svojich športových disciplínach.
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Pred niekoľkými minútami sme sa presvedčili, počuli, videli a potvrdili si skutočnosť,
že Banská Bystrica je oprávnená byť na Vás hrdá, lebo ste jej ozdobou a zároveň stimulom
pre ostatných.
Nášmu mestu boli prisudzované viaceré prívlastky, podľa významných historických
dejov v ňom. Tak bola Bystrica Medená či Povstalecká, ale zásluhou bohatej športovej
minulosti nášho mesta jej plným právom prináleží aj prívlastok „Športová“.
Za prvý klasický športový spolok v našom meste označujeme uhorský klub BAC,
ktorý vznikol v r.1900. V klube sa venovali futbalu, cyklistike, tenisu, šermu a atletike. Od r.
1919 sa začala činnosť zväzu robotníckych telovýchovných jednôt. Rozvoj športu v meste
okrem týchto jednôt ovplyvňoval združenie Sokol, ale aj náboženské skupiny – združenie
mladých kresťanských mužov YMCA, židovská telovýchovná jednota MAKABI, a katolícky
orientovaný OROL.
V roku 1929 mozaiku športových organizácií doplnil Ski klub, ktorý združoval
nadšencov lyžovania. Významnú úlohu pri rozvoji športu zohrali školy (najmä Gymnázium A.
Sládkoviča– atletika, hry) a vojsko (futbal, lyžovanie, strelecký šport).
V medzivojnovom období sa do histórie športu zapísala Slávia Banská Bystrica aj jej
futbalové družstvo, ktoré už v roku 1920 vyhralo prvé neoficiálne majstrovstvá Slovenska.
V r. 1918 – 1938 bolo veľmi populárne

lyžovanie. V r. 1932 sa uskutočnili

medzinárodné preteky v skokoch na lyžiach na novom veľkom mostíku Pod Rybou.
Začiatky ľadového hokeja sa datujú do r. 1920. V r. 1930 sa práve tu u nás konali prvé
oficiálne Majstrovstvá Slovenska.
Rozvoj zimných športov dokumentuje aj účasť Jozefa Slívu – krasokorčuliara z nášho
mesta na I. zimných olympijských hrách v Chamonix, kde bol štvrtý. V Cortine d´Ampezzo
sa stal prvým akademickým majstrom sveta.
V r. 1926 sa uskutočnilo trojstretnutie v atletike – Čechy – Morava – Slovensko.
Náš pretekár Július Matrtaj sa zúčastnil na Svetových hrách YMCA v Kodani v r.
1927, kde ako člen štafety na 4x100 m sa pričinil o získanie striebornej medaily.
Tenis zapustil korene na tenisových dvorcoch v terajšom mestskom parku, zápasníctvo
v klube TAC Ursus, stolný tenis sa hráva organizovane od r. 1923 a jeho člen Karol Staník v r.
1934 vyhral kvalifikačný turnaj majstrovstiev sveta v Prahe.
Volejbal a plávanie sa organizovalo v rámci školských súťaží.
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Z branných športov malo

tradície bezmotorové lietanie, keď už

v r. 1935 na

bezmotorovom klzáku R-1 URPÍN pilot Ján Revallo uskutočnil prvé krátke lety. Motoroví
letci cvičili na letisku Tri Duby od r. 1936.
V rokoch 1939-1945 sa rozvoj telesnej kultúry spomalil.
Mnohí najlepší športovci sa zapojili do protifašistického odbojového hnutia a časť z
nich v ťažkých bojoch za slobodu padla, volejbalista Šinko, lyžiari Štefan Petko, Jozef Daňo,
Viliam Paulíny a mnohí ďalší.
Medzi účastníkmi SNP boli pretekári, ktorí neskôr stáli na čele rozvíjajúcej sa
telovýchovy v oslobodenej vlasti ako napr. Ernest Caban, Štefan Slivka, Ladislav Dobrovič a
ďalší, ktorí boli v r. 1998 až 2001 ocenení Cenou primátora mesta za mimoriadny prínos
alebo činy v oblasti športu.
Športová činnosť po roku 1945 nadväzovala na tradičné bývalé športy.
V r. 1949 sa začína pozornosť venovať mládeži. Športové hry robotníckej mládeže, neskoršie
aj školskej vytvorili podmienky na pravidelnú športovú činnosť.
Horehronské hry mládeže v atletike vznikli v r. 1961 ako súťaž základných škôl
okresu a sú najstaršími mládežníckymi pretekmi na Slovensku dodnes. V októbri tohto roku
sa uskutočnil ich už 45. ročník.
V r. 1959 bol vybudovaný štadión SNP na Štiavničkách a v r. 1974 bola na ňom
položená tartanová dráha.
V 70. rokoch v rámci akcie „Z“ sa vybudovali ďalšie športové zariadenia, zimný
štadión, skokanské mostíky s umelou hmotou, mestská krytá plaváreň, ktorá v tomto roku 1.9.
oslávila 30. výročie zahájenia jej prevádzky.
Najúčinnejší impulz pre rozvoj masovej telovýchovy boli prípravy na československé
spartakiády. V r. 1985 prvý raz trvala okresná olympiáda 2 dni a mimoriadny zážitok bolo
večerné vystúpenie pri umelom osvetlení na štadióne SNP.
Významné miesto v rozvíjaní pravidelnej športovej činnosti mali súťaže o odznak
zdatnosti.
Jedným z najvýznamnejších masových telovýchovných podujatí na počesť SNP bola
Biela stopa SNP a turistické podujatie Povstalecká vatra. Podujatia sa uskutočňujú i teraz len
v pozmenej forme.
Turistika bola a je jednou z najrozšírenejšou formou masovej telovýchovy. Kormidlo
jej práce drží dodnes Odbor klubu slovenských turistov v Banskej Bystrici.
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V 50-tich rokoch bola vytvorená športová škola mládeže, a v 70-tich rokoch sa
vytvorili športové triedy v atletike, hokeji, klasickom lyžovaní. V r. 1978 bolo založené
Osemročné športové gymnázium na rozvoj mládežníckeho a vrcholového športu.
V súťaži mládeže - žiakov prvých ročníkov Stredných odborných učilíšť boli v rokoch
1985 – 87 žiaci SOU–stavebného trikrát po sebe na prvom mieste v rámci celej bývalej
Československej republiky.
V ankete o najúspešnejšieho športovca ČSSR do r. 1987 tri razy zvíťazili
banskobystrickí športovci : v roku 1975 – Karol Kodejška, v roku 1986 – Jozef Pribilinec a
v roku 1987 Jiří Parma.
Atletika

patrila

k najúspešnejším

športom

v povojnovom

období.

V oddiele

Lokomotíva Banská Bystrica významnú úlohu zohrali tréneri a organizátori Róbert Rozin a
Ľubomír Dropčo.
Od r. 1962 sa atletika skoncentrovala do TJ Slávia Pedagogická fakulta, neskôr
mužské zložky do TJ Partizán a Dukla Banská Bystrica.
Slovenskými a československými rekordérmi boli Andrej Hunčík v hode oštepom,
Jozefína Čerchlanová, účastníčka OH v Montreali v r. 1976, ako prvá žena v ČSSR bežala
800 m pod dve minúty.
Ďalej to boli František Pika, Juraj Benčík, Karol Jelínek, Jaroslav Halva, Peter Sucháň.
Bežci Ivan Kováč, Ján Šišovský a Jozef Samborsky sú držitelia strieborných medailí
z halových ME v roku 1973 v Roterdame.
Na tieto úspechy v 80. rokoch nadviazali Jozef Pribilinec, Eva Murková majsterka
Európy v hale v Budapešti v skoku do diaľky a prvá pretekárka, ktorá v ČSSR prekonala 700
cm hranicu. Svetový rekord prekonal Ján Železný, ktorý novým typom oštepu v máji 1987
vytvoril svetový rekord výkonom 87,66 m.
K úspešným trénerom patril a patrí Juraj Benčík, ktorý pripravil skupinu chodcov,
patriacich k najlepším na svete. Ďalej Jaroslav Halva, tréner oštepára Jána Železného, Róbert
Rozim trénoval bežecké skupiny od Ivana Kováča až po Martina Vrábeľa.
Veľký úspech dosiahli basketbalistky Slávie Pedagogická fakulta Banská Bystrica v r.
1989/1990 sa stali majsterkami ČSSR, a v ročníku 1998/99 sa hádzanárky SCP Banská
Bystrica stali majsterkami Slovenskej republiky a dnes hrajú svoju najvyššiu hádzanársku
súťaž spolu s družstvami z Českej republiky. Na úspechy v období do vzniku Slovenskej
republiky nadväzujú súčasní športovci.
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Najväčšie úspechy dosahujú profesionálni športovci Armádneho športového klubu,
ktoré vzniklo v r. 1967. Do dnešného dňa sa môžu popýšiť 5 zlatými, 4 striebornými a 4
bronzovými medailami z Olympijských hier.
Vlastnia 14 titulov Majstrov sveta, 36 Majstrov Európy. Medzi najúspešnejšie športy
patrí vodný slalom, atletika, biatlon, športová streľba, džudo a moderný päťboj.
Druhým najúspešnejším klubom je ŠK UMB Banská Bystrica, ktorý združuje 1406
členov v športoch atletika, biatlon, džudo, karate, triatlon a športová gymnastika.
Najväčšie športové osobnosti sú: karatisti Marcela Remiašová 2 x Majsterka Európy
a bronzová z Majstrovstiev sveta a Klaudio Farmadin – 2x akademický majster sveta.
Myslím si, že to bola dobrá myšlienka spojiť dva basketbalové ženské kluby v meste
AGM a UMB. Odrazom je kvalitnejší chod klubu, práca s mládežou a aj herná kvalita
ženského družstva v najvyššej basketbalovej súťaži. Dobré výsledky dosahujú mladí plavci a
plavkyne z Plaveckého klubu UMB, ďalej športovci z klubu bojového umenia Taekwondo,
šachisti z Junioru a z ŠK Veža CVČ. Radosť nám robia i výsledky z práce s volejbalovou
mlaďou vo VK Milanotrade a ŠVK Tatran. O sebe čoraz častejšie dávajú vedieť i mladí
cyklisti z TJ Sokol a Červený Rak.
Rozmach zaznamenal v našom meste malý futbal. V tejto sezóne je v súťaži
prihlásených 110 družstiev, čo je najväčšia základňa na Slovensku a hrá ho – dobre počúvajte
1470 obyvateľov mesta. Darí sa i hokejbalistom na zrekonštruovanom ihrisku na Rudohorskej
ulici. Svoje opodstatnené poslanie plní i Kynologická záchranná brigáda. Pozitívnym
momentom v športovej spolupráci s mestom bolo založenie Krajského športového centra.
Nemôžme zabudnúť na dva najobľúbenejšie športy v meste a to je futbal a hokej.
Futbalisti Dukly Banská Bystrica v rokoch 2003/2004 obsadili

