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Úvod
Mesto Banská Bystrica v roku 2004 malo mnoho výnmočných aktivít, napríklad zabezpečenie
volieb do Európskeho parlamentu, volieb prezidenta republiky a referendum, príprava osláv
60. výročia SNP, ale aj začiatok realizácie projektu ISPA a i. Úlohy, ktoré sú stále pre mesto
dôležité, riešenie ľudských zdrojov, zdravotníctvo,doprava, komunikácie, ekológia,
zamestnanosť, nové stavby, napr. Európa City Center, Billa na Fončorde, ale i plány výstavby
cestného obchvatu a protipovodňového tunela. Rok 2004 bol pre mesto rušný a bohatý. Do
kroniky mesta uvádzame selektívny výber diania v roku.

Demografické údaje
Demografický vývoj v roku 2004 v Banskej Bystrici bol nepriaznivý, prirodzený aj
celkový prírastok obyvateľstva vykazoval negatívne hodnoty. Údaje zahrňujú všetkých
obyvateľov, ktorí majú v Banskej Bystrici trvalé bydlisko, bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

Demografický vývoj:
o Ukazovateľ / rok
2002
2003
Celkový počet obyvateľov
82299
81759
Z toho: produktívny vek od 18 do 65 rokov 56174
56970
Podiel na celku v %
68,3
69,7
Poproduktívny vek nad 65 rokov
7154
7714
Podiel na celku v %
8,7
9,4
Z predloženej tabuľky je zrejmé, že populácia v Banskej Bystrici

2004
81698
57672
70,1
8310
10,2
ako všade v SR (i vo

svete) stárne, z čoho vyplýva, že zo strany mesta je potrebné i naďalej venovať pozornosť
a uspokojovať potreby občanov v rámci soc. služieb pre túto cieľovú skupinu. Na druhej
strane je možno pozitívne hodnotiť, že narastá podiel obyvateľov v produktívnom veku –
v porovnaní s rokom 2003 je to o 2,2 %.
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Demografické údaje v roku 2004
Hlavné demografické údaje z evidencie obyvateľstva mesta Banská Bystrica:
Narodení: 642
Zomreli: 635
Sobáše: 649
Prisťahovaní spolu: 800
Vysťahovaní spolu: 1159

Klimatické údaje roku 2004 podľa Hydrometeorologického ústavu.

ROCENKA KLIMATOLOGICKYCH POZOROVANI V ROKU : 2004
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| -6.4| -2.2| -4.6| -4.5| -0.9| -7.5| 5.6|14 --|-18.2|24 --| 89| 70| 81| 80| 7.7| 76.3| 0.6| 1.7| 1.0| 1.1| 74.2| 24.6
II| -1.8| 2.6| 0.0| 0.2| 3.7| -3.1| 15.2| 5 --|-14.0|12 --| 83| 65| 77| 75| 7.2| 87.8| 1.3| 2.2| 1.6| 1.7| 59.0| 13.9
III| 0.1| 6.6| 3.0| 3.2| 7.6| -0.6| 19.5|19 --|-13.0| 6 --| 83| 57| 74| 71| 8.0| 95.5| 1.1| 2.3| 1.1| 1.5| 49.8| 24.6
IV| 6.0| 14.0| 9.9| 10.0| 15.2| 4.9| 22.5|23 --| -1.0| 9 --| 81| 46| 66| 64| 6.7| 164.5| 1.2| 2.6| 1.1| 1.6| 48.5| 12.7
V| 9.4| 16.0| 11.0| 11.9| 17.8| 7.4| 22.6|20 31| 2.0|15 --| 82| 53| 74| 70| 7.6| 199.1| 1.3| 3.1| 1.4| 1.9| 81.9| 16.0
VI| 13.4| 20.5| 15.3| 16.1| 22.3| 11.1| 26.7| 9 --| 6.7|30 --| 84| 55| 79| 73| 7.4| 220.4| 1.2| 2.5| 1.4| 1.7| 145.4| 28.3
VII| 15.2| 22.5| 17.2| 18.0| 23.8| 12.8| 30.5|21 22| 7.3|13 --| 83| 54| 76| 71| 6.9| 248.5| 1.5| 3.0| 2.0| 2.2| 69.3| 16.5
VIII| 14.3| 22.9| 16.5| 17.6| 24.6| 12.4| 28.5|20 --| 8.5|23 --| 86| 52| 80| 73| 5.9| 264.5| 1.3| 2.3| 1.6| 1.7| 118.1| 35.2
IX| 8.8| 18.3| 11.9| 12.7| 19.4| 7.7| 26.0| 7 --| 3.0|10 --| 87| 48| 76| 70| 6.2| 202.6| 1.1| 2.6| 0.9| 1.5| 38.5| 15.9
X| 7.0| 13.5| 9.4| 9.8| 14.5| 6.4| 19.8| 6 --| -2.2|12 --| 91| 66| 85| 81| 7.6| 111.9| 0.7| 1.2| 0.7| 0.9| 77.2| 39.6
XI| 2.8| 6.9| 3.7| 4.3| 8.0| 1.5| 18.0| 2 --| -5.0|22 --| 84| 65| 78| 76| 8.0| 78.4| 1.1| 2.0| 1.3| 1.5| 76.6| 12.7
XII| -2.0| 0.8| -1.1| -0.9| 1.6| -3.2| 6.8| 4 --|-10.0|22 --| 88| 77| 86| 84| 7.9| 47.0| 0.4| 1.1| 0.7| 0.7| 64.3| 21.0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rok| 5.6| 11.9| 7.7| 8.2| 13.1| 4.2| 30.5|21. 7|-18.2|24. 1| 85| 59| 78| 74| 7.3|1796.5| 1.1| 2.2| 1.2| 1.5| 902.8| 39.6
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pr. | pocty dni
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|<-|<0.0|>=5.|>=10|>=15|N<2|n>8|>10|0.0|1.0|
B | P |R,S| M
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I| 3.7| 6| 2| 6| 3| 11| 2| 8| 11| 44| 18| | 30| 29| 24| 26| | | | 2| 16| | 14| 11| 14| 30| |
II| 4.8| 7| 2| 5| 6| 7| 4| 21| 16| 19| 4| | 22| 24| 9| 18| 5| 1| | 4| 14| | 17| 12| 13| 28| |
III| 5.6| 7| 1| 3| 4| 14| 3| 16| 12| 33| 2| | 13| 21| 6| 7| 11| 2| | 2| 19| | 11| 7| 6| 18| | 1
IV| 7.6| 4| 11| 7| 9| 13| 2| 17| 11| 16| | | 2| 10| | | 29| 16| 1| 1| 12| | 15| 9| | | | 1
V| 9.6| 11| 5| 10| 3| 12| 2| 24| 12| 14| | | | 4| | | 31| 26| 2| 1| 14| | 19| 13| | | 6| 1
VI| 13.0| 6| 9| 11| 4| 12| 5| 23| 7| 13| | 6| | | | | 30| 30| 19| | 14| | 18| 11| | | 4|
VII| 14.7| 8| 12| 8| 2| 10| 4| 23| 16| 10| | 13| | | | | 31| 31| 26| 2| 11| | 14| 10| | | 5|
VIII| 14.4| 6| 15| 9| 3| 12| 3| 18| 16| 11| | 15| | | | | 31| 31| 29| 3| 5| | 14| 11| | | 6|
IX| 10.2| 7| 10| 8| 3| 14| 2| 9| 13| 24| | 2| | 7| | | 30| 25| 8| 3| 12| | 9| 5| | | | 1
X| 9.9| 6| 2| 3| 5| 13| 1| 9| 7| 47| | | 1| 8| 1| | 29| 17| | 2| 16| | 13| 10| | | | 7
XI| 6.7| 6| 1| 3| 2| 7| 1| 14| 17| 39| 1| | 11| 18| 6| 6| 10| 3| | | 15| | 14| 10| 4| 8| | 1
XII| 4.9| 2| 4| 3| 1| 8| 3| 13| 7| 52| 11| | 25| 27| 16| 17| 1| | | 4| 21| | 11| 5| 7| 10| | 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rok| 8.8| 76| 74| 76| 45|133| 32|195|145| 322| 36| 36| 104|148| 62| 74| 238| 182| 85| 24|169| |169|114| 44| 94| 21| 14

pocetnosti charakteristickych dni a javov
smerov a priemerne rychlosti [0.1 m/s]

sestnastdielna veterna ruzica-pocetnosti

min. tepl. <-10 st.C | 14| A |134| L | smer | N |NNE| NE|ENE| E |ESE| SE|SSE| S |SSW| SW|WSW| W |WNW|
NW|NNW|CALM
min. tepl. >=20 st.C | | B | 44| M | 14 | 36| 02| 04| 07| 09| 11| 13| 16| 18| 20| 22| 25| 27| 29| 31| 34| 00
max. tepl. >=30 st.C.| 2| C | 8| N |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tlak par >=18.8 Hpa| 10| D | | O | pocet-| |
sln. svit > 5 h. |168| E | | P | 94 nost | 44| 19| 50| 29| 57| 6| 18| 51|100| 12| 16| 23|139| 88| 81| 43| 322
bez svitu
| 69| F | | R | 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zrazky >= 5 mm | 54| G | | S | 2 promi-| |
zrazky >=10 mm | 34| H | 2| T | le | 40| 17| 46| 26| 52| 5| 16| 46| 91| 11| 15| 21|127| 80| 74| 39| 293
novy sneh >=10 cm | 2| I | 43| U | 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
sneh. pokr. >= 5 cm | 66| J | 13| V | priem.| |
sneh. pokr. >=10 cm | 48| K | | Z | rychl.| 24| 12| 13| 16| 16| 18| 24| 19| 22| 19| 24| 22| 25| 22| 23| 26| 0
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VYSVETLIVKY SYMBOLOV METEOROLOGICKYCH JAVOV

A = DAZD,MRZNUCI DAZD,DAZDOVA PREHANKA
B = SNEZENIE, SNEHOVE PREHANKY
C = DAZD SO SNEHOM, DAZD SO SNEHOM V PREHANKACH
D = MRHOLENIE, MRZNUCE MRHOLENIE
E = SNEHOVE KRUPKY, SNEHOVE KRUPY V PREHANKACH
F = SNEHOVE ZRNA
G = ZMRZNUTY DAZD, ZMRZNUTE PREHANKY
H = KRUPY, KRUPY V PREHANKACH
I = ROSA
J = SEDY MRAZ, INOVAT
K = NAMRAZA
L = LADOVICA, POLADOVICA, ZMRAZKY
M = HMLA, ZMRZNUTA HMLA, PRIZEMNA HMLA
N = ZVIRENY SNEH, NIZKO ALEBO VYSOKO ZVIRENY SNEH
O = LADOVE IHLICKY
P = SUVISLA SNEHOVA POKRYVKA 1 CM A VIAC
R = BURKA NA STANICI
S = LEN BURKA VZDIALENA A VELMI VZDIALENA
T = LEN BLYSKAVICA
U = SILNY VIETOR A HULAVA NAD 10,8 M/SEC
V = BURLIVY VIETOR A HULAVA NAD 17,8 M/SEC
Z = SILNY A BURLIVY NARAZOVY VIETOR ALEBO HULAVA
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Verejný život
Verejný život mesta sa odohrával na niekoľkých úrovniach : politickej, správnej , praktickej
i teoretickej, obchodnej, hospodárskej, enviromentálnej, zdravotnej, kontrolnej .
Samospráva mesta hlasmi svojich volených zástupcov- poslancov mestského zastupiteľstva
riešila v parlamente mesta v roku 2004 tieto verejne dôležité otázky :

Z O Z N A M uznesení MSZ prijatých na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 27. januára 2004
115 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 124/2004 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica - Zmeny a doplnky II. etapa - záväzná
časť
116 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 125/2004 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica -Zmeny a doplnky IV. etapa - záväzná
časť
117 - Písomná správa z kontroly vykonanej na základe uznesenia MsZ č. 81/2003 – MsZ
118 - Schválenie zápisu do kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2002
119 - Pomenovanie nových ulíc mesta Banská Bystrica – v mestskej časti Kremnička
120 - Voľba splnomocnenca valného zhromaždenia
121 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
122 - D i s k u s i a
Mestské zastupiteľstvo
I. v z a l o n a v e d o m i e
-ústnu

informáciu

zástupcu

primátora

mesta

o

rokovaniach

vykonaných

od

predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
- ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra,
- ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta,
II. n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k prerokovaniu pozastavenia výkonu uznesenia MsZ číslo 106/2003 v bode III. zo dňa
16. decembra 2003 k bodu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.
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123/2003, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 112/2002 o miestnych
poplatkoch
uznesení prijatých na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 24. februára 2004
123 - Prerokovanie protestov okresného prokurátora v Banskej Bystrici
124 - Písomná správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
125 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2003 - 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. 125/2004 v časti I. a II. v zákonom
stanovenej lehote nepodpísal.
126 - Zmluvné vzťahy medzi Mestom Banská Bystrica a ARD s.r.o. Žilina v súvislosti
s Mestským informačným systémom - 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. 126/2004 v časti III. v zákonom stanovenej lehote nepodpísal.
127 - Písomné stanovisko k správe z kontroly hlavného kontrolóra, vykonanej na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 81/2003
128 - Zrušenie časti uznesenia MsZ v Banskej Bystrici č. 283/2001 zo dňa 23. 10. 2001
129 – Informácia o aktuálnej ekonomickej a právnej situácii v IÚM – ústna informácia 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. 129/2004 v časti II.
v zákonom stanovenej lehote nepodpísal.
130 - Ústna informácia o plnení uznesenia č.122/2004-MsZ zo dňa 27.1.2004 – bod II.
131 - Stanovisko k návrhu na vysporiadanie záložných práv spoločnosťou TIKKA
INVESTMENTS LIMITED voči IÚM
132 - Dôvodová

správa k

návrhu na schválenie projektov a prostriedkov na

spolufinancovanie projektov z fondov Európskej Únie
133 - Ústna informácia o vzdaní sa mandátu Ing. Zdenka Haringa v Dočasnej komisii
zriadenej za účelom riešenia problematiky odpadového hospodárstva
134 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
135 - Dodatok Poriadku odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, predsedov a členov
komisií MsZ, predsedov výborov mestských častí, predsedov občianskych rád,
zástupcu primátora mesta a dlhodobo uvoľnených poslancov v Banskej Bystrici 12/314

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. 135/2004 v zákonom
stanovenej lehote nepodpísal.
136 - D i s k u s i a - 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. 136/2004
v časti III., IV. a V. v zákonom stanovenej lehote nepodpísal.
Mestské zastupiteľsto
I. s t i a h l o z r o k o v a n i a
Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj a nájom majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle
§ 9, ods.2,písm.a/ zák. SNR č.138/91 Zb.o majetku obcí /v znení nesk. pred./ a dôvodovú
správu k návrhu nájmu výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri a iné
II. v z a l o n a v e d o m i e
- ústnu informáciu zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
-

ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra,

III. n e p r e r o k o v a l o
ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta
uznesení prijatých na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 1. apríla 2004
137 - Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností
138 - Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2003
139 - Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004
140 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 126/2004 o úhradách
za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
141 - Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2003
142 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj 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.
143 - Schválenie nájmu výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri
144 - Doplnok č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
145 - Návrh na schválenie projektov a prostriedkov na spolufinancovanie projektov z fondov
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Európskej Únie
146 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o informačnom systéme mesta
147 - Návrh na rozdelenie Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež, šport, informatiku a
mestskú kroniku na dve komisie
148 - Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesení MsZ z 24. 2. 2004 – č. 125/2004 časť I. a
II., č. 126/2004 časť III., č. 129/2004 časť II., č. 135/2004, č. 136/2004 časť III. IV. a V.
149 - Interpelácie poslancov
150 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
Mestské zastupiteľstvo
I. v z a l o n a v e d o m i e
- ústnu informáciu zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ,
- ústnu informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra,
- ústnu informáciu o rokovaniach primátora mesta od posledného MsZ,
II. s t i a h l o z r o k o v a n i a
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica a priority jeho
rozvoja na roky 2004 – 2006,
- Dôvodovú správu k návrhu na 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/ - nájom nehnuteľnosti pre spoločnosť BILLA, s.r.o. Bratislava
uznesení prijatých na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 27. apríla 2004
151 - Schvaľovanie programu
152 - Protest

prokurátora

podľa § 22

ods. 1, písm. b) Zákona č. 153/2001 Z.z. o

prokuratúre proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica č.
42/2003–MsZ z 1. 4. 2003
153 - Protest prokurátora podľa § 22 ods. 1, písm. b) Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica č. 87/2003 z 15.
10.2003 v znení uznesenia MsZ Mesta Banská Bystrica č. 105/2003 – MsZ z 11.
12. 2003
154 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská
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Bystrica v zmysle § 9, ods.2,písm.a/ zákona SNR č.138/91 Zb.o majetku obcí /v znení
neskor. predpisov/ a iné
155 - Informácia o stave areálu „Práčovne a čistiarne“, Majerská cesta 67, Banská Bystrica
(PaČ)
uznesení prijatých na pokračovaní 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 6. mája 2004
156 - Úprava platu primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, hlavnému kontrolórovi
mesta Banská Bystrica a úprava výšky odmien v zmysle Poriadku odmeňovania
poslancov MsZ, členov MsR, predsedov komisií MsZ a predsedov výborov mestských
častí
157 - Prehodnotenie činnosti Mestského úradu v Banskej Bystrici s dôrazom na plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákona číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov a zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých kompetencií zo štátu na
obce, mestá a VÚC
158 - Digitálna technická mapa mesta Banská Bystrica – tvorba a aktualizácia
159 - Harmonogram prác pre zabezpečenie ÚPN mesta Banská Bystrica
160 - Návrh opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská Bystrica
– Opatrenia za obdobie január až marec 2004
161 - Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica
162 -