2. miesto v celoštátnej

futbalovej lige. Ich zápasy boli športovými sviatkami v našom meste. Dobre reprezentovali
mesto v európskej futbalovej súťaži UEFA v dvoch predkolách a zahrali si dobrú partiu
s európskym, ba svetovým velikánom Benfika Lisabon.
Reprezentant Dukly Banská Bystrica Ladislav Petráš reprezentoval

ČSSR na

majstrovstvách sveta vo futbale v Mexiku. František Kunzo bol členom - ako už bolo dnes
spomínané - olympijského mužstva, ktoré v roku 1980 v Moskve získalo zlatú medailu.
Druhým športom je ľadový hokej, keď v 70. a 80. rokoch každý rok aspoň jedno
družstvo z TJ Iskra Smrečina bolo majstrom Slovenska či ČSSR. Z tejto hokejovej liahne
vyrástli bývalí a súčasní reprezentanti ČSSR a Slovenskej republiky a to Dárius Rusnák,
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Roman Sýkora, Peter Slanina a zo súčasných reprezentantov „Zlatí chlapci z r. 2002“ - Michal
Handzuš, Vladimír Országh, ďalej Richar Zedník, Ivan Majeský a ďalší.
V súčasnosti nám Hokejový klub – HC 05 (BARANI) robia veľkú radosť – keď vedú
1.hokejovú ligu. Čo je veľmi podstatné zlepšila sa práca s hokejovou mládežou.
Nemožno pri tomto stručnom bilancovaní

športov a mien nespomenúť okrem

dnešných ocenených takých športovcov ako je: vodný motorista
ultramaratónec Ľubo Hrmo, Majsterka

Mariána Junga,

sveta v zimnom triatlone Ľubomíra Kalinová,

Majsterku sveta vo fitnes Silviu Malachovskú, Martinu Halinárovú ocenenú cenou primátora
mesta za r. 2003, Annu Kotočovú rod. Janoštinovú, športových veteránov – bežcov Vladimíra
Výbošťoka a Eduarda Longauera, ktorí i dnes dosahujú svetové a európske výkony vo svojich
disciplínach.
Máme v meste i nášho športového fotografa Jána Miškoviča, ktorý práve minulý
týždeň v Rakúskom Linzi na svetovej súťaži vo fotografovaní za svoju športovú fotografickú
tvorbu získal 3. miesto.
Ak sme na niekoho zabudli, tak sa ospravedlňujem, ale máme sa čím skutočne
pochváliť.
Sme i dobrí organizátori, keď organizátori Dukly Banská Bystrica v spolupráci s
mestom zorganizovali 12 ročníkov stále populárnejšej súťaže v skoku do výšky mužov
„Banskobystrická latka“, Európsky pohár v atletike- atletický most Banská Bystrica –
Dubnica.
V tomto roku sa v našom meste konali i 3. Majstrovstvá sveta v orientačnej cyklistike,
ale i I.ročník automobilových pretekov – Rally Banská Bystrica, ktoré sa však skončili
tragédiou. Práve 750-te výročie mesta bolo impulzom, že sa tieto preteky konali práve u nás.
Na otvorení pretekov sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Aký je však výhľad mesta do budúcnosti v oblasti masového a rekreačného športu
z pohľadu samosprávy?
Budeme naďalej zabezpečovať úlohy v oblasti telesnej výchovy, ktoré sú Vám iste
dobre známe zo športového kalendára mesta a z realizácie dvoch projektov, ktoré sa v praxi
veľmi dobre osvedčili.
Športový kalendár začína lyžiarskou Bielou Stopou SNP a končí 24-hodinovou
plaveckou štafetou občanov mesta Banská Bystrica, ktorá sa pravidelne

koná medzi

Vianocami a Novým rokom. Vlani sa jej zúčastnilo 1087 plavcov, ktorí zaplávali minimálne
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100 m úsek ľubovoľným spôsobom. Pre zaujímavosť uvediem, že najmladšia účastníčka mala
5 rokov, najstarší 79.
Počas roka sú to športové olympiády seniorov, športová olympiáda detí z 27
materských škôl, Horehronské hry mládeže a rad iných športových podujatí.
Čo sa týka projektov, sme jedno zo 4 miest Slovenska, ktoré dokázalo udržať kvalitné
plavecké kurzy, dostupné všetkým deťom. Realizujeme už ôsmy rok pre všetky deti druhých a
tretích ročníkov základných škôl v našom meste plavecký výcvik, denne 3 hodiny, čo
znamená, že na každé dieťa je to 13,5 hodiny výcviku.
V minulom školskom roku 2004/05 sa plaveckých kurzov zúčastnilo 1331 detí. Tu
sme príkladom i pre ostatné mestá Slovenska v odstraňovaní plaveckej negramotnosti.
Druhý projekt sa týka údržby 25 km lyžiarskych bežeckých tratí v rekreačnej oblasti
Králiky. Zároveň poskytujeme i finančné dotácie Osemročnému športovému gymnáziu na
úpravu populárnej lyžiarskej trati Donovaly – Šachtičky v dĺžke 15 km.
Naďalej budeme podporovať prácu malých telovýchovných jednôt či už v Kremničke,
Rakytovciach, Radvani, Jakube, Podlaviciach, Šalkovej a iných, kde práca je na dobrej
úrovni, čo ma veľmi teší.
Uvedomujeme si, že sme centrom akademického armádneho športu a i strediskom
štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra SR, máme kvalitné inštitucionálne
zabezpečenie pre vrcholový šport, dlhoročné tradície organizovaného športu, silné
funkcionárske zázemie, dobré podmienky pre variabilné využitie voľného času a športovorekreačné aktivity, ale vieme i to, že nemáme materiálno-technické vybavenie športovísk,
nedostatočné finančné a technické

zabezpečenie športovej činnosti, neuspokojivý vzťah

medzi životným štýlom obyvateľstva a športovaním.
Táto problematika športu a rekreácie je rozpracovaná v „Programe hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica“.
Záverom mi dovoľte ešte raz poďakovať za vykonanú prácu všetkým oceneným
športovcom, ich trénerom, realizačným kolektívom.
Výnimočnosť Vás, milí športovci, spočíva predovšetkým v tom, že všetci ste svojou
činnosťou obohatili nielen ducha Banskej Bystrice, ale aj Slovenska a meno Banskej Bystrice
preniesli aj za hranice Slovenska, za čo Vám ďakujem.
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Dovoľte mi pri tejto príležitosti poďakovať za prácu aj Komisii pre školstvo a šport pri
mestskom zastupiteľstve, vedúcemu oddelenia Dr. Jánovi Chladnému, vedúcemu referátu pre
mládež a šport Dr. Vladimírovi Hudecovi ako aj ich spolupracovníkom.
Moje poďakovanie patrí tak isto všetkým Vám, ktorí sa podieľate na rozvoji športu v
našom meste.
Ďakujem všetkým športovcom za vzornú reprezentáciu mesta a za pokračovanie
dobrých tradicií športu, ktoré mesto má.
Zaželajme si, aby budúce roky boli pre všetky naše bystrické, ale i slovenské športy
ešte úspešnejšie.
Prajem Vám všetkým a tiež Vašim rodinám zdravie, šťastie, lásku, porozumenie a
bohatstvo nielen materiálne, ale aj bohatstvo duševné.