Návrh na vyplatenie ročných odmien pre primátora, zástupcu primátora a hlavného
kontrolóra za rok 2003

163 -

Návrh na zmenu poslancov MsZ v orgánoch obchodných spoločností a nadácií
založených mestom

164 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 1. 4. 2004
165 -Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
166 - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
167 - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
uznesení prijatých na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 24. mája 2004
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168 – D i s k u s i a
uznesení prijatých na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 24. mája 2004
169 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica a priority jeho
rozvoja na roky 2004 – 2006
170 – D i s k u s i a
uznesení prijatých na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 25. mája 2004
171 -

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Banská Bystrica č. 36/96 o verejnom poriadku v meste

172 -

Správa o činnosti referátu sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu
v Banskej Bystrici za rok 2003

173 174 -

Správa o činnosti referátu sociálnych a zdravotníckych služieb za rok 2003
Analýza prevádzkovania školských zariadení na území mesta Banská Bystrica a ich
činnosti, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v zmysle
zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. a výhľad ich činnosti do roku 2006

175 - Informatívna správa o súčasnom stavebno-technickom a užívateľskom stave
dopravných svetelno-signalizačných zariadení na území mesta Banská Bystrica
176 -

Doplnenie komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný
poriadok o poslanca MsZ

177 -

Komplexná správa z preverenia okolnosti zmluvných vzťahov uzatvorených medzi
Mestom Banská Bystrica a ARD spol. s r.o. Žilina v súvislosti s budovaním a
prevádzkovaním mestského informačného systému

178 -

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj 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

179 -

Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nadstavby Národného domu pre
Štátnu operu
180 -

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy medzi PKO Banská Bystrica /ako

prenajímateľ/ a firmou EXACT s.r.o. /ako nájomca/
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181 -

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica a s majetkom
štátu prenechaným do užívania mesta

182 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č 127/2004 o tvorbe, údržbe a
ochrane zelene
183 - Riešenie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Banskobystrický kraj z hľadiska potrieb mesta
Banská Bystrica
184 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 6. mája 2004
185 -Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
186 - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
187 - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
188 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
189 - D i s k u s i a
uznesení prijatých na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 28. júna 2004
190 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici na II. polrok 2004
191 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 128/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská
Bystrica
192 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj 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.
193 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 129/2004, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 112/2002 o miestnych
poplatkoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.
123/2003
194 -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 130/2004 o určení názvov
ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
195 - Návrh na schválenie projektov a prostriedkov na prípravu a spolufinancovanie

projektov z fondov Európskej únie
196 -

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004
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197 -

Doplnok č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici

198 - Návrh podmienok pre výber prevádzkovateľa regionálnej televízie na predmet
obstarávania „Tvorba a TV vysielanie Spravodajstva samosprávy Mesta Banská
Bystrica“
199 - Schválenie podmienok prenajímania nájomných bytov
200 - Návrh kompenzácie za činnosť pre členov komisií MsZ z radov neposlancov
201 - Menovanie riaditeľov základných a materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Banská Bystrica
202 - Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
203 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 24. mája
2004 a 25. mája 2004
204 - Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
205 -

Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

206 -

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta

207 -

Diskusia

Mestské zastupiteľstvo
stiahlo z rokovania
- Smernicu k odmeňovaniu účinkujúcich na obradoch a materiálne zabezpečenie obradov
v meste Banská Bystrica
- Urbanistickú štúdiu „Hájik“ Banská Bystrica – Sásová
- Ústnu informáciu o letovom poriadku spoločnosti TATRA AIR a perspektívy rozvoja tejto
spoločnosti
uznesení prijatých na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 24. augusta 2004
208 - Správa o riešení problematiky odpadového hospodárstva v meste Banská Bystrica po
aplikácii zákona č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov - Opatrenia útvaru Mestskej polície a mestského úradu pri riešení problematiky
odpadového hospodárstva v prvom polroku 2004
209 - Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta
Banská Bystrica – Opatrenia za obdobie apríl až jún 2004
210 - Návrh riešenia úprav smernej časti ÚPN Z Pršianska Terasa – Banská Bystrica
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211 - Návrh Zmien a doplnkov k ÚPN CMZ Banská Bystrica, Blok č. X a Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Banská Bystrica č. 131/2004 k schválenému Územnému plánu Centrálnej
mestskej zóny Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov, Blok č. X – záväzná časť
212 - Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
vykonávaním

občianskych obradov

213 - Smernica k odmeňovaniu účinkujúcich na obradoch a materiálne zabezpečenie obradov
v

meste Banská Bystrica

214 - Vyhodnotenie činnosti Komisie MsZ pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
215 - Dôvodová správa k návrhu na odpredaj 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
216 - Predčasné splatenie emisie komunálnych obligácií Mesta Banská Bystrica, ISIN
SK9120000091, séria 01
217 - Zmena stanov spoločnosti Tatra Air, a.s.
218 - Informácia o skončení likvidácie KOVO DREVO Banská Bystrica, š.p.,“v likvidácii“
219 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2004
220 - Správa o spôsobe spracovania a evidencie údajov v zmysle VZN č. 96, 97/2001 na MsÚ
v

rokoch 2002, 2003

221 - Správa o nakladaní s rozpočtovými prostriedkami mestskej polície v roku 2001, 2002,
2003 a výkon funkcie náčelníka mestskej polície
222 - Ústna informácia o kontrole pokladni na MsÚ
223 - Koncepcia rozvoja Útvaru hlavného kontrolóra
224 - Informácia o prideľovaní orientačných čísel na území mesta Banská Bystrica
225 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 28. júna 2004
226 -Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho

zasadnutia MsZ

227 - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
228 - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
uznesení prijatých na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 21. septembra 2004
229 - Výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2004
230 - Informatívna správa o miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktoré sa nachádzajú v
havarijnom stavebno-technickom a užívateľskom stave s návrhom časového
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harmonogramu a potreby finančných prostriedkov na ich obnovu
231 - Návrh Spoločných európskych indikátorov trvalo udržateľného rozvoja pre podmienky
mesta Banská Bystrica
232 - Návrh Zmien a doplnkov k ÚPN A Banská Bystrica VII. etapa a Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 132/2004 k schválenému Územnému plánu
aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov VII. etapa – záväzná časť
233 -

Návrh Zmeny k ÚPN A Banská Bystrica XIII. etapa – Dedinská ulica a Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 133/2004 k schválenému Územnému
plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmeny XIII. etapa – Dedinská ulica –
záväzná časť

234 -

Urbanistická štúdia supermarket BILLA Banská Bystrica – Fončorda

235 - Návrh Zmeny k ÚPN CMZ Banská Bystrica, časť Petelenova ulica a Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.134/2004 k schválenému Územnému
plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh Zmeny, časť Petelenova
ulica – záväzná časť
236 -

Návrh Zmien a doplnkov k ÚPN A Banská Bystrica IX. etapa lokalita č. 96 a
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 135/2004 k schválenému
Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov IX. etapa
lokalita č. 96 – záväzná časť

237 - Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, návrh zmeny časť Trosky a
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 136/2004 k Územnému
plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh Zmeny – časť Trosky –
záväzná časť
238 -

Predĺženie nájomnej zmluvy č. 75/2003/RMŠ medzi Mestom Banská Bystrica
a Slovenským Skautingom 89.zbor Cuprum

239 -

Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 24. augusta
2004

240 -

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

241 -

Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

242 -

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta

243 – D i s k u s i a
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uznesení prijatých na 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 26. októbra 2004
244 - Ústna informácia o činnosti Redakčnej rady
245 - Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská
Bystrica – Opatrenia za obdobie júl až september 2004
246 - Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
247 -

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.

248 -

Zásady účasti na zahraničných pracovných cestách financovaných z rozpočtu Mesta
Banská Bystrica

249 - Správa z kontroly vydávania a používania parkovacích kariet v súlade s VZN na MsÚ v
Banskej Bystrici
250 - Návrh na zriadenie komisie MsZ v zmysle Ústavného zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
251 - Schválenie majetkovej participácie Mesta Banská Bystrica a združenia finančných
prostriedkov so Stredoslovenskou energetikou a.s. Žilina
252 -

Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

253 - Ústna informácia z Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tatra Air, a.s. a
informatívna správa o činnosti spoločnosti Tatra Air, a.s.
254 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 21. septembra
2004
255 - Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
256 -

Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

257 -

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta

258 -

Diskusia

uznesení prijatých na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 23. novembra 2004
259 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 137/2004 o nakladaní s
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bytovým fondom v meste Banská Bystrica
260 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 138/2004, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 128/2004 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská
Bystrica

261 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 139/2004, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 114/2003 o
niektorých podmienkach držania psov na území mesta Banská Bystrica

262 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 140/2004 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne a drobné
stavebné odpady

263 -

Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, 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 neskorších
predpisov )

a iné.

264 - Schválenie prevodu akcií na meno spoločnosti 1. banskobystrická energetická
spoločnosť, a.s. a zníženie počtu členov dozornej rady
265 - Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady,
predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva vrátane dočasných komisií,
predsedov výborov mestských častí, zástupcu primátora mesta a dlhodobo
uvoľnených poslancov v Banskej Bystrici
266 - Návrh na zmenu organizačnej štruktúry odd. ÚR a KV a ÚHA pre efektívne
zabezpečovanie výkonu činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného
poriadku
267 -

Návrh na zrušenie bodu III. písmeno a) uznesenia MsZ č. 195/2004 zo dňa 28. 6. 2004

268 - Návrh na schválenie projektov a prostriedkov na spolufinancovanie projektov z fondov
Európskej únie
269 - Vyhodnotenie prijatých opatrení ku kontrolným zisteniam z vykonaných kontrol v roku
2004
270 -

Správa z kontroly vydávania a používania parkovacích kariet od doby platnosti VZN
číslo 112/2002

271 - Vystúpenie zástupcov občianskych združení
272 –

Listy došlé na Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici

273 -

Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 26. októbra 2004
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274 - Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
275 -

Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra

276 -

Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta

uznesení prijatých na 27. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 21. decembra 2004
277 - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2005
278 - 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.
279 - Nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica navrhnutý v zmysle §-u 9, ods. 2,
písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov).
280 - Správa z Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť
281 - Schválenie dlhodobého nájmu budovy na ul.Lazovná č. 21 pre OZ PONS – 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. 281/2004 v zákonom stanovenej
lehote nepodpísal
282 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Banskej Bystrici na I. polrok 2005
283 - Zásady vykonávania sadovníckej a krajinárskej činnosti na území mesta Banská
Bystrica
284 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141/2004 o určení názvov ulíc
a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
285 - Doplnok VZN k miestnym daniam
286 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 142/2004 o prevode
vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta
287 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 143/2004 o úhradách za
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
288 - Návrh na reštrukturalizáciu a reprofilizáciu existujúcich zariadení sociálnych služieb od
1. 1. 2005
289 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 144/2004 o verejnom poriadku
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na území mesta Banská Bystrica
290 - Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – návrh Zmien a doplnkov –
časť Hurbanova ulica II. a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.
145/2004 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica –
návrh Zmien a doplnkov časť Hurbanova ulica II. - záväzná časť
291 - Doplnok č. 3 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
292 - Zriaďovacia listina Útvaru hlavného architekta mesta
293 - Plán činnosti ÚHA mesta Banská Bystrica na rok 2005
294 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica na I. polrok
2005
295 - Rok 750. výročia udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici
296 - Schválenie zápisu do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2003
297 - Ústna informácia o zabezpečení cestových poriadkov a taríf MHD pre rok 2005
298 - Návrh na schválenie projektov a prostriedkov na spolufinancovanie projektov z fondov
Európskej únie
299 - Ústna informácia o odmeňovaní členov komisií MsZ – neposlancov
300 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 23. novembra 2004
301 - Ústna informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od
predchádzajúceho zasadnutia MsZ
302 - Ústna informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
303 - Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
304 – D i s k u s i a - 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. 304/2004 v
bode II. v zákonom stanovenej lehote nepodpísal

Banskobystrický samosprávny kraj
na projekte strategických akčných plánov zamestnanosti je potrebné spolupracovať
s občianskym združením Vidieckym parlamentom (VIPA). Ako na tlačovej besede uviedol
predseda VIPA Peter Rusnák, kvalitné vypracovanie akčného plánu vyžadovalo kompletnú
analýzu trhu práce, rozvoja zamestnanosti, vzdelávania, tréningov a rekvalifikácií. V rámci
projektu preto pripravili workshopy, cez ktoré šírili ďalšie informácie a na záver pripravia
konferenciu, ktorá zastreší všetky aktivity. Projekt by mal byť ukončený v júni 2005. Prvý
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workshop k danej problematike bol 28. septembra. Na projekt získali jednotlivé samosprávne
kraje ako koneční prijímatelia po 75 000 eur z grantovej schémy Rozvoj ľudských zdrojov
programu PHARE. Príprava podrobných stratégií musí byť v súlade s Európskym sociálnym
fondom – regionálnou politikou trhu práce, sociálnej inklúzie, celoživotným vzdelávaním,
očakávanými ekonomickými zmenami, rovnakými právami mužov a žien a podobne.
Prijatie JUDr. Petra Tomku, CSc. Na cykle podujatí ŠVK „ OSOBNOSTI“
Primátor Ján Králik na podujatí v Štátnej vedeckej knižnici dňa 5.4.2004

povedal : „ Ako

primátor mesta Banská Bystrica považujem za česť, že Vás môžem privítať a pozdraviť vo
Vašom rodnom meste – našej krásnej Banskej Bystrici. Banská Bystrica má mnoho
prívlastkov – medená, univerzitná, kultúrna, bankovnícka, ale aj justičná. Práve v tejto oblasti
sa stalo meno JUDr. Peter Tomka známe a uznávané už za Vášho života. Slovensko a rodná
Banská Bystrica sú hrdí na Vaše zásluhy pri kodifikácii medzinárodného práva v Haagu.
Dôležitý je Váš podiel pri kodifikácii práv Európskej únie, ale aj kódexu zločinov proti mieru
a bezpečnosti ľudstva. Vysoko si vážime Vašu prácu v medzinárodnom súdnom dvore Haagu.
Významná je aj Vaša vedecká, diplomatická, publikačná, akademická a spoločenská činnosť.
Aj vďaka Vašej tvorivej osobnosti dnes Slovenská republika vstupuje do zväzku štátov
Európskej únie. V Banskej Bystrici ste prežili najdôležitejšie roky detstva, mladosti a
dospievania. Mať také osobnosti, akou ste aj Vy, je pre Banskú Bystricu cťou a prínosom.
Stovky diplomatických rokovaní, právnych pojednávaní, brilantných obhajobných prác ,
článkov a vedeckých štúdií,

sú dôkazom Vašej neobyčajnej húževnatosti a pracovitosti

v prospech Slovenska. Z historického hľadiska ste prvou takouto osobnosťou v dejinách
slovenského medzinárodného práva a diplomacie. Zaraďujeme Vás už teraz do súčasnosti a
histórie slávnych a zaslúžilých rodákov Banskej Bystrice. Verím, že vo Vašom živote Vás
čaká ešte rad úspechov a zaujímavej tvorivej práce, ktorá bude prínosom pre Slovenskú
republiku a zjednotenú Európu. Vítam Vás v našom krásnom meste a želám Vám mnoho
ďalších tvorivých rokov v šťastí a zdraví .
SDKÚ k vytváraniu prípadných koalícii
Pred voľbami do zastupiteľstiev samosprávnych krajov zaujala SDKÚ jasný postoj.
Uplatňovala princíp subsiadirity, podľa ktorého aj vyšší stranícky orgán vytvára podpornú
aktivitu len pri takých úlohách, na ktoré nižší nestačí. Odpoveď na vytváranie spomínaných
koalícií preto dajú regionálne štruktúry tejto strany. Uviedol to premiér a predseda SDKÚ
Mikuláš Dzurinda médiám na tlačovej besede v Banskej Bystrici. Dodal, že SDKÚ chce v
budúcnosti lepšie presadzovať svoj program nielen na centrálnej, ale tiež na regionálnej
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úrovni. Jej funkcionári a členovia i v Banskobystrickom kraji najlepšie vedia ako
spolupracovať tak, aby boli úspešní. Dôveru dostane líder, ktorý vzíde z primárnych volieb do
zastupiteľstva samosprávneho kraja a ten bude viesť rokovania s ostatnými politickými
stranami. Premiér zdôraznil, že rozhovory nebudú namierené proti ľuďom, ale v ich prospech
a k tomu, aby strana maximálne využila svoj potenciál v regiónoch. Šéf SDKÚ uviedol, že
podľa jeho poznatkov ľudí netrápi vytváranie koalícií do zastupiteľstiev samosprávnych
krajov. Podotkol, že ide o rôzne mediálno-politické hry, ktoré si netreba zamieňať za reálny
záujem občanov, ktorých trápi niečo iné. V Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho
kraja napríklad už úspešne vládne SMK spolu s ĽS HZDS a nikomu to neprekáža, nikto túto
otázku neotvára, uzavrel Dzurinda.
Centrom mesta prešlo denne 160 000 áut
Centrálnou mestskou zónou Banskej Bystrice prešlo denne až 160 000 áut. Vyplynulo to
z prieskumu, ktorý si dala vyhotoviť mestská spoločnosť MBB v súvislosti s novým
systémom riadenia dopravy a parkovania v meste. Ako pre médiá uviedol predseda
predstavenstva MBB Miroslav Kollár, taký veľký počet áut je prekvapujúci. Zástupcovia
firmy, ktorá prieskum robila, totiž predpokladali, že áut narátajú okolo 80-tisíc. Vyzerá to, že
situácia v statickej doprave a parkovaní začína byť vážna. Ukazuje sa, že veľa šoférov
prejazdí mestom veľa kilometrov, možno zbytočne. Tu treba vyriešiť systém, povedal Kollár.
Dopravný prieskum sa uskutočnil 6. mája od 6.00 do 18.00, keď 400 študentov stredných škôl
v dvoch zmenách zapisovali evidenčné značky vozidiel. Výslednú vyše 100-stranovú analýzu
dostala spoločnosť MBB tento mesiac. Zaznamenáva, koľko vozidiel, ako dlho a v ktorom
čase sa zdržiava v jednotlivých častiach a parkoviskách centrálnej zóny mesta. Na základe
vyhodnotenia prieskumu chce MBB vypracovať projekt organizácie dopravy a parkovania v
meste. Súčasný systém parkovacích automatov, zakladania papúč alebo iných represívnych
opatrení je už podľa Kollára zastaraný a nevyhovujúci. Optimalizáciu dopravy treba riešiť
svetelnou signalizáciou, dopravným značením s premennými symbolmi, navigovaním
dopravy na cieľ a zmenou organizácie parkovania.

Prípravy na oslavy 60. výročia povstania
Predseda zväzu protifašistických bojovníkov Koloman Vida, podľa ktorého by oslavy mali
upevniť vo vedomí národa hlavný odkaz SNP. Mali by vniesť do ich vedomia hodnoty, za
ktoré bojovníci v SNP prelievali krv a položili svoje životy, dodal. Podľa Vidu je dôležité, že

26/314

tento rok zastrešujú oslavy vládne inštitúcie. Priemerný vek členov SZPB je totiž 79 rokov.
Vedúci organizačného oddelenia SZPB Pavel Bochníček priznal, že s prestarnutou členskou
základňou zväzu by bolo ťažké celonárodné oslavy zorganizovať. Tie sa uskutočnia celkovo
počas desiatich dní od 21. augusta do 31. augusta po celom Slovensku. Spomienky sa začnú v
Prievidzi a skončia v Košiciach. Počas týchto dní budú v rôznych slovenských mestách
otvorené výstavy o SNP, pripravený bude aj kultúrny program. Ako pre média uviedli
organizátori : Ústredné oslavy sa uskutočnia v Banskej Bystrici, ktoré potrvajú od piatka 27.
augusta do nedele 29. augusta, kedy aj vyvrcholia. Hlavná oslava sa začala o 9:00 ráno
zasadnutím Ústrednej rady SZPB, počas ktorého si za účasti najvyšších ústavných činiteľov
preberú vybraní 52 odbojári pamätné medaily k 60. výročiu SNP. Prítomní budú aj zahraniční
hostia i priami účastníci odboja. Po zasadnutí ústrednej rady sa pozvaní hostia presunú k
múzeu SNP kde budú sledovať priebeh osláv na dvoch veľkoplošných televíznych
obrazovkách. Tento rok sa neuskutoční tradičné kladenie vencov ako to bývalo zvykom v
minulosti. Ako vysvetlil vedúci organizačného oddelenia osláv za SZPB Pavel Bochníček,
pripravený bude jeden veľký trojmetrový veniec, do ktorého jednotliví zahraniční
predstavitelia odboja budú zapichovať kvety. Hlavný program osláv sa začne na poludnie,
kedy sa hosťom prihovorí prezident Ivan Gašparovič. Vystúpiť by mal aj jeden z
predstaviteľov zahraničných hostí. Po príhovoroch budú nasledovať kultúrne vystúpenia,
ktoré sa skončia pred 13:00. Zábava pre Banskobystričanov však potrvá do 21:30 keď sa
oslavy podľa Bochníčka ukončia ohňostrojom. Na tohtoročných oslavách sa zúčastní asi 2200
priamych účastníkov odboja aj s rodinnými príslušníkmi. SZPB pozvalo aj zástupcov svojich
partnerských organizácií z Bieloruska, Ruska, Ukrajiny, Čiech, Poľska i Francúzska. Zo
zahraničia by mali prísť aj oficiálne delegácie, kto sa však v nich zúčastní je zatiaľ otázne.
Pozvaní však boli aj ruský prezident Vladimír Putin, jeho francúzsky partner Jacques Chirac i
český prezident Václav Havel. Z troch dní osláv SNP bolo na oficiality vyčlenených asi 40
minút. Centrálna komisia na organizáciu osláv 60. výročia SNP definitívne schválila miesto a
program podujatia. Ako po zasadnutí komisie informoval prednosta banskobystrického
krajského úradu Milan Kepeňa, oficiálne oslavy budú v areáli Pamätníka SNP v Banskej
Bystrici, sprievodné kultúrne podujatia však usporiadajú po celom meste. Bol odsúhlasený
program, ktorý trval tri dni. Začalo sa v piatok 27. augusta otvorením novej expozície
Pamätníka SNP. Pokračoval v sobotu 28.8 a v nedeľu 29.8. 2004 rôznymi lákavými
kultúrnymi podujatiami. V nedeľu o 11. hodine sa začal oficiálny program osláv. Jednotlivé
delegácie nekládli z časových dôvodov vlastné vence, pripravený bol takzvaný veniec
národov,/ ktorý navrhla Mgr.Zuzana Lešníková, z ústrednej organizačnej komisie osláv
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Krajského úradu /, s priemerom 3,5 metra, kde hostia pripínali stužky. Oficiálna časť osláv
trvala maximálne 40 minút, ďalšiu polhodinu trvala prehliadka zrekonštruovaného Pamätníka
SNP. Po nej absolvovali pozvaní hostia slávnostný obed a recepciu s našimi ústavnými
činiteľmi. Na oficiálnu časť osláv je predbežne pozvaných okolo 910 hostí, zúčastniť sa na
nich však v areáli Pamätníka SNP môže až 10-tisíc ľudí. Pozvaných bolo 32 premiérov,
pozvaných zástupcov 57 štátov a pozvaní boli i prezidenti V4, povedal predseda Krajského
úradu Milan Kepeňa. Rozpočet na organizáciu osláv 60. výročia SNP bol 20 miliónov korún.
Dve najväčšie položky z toho sú štyri milióny na obnovu 29 pamätníkov SNP a rovnaká suma
na sprievodné kultúrne akcie. Ostatné financie sú na stravovanie a ubytovanie hostí, tribúnu a
technické zabezpečenie osláv. Program mimo oficiálnej časti bude podľa Kepeňu zameraný
najmä na mladú generáciu. Cieľom organizátorov je, aby po rokoch privlastňovania si SNP
komunistami prijali mladí ľudia odkaz SNP za svoj.

Deň radosti osláv 60.výročia SNP
Pod názvom Deň radosti sa konal druhý deň ústredných osláv 60. výročia SNP v Banskej
Bystrici. Hlavný program pre širokú verejnosť sa konal na Námestí SNP. Otvorilo ho
vystúpenie skupiny historického šermu. Deti sa mohli zapojiť do bojovej hry “Bránime
Banskú Bystricu”. V priebehu predpoludnia sa na veľkoplošnej obrazovke premietali
dokumenty o SNP. V popoludňajšom programe vystúpili skupiny moderného tanca, ktoré
podvečer vystriedali džezové a dixielandové skupiny. Na záver bol pripravený koncert skupín
Peha a Nocadeň. Deti si prišli na svoje najmä v areáli pod Múzeom SNP v programe Detský
raj. Vystúpilo tam chodúľové divadlo, vystúpenie sokoliarov, karatistov, kynológov, zahrala
rómska kapela a medzi deti zavítal aj klaun. Zvolenské Divadlo J. G. Tajovského a
banskobystrické Divadlo na Rázcestí deťom zahrali v šapitó niekoľko rozprávok, pripravený
bol aj kurz vodenia bábok. Atrakciami detského raja bol napríklad skákací hrad, modely
bojových lietadiel a tankov a rôzne hry a súťaže. Program bol pripravený aj v neďalekom
Harmanci, kam

z Banskej Bystrice premával historický parný vlak. Na harmaneckom

parkovisku si mohli návštevníci pozrieť výstavu historických áut a motoriek, na ihrisku
ukážku činnosti poľnej nemocnice. Účinkovala aj country kapela Grassland.

Na Veniec národov zástupcovia štátov
Rómom nikto nebráni, aby si hrdinov SNP uctili položením venca pred spomienkovým
zhromaždením alebo po ňom. Stuhu na veniec národov však budú pripínať zástupcovia štátov,
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ktorých národy sa do SNP aktívne zapojili, nie zástupcovia národov a národností. V reakcii na
stanovisko Rómskeho Parlamentu SR, ktorý bol rozhorčený, že zástupcovia Rómov
nepripínali stuhu na veniec národov, to pre agentúru SITA uviedol podpredseda ústrednej a
predseda regionálnej komisie na prípravu osláv SNP Milan Kepeňa. Pripustil, že názov veniec
národov môže byť v tomto ohľade mätúci. Oficiálna spomienková slávnosť v Banskej
Bystrici s pozvanými delegáciami bola v nedeľu od 11:00 do 14:00. Stuhu na veniec národov
pripli zástupcovia 32 štátov. Ostatné organizácie alebo jednotlivci mohli položiť vence od
9:00 do 10:00 alebo po skončení slávnosti. Okrem toho bol v areáli Pamätníka SNP
pripravený aj veľký centrálny veniec vďaky, do ktorého mohol každý zapichnúť kvet alebo
kyticu .Trojdňové oslavy 60. výročia SNP v Banskej Bystrici sa začali v piatok o 13:30 v
Pamätníku SNP odhalením súsošia Obete varujú a následným otvorením novej expozície
Múzea SNP. V programe osláv, zameranom na mladú generáciu, bolo množstvo kultúrnych
vystúpení a atrakcií najmä na Námestí SNP a v okolí Múzea SNP. Oficiálny priebeh malo iba
spomienkové zhromaždenie v nedeľu o 11:00. Organizátori očakávali, že na zhromaždení sa
okrem pozvaných hostí zúčastní päť- až osemtisíc ľudí. Kepeňa ubezpečil, že bezpečnosť,
hygienický štandard aj zdravotnícke služby budú pre všetkých zaistené. Bezpečnosť
oficiálnych hostí mal na starosti Úrad na ochranu ústavných činiteľov. Podľa Kepeňu budú
bezpečnostné opatrenia prísne, nemali by však občanov významne obmedzovať. Centrálna
mestská zóna bola pre dopravu uzavretá.

Oslavy SNP za 28,7 milióna korún
Oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania (SNP)

stáli 28,7 milióna korún.

Rozhodla o tom vláda. Hlavné oslavy boli 29. augusta v Banskej Bystrici. Najviac zo
schválenej sumy by malo ísť pre banskobystrický Krajský úrad, ktorý získal na zabezpečenie
osláv vyše 20 miliónov korún. Takmer 5 miliónov korún dostal Úrad na ochranu ústavných
činiteľov a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Prezident SR Ivan Gašparovič na oslavách 60. výročia SNP
Slovenské národné povstanie je pre Slovákov medzníkom, ktorý poznačil celú budúcnosť a
charakter národa. Týmto ozbrojeným vystúpením nášho ľudu, vzhľadom na počet obyvateľov
najväčším v druhej svetovej vojne, sme sa jednoznačne zaradili do veľkej medzinárodnej
protifašistickej koalície a dokázali sme, že slovenský národ a národnosti žijúce na našom
území sa nikdy nezmierili s fašistickým diktátom a neprijali zvrhlú nacistickú ideológiu,
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povedal dnes vo svojom prejave prezident SR Ivan Gašparovič na oslavách 60. výročia SNP v
Banskej Bystrici. Prezident pripomenul postoj bývalého režimu k Povstaniu a k
protifašistickému odboju. Aj keď oslavy bývali pompézne, nie všetci odbojári požívali
rovnakú úctu a vážnosť, povedal s tým, že najmä tí, ktorí bojovali na západných frontoch či
na strane nekomunistických síl v SNP boli diskriminovaní a neraz potrestaní a
prenasledovaní. Chcel by som dnes na tomto pamätnom mieste prehlásiť, že toto umelé
rozdeľovanie bolo nespravodlivé, podložené ideológiou a skresleným pohľadom na udalosti
druhej svetovej vojny, zdôraznil Gašparovič. História je matka múdrosti a iba ten, kto sa z nej
dokáže poučiť, môže byť úspešný, povedal ďalej prezident. Poznamenal, že dnes sme v
situácii, keď sa opäť svetové spoločenstvo musí opierať o stále platné hodnoty, a to v
protiteroristickej koalícii. Nedávno v Iraku zomreli traja slovenskí vojaci. Ich smrť nebola
zbytočná. Možno si to ani neuvedomujeme, ale svojou solidaritou a nasadením síl aj takto
napĺňame odkaz účastníkov Slovenského národného povstania, dodal. Podľa neho tým
dokazujeme svoju vyspelosť a zodpovednosť ako plnoprávny člen Severoatlantickej aliancie a
Európskej únie. Prezident na záver svojho prejavu prítomným účastníkom protifašistického
odboja prejavil úctu a vďaku za všetko, čo vybojovali. Rovnako prejavil úctu tým, ktorí
hrdinsky položili svoje životy. Pripomenul, že viaceré naše obce ľahli popolom a ich občania
boli vyvraždení. Aj na týchto ľudí si dnes musíme spomenúť s úctou a vďakou a obdivovať
ich odhodlanie, odvahu a obetavosť, povedal. Vďaku a úctu vyslovil aj zahraničným
odbojárom z Českej republiky, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Spojených štátov amerických,
Veľkej Británie, Francúzska, Rumunska a ďalších štátov, ktorí sa zúčastňujú na týchto
oslavách. Preukázali ste vieru v trvalo platné ľudské hodnoty, odvahu a najmä solidaritu a
priateľstvo s naším národom a my si to naozaj vážime, dodal prezident Gašparovič.