Rôzne
Brutalita
S podozrením na otras mozgu skončila v nemocnici 23-ročná Banskobystričanka po útoku
zatiaľ neznámych páchateľov ktorí v noci z piatka na sobotu 9. -10. septembra vtrhli do Irish
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pubu na banskobystrickej Hornej ulici. Ďalšia 19-ročná žena z okresu Bardejov utrpela ľahké
zranenie. Násilníci zaútočili i na jedného muža, jeho totožnosť ani rozsah zranení sa polícii
zistiť nepodarilo Do pubu, kde okrem obsluhy bolo päť návštevníkov, vtrhlo približne
o polnoci asi desať útočníkov a bezdôvodne začali rozbíjať zariadenie. Rozhadzovali stoličky,
nešetrili ani poháre fľaše za obslužným pultom. Majiteľ odhadol škodu približne na 40-tisíc
korún. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici
Mária Faltániová 12.9. informovala médiá , že policajti po polnoci 10. septembra zadržali
troch podozrivých mužov vo veku 16 až 27 rokov. Po vypočutí ich prepustili na slobodu.
Polícia už začala stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a poškodzovania cudzej veci
polupáchateľstve.
Vydieranie pištoľou
6. júna - Z trestného činu vydierania obvinil v sobotu policajný vyšetrovateľ 33-ročného
Ivana R. z Banskej Bystrice. Ten údajne v piatok popoludní v aute pri garážach na
Hviezdoslavovej ulici v Banskej Bystrici žiadal od o rok mladšieho Martina vyplatenie 370
000 korún za radu na získanie bytu po neplatičoch. Poškodený mu ponúkol 100-tisíc korún,
Ivan R. s tým však nesúhlasil, bol stále arogantnejší a žiadal celú sumu. Potom cúvol do
vopred otvorenej garáže, na ruky si natiahol chirurgické rukavice, vybral pištoľ a priložil ju
Martinovi k hlave. Ten ho však udrel ho po ruke a vybehol z auta. Ivan na neho mieril
a vyzýval ho, aby zastal, lebo bude strieľať. K streľbe však nedošlo. Obvinený Ivan R. nie je
držiteľom zbrojného preukazu, ani strelnej zbrane. Zbraň, ktorá mala byť použitá pri
uvedenom trestnom čine, polícia dosiaľ nenašla.Hrozbou streľby si Bystričan žiadal peniaze
za radu. Obvinený je stíhaný na slobode. Tlačové agentúry informovala banskobystrická
policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
O činnosti Mestskej polície za rok 2005
Mestská polícia Banská Bystrica bola zriadená 1. januárom 1991 uznesením mestského
zastupiteľstva. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov
obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
Riadenie pracovných činností MsP B. Bystrica sa zabezpečuje zo stálej služby útvaru
mestskej polície, ktorá sa nachádza v budove Mestského úradu B. Bystrica. Pracovná doba na
MsP je nepretržitá, po dobu 24 h. sa monitoruje verejný poriadok a bezpečnostná situácia
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v centre mesta i jeho okolí aj prostredníctvom kamerového systému, ktorého súčasťou je päť
kamier. Podrobné údaje o kamerovom systéme sú uvedené v kapitole č. 11.1.
V roku 2005 bolo nahlásených na MsÚ 556 nedostatkov komunálneho charakteru, ktoré boli
zistené útvarom MsP a nahlásené občanmi mesta. Následne boli uvedené nedostatky
poskytnuté telefonickou a písomnou formou alebo osobným kontaktom príslušnému referátu
MsÚ či kompetentnej firme.
Pri riešení vecí komunálneho charakteru so zameraním na problémy jednotlivých častí mesta
MsP úzko spolupracuje s poslancami MsZ najmä účasťou na občianskych radách.
V hodnotenom období sa príslušníci MsP zúčastnili na 12 zasadnutiach občianskych rád na
území mesta, na základe ktorých boli vypracované úradné záznamy a aktuálne požiadavky na
MsP boli následne realizované podľa personálnych možností MsP a momentálnej
bezpečnostnej situácie v meste.
V hodnotenom období bolo zo strany vedenia MsP vykonaných celkom 412 kontrol so
zameraním na výkon stálej služby, peších a motorizovaných hliadok, vrátane kontrol
ustrojenosti a držania pridelenej výzbroje. Pri kontrolách výkonu služby neboli zistené
závažné nedostatky.
V súvislosti s prácou MsP bolo v hodnotenom období prijatých 24 písomných sťažností, ktoré
poukazovali na znečistenie verejného priestranstva, rušenia nočného kľudu z reštaurácií,
nesprávneho parkovania, držania a vodenia psov, občianskeho spolužitia ako aj prácu MsP.
Telefonicky prijaté sťažnosti boli likvidované okamžite s prijatím účinných opatrení na úseku
verejného poriadku.
Sťažnosti boli prešetrené v zmysle Zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, pričom deväť
písomných sťažností bolo opodstatnených.
Činnosť MsP za uplynulý rok pozitívne hodnotilo 5 občanov, z toho písomné poďakovanie
poslali 3 organizácie. Ostatné pochvaly mali formu osobného alebo telefonického kontaktu
s vedením MsP.
základné úlohy Mestskej polície Banská Bystrica
1. Zabezpečovanie verejného poriadku v meste Banská Bystrica,
2. Ochrana majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo
zneužitím v spolupráci s miestnymi útvarmi Policajného zboru,
3. Ochrana životného prostredia v meste,
4. Dodržiavanie poriadku a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach,
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5. Vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí
primátora,
6. Ukladanie a vyberanie pokút za priestupky v blokovom konaní,
7. Oznamovanie príslušným orgánom prekročenie všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti
obce.
Zabezpečovanie verejného poriadku
V meste Banská Bystrica sa v roku 2005 uskutočnilo mnoho spoločenských, kultúrnych
a športových akcií, ktorých úspešné konanie zabezpečovali v oblasti kontroly a dodržiavania
verejného poriadku príslušníci MsP, konkrétne: kultúrne podujatie URAGÁN v športovej
hale Štiavničky, stráženie trhových miest počas Veľkonočných trhov na Námestí SNP,
kontrola VP pri

oslavách oslobodenia nášho mesta, poskytnutie asistencie sociálnemu

oddeleniu MsÚ pri kontrole rómskej osady v Podlaviciach, zabezpečovanie futbalových
podujatí konaných na štadióne Dukly BB a futbalovom štadióne ŠK Kremnička v Radvani,
zabezpečovaním kontroly verejného poriadku na koncertoch SUPERSTAR, zabezpečovaním
návštevy ministrov V4 v Banskej Bystrici, zabezpečovaním Štafetového behu priateľstva,
zabezpečovaním akcií konaných na 1. mája v našom meste, kontrolou VP na výstave For Arch
2005, kontrolu VP na ENVIROFILM - 2005, kontrolou VP počas návštevy rumunského
exkráľa Michala I. v našom meste, kontrolu VP na oslavách ukončenia II. svetovej vojny,
kontrolu VP na výstave psov, zabezpečovaním akcie Mesta BB v Brusne, zabezpečovaním
asistencií súdnym exekútorom, kontrolu VP počas diplomatických návštev na MsÚ
a mnohých iných akcií v meste Banská Bystrica, Celoslovenský zraz trabantistov, Námestie
SNP, Bažant Kinematograf, Námestie SNP, Fernet Stock Citrus party, plážové kúpalisko,
koncert sk. KABAT, amfiteáter, 1. ročník Rally Banská Bystrica – SEAT rally, dražba
sociálnych bytov, Robotnícky dom, 3. ročník Majstrovstiev sveta v orientačnej cyklistike,
Cyklomaratón M. Rázusa, oslavy 61. výročie SNP, futbalové zápasy Dukly BB, benefičný
zápas hokejistov, prezentácia Mercedes – Benz, Štiavničky, pochod Slovenskej pospolitosti –
národnej strany, slávnostné otvorenie Barbakanu, tenisový turnaj OMV Cup, Štiavničky,
zabezpečovanie športového podujatia MERIDA – Zelená stopa, sprievodné podujatia k Dňom
mesta, vrátane konania sa Radvanského jarmoku, výstava Športlínia a Hotel, Námestie
Slobody, zabezpečovanie cvičenia civilnej ochrany, odhalenie súsošia Moyses – Kuzmány,
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Námestie Š. Moysesa, zabezpečovanie akcie Cena primátora v Štátnej opere, zasadnutia
krajských miest v našom meste K 8, presune študentov z akcie KABU z DK na školské
internáty, modelovom cvičení HaZZ v hoteli LUX a jeho okolí, odhalení busty M. R.
Štefánika v Starej Sásovej, návšteve osobností na MsÚ, predvolebných mítingoch politických
strán pre voľby do VÚC, volieb do VÚC (I. a II. kolo), odhalení busty v Národnej ulici,
zabezpečovaní mikulášskych podujatí v meste.
Krajský súd
Na trest odňatia slobody 18 mesiacov podmienečne odsúdil 26. augusta samosudca Krajského
súdu v Banskej Bystrici s právomocami špeciálneho súdu dvoch bývalých dopravných
policajtov z Bratislavy. Uznal ich vinnými zo zneužívania právomoci verejného činiteľa
a brania úplatku v spolupáchateľstve, pretože od vodiča za neriešenie dopravného priestupku
si vyžiadali a zobrali úplatok 500 korún. Každému z oboch expolicajtov tiež uložil peňažný
trest desaťtisíc korún. Podľa obžaloby špeciálneho prokurátora si podpráporčíci 30-ročný
Michal S. a 31-ročný Ľuboš M. mali vyžiadať úplatok od vysokoškoláka, ktorý s autom Opel
Astra išiel rýchlo a prešiel križovatku na červenú. Skutok sa stal vo februári minulého roku
v Bratislave. Študenta zastavili a tvrdili mu, že je to na pokutu až sedemtisíc korún a na
zadržanie vodičského preukazu. Študent mal u seba iba päťsto korún, na čo jeden z policajtov
mal povedať, že síce „nie som Santa Claus, ale sa nejako dohodneme“. Úplatok policajtom
mal študent odovzdať na čerpacej stanici na Gagarinovej ulici. Výrokom o Santa Clausovi bol
na policajnom útvare známy Michal S. Bývalí dopravní policajti skutok popierajú.
Skutočnosť, že ich služobné vozidlo zachytila bezpečnostná kamera na čerpadle, vysvetlili
tak, že jeden člen hliadky sa počas služby šiel domov najesť a cez benzínku si skrátil cestu.
Parkovisko pri čerpadle, na ktorom malo dôjsť k odovzdaniu úplatku, je mimo dosahu
kamery.Proti expolicajtom okrem študenta svedčil aj fakt, že v hlásení o službe
nezaznamenali opustenie stanovišťa. Jeden z nich po tom, čo študent vec oznámil, šiel
zisťovať na čerpadlo, či kamera zachytila jeho služobné vozidlo. Prokurátor, ktorý
z bezpečnostných dôvodov meno nezverejnil, po vyhlásení rozsudku pred médiámi uviedol „s
uspokojením môžem koštatovať, že sudca po precíznom dokazovaní uznal dôkazy, ktoré
prokurátor predložil a myslím si, že to je zo strany obžaloby úspech. Z hľadiska generálnej
prevencie je dôležité, aby sa aj takéto trestné činy prerokovali a nie je rozhodujúce, či v rámci
korupcie je ponúkaný úplatok sto korún, stotisíc korún, alebo milión“.Obhajcovia tvrdili, že
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ani prípravné konanie, ani hlavné pojednávanie nepreukázalo bezpochyby vinu ich klientov
a žiadali ich spod obžaloby oslobodiť. Podľa advokátov sa skutok stal, ale študent dal úplatok
iným policajtom. Poukázali aj na blízky vzťah študenta k vysokému policajnému
dôstojníkovi, ktorý „kauzu“ odštartoval a mladík od neho „mohol dostať rozumy“.
Priestupky, trestné činy a iné delikty na území mesta
Mestská polícia zaevidovala v roku 2005 spolu 5 912 priestupkov. Najviac priestupkov sa
páchalo v centrálnej časti mesta, v denných hodinách. Najväčší počet z nich súvisí
s porušovaním dopravnej disciplíny v meste – centrálnej mestskej zóne a okolia mestského
úradu. Najčastejšie vodiči vozidiel porušujú zákazové dopravné značky, ale dochádza
i k porušovaniu všeobecne záväzných nariadení mesta, najmä parkovaním motorových
vozidiel na chodníkoch, trávnikoch.