Premiér na oslavách 60. výročia SNP v Banskej Bystrici
vystúpil s prejavom predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. V príhovore predostrel päť
základných posolstiev Povstania, ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti. Podľa Mikuláša Dzurindu
je prvým posolstvom „odpúšťať a pamätať“. „Odpúšťať a neviniť potomkov tých, ktorí krvou
plnili vápenky a koncentračné tábory. Pamätať si tiché výkriky obetí. Odpúšťať a pamätať je
viac než politickým posolstvom. Je morálnym imperatívom. Naším, slovenským, ale určite aj
európskym. Imperatívom, ktorý nám prikazuje aj to, že na budúcnosť v Európe nesmieme
pozerať cez minulosť. Že viac než krivdy minulosti treba hľadať mosty dôvery k budúcnosti.
Tie nám dovolia, aby sme aj na ťažké otázky našej minulosti hľadali priamočiare odpovede.
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Musíme vedieť odpúšťať, ale nesmieme zabúdať.“ Druhým posolstvom, ktoré na oslavách
SNP predostrel predseda vlády Mikuláš Dzurinda je potreba byť hrdým. „Povstanie potvrdilo,
že naše dejiny neboli a nie sú dejinami podlých a zbabelých. Že sme ich písali statočne a so
vztýčenou hlavou. Že sloboda, demokracia a spravodlivosť nás dejinami sprevádzajú nie ako
epizóda, ale ako ich základ. Ako zdroj skutočného patriotizmu. Ako zdroj našej národnej
hrdosti. Máme všetky dôvody na to, aby sme boli na Povstanie hrdí.“Nebáť sa postaviť zlu je
ďalším odkazom SNP. „Dejiny nás z času na čas skúšajú. A voľba je vždy ťažká. Musíme
vážiť slová, ale nesmieme sa báť konať. Nesmieme sa báť brániť to, za čo sme bojovali a za
čo sme sami draho zaplatili. Musíme starostlivo vážiť naše postoje, ale nesmieme byť
ľahostajní voči zlu. Či doma alebo za našimi hranicami. Lebo zlo vyrastá z banality, šíri sa
ľahostajnosťou a žije z nečinnosti statočných“, zdôraznil premiér Mikuláš Dzurinda Podľa
premiéra Mikuláša Dzurindu sa v súčasnosti historická pravda vracia na svoje miesto.
„Stretávame sa v čase historickej pravdy. Dnes sa socha Jozefa Jankoviča „Obete varujú“
vrátila na svoje pôvodné miesto. Niet azda lepšej metafory návratu historickej pravdy na
miesto, ktoré jej náleží. Šesťdesiat rokov si kladieme otázku, čie bolo Slovenské národné
povstanie. Štyri desaťročia sa komunistická moc usilovala uchvátiť povstanie pre seba.
Potlačila rôznorodosť aktérov, rozmanitosť záujmov a takmer sa jej podarilo povstanie zbaviť
svojho vnútorného obsahu.“ Piatym posolstvom Povstania je podľa predsedu vlády SR
Mikuláša Dzurindu zodpovednosť „Povstanie nebolo víťazným, ale bolo oslobodzujúcim.
Oslobodili sme sa z jarma kolaborácie. A ak sme sa v povstaní, tak ako pred pätnástimi rokmi
stali slobodnými, stali sme sa aj zodpovednými. Za náš osud, za to, čo urobíme alebo
neurobíme. A aj za to, aby odkaz povstania neodišiel s tými, ktorí nás rok za rokom opúšťajú.
Sme týmto zaviazaní. Tým, ktorí zahynuli počas povstania, sami sebe, ale aj budúcim
generáciám.“
Žiadna zahraničná hlava štátu
Na oficiálne spomienkové zhromaždenie v rámci osláv 60. výročia SNP, ktoré bolo 29.
augusta v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici, bolo pozvaných okolo tisíc hostí. Okrem
našich troch najvyšších ústavných činiteľov, podpredsedov parlamentu, členov vlády aj
zástupcovia okolo 50 štátov. Ako po zasadnutí regionálnej komisie pre prípravu osláv
informoval jej predseda a prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici Milan Kepeňa, do
spomienkového aktu pri venci národov sa zapojilo zástupcovia 32 štátov, ktoré sa na SNP
zúčastnili. Zatiaľ až na päť štátov všetky svoju účasť v rôznom zastúpení potvrdili, povedal
Kepeňa. Dodal, že na zhromaždení vystúpi s prejavom prezident Ivan Gašparovič, krátke
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pozdravy prednesú predseda parlamentu Hrušovský a premiér Dzurinda. Za zahraničných
hostí by mal vystúpiť český premiér Stanislav Gross. Kepeňu mrzelo, že zo žiadnej z
pozvaných krajín na oslavy nepríde prezident. Osobne som napriek tomu vyzval prezidentskú
kanceláriu, aby sa pokúsila minimálne prezidentov krajín V4 na toto veľmi významné
zhromaždenie osláv SNP ako možno najvýznamnejšieho sviatku novej Slovenskej republiky,
dostať. Pretože aj to svedčí o záujme zahraničia o našu republiku, uviedol Kepeňa.
Organizátori očakávali, že na zhromaždení sa okrem pozvaných hostí, zúčastní päť- až
osemtisíc ľudí. Kepeňa vyhlásil, že bezpečnosť, hygienický štandard aj zdravotnícke služby
budú pre všetkých zabezpečené. Návštevníci zhromaždenia budú mať bezplatne zabezpečený
aj pitný režim. Bezpečnosť oficiálnych hostí zaručí Úrad na ochranu ústavných činiteľov.
Podľa Kepeňu budú bezpečnostné opatrenia prísne, nemali by však občanov významne
obmedzovať. Rozpočet na organizáciu trojdňových osláv 60. výročia SNP bol 20 miliónov
korún. Dve najväčšie položky z toho sú štyri milióny na obnovu 29 pamätníkov SNP a
rovnaká suma na sprievodné kultúrne akcie. Ostatné financie sú na stravovanie a ubytovanie
hostí, tribúnu a technické zabezpečenie osláv. Program mimo nedeľného oficiálneho
spomienkového zhromaždenia bude podľa Kepeňu zameraný najmä na mladú generáciu.
Cieľom organizátorov je, aby po rokoch privlastňovania si SNP komunistami prijali mladí
ľudia odkaz SNP za svoj. Počas osláv SNP bola doprava z centra mesta vylúčená
Centrálna mestská zóna Banskej Bystrice bola počas osláv 60. výročia SNP pre dopravu
uzavretá. Ako na tlačovej besede informoval zástupca riaditeľa Krajského dopravného
inšpektorátu v Banskej Bystrici Ján Tušim, ulice priľahlé k pešej zóne v centre mesta a okolie
Domu kultúry polícia uzavrela už v sobotu o 20:00 a vozidlá, ktoré tvorili prekážku, odtiahla.
Doprava, vrátane MHD, bola v nedeľu od 8:00 vylúčená aj z úseku cesty I/66 na
banskobystrickom nábreží. Zástupca banskobystrického krajského policajného riaditeľa
Vladimír Piterka médiám uviedol, že polícia už má na zabezpečenie verejného poriadku počas
osláv výročia SNP na 100 percent pripravený plán výkonu služby. Vyčlenených bude dostatok
policajtov, v uniformách aj v civile, uviedol Piterka, ich počet však odmietol spresniť. Počas
prvých dvoch dní osláv v piatok a sobotu neplatili pre občanov žiadne podstatné obmedzenia.
Najvyššie nasadenie bolo počas hlavného dňa osláv v nedeľu, kedy sa na slávnostnom
zhromaždení zúčastnia pozvané delegácie. V tento deň platil osobitný režim v ostrej zóne
medzi Pamätníkom SNP a Domom kultúry. Do tohto priestoru vyhradeného pre pozvaných
hostí, bude treba na vstup povolenie. Polícia nemala informácie o prípadných prípravách
teroristických útokov ani akcií anarchistických skupín proti oslavám.
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O vedúcej sile v SNP
Slávnostným zasadnutím v Banskej Bystrici si 60. výročie SNP pripomenul Ústredný výbor (
Komunistickej strany Slovenska. Na vyše hodinovom podujatí, z ktorého trištvrtehodinu
tvoril prejav predsedu ÚV KSS Jozefa Ševca, sa ako hosť zúčastnil aj podpredseda
Komunistickej strany Čiech a Moravy Karel Klimša. Ševc vo svojom prejave v sále
vyzdobenej komunistickými symbolmi, českou, slovenskou a sovietskou zástavou nešetril
prívlastkami ako plamenný, vrúcny, pokrokový, ale aj reakčný. SNP charakterizoval ako
triedny zápas proti fašizmu a proti systému, ktorý zrodil tieto najreakčnejšie sily kapitálu. Po
výpočte úspechov socializmu vyzval na vytvorenie frontu proti antiľudovej vláde Mikuláša
Dzurindu. Komunisti boli podľa Ševca mozgom aj srdcom SNP. Vedúcou silou sa stali preto,
lebo sa vyzbrojili leninizmom. Klimša vo svojom pozdrave pripomenul blízkosť oboch strán.
Upozornil, že v Európe prebieha vyvlastňovanie pracujúcich od ich sociálnych istôt. Túto hru
hrá sociálna demokracia a iné pseudoľavicové strany, uviedol Klimša a vyzval na
odhaľovanie takého podvodu. ÚV KSS prijal vyhlásenie, v ktorom odsudzuje tých, ktorí sa
snažia očierňovať SNP ako protištátnu rebéliu, ohradzuje sa aj proti údajnému zamlčovaniu
úlohy KSS v Povstaní. SNP nechápeme ako spontánnu reakciu na obsadzovanie slovenského
územia nemeckými vojskami. Príprava Povstania bol dlhý a zložitý proces, v ktorom mala
významné miesto KSS, najmä jej V. ilegálne vedenie v zložení Karol Šmidke, Gustáv Husák a
Ladislav

Novomeský,

uvádza

sa

vo

vyhlásení.

My, komunisti sme priami nositelia myšlienok a odkazu SNP, uzavrel zhromaždenie poslanec
Jozef Hrdlička. Komunisti potom vytvorili sprievod a išli položiť veniec k Pamätníku SNP.

Pomoc Tatrám
Dňa 22.11.2004 predseda BBSK Milan Marčok uvítal aktivitu niektorých poslancov – členov
Rady predsedov komisií a poslaneckých klubov v súvislosti s venovaním finančného obnosu
na pomoc oblastiam postihnutým živelnou pohromou – Vysokým Tatrám, Horehroniu
a Orave. Poslanci predbežne navrhli venovať 10 % zo svojich poslaneckých odmien. Predseda
Milan Marčok sa rozhodol osobne angažovať sumou 2000 Sk.

Projekt na rozvoj zamestnanosti
Projekt PHARE v rámci Grantovej schémy Rozvoj ľudských zdrojov (2002/000.610-15)
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pozostáva z 3 grantových schém a jednou z nich je Rozvoj strategických akčných plánov
a budovanie partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej a miestnej úrovni – implementačnou
inštitúciou je MPSVaR SR. Spomínaný projekt v decembri 2003 schválila Európska komisia
a schválila aj priame udeľovanie grantu konečným prijímateľom – t.j. VÚC. S odôvodnením,
že vypracovanie socio-ekonomického akčného plánu patrí do kompetencie VÚC. Samotný
projekt zahŕňa aktivity, zamerané na koordináciu a spoluprácu regionálnych, sub-regionálnych
a miestnych partnerov, rozvoj a plánovanie strategických zámerov, pričom by mal zaručiť aj
udržateľnosť týchto vzťahov. Počas realizácie projektu bude pre všetky komponenty grantovej
schémy potrebná technická asistencia. Tá bude zameraná na rozvoj jednotnej metodológie a
zaručenie požiadavok projektového tímu. V rámci každého VÚC sa vyberie projektový tím,
ktorý bude pripravovať Strategické akčné plány v úzkej súčinnosti s regionálnymi,
sub.regionálnymi a lokálnymi partnermi. Príprava podrobných stratégií musí byť v súlade
s ESF– regionálnou politikou trhu práce, sociálnej inklúzie, celoživotným vzdelávaním,
tréningami, očakávanými ekonomickými zmenami, rovnakými právami mužov a žien
a podobne. Kvalitné vypracovanie akčného plánu bude vyžadovať kompletnú analýzu trhu
práce, rozvoja zamestnanosti, vzdelávania, tréningov, rekvalifikácií. Ďalej sem bude patriť
organizovanie workshopov, šírenie informácií a na záver sa pripraví záverečná konferencia na
zhrnutie aktivít, ktoré majú presne stanovený harmonogram od júna 2004 do apríla 2005.
V rámci každého VÚC v SR sa vytvorí jeden projektový tím ( projektový manažér,
koordinátor, špecialisti, krátkodobí experti a asistent).
Celková suma, vyčlenená pre Grantovú schému, je 600.000 EUR, pričom každému VÚC (je
ich 8), bude priamo pridelený grant vo výške 75 000 EUR.
Súdne pojednávanie o úplatkoch
Na Okresnom súde v Banskej Bystrici

pokračovalo 8. 7. 2004 hlavné pojednávanie s

riaditeľom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Milanom M. a poslancom
Národnej rady SR Gabrielom K. Obžalovaní boli z trestného činu prijímania úplatku a inej
nenáležitej

výhody.

Dopustili sa ho podľa obžaloby minulý rok, keď si v súvislosti so zákazkou BBSK na
prístavbu telocvične strednej školy v Žiari nad Hronom vypýtali od konateľa firmy
Technotrade Juraja Hromadu províziu päť percent zo základného rozpočtu stavby a 10 percent
zo zvýšenia. Hromada, ktorý začal spolupracovať s políciou, im 25. novembra v krajskej
kancelárii HZDS na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici odovzdal v obálke pol milióna korún.
Vzápätí ich zadržala polícia. Až do začiatku marca boli Gabriel K. a Milan M. stíhaní
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väzobne. Po skončení vyšetrovania 4. marca ich sudca prepustil na slobodu. Gabriel K. sa
vrátil do parlamentu a Milan M. požiadal o dovolenku a potom o neplatené voľno až do
úplného ukončenia prípadu. V júni však aj on nastúpil do práce. Hlavné pojednávanie sa
začalo 8. júla vypočutím obžalovaných. Obaja pred súdom tvrdili, že sú nevinní a celú vec
považujú za účelový komplot na ich diskreditáciu. Nevedeli vysvetliť, ako sa obálka s
úplatkom dostala do kufríka Gabriela K. Výpoveď hlavného svedka Juraja Hromadu, ktorú
dokončil na septembrovom pokračovaní pojednávania, bola v súlade s obžalobou. Obžalovaní
a ich obhajcovia sa pokúšali poukazovaním na rozdiely v jeho jednotlivých výpovediach
spochybniť Hromadovu dôveryhodnosť. Podľa prokurátorky Kataríny Takácsovej svedok
hovoril o podstate veci celý čas nezmenene.

Predstavitelia krajov žiadali vládu neodsúvať výstavbu R1
Predstavitelia samosprávy i štátnej správy z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja žiadali
vládu o urýchlené dokončenie rýchlostnej komunikácie medzi Nitrou a Banskou Bystricou
(R1). Predsedovia Banskobystrického a Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Marčok a
Milan Belica a prednostovia Krajských úradov v Banskej Bystrici a Nitre Milan Kepeňa a
Štefan Farkas doručili do Úradu vlády list, v ktorom o to žiadali premiéra Mikuláša Dzurindu.
Sú znepokojení, že napriek prísľubom vlády, že akcelerácia výstavby diaľnice medzi Ladcami
a Žilinou nespomalí budovanie rýchlostných ciest inde, rezortné priority sa zameriavajú na
oblasť Považia. Na základe aktuálneho stavu plánovacích dokumentov rezortu dopravy, pôšt a
telekomunikácií, ktorým je najmä Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj
východísk pre prípravu štátneho rozpočtu na rok 2005 vyslovili vážne pochybnosti o príprave
a realizácii stavieb na trase R1 tak, aby celý úsek medzi Nitrou aBanskou Bystricou bol
ukončený do roku 2010, uvádzalo sa v liste. Predstavitelia krajov preto premiéra a vládu
žiadali o zabezpečenie finančných prostriedkov na inžiniersku prípravu stavieb na trase R1 ao
ich urýchlené zaradenie do harmonogramu výstavby s termínmi začatia vrokoch 2005 a 2006.
Pri hľadaní finančného rámca zabezpečenia prípravy stavieb považovali za vhodné zaradiť
dobudovanie rýchlostnej cesty medzi priority Vlády SR, odporúčajú nitrianski a
banskobystrickí župani a prednostovia krajských úradov.
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Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK)

od rezortu obrany získal súbor

geografických informácií v hodnote pol miliardy korún. Balík obsahuje rastrové ekvivalenty
topografických máp jedna ku 25 000 a 50 000, digitálny model reliéfu územia Slovenska,
priestorovú databázu v mierke jedna ku 200 000 a čiastočné údaje do spoločne budovanej
centrálnej priestorovej databázy s názvom Základná báza údajov pre geografické informačné
systémy. ÚGKK privítal balík geografických informácií za 500 mil. Ako pre médiá v
Topografickom ústave v Banskej Bystrici uviedol podpredseda ÚGKK Peter Vojtko, tieto
informácie boli vytvorené pre rezort obrany a z dôvodu utajovania boli do určitého času
neprístupné ostatnej verejnej správe. V roku 2004 ich okrem rezortov verejnej správy budú
môcť využiť aj komerčné firmy, ktoré sa zaoberajú produktmi z oblasti geografických
informácií, ale aj bežný občan, ktorý bude potrebovať informácie o konkrétnom území. Na
vytvorenie týchto informácií bolo zo štátneho rozpočtu vynaložených pol miliardy korún.
Mám nádej, že časť prostriedkov, tým že sa bude poskytovať verejnosti, ktorá bude za to
nejaké náklady uhrádzať, sa do štátneho rozpočtu vráti. To v prípade rezortu obrany nebolo
doteraz možné, dodal Vojtko.

Budovu krajského súdu zrekonštruujú za 170 mil. Sk
Hlavnú a najväčšiu z troch budov Krajského súdu v Banskej Bystrici, postavenú v roku 1896,
čaká komplexná rekonštrukcia a modernizácia. Pôvodne bola plánovaná už pred desiatimi
rokmi, pre nedostatok financií sa však začala až teraz, keď pre padajúce časti fasády museli
pri priečelí postaviť ochranné lešenie. Vedúca súdnej správy Soňa Černáková uviedla, že
predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 170 miliónov korún, z nich zhruba 4,5 milióna
pôjde na projektovú dokumentáciu. Uhradí ich štát z rozpočtových prostriedkov a z pôžičky
Svetovej banky, ktorá takto podporila rekonštrukciu budov piatich súdov na Slovensku.
Verejná súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie bola vyhlásená v máji, zapojilo sa do
nej šesť uchádzačov. Dňa 10. septembra 2004 podpísali zmluvu s víťazom. Dokumentáciu má
vypracovať do apríla budúceho roka. Potom vypíšu verejnú súťaž na dodávateľa stavebných a
rekonštrukčných prác. Tie by sa podľa predpokladov mohli začať v roku 2006 a skončiť v
roku 2009. Práce budú prebiehať za plnej prevádzky súdu, rozdelené sú preto na tri etapy.
Prestavbou budovy sa zmení celková vnútorná organizácia priestorov súdu tak, že všetky
pojednávacie miestnosti budú na prízemí. Rekonštrukciou podkrovia získa súd okolo 40
nových kancelárií. Malo by sa tam presunúť celé obchodné oddelenie, ktoré dnes sídli v inej
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budove.

10. výročie vzniku Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Život nám priniesol opäť jedno pekné spoločné jubileum - 10. výročie vzniku Gymnázia na
Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici. Desať rokov je dosť na to, aby sme sa spoločne mohli
pozrieť na výsledky dosiahnutej výchovno-pedagogickej práce tejto školy. Jej všeobecne
známou osobitosťou je zameranie na umeleckú zložku a minulý rok aj na výuku španielskeho
jazyka. Obe tieto charakteristiky vykresľujú špecifiku školy, ktorá sa stala pevnou súčasťou
banskobystrického systému stredoškolského vzdelávania. Naše mesto je hrdé na to, že je
centrom vzdelávania a kultúry pre celý široký región. Výsledky práce pedagógov a
pracovníkov školy, ale aj samotných študentov, reprezentujú Banskú Bystricu vo vzťahu
k Slovensku, aj zahraničiu. Máme veľa talentov, ktoré potrebujeme podchytiť a rozvíjať, aby
sme tak čo najlepšie obhájili svoje miesto v Európe. Som presvedčený, že do tejto práce sa
naplno zapája aj toto naše jubilujúce gymnázium. Preto teraz, pri príležitosti 10. výročia
vzniku a pôsobenia školy, vyslovujem v mene Mesta Banská Bystrica v prvom rade
poďakovanie za vykonanú prácu a dosiahnuté výsledky a zároveň aj prianie, aby ďalšie roky
života tejto školy boli sprevádzané novými úspechmi pedagógov aj študentov, aby absolventi
s hrdosťou vyslovovali meno svojej školy, a aby svojou ďalšou prácou šírili dobré meno
Banskej Bystrice aj za hranicami našej vlasti.
35. ročník hokejového turnaja „o Pohár SNP“.
Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta, sa prihovoril zúčastneným pri príležitosti 35.
ročníka hokejového turnaja „o Pohár SNP“ takto: Dovoľte privítať Vás na mestskom zimnom
štadióne pri príležitosti 35. ročníka hokejového turnaja „o Pohár SNP“.Hokejisti Slovenska
i blízkeho Zvolena sú určitým vzorom toho, čo sa dá kolektívnou prácou dokázať. Verím, že v
Banskej Bystrici aj vďaka takémuto podujatiu sa upevní kolektív nadšencov a športovcov
hokeja, preto som prijal funkciu čestného riaditeľa tohto hokejového turnaja.Hokejový turnaj
sa koná v období príprav osláv 60. výročia SNP v našom meste, ktoré bolo v II. svetovej
vojne centrom protifašistického odboja. Udalosť, ktorú si hokejovým turnajom pripomíname,
má mimoriadny význam z morálneho a historického hľadiska charakteru nášho národa,
z ktorého treba čerpať do budúcnosti. Hlavne vážiť si hodnoty národných tradícií a hodnotu
odvahy a sebaobetovania v boji za slobodu národa. V mene samosprávy mesta Banská
Bystrica vítam hokejistov z Martina, Prešova a Prievidze. Verím, že športovými výkonmi, ale
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i osobným kontaktom vytvoria spolu s našimi hokejistami peknú atmosféru a zážitky, ktorými
nadviažu na bohatú hokejovú tradíciu mesta pod Urpínom. Taká je predstava i zámer
organizátorov. Želám všetkým hráčom, realizačným kolektívom, rozhodcom príjemný pobyt
v Banskej Bystrici a dobrú súťaživú atmosféru. Turnaj sa uskutočňuje i vďaka sponzorom a
Mestu Banská Bystrica. Ďakujem všetkým, ktorí ho podporili.

10. ročník výstavy Šport Línia 2004
Banská Bystrica je mestom, ktoré má nielen pevné historické tradície a krásne
námestie, ale je aj mestom, ktoré má všetky predpoklady pre svoj ďalší rozvoj a pre to, aby sa
spolu s blízkym Zvolenom stala tretím metropolitným centrom Slovenska. Keďže naše mesto
nie je charakterizované ťažkým priemyslom, významnú úlohu pri tejto vývojovej tendencii
zohráva oblasť výstavníctva a cestovného ruchu. S potešením konštatujem, že tento rok sa
otvárajú brány nielen jubilejného 10. ročníka výstavy Šport Línia 2004, či už 7. ročníka
výstavy Hotel 2004, ale po prvýkrát aj Slovenská zima 2004, zameraná na zimný cestovný
ruch a komplexnú vybavenosť stredísk cestovného ruchu. Banská Bystrica cieľavedome už
niekoľko rokov vykonáva postupné kroky na to, aby sa cestovný ruch v tejto oblasti rozvíjal
vo svojej kvalite i kvantite tak, aby aj mesto z neho malo priamy ekonomický úžitok. Každej
našej oficiálnej návšteve približujem nielen krásy mesta samotného, ale aj potenciál
cestovného ruchu celého regiónu, a to ako v oblasti športu a rekreácie, tak aj kúpeľníctva.
Boli sme spoluzakladateľmi združenia cestovného ruchu Bystriciensis, a za krátky čas
jeho existencie sa nám jeho prostredníctvom podarilo opakovane vydať informačnú brožúru
o meste a okolí pre našich návštevníkov. Na aktivity v tejto oblasti dokonca mesto získalo
grant z fondov Európskej únie vo výške 47 tisíc eúr z fondu Phare v grantovej schéme
Rozvoja ľudských zdrojov v cestovnom ruchu v Banskej Bystrici a okolí. Stále to však nestačí
a preto ako primátor mesta vítam snahy organizátorov súčasných výstav a prajem im úspešný
priebeh podujatia. Zároveň želám všetkým návštevníkom, aby tu našli mnohé inšpirácie pre
svoje aktivity, ktoré sa odzrkadlia vo zvyšovaní kvality poskytovaných služieb a najmä rastu
lukratívnosti destinácií cestovného ruchu na Slovensku a aj tu - v našom regióne.
Vianoce primátora :
Tešíte sa na Vianoce? Patria tieto sviatky k Vašim obľúbeným alebo ani nie?
Áno, teším sa na Vianoce a mám tento sviatok rád. Najpostatnejšie pre mňa je, že sa počas
Vianoc stretáva naša rodina a pripomíname si rodinné tradície. Každý z nás si nesie v živote
38/314

niečo z Vianoc svojho detstva.
Kde a s kým budete tráviť tohtoročné zimné sviatky – Vianoce, Silvester, Nový rok?
Áno, v podstate to už viem. Funkcia primátora znamená aj to, že žiadny sviatok nie je len
čisto súkromná vec. Na Štedrý deň pôjdem navštíviť ako obyčajne resocializačné zariadenie
Šanca-Nádej, kde sa podáva kapustnica pre bezdomovcov, silvestrovskú polnoc trávim na
námestí a 1. januára predpoludním chodievam aj s manželkou zablahoželať mamičkám
prvých narodených detí v novom roku do pôrodnice.
Pozdravíte na Silvestra Banskobystričanov na Námestí SNP? Čo im zaželáte (prisľúbite)
do Nového roku ?
Do nového roku želám všetkým Banskobystričanom veľa zdravia, ľudského porozumenia
a lásky, ale aj prácu, úspechy v štúdiu a dobrú náladu.
Budete aj tohto roku pod „šikmou vežou“ polievať Vašu povestnú „kralikovicu“ – a čo
ešte? Kedy sa tak udeje?
No veru zásoby „králikovky“ sa na teraz už minuli, čo ma dosť mrzí. Pôvodne to bol nápad
vymyslený kvôli voľbám, ale uchytil sa a pokým bolo čo nalievať, rád som takto vinšoval
spoluobčanom na námestí. Aké je vianočné menu vašej rodiny? Na ktoré jedlo sa najviac
tešíte? Myslím, že tradície vianočnej kuchyne máme na Slovensku dosť podobné. Aj u nás je
hlavným jedlom ryba, ale nezaobídeme sa ani bez kapustnice, ktorú sám varím.
Chýbať nesmú tradičné oblátky, med, cesnak a jabĺčko pre zdravie, opekance a ostatné
vianočné dobroty. Najviac sa teším na ochutnávku kapustníc, ktoré varia moje-dnes už
samostatné – dcéry, pretože máme v rodine taký zvyk, že sa navzájom počastujeme a potom
sa prekárame, kto navaril lepšiu kapustnicu.
Bez čoho (koho) si neviete Vianoce predstaviť?
To je ťažká otázka, ale najcennejšie sú pre mňa chvíle, ktoré počas Vianoc strávim spolu
s mojou zatiaľ jedinou vnučkou. Cez Vianoce si vždy nájdeme pre seba čas a pokojne sa
porozprávame o všeliakých dôležitých veciach, ako to už býva, keď sa stretnú dva svety –
dedov a vnučkin. A teším sa aj na rodinné prechádzky v prírode.

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva k 60. výročiu Slovenského národného
povstania.
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici sa konalo pri výnimočnej
príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania. Primátor mesta v prvom rade
privítal účastníkov týchto dejinných udalostí. Symbolickým desiatim zástupcom účastníkov
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odboja a Slovenského národného povstania bola na znak našej úcty a vďačnosti udelená
Mimoriadna Cena primátora mesta. Privítal generálneho konzula Veľvyslanectva Ruskej
republiky, pána Kolmakova, tretieho kultúrneho atašé francúzskeho veľvyslanectva, pána
Melmeta, prvého tajomníka Veľvyslanectva Poľskej republiky, pána Minarczuka, prvého
tajomníka Veľvyslanectva Ukrajiny, pána Levkivského, riaditeľa regionálnej Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky, Jána Bruncka, poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky a zástupcu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Pavúka, prednostov
krajského a obvodného úradu v Banskej Bystrici, pána Kepeňu a pána Baníka, zástupcov
Zväzu protifašistických bojovníkov a Armády Slovenskej republiky a ostatných hostí. Mesto
Banská Bystrica pozvalo na toto stretnutie aj zástupcov partnerského mesta Tula, ktorí sa
ospravedlnili, ale poslali pozdravný list, v ktorom primátor Tuly, pán Kazakov napísal :
„Rusko vždy bolo a bude spoľahlivým partnerom a verným priateľom všetkým
bratským slovanským národom. Presne tak bolo aj v rokoch II. svetovej vojny, kedy sovietske
vojská v septembri 1944 začali Karpatsko-Dukelskú operáciu, ktorej cieľom bola priama
pomoc slovenským povstalcom. Z ústrednej základne Ľudového komisariátu obrany bolo
povstaleckým útvarom dodaných 1702 automatov, 461 guľometov, 2050 pušiek, ktoré boli
vyrobené aj v továrňach mesta-zbrojnice Tula. Sme hrdí na to, že dokonca aj v súčasných
zložitých politických a ekonomických podmienkach sa vzťahy priateľstva a spolupráce, ktoré
už tradične spájajú naše mestá a národy, ... postupne rozvíjajú“. V tento významný deň pre
slovenský ľud mi dovoľte v mene samosprávy aj obyvateľov mesta-hrdinu Tuly zablahoželať
Vám, vážený pán primátor, aj všetkým obyvateľom mesta Banská Bystrica, ktoré sa stalo
centrom hnutia odporu a boja s fašistickými okupantami v rokoch II. svetovej vojny, k 60.
výročiu Slovenského národného povstania. Úprimne prajem Vám, vážený kolega, aj všetkým
obyvateľom Vášho nádherného mesta zdravie, šťastie a úspechy. Nech Vaše mesto vždy
sprevádza rozkvet, stabilita a ekonomický rozvoj.“

Vstup Slovenska do Európskej únie
V predvečer vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie dňa 30.4.2004 v Banskej Bystrici
vrcholili oslavné, koncertné a spoločenské podujatia. Vstup Slovenska do Európskej únie
podporila aj Britská rada- British Council. Mgr. Alica Frűhwaldová, vedúca British Councilv
Banskej Bystrici prispela k historickým oslavám svojím vtipným a zaujímavým vkladom,
ktorý veľmi upútal Banskobystričanov. Typický symbol

Spojeneho kráľovstva Veľkej

Británie - červený double-decker – bol pristavený v meste na to, aby sa občania symbolicky
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spoločne odviezli rovno z ulíc nášho mesta do EÚ. Anglický červený poschodový autobus
potešil občanov mesta. Aj primátor mesta zaželal Banskej Bystrici a celému Slovensku
“šťastnú cestu” do Európy .
Primátorov publikovaný názor o EÚ uvádzame do kroniky mesta :
Európska únia (EÚ) je aj popri vnútorne veľkých rozdieloch členských krajín ako celok
najprosperujúcejším útvarom zpomedzi krajín sveta. Ak sú však vo vnútri únie, alebo jej
jednotlivej krajiny, veľké rozdiely, ich prekonanie si vyžaduje veľkú mieru solidarity. Práve
solidarita je podstatou vytvárania a čerpania kohéznych fondov EÚ.
Kohézia je súdržnosť, súhrn síl, spájanie síl pre solidaritu silnejších so slabšími. Súdržnosť a
solidarita sa budujú a dosahujú ťažko, lebo bohaté krajiny, alebo aj jednotlivci, majú právo
pýtať sa kvôli akému cieľu sa im berie a iným dáva, prečo sa všetci vlastnou príčinlivosťou
nesnažia rovnako ako tie bohaté krajiny, či jednotlivci. Pýtajú sa, prečo 35% rozpočtu EÚ,
ktoré sa dostávajú z bohatých krajín, smeruje tam, kde pomoc potrebujú, aj keď paradoxne,
napr., ekonomický rast práve v niektorých týchto cieľových krajinách je o 1% vyšší ako v
podporujúcich krajinách.
Ako je tento rast ovplyvnený podporou a do akej miery je to dôsledok vnútornej dynamiky, to
môže skúmať každá krajina. Hrubý domáci produkt (HDP) je súčtom ceny všetkých finálnych
výrobkov a služieb v štáte, resp. regióne, za rok. Nové členské krajiny EÚ a ich obyvateľstvo
žijú na územiach, kde 92% obyvateľov má tvorbu HDP pod úrovňou 75%-nej tvorby HDP
v únii ako celku. Práve tento stav si vyžaduje súdržnosť a koncentráciu odborných kapacít a
finančných prostriedkov na riešenie takýchto rozdielov. Príčiny zaostávania môžu byť a aj sú,
rôzne a riešenia tak isto. Aj keď to nie je ľahké, napriek tomu je možné určiť spoločné
postupy, ktoré vytvárajú predpoklady na vyrovnávanie rozdielov. Všetko vyžaduje určitý čas
a práve preto sú vymedzené programové obdobia procesu prípravy a využívania fondov EÚ.
Čo nás čaká
V rokoch 2007 až 2013 bude prebiehať realizácia ďaľšieho programového obdobia. Príprava
tohto obdobia začína v Bruseli už v tomto roku a ťažisko schvaľovania je v roku 2005. Už
dnes vieme, že ide o prípravu na fondy, ktoré budú podporovať v prvom rade regionálnu
konkurenciu, užšiu a silnejšiu spoluprácu regiónov. Mestské programy budú začlenené do
regionálnych programov, aby sa zvýšila aktivita miest. Preto už dnes musíme vytvárať ľudské
zdroje v dostatočnej kapacite, ktoré budú spolupracovať na tvorbe a realizácii týchto
programov. Musí sa vytvárať kontakt ľudí a podporovať spoznávanie regiónov, v ktorých sa
dokázali vysporiadať s chudobou a nízkou ekonomickou výkonnosťou. Každé mesto a obec,
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ich samosprávy, ale najmä aj samosprávy VÚC, sa musia už teraz zaangažovať do
každodenného riadenia a začať programovať obdobie, ktoré nás čaká po roku 2006. Nie je to
ľahká úloha, keďže stále celý rad miest, obcí či VÚC, ale aj podnikateľských subjektov, čaká
na rozhodnutia o podpore predložených projektov voči fondom EÚ v tomto programovom
období.
Názorný príklad
Príklad jedného konkrétneho regiónu - Burgenland v Rakúsku, tiež hovorí o tom, že cesta za
vyššou tvorbou HDP nie je ľahká.
Burgenland je jedným regiónom, resp. jednou spolkovou krajinou, z deviatich v Rakúsku. Má
277 tisíc obyvateľov, ktorí žijú na rozlohe 3 965 km štvorcových, má 9 okresov a 168 obcí.
Tvorba HDP bola hlboko pod hranicou 75% priemeru HDP v Európskej únii. Ešte pred 15
rokmi boli na mŕtvej hranici v dotyku so Slovenskom, Slovinskom a Maďarskom. Prichádzali
tam fabriky s ľahkým priemyslom, ktoré sa sťahovali za nižšími mzdami. Ľudia s vyššou
kvalifikáciou však odchádzali do iných regiónov. Vo svojom regióne obyvatelia dostávali
kvalitné vzdeláanie, ale nemali zamestnanie a preto odchádzali za prácou do Viedne alebo
Grazu. V rokoch 1995 až 1999 začali programovo pracovať podľa cieľov fondov EÚ.
Potrebovali na to dlhší nábehový čas, aby bolo toľko projektov, že mohli selektovať a vyberať
kvalitatívne efektívnejšie projekty. Viedlo to tiež k tomu, že teraz - pre programové obdobie
1996 až 2006 - pripravili 10 388 projektov len v rámci jedného cieľa 1 - pomoc zaostávajúcim
regiónom, na ktorý môžu dostať zdroje v hodnote 1,5 mld EURO, t. j. cca 60 mld. Sk. Výhľad
Burgenlandu bol definovaný ako: stredoregión s dynamikou poľnohospodárstva. Momentálne
dosahujú už 76% z HDP Európskej únie, pričom to z pôvodnej úrovne 68% HDP dosiahli za 7
rokov. Dnes sme súčasťou EÚ, ktorej hlavná politika stále smeruje k rozvoju regiónov, k
solidarite a preto záleží na nás ako s touto platformou, ktorá okrem finančných dáva aj ľudské
hľadiská, dokážeme spolupracovať. Ing. Ján Králik, CSc.

primátor mesta Banská Bystrica,

člen Katedry ekonomických vied Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVa
MV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici .

Partnerské kontakty a vzťahy riešil Referát vonkajších vzťahov mesta
Mesto Banská Bystrica má uzatvorené partnerstvo (dohodu o vzájomnej spolupráci) so 18
mestami mimo územia Slovenska. V júni 2004 s mestom Vršac v Srbsku.
V zmysle dohôd o vzájomnej spolupráci, ktoré má mesto Banská Bystrica uzavreté s
uvedenými mestami, sa realizovali rôzne výmenné pobyty zamestnancov mestských úradov,
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výmeny v oblasti kultúry a športu – výmena kultúrnych a športových telies, vzdelávacie
podujatia, konferencie, výmena pozvánok na oslavy dní mesta alebo výročných jarmokov.
Najintenzívnejšiu spoluprácu a kontakty mesto vykazuje s mestami: Hradec Králové,
Šalgótarján, Dabas, Radom, Alba, najnovšie Saint Etienne, Halberstadt, Durham, Montana.
RVV v tejto oblasti zabezpečoval prípravu a realizáciu pracovných ciest primátora, poslancov
MsZ, pracovníkov MsÚ po obsahovej i organizačnej stránke.
−Medzi jeden z úspešných projektov realizovaných v spolupráci s partnerskými
mestami bola konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Čerpanie
prostriedkov z fondov EÚ – predvstupové, štrukturálne a kohézny fond“.
Konferencia bola uskutočnená v dňoch 16. - 19. marca 2004 v Banskej Bystrici a
Šalgótarjáne za účasti zástupcov partnerských miest (Durham, Šalgótarján, Dabas,
Hradec Králové, Montana, Tarnobrzeg).
Medzi významnejšie podujatia s medzinárodným rozmerom môžeme spomenúť:
−účasť primátora mesta na konferencii v Paríži a Amiens (Francúzsko) k téme samospráva
vo Francúzsku a nových členských štátov EÚ – november 2004
−Mesto Banská Bystrica je členom Svetovej únie miest (od r. 2004)
−Projekt – Príprava a realizácia medzinárodnej konferencie
„Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ – predvstupové, štrukturálne a kohézny
fond“ Odborná konferencia realizovaná za účasti partnerských miest Šalgotarian,
Hradec Králové, Tarnobrzeg, Dabas, Montana, Durham v dňoch 17. – 18. 3. 2004.
Projekt

spracovaný

v 1.

štvrťroku

2004, schválený

Banskobystrickým

samosprávnym krajom a úspešne realizovaný v 1. štvrťroku 2004 v spolupráci
s partnerským mestom Šalgotarian. Celkové oprávnené náklady: 219 000,- Sk
Z toho 64 350,- Sk – príspevok (NFP), 154 650,- Sk – vlastné zdroje mesta,
Autor a projektový manažér: Ing. Peter Pyšný a kol.
Program podpory pri vydávaní regionálnych turistických sprievodcov – program
PHARE (MH SR – SACR) „Banská Bystrica – Kultúrno-historické pamiatky
mesta“ (turistická mapa regiónu / Mapa mesta“)Projekt bol zameraný na podporu
propagácie cestovného ruchu mesta a jeho okolia, najmä v zahraničí. Bol
spracovaný v 3. štvrťroku 2003, schválený v 4. štvrťroku 2003 a úspešne
realizovaný v 4. štvrťroku 2004. Realizácia propagačno – informačného materiálu
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(turistickej mapy mesta) v náklade 7 000 ks. bola v jazykových mutáciách Sj, Aj,
Pj. Celkové oprávnené náklady: 170 000,- Sk
Z toho:

70 000,- Sk – príspevok (NFP)
100 000,- Sk – vlastné zdroje mesta

Autor a projektový manažér: Ing. Peter Pyšný
−Program podpory pri vydávaní regionálnych turistických sprievodcov – program PHARE
(MH SR – SACR)
„Banská Bystrica – turistická mapa regiónu / Mapa mesta“Projekt bol
zameraný na podporu propagácie cestovného ruchu mesta a jeho okolia najmä
v zahraničí. Projekt bol spracovaný v 3. štvrťroku 2003 Obč. združením
BYSTRICIENSIS, ktorého zakladateľom je mesto,. bol schválený v 2. štvrťroku
2004 a následne úspešne realizovaný v 3. štvrťroku 2004. Realizácia propagačno –
informačného materiálu (turistickej mapy mesta) v náklade 5 000 ks. bola
v jazykových mutáciách Sj, Aj, Nj. Celkové oprávnené náklady: 100 000,- Sk
Z toho: 50 000,- Sk – príspevok, 50 000,- Sk – vlastné zdroje Bystriciensis z toho
mesto poskytlo dotáciu 10 000 Sk. Autor a projektový manažér: Ing. Peter Pyšný

Občania Radvane nechceli ďalšiu cestu
Obyvatelia banskobystrického sídliska Radvaň sa snažili zabrániť výstavbe obslužnej
vnútroblokovej komunikácie medzi Bernolákovou a Sládkovičovou ulicou. Prekážalo im, že
nová cesta by zabrala súčasnú zeleň a chodníky. Petíciu proti pripravovanej zmene územného
plánu podpísalo 803 ľudí. Predseda petičného výboru Pavol Kamenský odhadol, že je to vyše
70 percent obyvateľov bytoviek, okolo ktorých by cesta mala viesť. Táto komunikácia
zhoršuje životné prostredie, čo sa týka emisií, prašnosti, otrasov a podobne. V kritických
miestach bude možno dva-tri metre od vchodov a bytov. Je to už naozaj veľa, povedal
Kamenský. Pre petičnú akciu sa obyvatelia v spolupráci s občianskym združením (OZ) Za
dôstojnú Radvaň rozhodli preto, lebo stanoviská, ktoré podali v júnovom pripomienkovom
konaní aj na verejnom pripomienkovaní navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu
mesto neakceptovalo. Podľa navrhovanej zmeny územného plánu majú pri panelákoch okrem
cesty vyrásť aj viacpodlažné polyfunkčné objekty. Podľa predsedu OZ Za dôstojnú Radvaň
Pavla Polakoviča je Bernolákova ulica pravdepodobne najhustejšia obytná časť Banskej
Bystrice. Medzi panelákmi je prevaha betónu a minimum zelene. Navrhovanou cestou by sa
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odstránil jediný zelený filter, ktorý je medzi domami a frekventovanou štvorprúdovou
Sládkovičovou ulicou. Tam je jediný kúsok zelene, aj to chcú teraz zrušiť. Zato, že dakto má
peniaze a dakomu to vyhovuje, tvrdí obyvateľka dotknutej bytovky Emília Drugdová.
Súčasný podrobný územný plán mestskej časti Radvaň platí od roku 1971. Nedodržal sa však,
keď medzi Bernolákovou a Sládkovičovou ulicou postavili začiatkom osemdesiatych rokov
päť panelákov namiesto naplánovaných štyroch.

Voľby do Európskeho parlamentu
O voľby do Európskeho parlamentu mali Banskobystričania neveľký záujem. Vo volebných
miestnostiach na Robotníckej, Skuteckého a Bakossovej ulici, do 17:00 prišlo voliť necelých
20 percent oprávnených voličov. V porovnaní s ostatnými tohtoročnými ľudovými
hlasovaniami bola účasť najnižšia. Hlasovať prišli prevažne starší ľudia. Podľa predsedníčky
okrskovej komisie na Bakossovej ulici Tatiany Hudákovej bolo pre niektorých mätúce, že
preferenčné hlasy sa tentoraz nedávali krížikom, ale zakrúžkovaním. Najmä starším ľuďom
to museli vysvetľovať. Mnoho preferenčných hlasov bolo neplatných, uviedla predsedníčka.
Komisia na Skuteckého ulici zabezpečovala aj hlasovanie v banskobystrickom ústave na
výkon väzby, kde volilo 244 väzňov. Voľby prebiehali pokojne a bez incidentov, čo potvrdila
aj policajná hovorkyňa Mária Faltániová. V okrskoch v Banskej Bystrici bola účasť necelých
20% voličov.

Banskobystričania mohli cítiť otrasy Zeme
Obyvatelia Banskej Bystrice minútu pred poludním….xxx mohli pocítiť slabšie zemetrasenie.
Lokálne magnitúdo zemetrasenia bolo podľa záznamov z Národnej siete seizmických staníc
2,7. Geofyzikálny ústav SAV v Bratislave vyzval všetkých obyvateľov, ktorí pocítili alebo
pozorovali účinky tohto zemetrasenia, aby sa ohlásili telefonicky na čísla 02/5477 5280,
02/5941 0611 v pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 alebo písomne na adresu Geofyzikálny
ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava.

10. zjazd SDĽ
O zlúčení Strany demokratickej ľavice (SDĽ) so stranou jej bývalého člena Roberta Fica
Smer rozhodovali v Banskej Bystrici delegáti jej 10. zjazdu. SDĽ by mala tak zaniknúť na
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konci tohto roka. Cieľom tohto zlúčenia je vytvorenie jednej silnej politickej alternatívy voči
súčasnému pravicovému zoskupeniu, alternatívy, ktorá bude znamenať reformy, ale sociálne
únosné, povedal na brífingu počas zjazdu predseda SDĽ Ľubomír Petrák. Na zjazde ako hosť
vystúpil aj predseda strany Smer Robert Fico. Otvorene požiadal bývalých ministrov a
vysokých parlamentných funkcionárov SDĽ vo vládnej koalícii v rokoch 1998 až 2002, aby
sa na procese integrácie nezúčastnili a svojou prítomnosťou ho nediskreditovali. “Nemôžeme
bojovať proti pravicovej vláde v spolupráci s tými ľuďmi, ktorí s Mikulášom Dzurindom
spolupracovali, podporovali ho. Osobitne som zdôraznil najmä postoj SDĽ k privatizácii SPP,
krach Devín banky a prípravu na privatizáciu slovenských bánk”, povedal Fico. Ako dodal,
integrovaný subjekt nemôže byť úspešný s ľuďmi, ktorí spôsobili pád ľavice. Podľa Petráka
každý člen SDĽ jednoznačne vníma politickú zodpovednosť bývalého vedenia. Situácia, v
ktorej sa dnes nachádzame, je stavom, do ktorého SDĽ dostali predovšetkým oni, dodal.
Netrúfol si však odhadnúť, ako Ficova výzva ovplyvní diskusiu. Podľa Petráka je základnou
hodnotou, ktorú SDĽ prinesie do Smeru, nie jej majetok - 34,7 milióna korún, ale ľudský
potenciál. Podľa Fica nejde pri integrácii ani o nárast preferencií, ale strategickým cieľom je
silná moderná medzinárodne akceptovaná ľavicová strana. Nevylučuje ani prechodný pokles
preferencií Smeru. Pohltením SDĽ bude podľa neho zlučovanie ľavice na Slovensku
ukončené, iné štandardné ľavicové strany tu podľa neho neexistujú. Rokovali o integrácii so
subjektmi, ktoré mali svoje štruktúry, pôsobili v regiónoch a mali svoje medzinárodné
zastúpenie. Sú to len tri strany, v poradí dôležitosti SDĽ, sociálna demokracia a
Sociálnodemokratická alternatíva. Nič iné nevidím na Slovensku, dodal Fico. Proces
integrácie SDĽ a Smeru na zjazde osobnou účasťou podporil aj zástupca generálneho
tajomníka Strany európskych socialistov (SES/PES) Yonnec Polet. Dúfam, že to je prvý
pozitívny krok k tomu, aby ľavicové sily vyhrali voľby na Slovensku v roku 2006, vyjadril sa
Polet pre médiá. Podľa návrhu dohody o zlúčení by mali predsedníctvo strany Smer doplniť z
SDĽ jej súčasný predseda Petrák, ústredný tajomník Ján Richter a podpredseda Vladimír
Maňka. Fico dôrazne vyzval bývalé vedenie, aby nediskreditovalo integráciu
Delegáti zjazdu odsúhlasili zánik strany
Strana demokratickej ľavice (SDĽ) zanikne a jej členovia sa preregistrujú do strany Smer.
Rozhodli o tom delegáti 10. zjazdu SDĽ v Banskej Bystrici, keď za dohodu o zlúčení so
Smerom

hlasovalo

151

z

nich,

proti

boli

piati

a

zdržali

sa

traja.

Prvého januára vznikne zlúčená strana Smer - Sociálna demokracia, počas prvých troch
mesiacov sa preregistrujú členovia, uskutočnia sa okresné konferencie zlúčeného subjektu,
46/314

vytvoria sa kluby zlúčenej strany a začne sa jej reálna činnosť, povedal po zjazde predseda
SDĽ Ľubomír Petrák. Ako dodal, SDĽ bude mať počas prechodného dvojročného obdobia
garantované v štruktúrach Smeru pomerné zastúpenie.V každej okresnej a krajskej organizácii
bude mať podpredsedu a podpredsedom centrálneho predsedníctva zlúčeného subjektu bude
Vladimír Maňka. Celkovo budú v predsedníctve strany Smer - Sociálna demokracia traja
zástupcovia terajšej SDĽ V. Maňka, Ľ. Petrák a Ján Richter.Na zjazde SDĽ vystúpil ako hosť
aj predseda strany Smer Robert Fico. Vyzval bývalé vedenie SDĽ z obdobia rokov 1998 až
2002, aby sa na procese integrácie nezúčastnili a svojou prítomnosťou ho nediskreditovali.
Podľa Petráka, bývalí predstavitelia strany vo svojich vystúpeniach v diskusii uznali chyby
minulosti. Nikto ich na reálny odchod nevyzýval. Tie výzvy smerovali k tomu, aby
nevytvárali také aktivity, ktoré by mohli poškodiť proces integrácie ľavicových síl, dodal
Petrák.

Tvárou v tvár - konferencia - Nové bezpečnostné prostredie
V Banskej Bystrici sa 23. až 25. novembra začala konferencia venovaná dôsledkom rozšírenia
Severoatlantickej aliancie, novým bezpečnostným hrozbám, ďalšiemu vývoju NATO v
budúcnosti a postaveniu Slovenska v aliancii. Na podujatí sa zúčastnili poprední predstavitelia
slovenskej vlády, bezpečnostní analytici a veľvyslanci členských krajín NATO v SR. V
Banskej

Bystrici

sa

rokovalo

o

nových

bezpečnostných

výzvach

NATO.

Konferencia Nové bezpečnostné prostredie - Tvárou v tvár novým bezpečnostným výzvam je
podľa hlavného organizátora Euroatlantického centra prvým podujatím tohto druhu po
rozšírení NATO a má ambíciu významným spôsobom prispieť do medzinárodnej diskusie o
perspektívach aliancie a jej postavenia v novom bezpečnostnom prostredí. Najdôležitejšou
cieľovou skupinou má byť podľa organizátorov mládež a študenti, ktorí by mali
prostredníctvom workshopov získať povedomie o aliancii a bezpečnostnom prostredí SR. Na
konferencii tiež prezentovali víťazné eseje zo súťaže na tému Budúcnosť a perspektívy
NATO. Medzi hosťami, ktorí na konferencii vystúpili, je veľvyslanec SR pri NATO Igor
Slobodník, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok, bývalý veľvyslanec
SR v Spojených štátoch Martin Bútora, riaditeľ Centra obranných informácií v Bruseli Tomáš
Valášek, český politológ Oskar Krejčí a viac ako 10 veľvyslancov krajín z celej Európy v SR.
Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana.
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Primátori podporili fiškálnu decentralizáciu
Požadovali však zapracovať svoje pripomienky, najmä zvýšiť váhu kritéria počtu obyvateľov
pri delení daňových prostriedkov medzi obce. Na rokovaní primátorov klubu K8 v banskej
Bystrici s podpredsedom vlády Ivanom Miklošom a splnomocnencom pre decentralizáciu
Viktorom Nižňanským primátori upozornili, že fiškálna decentralizácia bude pre niektoré
mestá znamenať na budúci rok menej financií. V strate budú najmä najväčšie mestá, ktoré v
súčasnosti dostávajú dotáciu na mestskú hromadnú dopravu. Minister Mikloš ich ubezpečil,
že už od roku 2006 budú daňové príjmy samosprávy vyššie než v doterajšom systéme.
Územnej samospráve pôjde takmer celý výnos dane z príjmov fyzických osôb, čo je
najstabilnejšia daň. Pritom predpokladáme, že výnos z tejto dane bude najrýchlejšie a trvale
rastúci spomedzi všetkých daní. Počítame s priemerne päťpercentným nárastom reálnych
výnosov ročne, uviedol Mikloš. Zdôraznil, že fiškálna decentralizácia posilní nezávislosť a
zodpovednosť samospráv, ako aj stabilitu v oblasti plánovania ich hospodárenia.
Vítam tento systém decentralizácie, po tejto decentralizácii budeme na tom lepšie, uviedol
primátor Nitry Ferdinand Vítek. Pre mesto Banská Bystrica táto fiškálna decentralizácia
znamená v optimálnom variante stratu 23 miliónov a v pesimistickom 55 miliónov, povedal
banskobystrický primátor Ján Králik. Dodal, že Banská Bystrica v súčasnosti dostáva na
MHD dotáciu vyše 81 miliónov korún. Niektoré mestá a obce budú na tom lepšie, niektoré
horšie. Pre tie najväčšie mestá to bude znamenať negatívny dopad, pripustil Mikloš. Dodal, že
to tak bude nie preto, že nový systém bude zlý, ale že starý systém bol zlý. Pretože v starom
systéme sa samosprávy nefinancovali podľa povinností, ktoré museli plniť, ale primárne
podľa počtu obyvateľov s trvalým bydliskom. Dnes je to omnoho spravodlivejšie, povedal
minister. Podľa návrhu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy by výnos
dane z príjmov fyzických osôb mal byť príjmom samospráv, pričom 70,9 % výnosu by mali
získať obce, 27 % VÚC a zvyšných 2,1 % by mala byť rezerva. Výnos z cestnej dane by mal
byť príjmom samosprávnych krajov a výnos dane z nehnuteľností by mal plynúť do rozpočtov
miest a obcí. Územné samosprávy by podľa nového systému financovania obcí a VÚC mali
od roku 2005 voľne stanovovať výšku týchto daní. Fiškálnej decentralizácie sa týka aj návrh
zákona o miestnych daniach, zákona o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej
samosprávy, ako aj návrh nariadenia vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z
príjmov fyzických osôb územnej samospráve.
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Cyklus podujatí Envirojar 2004
Dňom Zeme sa začal v apríli na celom Slovensku informačno-propagačný program
ministerstva životného prostredia (MŽP) a partnerských organizácií s názvom Envirojar 2004.
Ako pre médiá v Bratislave povedala hovorkyňa ministra Danica Filová, Envirojar má zvýšiť
informovanosť obyvateľstva o nových trendoch v životnom prostredí, priblížiť verejnosti
environmentálnu politiku a pozitívne pôsobiť na verejnú mienku. Až do Svetového dňa
životného prostredia dňa 5. mája

boli pripravené množstvá seminárov, výstav,

medzinárodných konferencií, filmových prehliadok, besied či odborných stretnutí a
poznávacích súťaží. Jednou z najväčších udalostí Envirojari bol 10. ročník festivalu
ekofilmov

Envirofilm

2004

od

4.

do

8.

mája

v

Banskej

Bystrici.