Graf č. 1 Vývoj výšky zaplatených blokových pokút v rokoch 2001 – 2005
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Výška uložených blokových pokút má vzostupnú tendenciu, nárast výšky zaplatených
blokových pokút v roku 2005 je vyšší oproti roku 2004 o 167 600 Sk.
. Problémové oblasti pri kontrole a zabezpečovaní verejného poriadku
Občania pod vplyvom alkoholu, resp. iných psychotropných látok
V roku 1995 bola zastavená prevádzka protialkoholickej záchytnej stanice (ďalej PAZS)
v meste Banská Bystrica. Pri neexistencii takéhoto zariadenia v meste vzniká častokrát
mestským policajtov veľký problém, kam umiestniť podnapitého občana, ktorý ohrozuje svoj
vlastný život, popr. zdravie a život svojich rodinných príslušníkov alebo spoluobčanov.
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Riešením je v súvislosti s problematikou ochrany pred zneužívaním alkoholických
nápojov

aplikovať do praxe Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,
zriadením na území mesta, resp. v zdravotníckom zariadení protialkoholickú záchytnú stanicu
s niekoľkými lôžkami. V § 6 z. č. 219/1996 Z. z. sa uvádza, že protialkoholickú záchytnú
izbu zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva SR po dohode s obcou, pre ktorej územie je určená
a osoby, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie alebo ohrozujú seba, svoju rodinu alebo iné
osoby, verejný poriadok alebo majetok je možné podľa § 8 predmetného zákona umiestniť do
protialkoholickej záchytnej izby. V sledovanom období zodpovedalo kritériám umiestneniu
do PAZS 35 osôb. Ku kritickým situáciám pod vplyvom alkoholu dochádza najmä v období
výplatných termínov. Opodstatnenosť zriadenia PAZS je aktuálna najmä v zimných
mesiacoch. K riešeniu uvedeného problému bol zaviazaný aj JUDr. Vaškovič a Ing. Muroň
uznesením MsZ č. 329/2005 predložením návrhu na obnovenie činnosti protialkoholickej
stanice v meste Banská Bystrica. Ako sme už vyššie uviedli kompetenciou zriadiť túto
stanicu, resp. záchytnú protialkoholickú izbu v zmysle predmetného zákona disponuje
Ministerstvo zdravotníctva po dohode s obcou.

Nočný kľud a súvisiace porušovanie VZN o podnikaní na území mesta

Občania Banskej Bystrice, bývajúcich v centrálnej časti mesta, na sídliskách Sásová,
Radvaň a Fončorda sa mnohokrát sťažujú na rušenie nočného kľudu reštauračnými
prevádzkami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obytných domov a žiadajú o zakročenie
mestskú políciu, aby nahlasovaný problém vyriešila. Ide najmä o rušenie nočného kľudu, teda
v dobe od 22. 00 hod – 06. 00 hod. hudbou z prevádzky, popr. vravou klientov zo zábavných
zariadení. V prevádzke, ktorá je vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, nemôže
mestská polícia prejednávať rušenie nočného kľudu hlukom, nakoľko ide o súkromné
priestory, a pokiaľ prevádzkovateľ ruší výkonom svojho práva iných obyvateľov, napr.
v obytných alebo rodinných domoch, je vec kompetentný riešiť jedine súd v občiansko
-právnom konaní. Obdobne nemôže mestská polícia riešiť rušenie nočného kľudu v obytných
domoch, kde častokrát dochádza k takémuto konaniu v nočnej dobe púšťaním reprodukovanej
hudby, krikom, buchotom. Na uvedenú problematiku nadväzuje i nemožnosť zmerať
technickými prostriedkami hladinu hluku (dB), pretože MsP

nedisponuje

takýmto
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zariadením. Nemožnosť zásahu MsP vyplýva z dôvodu, že vzťah medzi narušovateľom
nočného kľudu, ktorý sa šíri z nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve a ruší iného majiteľa
nehnuteľnosti je občiansko – právnym vzťahom, ktorý nie je MsP kompetentná riešiť!
Ďalším problémom súvisiacim s prevádzkou reštauračných zariadení, je porušovanie
zatváracej doby schválenej podnikateľským oddelením prevádzkovateľmi reštauračných
zariadení. Mnohí prevádzkovatelia reštaurácií nepožadujú predĺženie zatváracej doby,
nakoľko po ukončení platnej zatváracej doby, fyzicky uzavrú vchodové dvere do
prevádzky, a vyvesia oznam, že v prevádzke je uzatvorená spoločnosť, teda ohraničený
počet klientov, ktorí nespadajú pod pojem verejnosť. V letných, ale aj zimných mesiacoch
na území nášho mesta pravidelne dochádza k porušovaniu predmetného vzn, konkrétne
zatváracích hodín tým, že podnikateľ si svojvoľne posunie záverečnú dobu v prevádzke. Túto
skutočnosť mestská polícia zaregistruje spravidla vlastnou kontrolnou činnosťou, v mnohých
prípadoch však aj dotknutými občanmi, ktorí sú rušení hlukom vychádzajúcim z prevádzky.
Jedná sa najmä o pohostinstvá a reštauračné zariadenia. V žiadnom prípade preto
nedoporučujeme v budúcnosti vydávať povolenia na prevádzky po 22.00 hod. na letných
otvorených terasách, ktoré sa nachádzajú na sídliskách, len niekoľko desiatok metrov
od obytných budov. V centre mesta s reštauračnými prevádzkami problémy nie sú, nakoľko
v tejto časti mesta nemá veľa občanov trvalý pobyt a na rušenie nočného kľudu sa sťažujú
obyvatelia centra veľmi sporadicky.
V tejto oblasti mestská polícia úzko spolupracuje s mestským úradom a pravidelne
vykonáva kontroly zatváracej doby v prevádzkach. Zistenie, resp. nahlásenie rušenia
nočného kľudu a porušenia prevádzkovej doby je prešetrené príslušníkmi MsP okamžite
a opatrenia na nápravu stavu sú prejednávané s kompetentnými pracovníkmi
v prevádzkach, ak sa príslušníci dostanú do kontaktu so zodpovednými. V opačnom
prípade sa k veci spisuje úradný záznam, ktorý je bezodkladne postúpený
podnikateľskému referátu MsÚ. V oblasti vydávania a predlžovania prevádzkovej doby
v konkrétnych zariadeniach MsP úzko spolupracuje s predmetným referátom MsÚ
a poslancami MsZ z jednotlivých volebných obvodoch mesta.
Predmetný problém bola opäť zaviazaná riešiť MsP a MsÚ uznesením MsZ č. 329/2005.
Písomný návrh na novelizáciu VZN č. 28/1995 o podmienkach podnikania na území mesta
Banská Bystrica s dôrazom na riešenie problému dodržiavania zatváracích hodín
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v prevádzkach a rušenia nočného kľudu MsP predložila prostredníctvom náčelníka MsP
prednostovi MsÚ.
Uvedená problematika bola zo strany MsÚ vyriešená koncipovaním a schválením
Všeobecne

záväzného

nariadenia

Mesta

Banská

Bystrica

č.

161/2005

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb s účinnosťou od
20.12.2005 na území nášho mesta, ktoré je podľa našej mienky kvalitne spracované,
pričom upravuje prevádzkovanie v nočnom čase a tiež problematiku uzatvorených
spoločností konajúcich sa v zariadeniach. Od doby účinnosti predmetného vzn mesta
bolo VZN č. 28/1995 o podmienkach podnikania na území mesta Banská Bystrica v znení
neskorších zmien zrušené. Pre krátky odstup času nie je zatiaľ možné relevantne hodnotiť
aplikáciu tejto aktuálnej normy v živote nášho mesta.
V minulom roku bolo vlastnou činnosťou MsP zistených a občanmi nahlásených 116
prípadov rušenia nočného kľudu z prevádzok a v bytových domoch 45 prípadov rušenia
nočného kľudu susedmi či návštevníkmi, príp. osobami bez oprávnenia vstupu do
bytového domu. Mestská polícia vykonala 185 kontrol zameraných na dodržiavanie
zatváracej doby v pohostinských a reštauračných zariadeniach na území mesta.

Problematika na úseku premávky na pozemných komunikáciách

Novelizácia Zákona o obecnej polícii nedoriešila komplexné riešenie prejednávania
niektorých dopravných priestupkov. Podľa Zákona o OP, podľa § 3 ods. 1 písm. f, obecná
polícia rieši a objasňuje priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva
z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.
Priestupky, pri ktorých dochádza k porušeniu prikázaného smeru, státia v križovatke, na
priechode pre chodcov a pod., nemožno riešiť MsP v blokovom konaní. Môžeme však takéto
zistenie porušenia zákona odstupovať na Okresný dopravný inšpektorát, avšak len
s dôkladnou foto alebo videodokumentáciou.
Použitie technických zariadení proti odjazdu motorových vozidiel je obmedzené, MsP ho
využíva len v prípadoch, ak motorové vozidlo stojí na mieste zakázanom dopravnými
značkami, nie napr. ak stojí v križovatke, na priechode pre chodcov, trávniku, chodníku
a pod., čo je závažný nedostatok platného Zákona o OP. V predchádzajúcom roku boli
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technické zariadenia proti odjazdu vozidiel založené 3 975 krát.
V súvislosti s predmetnou problematikou predkladáme zámer opätovne zriadiť na
území mesta odťahovú službu, ktorá by mala svoje každodenné opodstatnenie.
Mnohokrát sú na MsP nahlasované problémy dopravného charakteru, ktoré bolo možné
riešiť jedine odtiahnutím vozidla, nakoľko sa jednalo o prekážku v cestnej premávke
tvorenú nesprávne stojacim vozidlom, či už na chodníku alebo aj pred výjazdmi
z objektov. Predmetný problém bola zaviazaná riešiť MsP a MsÚ uznesením MsZ

č.

329/2005. Písomný návrh na riešenie problému odstraňovania vrakov z verejných
priestranstiev na území mesta Banská Bystrica a návrh na obnovenie činnosti odťahovej
služby

MsP predložila prostredníctvom náčelníka MsP prednostovi MsÚ. Uvedená

problematika bola následne rozdelená medzi dva referáty. Odstraňovanie vrakov na území
mesta sa realizuje na Referáte životného prostredia a KZM na základe písomných podkladov
MsP o konkrétnych miestach, kde sa vraky nachádzajú. Činnosť odťahovej služby sa
pripravuje na Referáte dopravy a komunálnych služieb, ktorý spravuje miestne komunikácie,
pričom rámcová služba pre jej činnosť bola vypracovaná na MsP. V súvislosti s uvedeným
uvádzame, že Zákon č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách rieši v § 40
možnosti postupu pri odstraňovaní prekážky v cestnej premávke.

Súčinnosť MsP s inými orgánmi

MsP ako jeden z orgánov obce vykonáva doručovanie súdnych zásielok v zmysle
Občianskeho súdneho poriadku, ktorý je kompetentný o takúto službu požiadať, pričom je
pravidlom, že zásielky sa väčšinou nedoručia a vracajú sa späť súdu. Príslušník MsP pri
doručovaní takejto zásielky sa dostane do nevýhodného postavenia v tom, že mu nikto nemusí
otvoriť dvere do bytu, resp. niekto otvorí ale sa nepredstaví, policajt nemá právo žiadať
o predloženie totožnosti, občana nepozná, niekedy dôjde aj k nepríjemnému konfliktu (útvar
MsP nemá možnosť oznamu o zásielke ako má poštový doručovateľ) a zásielka sa vráti.
Takýto opakovaný kolobeh vyžaduje vynaloženie značných síl a prostriedkov, ktoré chýbajú
na inom mieste. V roku 2005 sme boli požiadaní o doručenie 126 ks doručeniek.
Útvar MsP spolupracuje v oblasti špeciálnych asistencií aj s Policajným zborom, na ktorého
akciách sa zväčša podieľajú mestskí policajti ako nezúčastnené osoby pri rôznych kontrolách
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domov, bytov a motorových vozidiel. V minulom roku boli v súčinnosti s útvarom MsP
a Okresným riaditeľstvom PZ Odborom dopravy vykonané štyri dopravno bezpečnostné akcie
pri kontrole motorových vozidiel na území mesta.
Ochrana majetku občanov a mesta

Ochrana

majetku,

podľa

novelizácie

zákona

o OP,

štátneho

a súkromného,

bola

zabezpečovaná najmä dennou preventívnou pochôdzkovou a motorizovanou hliadkovou
činnosťou mestskej polície. V rámci tejto činnosti bola vykonávaná nepravidelná kontrola
objektov na teritóriu mesta.
Predvedenie osôb na útvar MsP a útvar PZ

Najväčšiu skupinu predvedených osôb tvoria páchatelia krádeží, ktorých sa dopúšťajú
na rôznych miestach, najmä v obchodných prevádzkach na území mesta. Druhou skupinou sú
vodiči motorových vozidiel porušujúcich Zákon o premávke na pozemných komunikáciách
a v poslednom rade sú to osoby mladistvé, ktoré sú pri zistení porušenia zákona odovzdávaní
zákonným zástupcom priamo na útvare MsP. Kompetenciou predvádzať osoby na útvar MsP
disponuje obecná polícia od poslednej novely Zákona o OP platnej od roku 2000.
Príslušníci mestskej polície zadržali v roku 2005 9 občanov, ktorí boli podozriví zo spáchania
rôznych trestných činov, prípadne boli niektoré osoby z uvedeného počtu v celoštátnom
a miestnom pátraní.
Tabuľka č. 4 Počet predvedených osôb na útvar MsP a útvar PZ v rokoch 2001 - 2005
Rok
Predvedenia

2001
315

2002
120

2003
39

2004
37

2005
9

Prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany (PCO)

V hodnotenom období roku 2005 naďalej pokračovala kooperácia pri ochrane objektov
s firmou SPIN plus spol. s r. o., Banská Bystrica. Spolupráca s uvedenou firmou je
vykonávaná na základe zmluvného vzťahu.
Tabuľka č. 5 Vývoj počtu objektov pripojených na PCO v r. 2001 - 2005
Rok

2001

2002

2003

2004

2005
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Počet objektov

43

71

63

69

73

Graf č. 2 Vývoj počtu objektov pripojených na PCO v r. 2001-2005
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Ochrana životného prostredia v meste, dodržiavanie čistoty a hygieny

Kontrola stavu životného prostredia je zabezpečovaná MsP počas hliadkovej a pochôdzkovej
služby na území mesta. V nasledujúcich riadkoch uvádzame najčastejšie porušovanie noriem
v oblasti životného prostredia, s ktorými sa príslušníci mestskej polície stretávajú.
Čierne skládky

Protiprávne zaujatie verejného priestranstva sme lokalizovali prakticky na území celého
mesta. Podľa našich zistení sa intenzita a objem čiernych skládok čiastočne znížila, z dôvodu,
že občanom je umožnené bezplatne odovzdávať 1 kubický meter vzniknutého odpadu, ktorý
nie je možné uložiť v zberných nádobách, v zberni triedeného odpadu Ippodex Onyx na
Zvolenskej ceste.
V prípadoch, keď je znečistenie verejného priestranstva tvorené rôznymi písomnosťami
priestupcu, dochádza k objasneniu pôvodcu skládky. Väčšinou je však totožnosť občanov
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zakladajúcich nelegálne skládky neznáma, nakoľko odpad je tvorený stavebnou suťou alebo
odevnými, či bytovými súčasťami. Pri súčasnej finančnej situácii však nie je možné vyčleniť
dostatočné množstvo finančných prostriedkov na ich likvidáciu. Cena za odvoz a likvidáciu
odpadu sú v absolútnom nepomere s možnosťou sankcií za vytvorenie čiernej skládky.
V súčasnosti likvidácia odpadu v zberni odpadových látok vyjde na niekoľko tisíc korún,
pričom horná hranica sankcie u fyzickej osoby za čiernu skládku je v blokovom a správnom
konaní maximálne do výšky 1000,- Sk, pričom správne konanie trvá nezriedka aj niekoľko
mesiacov. Keď si zoberieme do úvahy minimálne riziko pristihnutia priamo pri čine,
(objasňovanie a dokazovanie tohoto skutku prostredníctvom svedkov je takmer vylúčené) zdá
sa, že najmä pre drobných stavebníkov je prijateľnou formou vytvoriť čiernu skládku, ako
odpad likvidovať legálnym spôsobom. Aj napriek tomu sa príslušníkom MsP podarilo zistiť
a stotožniť niekoľko nelegálnych skládok na území mesta, najmä v sídliskových
vnútroblokoch. Tieto skládky boli na základe výziev MsP odstránené do 24 hodín.
Znečisťovanie ovzdušia a vypaľovanie trávnatých a krovinatých porastov

Vo väčšine prípadov súvisí s jarným vypaľovaním porastov, ale prejavuje sa aj v zimnom,
vykurovacom období. V nahlásených prípadoch sa vec rieši spísaním úradného záznamu
a prípadným nasnímaním znečisťovania vzduchu, ak je viditeľné alebo je v pracovných dňoch
kontaktovaný referát životného prostredia mestského úradu.
Ide o sezónny delikt, prejavujúci sa najmä v jarnom období, ktorý do značnej miery sťažuje
život občanov. Spravidla, ak dôjde ku kontaktu so zodpovednými, je riešený okamžitým
zjednaním nápravy a následným pohovorom, resp. ukladaním blokových pokút. Množstvo
prípadov, kde nie je známy priestupca, je riešené privolaním hliadky požiarnej ochrany, ktorá
horiace porasty uhasí.
Na základe oznámenia občanov bolo preverených 18 prípadov vypaľovania trávy a porastov.
Vlastné zistenia MsP boli preverované v 8 prípadoch. Veci boli riešené výzvami na uhasenie
ohnísk, a v niektorých prípadoch bez prítomnosti osoby, ktorá oheň založila, bol na miesto
privolaný Hasičský a záchranný zbor.
Čistota komunikácií pre peších

Problematika zabezpečenia schodnosti chodníkov, schodísk a iných verejne prístupných miest
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je citeľná najmä v zimnom období, v prípadoch, ak dôjde k intenzívnym snehovým zrážkam.
V centre mesta je väčšinou užívanie chodníkov zabezpečené v zmysle platného všeobecne
záväzného nariadenia, teda plochy pre peších čistia správcovia priľahlých budov, resp. firmy
s ktorými sú uzavreté zmluvy na čistenie chodníkov.
Na periférii centra, teda na sídliskách sú povinní čistiť chodník správcovia či užívatelia
priľahlých nehnuteľností.
V súvislosti so snehovou kalamitou, ktorá nastala v dňoch 26. a 27. novembra 2005
uvádzame, že MsP monitorovala stav miestnych komunikácií a nahlasovala nedostatky na
firmy, ktoré mali vykonávať zimnú údržbu ciest a chodníkov. Musíme konštatovať, že
kalamitný stav komunikácií nebol úplne zvládnutý, cesty a chodníky v správe mesta neboli
dostatočne očistené ani po niekoľkých dňoch.. Chodníky, ktoré sú v prenesenej správe na
občanov mesta sa čistili v nasledovných dňoch po kalamite a boli dočistené na uspokojivú
úroveň čistoty. Celkovú situáciu zjazdnosti a schodnosti komunikácií mestská polícia
monitorovala prostredníctvom peších aj motorizovaných hliadok na celom území mesta. Pri
zistených nedostatkoch príslušníci MsP veci nafotili a spísali úradné záznamy, ktoré boli
postupované primátorovi mesta s cieľom informovať ho o aktuálnom stave komunikácií
v našom meste.