Expozícia prezentuje Geopark v Banskej Štiavnici a výsledky päťročného Programu obnovy
dediny na Slovensku. Výstava pozostáva z niekoľkých posterov Geoparku, Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra vystaví geologickú mapu a pripraví aj videoprojekciu a Slovenská
agentúra životného prostredia sa predstaví zelenými aktivitami za posledných päť rokov.
Pavilón MŽP doplní Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva výberom zo svojich
zbierok. Environmentálnu jar uzavrelo 5. júna odovzdávanie Ceny ministra životného
prostredia za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné
prostredie.

Prezidentské voľby
Výrazné rozdiely v doterajšej účasti na prezidentských voľbách pozorovali komisie v dvoch
okrskoch 17. apríla v centre Banskej Bystrice. Kým do volebnej miestnosti ôsmeho okrsku na
Robotníckej ulici prišlo zatiaľ zhruba o tretinu menej voličov než za rovnaký čas pred dvoma
týždňami, v treťom okrsku zaznamenáva komisia na Bakossovej ulici v porovnaní s prvým
kolom mierne vyššiu účasť. Prichádza nám očividne viac mladých ľudí než predtým, uviedla
predsedníčka komisie tretieho okrsku Jaroslava Mádlová. Predpokladá, že vyše 60-percentnú
celkovú volebnú účasť spred dvoch týždňov dnes prekonajú. Naproti tomu v neďalekom
ôsmom okrsku prišli podľa predsedníčky Dagmar Lapšanskej zatiaľ prevažne starší ľudia. V
oboch okrskoch prebiehajú voľby V centre B. Bystrice volebná účasť rozdielna.
Na prezidentský post podporili kandidáta SDĽ Jána Králika
Podpora kandidáta SDĽ na post prezidenta SR, primátora Banskej Bystrice Jána Králika, ako
aj aktivity politických strán v prvom polroku 2004 boli predmetom rokovania vedení Strany
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demokratickej ľavice a Sociálnodemokratickej strany Slovenska za účasti ich predsedov Ľ.
Petráka a J. Volfa. Hlavným kritériom SDSS pre podporu prezidentského kandidáta je trvalé a
dôsledné presadzovanie sociálno-demokratických hodnôt. Obe strany sa zhodli, že kandidát
SDĽ spĺňa tieto kritériá, a preto členovia a sympatizanti SDSS by Jána Králika mohli
podporiť v prezidentských voľbách. Pod kandidatúru Jána Králika sa podpísalo 25 131
občanov.Predseda Petičného výboru za kandidatúru Jána Králika na post prezidenta SR Ján
Richter 29.1.2004 odovzdal predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Hrušovskému petičné
hárky s podpismi od občanov pod petíciu Ľavicová prezident. Pod kandidatúru primátora
Banskej Bystrice Jána Králika, ktorého do prezidentských volieb navrhla Strana
demokratickej ľavice, sa podpísalo 25 131 občanov na 890 petičných hárkoch. Podľa
predsedu petičného výboru Jána Richtera jednou z prvoradých úloh nového prezidenta SR
musí byť vytváranie konsenzu a spoločenskej solidarity na čo najširšom základe.
Predpokladom pre vznik celospoločenského konsenzu je vyváženosť rozloženia politických
síl na slovenskej politickej scéne. Pre súčasnosť, ale i budúcnosť je nebezpečné, aby
pravicovej vláde a pravicovému parlamentu slúžil pravicový prezident. Práve preto by bolo
zmysluplné obsadiť tento post ľavicovým politikom. Som kandidát z ľudu, tvrdil primátor
Banskej Bystrice.Primátor Banskej Bystrice Ján Králik sa rozhodol kandidovať za SDĽ v
prezidentských voľbách preto, lebo z doteraz známych kandidátov žiaden nezastupuje ľavicu.
Keď to má byť za ľavicu, tak by to mal byť kandidát, ktorý je z ľudu. V minulosti
deklarované ľavicové cítenie lídra HZD a kandidáta na prezidenta Ivana Gašparoviča ako aj
súčasného prezidenta Rudolfa Schustera Králik nechcel komentovať.Podľa neho je tiež
predčasné hovoriť v čase pred kampaňou o svojej ponuke voličom i hodnotiť svoje šance.
Ešte nie sú známi všetci kandidáti ani moja definitívna kandidátka. Čo ak sa nenazbiera
pätnásťtisíc podpisov? dodal Králik. Králika za prezidentského kandidáta vybrala Strana
demokratickej ľavice spomedzi viacerých návrhov. Podpisy za jeho kandidatúru budú zbierať
členovia strany, on sám sa pri tom angažovať nebude. SDĽ bude o podpore Králika rokovať
so všetkými ľavicovými stranami i s nepolitickými subjektmi, napríklad s odborármi.
Primátor Banskej Bystrice si nemyslí, že je v súčasnosti dostatočne známym kandidátom, ale
ako povedal, na to je volebná kampaň. Predstavu o vedení kampane zatiaľ nemá, pretože
podľa neho je to vždy vecou volebných štábov.

.
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Nadácia Zdravé mesto ponúkla 600-tisíc na rozvoj ihrísk
Komunitná nadácia Zdravé mesto ponúkla spolu 600-tisíc korún na podporu rozvoja ihrísk v
Banskej Bystrici. Mimovládne organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, školy i neformálne
skupiny občanov mohli svoje projekty na výstavbu a opravu detských, športových a
dopravných ihrísk predkladať nadácii do 18. júna 2004. Grantové kolo bolo rozdelené na dve
kategórie, a to projekty s rozpočtom do 20-tisíc a projekty s rozpočtom do 100-tisíc korún.
Dana Valentková z nadácie Zdravé mesto predpokladá, že podporia jeden až dva väčšie
projekty a vyše desať menších. Peniaze na podporu projektov pochádzajú zo spoločného
fondu nadácie a mesta Banská Bystrica, ktoré poskytlo polovicu prostriedkov. Doteraz sme
ihriská podporovali v rámci všeobecných grantových kôl, špecificky zamerané kolo sme
vyhlásili prvýkrát, uviedla Dana Valentková. Sídlo nadácie Zdravé mesto je na Komenského
ulici 21 v Banskej Bystrici. Komunitná nadácia Zdravé mesto podporuje zvyšovanie kvality
života a zlepšovanie životného prostredia v mestách Banská Bystrica, Sliač a Zvolen a ich
okolí. Ročne prispeje na realizáciu približne 100 projektov v hodnote milión korún.

Nové partnerské mesto - srsbský Vršac
V júni 2004 s mestom Vršac Mesto banská Bystrica slávnostne podpísalo Deklarácia o
spolupráci so srbským mestom Vršac. Mesto je známe svojou vinohradníckou kultúrnou
tradíciou, výborným športom a medzinárodnými folklórnymi festivalmi. Má chemický
priemysel a starobylú kultúru. Rodák z Vršaca, občan Banskej Bystrice, psychiater MUDr.
Milan Ignjatovič sa usiloval o prepojenie partnerských ťahov už od roku 1997.

15. výročie novemrovej revolúcie
Zapálením

sviečok

si

v podvečer

novemrovej

nežnej

revolúcie

roku

1989

na

banskobystrickom Námestí SNP pripomenulo historické udalosti asi 40 osôb – sympatizantov
a protagonistov nežnej revolúcie a zástupcov tretieho sektora v meste. Priomínali si 15.
výročie pádu komunistického systému na Slovensku. Podľa bývalého člena Krajského
koordinačného centra VPN v Banskej Bystrici Pavla Katreniaka podujatie nijako
nepropagovali a neorganizovali ako míting, preto ich ani menší počet účastníkov nesklamal.
Na protestné zhromaždenia, ktoré vo viacerých mestách organizovali komunisti, reagoval
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slovami: “Mali sme byť vtedy na nich tvrdší.” Komunisti v novemrovom

popoludní

organizovali protestný míting aj v meste Zvolen. Zišlo sa na ňom asi sto ľudí. Na miesto prišli
aj zvolenskí aktivisti nežnej revolúcie, ktorí počas prejavov komunistov

hlasno trúbili

klaksónmi svojich áut.

Nadácia Ekopolis
Projekt ENVIRO podporujúci kultúrne a prírodné dedičstvo odmení víťazné myšlienky. Za
víťazný projekt v súťaži Cena kultúrneho a prírodného dedičstva jeho autor mal vypísanú
hlavnú národnú cenu tisíc dolárov alebo medzinárodnú cenu päť tisíc dolárov. Projekt mal byť
zameraný na zachovanie a primerané využitie prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne.
Uzávierky boli do 9. septembra 2004 a prijímali sa na adrese Nadácia Ekopolis, Komenského
21, 974 01 Banská Bystrica. Súťaž vyhlásilo konzorcium Environmental Partnership
Consortium (EPC) šiestich nezávislých sesterských nadácií v Poľsku, Česku, na Slovensku, v
Maďarsku, v Rumunsku a Bulharsku. Jeho poslaním je podporovať komunitné,
environmentálne a občianske aktivity. Na Slovensku je členom konzorcia Nadácia Ekopolis.
Do súťaže sa mohli zapojiť len tie projekty, ktoré grantom podporila Nadácia Ekopolis a ktoré
sa ukončili od 10. augusta 2002 do 10. augusta 2004. Ako médiá informovala nadácia,
víťazný projekt by mal vychádzať z lokálnej iniciatívy, zo spoločného záujmu a úsilia
miestnych ľudí, obce a domácich združení. Mal by zlučovať ochranu prírodného a kultúrneho
dedičstva, byť inovatívny a modelový. Projekty môže prihlásiť organizácia, ktorá ho
uskutočnila alebo aj iná organizácia a jednotlivec. Správna rada konzorcia EPC vyberie jeden
víťazný projekt v každej krajine, ktorý získa tisíc dolárov. Regionálna výberová komisia
vybrala spomedzi piatich projektov ocenených v jednotlivých krajinách jeden, ktorý získa
hlavnú Cenu kultúrneho a prírodného dedičstva - päť tisíc dolárov. Ceny odovzdali EPC na
výročnom stretnutí 27. - 28. októbra v Bratislave.

Krajskí poslanci
Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) si na prvom tohtoročnom
zasadnutí 30. januára schválili 80-percentné zvýšenie svojich odmien. S účinnosťou od
začiatku roka tak budú namiesto doterajších päťtisíc poberať mesačne deväťtisíc korún. Ešte
výraznejšie si prilepšia podpredsedovia komisií, ktorým sa odmeny zdvihli z 5 500 na 10 000
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korún a predsedovia komisií so zmenou zo 6 000 na 12 500 korún mesačne. Podpredseda
BBSK bude mesačne dostávať 19 000 korún. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami,
prislúcha mesačná odmena 1 300 korún. Predseda BBSK Milan Marčok na tlačovej besede
uviedol, že zvýšenie odmien je adekvátne pribúdajúcim povinnostiam a tvrdej práci
poslancov. Najmä v súvislosti so školstvom, keď poslanci sú členmi školských rád, čo ich
zaneprázdňuje. Zastupiteľstvo zasadá raz mesačne, komisie raz alebo dvakrát mesačne a
poslanci majú tiež rôzne zasadnutia vo svojich regiónoch, povedal Marčok. Dodal, že odmeny
banskobystrických krajských poslancov, ktoré boli doteraz spomedzi samosprávnych krajov
najnižšie, budú teraz po Košiciach s desaťtisícovými a Nitre s deväťapoltisícovými odmenami
tretie najvyššie. So zvýšením odmien sa už počítalo v tohtoročnom rozpočte BBSK, pôjde na
ne zhruba o štyri milióny korún viac. Marčok opäť pripomenul svoj názor, že krajské
poslanecké zbory by sa mali profesionalizovať. V budúcom volebnom období by to po
zákonnej úprave išlo. Samozrejme, musel by sa znížiť aj ich počet zhruba na polovicu,
uviedol. Podľa neho by sa tak v rozpočte položka na odmeny, respektíve plat poslancov
nemenil. Na otázku, či by profesionálni poslanci namiesto súčasnej deväťtisícovej odmeny
mali 18-tisícový plat však uviedol, že plat v krajských parlamentoch by mal byť približne o
štvrtinu menší než v Národnej rade. V súčasnosti má kraj 49 poslancov. Medzi nimi je viacero
štátnych úradníkov, piati prednostovia obvodných úradov a niekoľko primátorov a starostov.
Okrem mesačných odmien majú banskobystrickí krajskí poslanci nárok na paušálne náhrady
od 600 do 2 200 korún mesačne podľa vzdialenosti trvalého bydliska od sídla župy. Podľa
schválených zásad odmeňovania majú k dobru dve neúčasti na zasadnutiach zastupiteľstva
alebo komisie v roku. Za každú ďalšiu neúčasť strácajú nárok na mesačnú odmenu. Rovnaké
pravidlo platí aj pre členov komisií z radov neposlancov.
Predaj polikliník
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ponúkne svojich päť polikliník na predaj, o
správu majetku štyroch nemocníc sa budú môcť uchádzať v súťaži neziskové organizácie.
Vyplýva to z koncepcie transformácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti BBSK, ktorú
schválili poslanci župného parlamentu. Podľa pôvodného návrhu koncepcie, ktorú vypracoval
Úrad BBSK a komisia zdravotníctva župného zastupiteľstva, mali majetok BBSK v
nemocniciach dostať do správy neziskové organizácie, ktoré by vznikli z nemocníc.
Polikliniky mal dať BBSK podľa predloženého návrhu do prenájmu. Dlhy zdravotníckych
zariadení mali zostať na BBSK. Vedúci odboru zdravotníctva Úradu BBSK Richard
Rišňovský po hlasovaní uviedol, že koncepcia pozmenená poslancami, proces transformácie
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zdravotníckych zariadení predĺži, čo môže znamenať hrozbu exekúcií. Koncepciu tvrdo
kritizoval poslanec Národnej rady SR Milan Murgaš. Vo svojom vystúpení na pôde
banskobystrického župného zastupiteľstva ju označil za cestu k tunelovaniu zdravotníckych
zariadení. To nie je nič iné, len návod do učebnice čiernej ekonomiky, ako tunelovať
zariadenie verejného sektora prostredníctvom súkromných inštitúcií, ktoré žijú pod pláštikom
neziskových organizácií, povedal Murgaš. Podľa Rišňovského sa nedá hovoriť o tunelovaní.
Samosprávny kraj bude dokonale informovaný o dianí v neziskovej organizácii a akonáhle sa
tam niečo bude diať, budeme mať možnosť odstúpiť od zmluvy o správe majetku. Tým
pádom skončila nezisková organizácia s výkonom zdravotnej starostlivosti a vracia sa všetko
naspäť, povedal Rišňovský. V pôsobnosti BBSK sú nemocnice v Lučenci, Žiari nad Hronom,
Zvolene a Rimavskej Sobote a polikliniky v Detve, Banskej Bystrici, Fiľakove, Poltári a
Tornali.
Karanténna stanica pre opustené zvieratá v prevádzke
Karanténnu stanicu pre túlavé, zabehnuté alebo opustené zvieratá uviedli v roku 2004 do
prevádzky vo Zvolene. Spoločne ju začnú prevádzkovať mestá Banská Bystrica a Zvolen.
Zariadenie na zvolenskom mestskom pozemku kúpilo mesto Banská Bystrica od súkromného
prevádzkovateľa za 1,218 milióna korún. Stanica má 60 kotercov a prevádzkovú budovu s
veterinárnou stanicou. Slúžiť bude na dočasné umiestnenie zvierat neznámeho pôvodu, ktoré
chytia v oboch mestách a prípadne aj v okolitých obciach. Bude tiež týmto zvieratám
vyhľadávať pôvodných, respektíve nových majiteľov. Náklady na veterinárne vyšetrenie,
liečbu a vakcináciu zvierat sa budú uhrádzať z mestského rozpočtu. V prípade vrátenia
zvieraťa majiteľovi náklady dodatočne uhradí on.

Hospodársky život
Hospodársky život v meste v roku 2004 sa niesol v znamení Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica a priority jeho rozvoja na roky 2004 – 2006,
riešenia problematiky odpadového hospodárstva v meste Banská Bystrica po aplikácii zákona
č. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Útvar Mestskej
polície a mestského úradu pomáhal pri riešení koncepcie problematiky odpadového
hospodárstva v prvom polroku 2004, zmien dopravy a parkovania v centre mesta , výstavby
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multifunkčného strediska Európa na Troskách, začiatku výstavby elektrifikácie trate Zvolen Banská Bystrica, problémami v mestskej hromadnej doprave.
.