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

Kontrolovala sa najmä povinnosť správcu objektu zaistiť si dostatočný počet zberných nádob,
ukladanie odpadu a čistota okolia zberných nádob.
VZN podmienkach podnikania na území mesta a VZN o verejných kultúrnych
podujatiach

Dodržiavanie predmetných všeobecne záväzných právnych noriem sa kontroluje mestskou
políciou priebežne. Podrobnosti k VZN o podmienkach podnikania sú uvedené v kapitole 5.2.
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K VZN o verejných kultúrnych podujatiach chceme uviesť len toľko, že aj niektoré povolené
akcie MsÚ konané po 22.00 h. narúšajú nočný kľud obyvateľov mesta. V prípade sťažností na
povolené akcie MsP preverí nahlasovaný stav, upozorní zodpovedné osoby a vyzve ich na
stlmenie hudby, ale inak sa nezasahuje, nakoľko vec je povolená.
VZN o trhových poriadkoch

V rámci priebežnej kontroly mestská polícia kontrolovala najmä sortiment predaja, označenie
tovaru cenovkami, prítomnosť registračných pokladní a pod. Treba však pripomenúť, že
zamestnanci MsP môžu síce po udelení splnomocnenia primátorom kontrolovať plnenie VZN
v tejto oblasti, no v mnohých prípadoch porušenia VZN nemôžu použiť sankciu, nakoľko
touto právomocou disponuje napr. slovenská obchodná inšpekcia, popr. daňové úrady. MsP
má v takýchto prípadoch len oznamovaciu povinnosť pre príslušný orgán štátnej správy, napr.
podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a pod. V tomto smere neboli doriešené žiadne prípady,
nakoľko občan si obyčajne pri nákupe, resp. po nákupe spravidla reklamujú chybu na tovare
sám.

VZN o ochrane nefajčiarov na území mesta

Sústredili sme sa najmä na kontrolu miest, kde sa zakazuje fajčiť, najmä v priestoroch škôl,
vo verejne prístupných priestoroch obchodov, tržníc a trhovísk, vo verejných inštitúciách,
popr. vo verejne prístupných miestach obytných domov a pod. Takéto kontroly boli
vykonávané pravidelne mesačne na všetkých predajných trhoch v Banskej Bystrici. Plnenie
tohto vzn sa už nedarí zabezpečovať na autobusových či trolejbusových zastávkach. Tu sa
občania upozorňujú najmä v prípadoch, keď sú v blízkosti deti.

VZN o starostlivosti o fond vegetačného porastu (ďalej len FVP)

Kontrolované bolo najmä státie a parkovanie na trávnikoch a nespevnených plochách,
poškodzovanie kríkov, stromčekov a pod. Aj napriek intenzívnej snahe sa nepodarilo
vyhovieť všetkým požiadavkám najmä ZARES-u pri objasňovaní priestupkov, z dôvodu, že
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pokiaľ nedôjde k zaisteniu priestupcu na mieste, ktorí poškodzoval FVP, je takmer nemožné
uvedený priestupok objasniť. V budúcnosti je preto nutné zvážiť vynakladanie vysokých
finančných čiastok na výsadbu kvetov, ktoré sa nezriedka stávajú terčom vandalov a zlodejov.
S ochranou trávnatých plôch popri komunikáciách je to veľmi zložité najmä na sídliskách
Sásová, Fončorda, kde sa pre nedostatok parkovacích miest motorové vozidlá odstavujú aj na
plochy, ktoré nie sú vyhradené na parkovanie. K porušeniu VZN v tejto oblasti dochádza
najmä parkovaním motorových vozidiel na trávniku, resp. na plochách s ujazdenou zeminou.
Dôvodom je nepostačujúca metráž odstavných plôch v spomenutých lokalitách a preto je
žiadúce, pri reálnych možnostiach v existujúcej zástavbe dobudovať parkovacie plochy.
VZN o verejnom poriadku
Predmetné VZN o verejnom poriadku bolo koncipované a schválené v roku 2004
s nadobudnutím

účinnosti

dňom

20.01.2005.

Najčastejšie

dochádza

k porušovaniu

predmetného vzn v zimných mesiacoch v prípade snehovej prikrývky nečistením alebo
nedostatočným čistením chodníkov, resp. vozoviek. MsP kontrolovala dodržiavanie
ustanovení o čistote chodníkov, najmä však dôrazne upozorňovala zodpovedné fyzické osoby,
resp. kompetentných konať za právnické osoby. Musíme však uviesť, že veľké množstvo
sťažností od občanov smeruje na neočistenie a nedostatočné čistenie komunikácií v správe
mesta. V ostatných mesiacoch roka dochádza k porušovaniu predmetného všeobecne
záväzného nariadenia znečisťovaním verejného priestranstva, vylepovaním plagátov, rušením
nočného kľudu a i.
VZN o státí a parkovaní vozidiel na území mesta

V tejto oblasti sa porušuje predmetné nariadenie mesta nelegálnym státím vozidiel
v zákazových zónach, protiprávnym státím vozidiel na chodníkoch a zaujatím státia na
miestach, ktoré sú vyhradené pre jednotlivcov alebo skupiny občanov (miesta vyhradené pre
ťažko postihnutých občanov, miesta vyhradené pre konkrétnych užívateľov). Problematiku
statickej dopravy riešila mestská polícia dvomi spôsobmi: 1. zakladaním technických
zariadení na vozidlá a 2. prejednávaním priestupkov v prítomnosti vodiča vozidla, keď
nedošlo k založeniu technických zariadení.
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VZN o niektorých podmienkach držania zvierat na území mesta
Mestská polícia vo zvýšenej miere upozorňuje obyvateľov mesta o existencii tohto právneho
predpisu a prejednáva priestupky na mieste najmä dohovorom.
V uvedenej oblasti došlo k výraznej zmene zavedením služby mestského šarhu, ktorý
realizuje odchyt voľne pobehujúcich zvierat na území mesta v pracovných hodinách
a pracovných dňoch, pričom umiestňovanie odchytených zvierat sa koná v meste Zvolen,
v objekte funkčnej karanténnej stanice nášho mesta. Mestský šarha vykonáva niektoré
odchyty zvierat v súčinnosti s príslušníkmi MsP.
Za rok 2005 mestská polícia vykonala celkovo 752 kontrol všeobecne záväzných nariadení na
území mesta.
Personálne obsadenie MsP
Špecifikum pracovnej náplne mestského policajta spočíva v dennom kontakte s občanmi,
ktorí sú v neštandardných, častokrát krízových situáciách alebo sú za ne zodpovední. Mestskí
policajti sú pri takýchto situáciách nútení veľakrát používať postupy riešenia, ktoré sú
represívneho charakteru. Práve pri hraničných situáciách si musia zachovať vysoký štandard
správania sa, ktorý umožňuje dosiahnuť na jednej strane uspokojenie záujmov mesta
a verejnosti, na druhej strane určité pochopenie zo strany občana a uvedomenie si niesť
zodpovednosť za svoje správanie. Celá mozaika práce mestskej polície je založená na
desiatkach takýchto kontaktov, ktoré v prevažnej miere plnia svoj účel. Jediný chybný krok
jedného policajta však môže zásadným spôsobom zmeniť názor verejnosti na prácu celej
inštitúcie. Veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje výstup z tohoto procesu sú skúsenosti
získané v podobných prípadoch priamo v teréne. V súčasnosti je celkový počet príslušníkov
MsP 57. Je potrebné stabilizovať na útvare mestskej polície príslušníkov, ktorí majú
dlhoročné skúsenosti, vykonávajú si prácu zodpovedne, spoľahlivo a sú oporou služobne
mladším kolegom.
Ďalším dôvodom personálnej stabilizácie sú nemalé finančné náklady spojené s prijímaním
a výcvikom stále nových príslušníkov.
Získanie odbornej spôsobilosti v súčasných podmienkach predpokladá náklady na jedného
policajta asi 35 000.- Sk, ktoré má podľa zákona o obecnej polícii hradiť obec. V prípade
rozšírenia stavu mestskej polície sa na základe dohody s personálnym a mzdovým oddelením,
budú v pracovných zmluvách novoprijatých príslušníkov MsP nachádzať ustanovenia
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o záväzku vrátiť zamestnávateľovi alikvotnú časť nákladov na školenie.
Predpokladané náklady na jedného novoprijatého zamestnanca MsP za rok:
Mzdové náklady

: 108 000.- až 110 000.- Sk,

Získanie odbornej spôsobilosti (ubytovanie, stravovanie, cestovné) asi 30 až 35 000.- Sk,
Kompletná výstroj

: 18 až 20 000.- Sk,

Kompletná výzbroj

: 22 až 23 000.- Sk.*

zo sumy je možné odčítať položku na zbrane, puzdra, púta, tomfy a pod. Tieto sú v zásobe na
sklade, resp. sa pripravuje ich nákup.
Tabuľka č. 6 Fluktuácia príslušníkov MsP v rokoch 2001 - 2005
Rok
Príchod
Odchod

2001
4
3

2002
7
3

2003
4
4

2004
3
3

2005
4
2

K uvedeným údajom dodávame konštatovanie, že výrazná väčšina príslušníkov, ktorí odišli
z MsP v súčasnosti pracuje v bezpečnostných zložkách štátu a to najmä vo väzenských
zariadeniach a Policajnom zbore. Dôvodom odchodu sú stabilizujúce faktory napr.: kvalitné
sociálne zabezpečenie, úroveň miezd v stálej štátnej službe, legislatívna ochrana príslušníkov,
efektivita práce a pod. Do budúcnosti je možné očakávať ďalšiu migráciu príslušníkov MsP,
ktorá súvisí s existenciou voľných miest v štátnej službe.
Tabuľka č. 7 Početnosť príslušníkov MsP k 31.12.2001 - 2005
Rok
Početnosť

2001
50

2002
54

2003
55

2004
54

2005
57

K početnosti príslušníkov MsP je nutné uviesť, že v roku 1992 bol v MsZ spracovaný
a schválený materiál, ktorý perspektívne počítal s nárastom počtu príslušníkov MsP až do
počtu 90 osôb. Desať rokov od uplynutia tohto záväzku hodnotíme zámer MsZ v početnosti
príslušníkov MsP za nesplnený.
K personálnej politike na MsP je potrebné uviesť, že pri konštituovaní rozpočtu MsP na roky
2005, resp. roky 2006 a 2007 sme žiadali zriaďovateľa o každoročné navýšenie početnosti
príslušníkov MsP o 10 osôb. Uvedená požiadavka vychádzala z reálneho stavu bezpečnostnej
situácie v meste a množstva úloh, ktoré má MsP zabezpečiť v zmysle aktuálnych požiadaviek
poslancov MsZ, primátora mesta, prednostu MsÚ, odborných útvarov MsÚ a žiadostí
občanov a návštevníkov nášho mesta. Schválené navýšenie početnosti príslušníkov MsP bolo
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stanovené v roku 2005 o 2 osoby, v roku 2006 o 6 osôb a v roku 2007 o 4 osoby. Dôvodne sa
domnievame sa, že schválené počty príslušníkov MsP reálne nezohľadňujú bezpečnostnú
situáciu v meste a MsP nedokáže v požadovanej kvalitatívnej úrovni zabezpečiť plnenie
všetkých pridelených úloh a požiadaviek.
Činnosť mestskej polície na úseku prevencie
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z programu Bezpečnejšia Banská Bystrica boli postupne
prijaté úlohy pre príslušníkov MsP B. Bystrica na úseku preventívnej aktivity, so zameraním
na predchádzanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti najmä vo vzťahu k mládeži,
dôchodcom, ale aj k ostatným občanom mesta Banská Bystrica.
Monitorovací kamerový systém
Tak, ako aj v iných mestách na Slovensku, aj mesto B. Bystrica má v prevádzke kamery
monitorovacieho systému, ktoré obsluhuje poverený príslušník mestskej polície. Kamery sú
umiestnené tak, aby monitorovali lokality v centre mesta a tak umožnili sledovanie
bezpečnostnej situácie. Jedná sa o tri kamery umiestnené na Námestí SNP, na Dolnej ulici
a v Národnej ulici. Kamera na Námestí SNP monitoruje celé námestie, časť Námestia
Š. Moysesa a celú Kapitulskú ulicu, ďalej kamera na Dolnej ulici monitoruje uvedenú ulicu
a kamera umiestnená v Národnej ulici monitoruje ulice Cikkerovu, Národnú a Kuzmányho.
Uvedeným spôsobom je umožnený dohľad nad verejným poriadkom na uvedených miestach
bez prestávky 24 hodín denne, čo prispelo k zlepšeniu bezpečnostnej situácie.
Vzhľadom k tomu, že ostatné lokality nášho mesta nie sú pod podobnou ochranou, vznikla
v roku 2003 potreba na rozšírenie monitorovacieho systému o ďalšie dve kamery.
Boli vybraté dve lokality (okolie MsÚ), a to dom č. 7 na Triede SNP, kde je monitorované
aj celé Nám. Slobody a podľa zistení MsP Banská Bystrica sa v uvedenej lokalite pácha
uličná majetková kriminalita formou vreckových krádeží na zastávkach MHD alebo počas
príležitostných trhov pred Domom kultúry. Páchatelia sú organizovaní v dvoj až
štvorčlenných skupinách s rozdelením úloh, kde jeden, príp. dvaja páchatelia sledujú okolie
a ďalší vykonávajú krádeže. Nakoľko sa príslušníci MsP B. Bystrica vykonávajú hliadkovú
činnosť v služobnej rovnošate, prichytenie a usvedčenie páchateľov je výrazne sťažené. Na
týchto miestach tiež dochádza k vandalizmu na zariadeniach týchto zastávok a k vzniku
materiálnych škôd a preto sa domnievame, že v budúcnosti bude možné na základe
monitorovania predmetnej lokality odhaliť a zaistiť páchateľov protiprávnej činnosti.
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Druhou lokalitou, kde je umiestnená kamera, je dom č. 6 na Starohorskej ulici v mestskej
časti Rudlová – Sásová. Je umiestnená tak, aby monitorovala celú Rudohorskú ulicu a ostatné
priľahlé ulice. V tejto časti často dochádza k narušovaniu verejného poriadku najmä
krádežami do osobných motorových vozidiel, vandalizmom a rušením nočného kľudu.
Záverom k činnosti kamerového systému třeba uviesť i to, že je evidovaný záujem zo strany
príslušníkov Policajného zboru v Banskej Bystrici o archivované situácie na území mesta
v prípadoch keď došlo na monitorovaných miestach k páchaniu trestnej činnosti, ktorá je
predmetom vyšetrovania jednotlivých útvarov PZ.
Prevencia na úseku rodiny a školy
V ďalšom plnení programu Bezpečnejšia Banská Bystrica je prevencia vykonávaná
s maloletými resp. mladistvými osobami na úseku školstva. Tu je potrebná spolupráca
predovšetkým s pedagógmi materských, základných a stredných škôl, kde sú vykonávané
prednášky, ukážky a besedy so žiakmi, ale aj s ich rodičmi. Cieľom týchto besied je
nadobudnúť určité právne vedomie, primerané veku, ktoré je potrebné mať, aby deti vedeli už
v mladom veku rozpoznať, ktoré konanie a chovanie je v rámci zákona, a ktoré ho už
prekračuje. Besedy sa týkajú verejného poriadku, ochrany životného prostredia, dopravnej
disciplíny, pravidiel slušného správania sa. Žiakom sú vysvetľované pojmy čo je priestupok,
čo je trestný čin, čo je trestná zodpovednosť, zodpovednosť za škody spôsobené priestupkom,
resp. trestným činom, atď. Ako príklady slúžia prípadné krádeže medzi žiakmi v triedach,
v šatniach, ďalej poškodzovanie školského či iného majetku, vydierania mladších žiakov
staršími a pod.
V tejto súvislosti sú využívané témy ako napr.:
právne vedomie a trestná zodpovednosť,
šikanovanie žiakov na školách,
drogová závislosť, alkoholizmus, fajčenie a s týmto spojená kriminalita,
výherné automaty a závislosť na hre,
bezpečnosť pri hrách a dopravná disciplína,
zábavná pyrotechnika a jej nákup a používanie,
ochrana životného prostredia a prírody, chov psov a zaobchádzanie s nimi,
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zhubné kulty a sekty,
softwarová, majetková a iné, násilné formy kriminality.
Z doposiaľ získaných skúseností vieme, že žiakov zaujímajú uvedené témy, ako aj ukážky
zákrokov, výstroje a výzbroje.
Ďalej boli organizované besedy s občanmi mesta, ktoré sa týkali tém, ako sú verejný
poriadok, čistota mesta a chodníkov najmä v zimnom období, ochrana verejnej zelene, chov
a venčenie psov, ochrana proti majetkovej kriminalite v rámci zabezpečenia nehnuteľností
proti krádežiam, podvodné konania páchateľov, najmä voči dôchodcom, namierené na
podvodné vylákanie finančných čiastok na fiktívne platenie preddavkov k dani z údajnej
výhry občanov a pod., uličná kriminalita, vreckové krádeže v určitých lokalitách. Okrem
uvedených tém občanov zaujímala spolupráca s rýchlou zdravotníckou pomocou a policajným
zborom, ďalej organizácia odstraňovania komunálnych nedostatkov, organizácia a pôsobnosť
MsP B. Bystrica, ale aj nakladanie s finančnými prostriedakmi získaných z uložených
blokových pokút a pod. V rámci besied na tému kriminality a jej prevencie bolo v roku 2005
zorganizovaných 39 besied. Mestská polícia pravidelne poskytovala informácie pre médiá.
Na základe spolupráce s elektronickými, resp. tlačovými médiami sú mestskou políciou
poskytované informácie na zverejnenie. Jedná sa o regionálne médiá, ako Spravodaj MsÚ,
dvojtýždenník BB-Žurnál, týždenník Smer a televíziu AZ TV, ďalej o médiá s celoslovenskou
pôsobnosťou ako je agentúra TASR, denník Nový Čas a televízie Markíza, STV a JOJ.
Informácie sú uverejňované pravidelne a v roku 2005 bolo poskytnutých 61 príspevkov
o práci MsP B. Bystrica, ako aj s informácie a rady pri riešení niektorých problémov z oblasti
verejného poriadku.
Dva prípady sexuálne
Dva

prípady

sexuálne

motivovaného

prepadnutia

žien

objasnili

22.

septembra

banskobystrickí policajti. Dopustil sa ich 29-ročný muž z Nemiec neďaleko Banskej Bystrice.
Jedna zo žien z mesta pod Urpínom sa nedokázala útočníkovi ubrániť a znásilnil ju. Druhú,
tiež Banskobystričanku, sa mu však premôcť a znásilniť nepodarilo. Vyšetrovateľ ho obvinil
zo znásilnenia a pokusu trestného činu znásilnenia. Umiestnil ho do policajnej cely a podal
návrh na vzatie do väzby. Násilníkov hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
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Informácie poskytla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej
Bystrici Mária Faltániová.

Rekordný počet vlámaní
Škody za viac ako 2,3 milióna korún spôsobili v 3. júlovom týždni v Banskobystrickom kraji
páchatelia 56 krádeží vlámaním, pričom v štyroch prípadoch sú zlodeji známi. Vlamači sa
najčastejšie zamerali na autá (12 vlámaní), obchody a reštaurácie (7), chaty a byty (po 3).
Najviac krádeží vlámaním zaznamenali v okresoch Banská Bystrica (17), Zvolen (13),
Lučenec a Žiar nad Hronom (po 7). Zástupca hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného
zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici Ľuboš Podlesný dnes na tlačovej besede informoval, že
polícia dodatočne objasnila 19 vlámaní so škodou viac ako dvesto tisíc korún. Zlodeji ukradli
jedno motorové vozidlo v okrese Zvolen.V rovnakom období sa na území kraja stalo 133
dopravných nehôd, pri ktorých jeden človek zahynul. Osem ľudí sa zranilo ťažko a 35 ľahko.
Hmotné škody presiahli osem miliónov korún. Najnehodovejším dňom bol utorok, keď sa
stalo 26 dopravných nehôd. Najmenej nehôd v Banskobystrickom kraji zaevidovali v piatok
a nedeľu (po 14).

Potrestaní policajti
Na trest odňatia slobody 18 mesiacov podmienečne odsúdil 26. augusta samosudca Krajského
súdu v Banskej Bystrici s právomocami špeciálneho súdu dvoch bývalých dopravných
policajtov z Bratislavy. Uznal ich vinnými zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a
brania úplatku v spolupáchateľstve, pretože od vodiča za neriešenie dopravného priestupku si
vyžiadali a zobrali úplatok 500 korún. Každému z oboch expolicajtov tiež uložil peňažný trest
desaťtisíc korún. Podľa obžaloby špeciálneho prokurátora si podpráporčíci 30-ročný Michal
S. a 31-ročný Ľuboš M. mali vyžiadať úplatok od vysokoškoláka, ktorý s autom Opel Astra
išiel rýchlo a prešiel križovatku na červenú. Skutok sa stal vo februári minulého roku
v Bratislave. Študenta zastavili a tvrdili mu, že je to na pokutu až sedemtisíc korún a na
zadržanie vodičského preukazu. Študent mal u seba iba päťsto korún, na čo jeden z policajtov
mal povedať, že síce „nie som Santa Claus, ale sa nejako dohodneme“. Úplatok policajtom
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mal študent odovzdať na čerpacej stanici na Gagarinovej ulici. Výrokom o Santa Clausovi bol
na policajnom útvare známy Michal S. Bývalí dopravní policajti skutok popierajú.
Skutočnosť, že ich služobné vozidlo zachytila bezpečnostná kamera na čerpadle, vysvetlili
tak, že jeden člen hliadky sa počas služby šiel domov najesť a cez benzínku si skrátil cestu.
Parkovisko pri čerpadle, na ktorom malo dôjsť k odovzdaniu úplatku, je mimo dosahu
kamery. Proti expolicajtom okrem študenta svedčil aj fakt, že v hlásení o službe
nezaznamenali opustenie stanovišťa. Jeden z nich po tom, čo študent vec oznámil, šiel
zisťovať na čerpadlo, či kamera zachytila jeho služobné vozidlo. Prokurátor, ktorý
z bezpečnostných dôvodov meno nezverejnil, po vyhlásení rozsudku pred médiámi uviedol „s
uspokojením môžem koštatovať, že sudca po precíznom dokazovaní uznal dôkazy, ktoré
prokurátor predložil a myslím si, že to je zo strany obžaloby úspech. Z hľadiska generálnej
prevencie je dôležité, aby sa aj takéto trestné činy prerokovali a nie je rozhodujúce, či v rámci
korupcie je ponúkaný úplatok sto korún, stotisíc korún, alebo milión“. Obhajcovia tvrdili, že
ani prípravné konanie, ani hlavné pojednávanie nepreukázalo bezpochyby vinu ich klientov a
žiadali ich spod obžaloby oslobodiť. Podľa advokátov sa skutok stal, ale študent dal úplatok
iným policajtom. Poukázali aj na blízky vzťah študenta k vysokému policajnému
dôstojníkovi, ktorý „kauzu“ odštartoval a mladík od neho „mohol dostať rozumy“. Advokát
druhého expolicajta sa odvolal na mieste.

Krajský súd
Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici 25. júla uvalil väzbu na 20-ročného Zoltána V.
z Rimavskej Soboty. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý vydali
justičné orgány v slovinskej Ľubľane, pretože Zoltán je podozrivý z vraždy Slovinky Elizabet
O. Zoltán sa do Slovinska dostal koncom roku 2003 a pracoval tam ako maliar. Žena bývala
na tej istej ulici. Nadviazali blízky vzťah, navzájom si pomáhali a neskôr sa stala jeho
milenkou. Zoltán odišiel zo Slovinska do vlasti na Vianoce 2004 s tým, že žene zobral auto
renault. Skutok zásadne popiera a tvrdí, že nemal na vraždu dôvod. Slovinské orgány
požiadali Slovenskú republiku o vydanie Zoltána na trestné stíhanie. Zoltán podal voči
uzneseniu o väzbe sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Konanie o jeho
vydaní do Slovinska sa začne až potom.
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Odvolací senát Krajského súdu
Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici 21. júla sprísnil podmienečný trest
odňatia slobody pre 55-ročného súkromného podnikateľa Štefana Csápaia z obce Okoč
v okrese Dunajská Streda. Csápai zavinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa ťažko zranili dvaja
ľudia. Okresný súd vo Veľkom Krtíši ho uznal vinným z trestného činu ublíženia na zdraví
z nedbanlivosti. Za to ho odsúdil na rok väzenia s podmienečným odkladom a zakázal mu
viesť autá tiež na jeden rok. Voči rozsudku sa odvolal prokurátor, ktorý považoval trest za
príliš mierny. Odvolací senát mu vyhovel a rozhodol, že podmienečný trest jeden rok
ponechá, ale skúšobná lehota sa zvyšuje z dvanásť na osemnásť mesiacov. Zákaz viesť
motorové vozidlá zvýšil odvolací súd z dvanástich na 30 mesiacov. Odsúdený podnikateľ
v novembri minulého roku na rovnom úseku cesty medzi Dolnými Plachtincami a Príbelcami
v okrese Veľký Krtíš narazil svojou Mazdou do protiidúceho auta Fiat Tipo. Manželia zo
Stupavy, jazdiaci vo Fiate, prežili s ťažkými zraneniami. Doteraz majú následky a žena
nemôže hýbať pravou rukou. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné.
Mladý zlodej
Polícia usvedčila 19-ročného Jána K. z Banskej Bystrice z toho, že sa od začiatku roku vlámal
minimálne do 15 áut. Z vozidiel ukradol rôzne veci za približne 150 tisíc korún. Poškodením
automobilov spôsobil ich majiteľom ďalšiu škodu za asi 57 tisíc korún.Vyšetrovateľ obvinil
Jána K. zo spáchania trestného činu krádeže a trestného činu poškodzovania cudzej veci.
Stíhajú ho na slobode. Informácie 21. júla pre médiá poskytol zástupca hovorkyne Krajského
riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici kapitán Ľuboš .
Mladistvý páchateľ
Na 88-ročného muža zaútočil pred vchodom do domu na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici
19-ročný mládenec. Starčeka prepadol pri otváraní vchodových dverí. Odzadu ho chytil okolo
pása a zo zadného vrecka nohavíc mu vytiahol peňaženku. Dedkovi, ktorého zvalil na zem,
spôsobil celkovú škodu 670 korún a ľahšie zranenie. Hoci na neho mladík zaútočil ešte 17.
augusta popoludní, obeť prípad oznámila policajtom až v utorok 6. septembra. Hovorkyňa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) informovala, že mladého Banskobystričana
obvinili z trestného činu lúpeže. Umiestnili ho už do policajnej cely a vyšetrovateľ podal
podnet na jeho vzatie do väzby.
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Justičné
Na Krajskom súde v Banskej Bystrici sa 20. apríla začalo hlavné pojednávanie v prípade
vraždy 47-ročnej kaderníčky Dagmar L. z Lučenca. Prokurátor za smrť kaderníčky viní jej
20-ročného

syna

Tomáša

a jeho

22-ročnú

priateľku

Veroniku.

K vražednému útoku na matku došlo v marci 2003 ráno. Motívom útoku mala byť
skutočnosť,

že

matka

nesúhlasila

s nasťahovaním

sa

Veroniky

do

bytu.

Veronika dnes pred senátom nevypovedala a čítali sa jej výpovede z prípravného konania.
Tomáš vyhlásil, že vrahyňou matky je priateľka. On vtedy nebol v izbe, ale na WC. Veronika
vraj všetko zorganizovala i telo matky sama odtiahla do pivnice. Tomáš iba vykonával jej
príkazy. Spočiatku zobral vinu na seba, pretože sa domnieval, že je tehotná. Priateľku
oslovoval

priezviskom,

alebo

jej

hovoril

Verona.

Veronika po jeho výpovedi povedala, že Tomáš klame a jeho matku nezabila, nemala na to
dôvod. Zavraždená vraj mala pre ňu pochopenie a Tomáš obe fyzicky napádal. Veroniku
zamykal,

aby

z bytu

neodišla.

Podľa prokurátora sa Tomáš i Veronika po čine tvárili, že matka odišla do zamestnania
a hľadali ju u známych. Telo však schovali do perináka a v noci zabalené v koberci odniesli
do pivnice paneláka. Bezprostrednou príčinou smrti bolo udusenie zahrdúsením. Na tele sa
našli aj ďalšie zranenia, svedčiace o opakovanom fyzickom útoku na rôzne oblasti tela. Syn
tvrdí, že matku zabila jeho priateľka Veronika

Útoky medveďa
Štyri prípady útoku medveďa na ovce registroval zatiaľ v tomto roku Obvodný úrad
životného prostredia (ObÚŽP) v Banskej Bystrici. Ku všetkým došlo pri obci Vlkanová
neďaleko Banskej Bystrice. Šelma vždy zadrhla a odniesla jednu ovcu. Ich majiteľom
spôsobila škodu približne osemtisíc korún. „Medvede už napadli aj šesť včelstiev v Starých
Horách a v Španej Doline. Zničili dvanásť rodín, včelári vyčíslili škodu na asi 22 tisíc korún,“
uviedol 24. júla pre TASR prednosta ObÚŽP v Banskej Bystrici Ing. Pavol Vaník.Medvede
na hospodárske zvieratá a na včelstvá útočili aj v minulých rokoch najčastejšie pri Starých
Horách, Španej Doline a Vlkanovej. Rovnako tak i Podkoniciach, Podlaviciach, Hrochoti,
Harmanci a Čeríne. Škody spôsobili aj na poľnohospodárskych plodinách a na ovocných
stromoch, dodal Vaník.Vlani banskobystrický ObÚŽP zaevidoval 23 prípadov škôd
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spôsobených medveďmi. Šelmy zadrhli dve ovce v Tureckej a jalovicu v Podlaviciach, čím
ich chovateľom vznikla škoda bezmála 14 tisíc korún. Zaútočili aj na 30 včelstiev, v ktorých
spôsobili škody za vyše 57 tisíc korún. Na ovocných stromoch a poľnohospodárskych
plodinách po „nájazdoch“ medveďov vznikla škoda za takmer 70 tisíc korún.
aj. 1, DC, rezidencia BÚ, HP Zornička
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