MHD a cestovné
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. Dôvodom týchto zmien bolo 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 so žiadnou
dotáciou nepočíta. Banskobystričania napriek avizovanému zvýšeniu cestovného v mestskej
doprave (MHD) stále cestovali za nezmenené ceny. Banskobystrický samosprávny kraj
(BBSK) totiž zatiaľ nerozhodol o novom cenovom výmere, hoci žiadosť na určenie
maximálnej ceny cestovného na tento rok mu dopravca SAD-Banskobystrická dopravná
spoločnosť (BBDS) predložil ešte 16. decembra. Táto žiadosť však neobsahovala žiadne
podklady, na základe ktorých by BBSK mohol opodstatnenosť zvýšenia maximálnej ceny
cestovného aobmedzenia poskytovania zliav pre občanov mesta aprímestských častí posúdiť,
uviedla vedúca odboru financií Úradu BBSK Elena Chudá. Dodala, že od dopravcu si
podklady vyžiadali 29. decembra, dosiaľ ich však nedostali. BBDS požaduje zvýšiť cenu
základného cestovného zo súčasných 13 na 17 korún a zrušiť sociálne zľavyÚrad BBSK si od
BBDS vyžiadal medzi podkladmi napríklad metodiku účtovania vnútrofiremných nákladov
avýnosov, prevádzkovej asprávnej réžie na rok 2005, ďalej výpočet ceny výkonov za
pravidelnú mestskú dopravu osôb včlenení podľa priloženej tabuľky za roky 2003 a 2004 a
predpoklad na rok 2005 či prehľad poskytnutých zliav vroku 2003, 2004 a predpoklad na rok
2005. Dopravca vo svojom návrhu cenového výmeru tiež jasne nedefinoval podmienky
prepravy osôb, zvierat, batožín a podobne, krajská samospráva ho preto požiadala doplniť aj
tieto údaje.
Mesto odmietlo financovať MHD
Primátor Banskej Bystrice sa rozhodol pre radikálne riešenie financovania Mestskej
hromadnej dopravy. V rozpočte na budúci rok nedá dopravcovi ani korunu. Mesto navrhlo
zrušiť všetky zľavy a ponechať vývoj v MHD na komerčnej báze. Primátor mesta Ján Králik
šokoval svojim zámerom najmä dopravcu. Ak sa návrh v zastupiteľstve presadí, cestovný
lístok MHD bude stáť 18 korún! Zrušia sa zľavy pre deti, žiakov, dôchodcov i zdravotne
postihnutých. Výrazne sa zredukujú spoje, do niektorých častí mesta už autobusy premávať
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nebudú. Pôvodný zámer: navýšiť dane pre obyvateľov mesta, aby sa vykryla zrušená štátna
dotácia na MHD, - nevyšiel. Mesto by totiž získalo do rozpočtu iba deväť miliónov korún,
potrebných je 52 miliónov! Návrh mesta je tak jednoznačný - žiadne dotácie, žiadne zľavy. V
Žiline a v Prešove vyčlenili mestá na MHD okolo 80 miliónov korún. V Banskej Bystrici sa
riešil plčivý roblém mestskej hromadnej dopravy počas celého roka.

O cestovnom v MHD
Koncom roka 2004 Banskobystričanom hrozilo, že od Nového roka budú za jazdu mestskou
dopravou (MHD) platiť namiesto súčasných 13 korún o tri až štyri koruny viac. Zrušia sa tiež
všetky zľavy a deväť z terajších 27 liniek, vrátane oboch nočných. Ďalších 11 liniek sa
obmedzí alebo presmeruje. Redukcia spojov sa bude týkať v prvom rade okrajových častí
mesta. Takýto scenár sa uskutoční, ak mesto neposkytne Slovenskej autobusovej dopraveBanskobystrickej dopravnej spoločnosti (SAD-BBDS), ktorá MHD v meste prevádzkuje,
žiadnu dotáciu na výkony vo verejnom záujme. Na decembrovej tlačovej besede o tom
informovali riaditeľ a dopravný námestník SAD-BBDS Igor Korniet a Ján Žambor. O
vypracovanie variantu prevádzky MHD v meste za podmienok nulovej dotácie a nulových
zliav požiadal spoločnosť listom primátor Ján Králik. V návrhu rozpočtu mesta, ktorý
zastupiteľstvo schvaľovalo 21. decembra, sa s dotáciou na MHD nepočítalo. Tento rok dostala
SAD-BBDS na prevádzku MHD v Banskej Bystrici 54-miliónovú dotáciu zo štátneho
rozpočtu, čo pokrýva zhruba 30 percent prevádzkových nákladov. Doterajší rozsah služieb a
za rovnaké cestovné je podnik schopný poskytovať aj na budúci rok len za podmienky, ak by
podobnú sumu dostal od mesta. Pri zvýšení ceny cestovného sa vedenie SAD-BBDS obáva
ďalšieho odlivu cestujúcich. V roku 2003 totiž znamenalo zvýšenie o korunu úbytok takmer
15 percent cestujúcich, v tomto roku sa cena lístka zvýšila tiež o korunu, čo odradilo ďalších
takmer deväť percent cestujúcich. Nárast individuálnej dopravy spôsobuje v meste už v
súčasnosti zápchy, pre ktoré meškajú spoje MHD. "Odbúranie všetkých zliav zasiahne
najslabšiu sociálnu vrstvu, ako sú študenti, dôchodcovia a zdravotne postihnutí ľudia a
odľahlé časti Banskej Bystrice, ktoré majú problematickú dostupnosť do centra," povedal
Korniet. Podľa Žambora by zrušenie dotácie znamenalo, že MHD najazdí namiesto
tohtoročných 4,32 milióna kilometrov o 640 000 kilometrov menej. "Ak znížime výkony, tak
musíme znížiť aj počet zamestnancov," dodal Žambor. Základné cestovné v banskobystrickej
MHD je v súčasnosti 13 korún. Polovičnú sadzbu platia žiaci, študenti a dôchodcovia, 100percentnú zľavu majú cestujúci do šesť a nad 70 rokov, zdravotne ťažko postihnutí, vojaci a
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odbojári. Kým pred dvoma rokmi sa banskobystrickou MHD prepravilo 23 miliónov
cestujúcich a pred rokom 19,6 milióna cestujúcich, tento rok ich bude len okolo 17,7 milióna.

Zmena dopravy a parkovania v centre mesta
Nový systém riadenia dopravy a parkovania v centrálnej mestskej zóne Banskej Bystrice
chcela ešte tento rok spustiť mestská spoločnosť MBB. Optimalizáciu dopravy bude riešiť
svetelnou signalizáciou, dopravným značením s premennými symbolmi, navádzaním dopravy
na cieľ a zmenou organizácie parkovania. Vo svete sú takéto technologické nástroje známe
ako progresívne riadenie dopravy, uviedol predseda predstavenstva MBB Miroslav Kollár.
Podľa neho automobilová doprava v Banskej Bystrici rastie rýchlejšie, než predpokladali
prognózy vývoja a efektívnosť súčasnej regulácie dopravy v centrálnej mestskej zóne už
dosiahla svoje maximum pred niekoľkými rokmi. Systém parkovacích automatov a následne
zakladania papúč alebo iných represívnych opatrení sa nám vidí zastaraný, uviedol. Vysvetlil,
že parkovné v mestskej zóne sa bude po novom vyberať podobne ako na parkoviskách
niektorých nákupných centier v Bratislave. Vodiči budú platiť pri výjazde z mestskej zóny, ak
sa v nej zdržia dlhšie ako stanovený čas, do ktorého bude pobyt v zóne bezplatný. Navyše
premenná dopravná signalizácia bude vodičov v reálnom čase navigovať na voľné parkovacie
miesta. Ak chce niekto dlhšie parkovať v zóne, zaplatí viac. Na dlhšie parkovanie sú určené
okrajové parkoviská, ktoré v súčasnosti zívajú prázdnotou. Tam sa bude platiť menej, dodal
Kollár. Konkrétne parametre a detaily nového systému vypracuje MBB na základe
dopravného prieskumu. Ten sa uskutoční 6. mája od 6:00 do 18:00, keď bude 400 študentov
stredných škôl v dvoch zmenách zapisovať štátne poznávacie značky vozidiel. Zistí sa tak,
koľko vozidiel a ako dlho sa v určitom čase zdržiava v jednotlivých častiach centrálnej zóny
mesta. Takto zistíme aj atraktívnosť každej ulice a parkoviska v centre mesta, čo môže mesto
využívať aj pri iných investičných zámeroch, uviedol Kollár. Pri organizácii prieskumu MBB
spolupracuje s mestskou aj štátnou políciou, aby bola zaistená bezpečnosť sčítačov. Výsledky
dopravného prieskumu a na ich základe vypracovaný návrh nového systému riadenia dopravy
a parkovania by MBB mala mať do konca júna, nový systém chce spustiť na jeseň. Finančne
má jeho realizáciu pripravenú. Poznávacie značky vozidiel, ktoré sa budú pohybovať v
centrálnej mestskej zóne Banskej Bystrice, budú zapisovať stredoškolskí študenti. Pôjde o
dopravný prieskum, ktorým chce banskobystrická mestská spoločnosť MBB zistiť frekvenciu
dopravy v jednotlivých uliciach centra a zaťaženosť parkovísk. Vozidlá bude sčítavať 400
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študentov v dvoch zmenách, ich bezpečnosť zaručí mestská aj štátna polícia. Študenti nebudú
nijako označení.Prieskumom zistíme, koľko vozidiel sa ako dlho v určitom čase zdržiava v
jednotlivých častiach centrálnej zóny mesta. Budeme poznať atraktívnosť každej ulice a
parkoviska v centre mesta, čo môže mesto využívať aj pri iných investičných zámeroch,
uviedol predseda predstavenstva Miroslav Kollár. Z údajov získaných prieskumom chce MBB
vychádzať pri príprave nového systému riadenia dopravy a parkovania v centrálnej mestskej
zóne. Optimalizáciu dopravy bude riešiť svetelnou signalizáciou, dopravným značením s
premennými symbolmi, navigovaním dopravy na cieľ a zmenou organizácie parkovania.
Systém parkovacích automatov a následne zakladania papúč alebo iných represívnych
opatrení sa nám vidí zastaraný, povedal Kollár.

Nápor snehu v meste
Napriek náporovému hustému sneženiu sa zjazdnosť hlavných komunikácií v Banskej
Bystrici podarilo udržať. Sneh nepretržite odpratávalo vyše 50 zamestnancov a zhruba 20
mechanizmov firiem Mis a Ganz, ktoré údržbu komunikácií pre magistrát zabezpečujú. Celú
noc snežilo, napadlo zhruba 40 centimetrov nového snehu, to mesto už dávno nezažilo.
Mechanizmy išli v plnom nasadení podľa operačného plánu. Úzka bola spolupráca so SAD.
Cesty prvej triedy boli udržané zjazdné nepretržite. Najhoršie boli na tom vnútroblokové
komunikácie. Tie mali až tretí sled dôležitosti : “Rrobíme ich teraz”, povedal majiteľ firmy
MIS Milan Smädo. Snažili sa, aby boli tieto cesty vyčistené. Keďže ráno prestalo snežiť,
niektoré mestské komunikácie prvej triedy boli už iba mokré. Vyčistenie chodníkov v centre
mesta zabezpečili ráno majitelia, respektíve správcovia priľahlých budov. Údržbu ostatných
chodníkov v meste má na starosti firma Ganz. Napriek 40 cm boli snehu mestské
komunikácie zjazdné a priechodné.

Referát pre podnikanie a mestské organizácie
Referát pre podnikanie a mestské organizácie v rámci svojich činností uzatváral nájomné
zmluvy na pozemky pod stálymi predajnými stánkami ako sú stánky s novinami a tlačovinou,
stánky s predajom zeleniny, zmrzliny atď. V tejto oblasti nie je zaznamenaný vývoj, nakoľko
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sa jedná o existujúce stánky dočasného charakteru /do doby verejného záujmu/ a nie je
povoľované umiestnenie nových zariadení. Ročný nájom z týchto prenájmov činí 676 995,Sk, kde oproti rokov 2003 – 2004 bol zaznamený len jeden nový prípad a to prenájom
pozemku pre Orange, a.s. Bratislava v sume 195 655,- Sk. Ako náhradu za zrušenie poplatku
z reklamy Mesto Banská Bystrica uzatvára nájomné zmluvy pre účel uskutočnenia reklamnopropagačných tzv. promo akcií, kde od roku 2004 bol vyinkasovaný nasledovný nájom:
rok

2004

reklamno-propagčné

promo akcie

305 000

V dňoch 27. - 29. augusta 2004 sa konali v priestoroch Múzea SNP a jeho okolí, ako aj na
Nám. SNP celoslovenské oslavy 60. výročia SNP za účasti priamych účastníkov SNP,
ústavných činiteľov SR a zahraničných i mnohých ďalších významných hostí. Hlavný
organizátor tejto akcie – Krajský úrad v BB sa obrátil na referát so žiadosťou o zabezpečenie
občerstvovacích služieb pre účastníkov osláv.
Začala výstavba elektrifikácie trate Zvolen –Banská Bystrica
Za účasti ministra dopravy Pavla Prokopoviča

a štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a

telekomunikácií Mikuláša Kačaljaka 14. decembra slávnostne začali výstavbu elektrifikácie železničnej trate
Zvolen - Banská Bystrica. Očakávaný začiatok výstavby elektrifikácie trate Zvolen - Banská Bystrica podľa
generálneho riaditeľa Železníc SR Romana Veselku bude pokračovať elektrifikáciou ďalšieho úseku, ktorým by
mala byť trať Zvolen – Fiľakovo. V rámci elektrifikácie 22-kilometrového úseku by sa mali tiež zmodernizovať
riadiace zabezpečovacie zariadenia v troch staniciach. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 1,1 mld. Sk,
pričom 75 % nákladov bude financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Zvyšné
prostriedky budú smerovať zo štátneho rozpočtu. Elektrifikácia spomínanej trate by podľa generálneho riaditeľa
Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Romana Veselku mala zlepšiť kvalitu cestovania a zrýchliť spojenie s
Bratislavou. Zároveň sa zlepší aj ekológia dopravy a zvýši výkonnosť a bezpečnosť. Okrem samotnej
elektrifikácie si tento projekt vyžiada aj prestavbu železničného mosta cez Hron v Banskej Bystrici, práce na
železničnom spodku a zvršku, ako aj stavebné úpravy pozemných objektov. Na trati v súčasnosti prejde 18 tis.
osobných vlakov ročne, ktoré prepravia približne 17 mil. cestujúcich. Podľa Veselku plánujú ŽSR elektrifikáciu
ďalšiu úseku, ktorým by mala byť trať Zvolen - Fiľakovo. Elektrifikácia tohto úseku je jedným z piatich
projektov, ktorý bol zaradený do čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zdôraznil Veselka. V súčasnosti sa na túto trať pripravuje projektová dokumentácia, pričom tender na stavbu
plánujú ŽSR podľa neho vyhlásiť koncom budúceho roka, resp. v roku 2006. O elektrifikácii ďalšej trate v úseku
Banská Bystrica - Martin zatiaľ ŽSR neuvažujú, uzavrel Veselka. Elektrifikácia spomínanej trate by podľa
generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Romana Veselku mala zlepšiť kvalitu cestovania a
zrýchliť spojenie s Bratislavou. Zároveň sa zlepší aj ekológia dopravy a zvýši výkonnosť a bezpečnosť. Okrem
samotnej elektrifikácie si tento projekt vyžiada aj prestavbu železničného mosta cez Hron v Banskej Bystrici,
práce na železničnom spodku a zvršku, ako aj stavebné úpravy pozemných objektov. Na trati v súčasnosti prejde
18

tis.

osobných

vlakov

ročne,

ktoré

prepravia

približne

17

mil.

cestujúcich.
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Radvanský jarmok
V roku 2004 sa jarmok konal už v novo vytvorenej lokalite centrálnej mestskej zóny. Rozšíril
sa priestor pre stánky s občestvením i detský kútik pre našich najmenších (tiché atrakcie –
nafukovacie skákacie hrady, elektroautíčka), predaj spotrebného tovaru v Dome kultúry bol už
organizovaný v rámci RJ. V roku 2004 pre zvýšenie úrovne a kvality poskytovaných služieb
Mesto BB prostredníctvom RPMO pripravil podmienky na výrobu pätnástich

nových

drevených predajných stánkov – domčekov určených na predaj občerstvenia, RPMO
zabezpečil rozšírenie kapacít na kultúrne a hygienické stolovanie i dostatočný počet
mobilných WC spolu so službou ich čistenia. V roku 2002 z dôvodu pretrvávajúcich
problémov s nevhodnosťou prostredia areálu "Plážového kúpaliska" najmä v prípade
daždivého počasia (blato, voda, nedostatok priestoru) bola na návrh RPMO vybraná nová
lokalita konania RJ - Nám. Ľ. Štúra v okolí "starého Tesca", Trosky. Časť tohto priestoru
(Trosky) však bola ku koncu roku 2002 odpredaná z majetku mesta novému majiteľovi za
účelom výstavby obchodného centra Europa. V roku 2003 prípravu a organizáciu RJ
ovplyvnila návšteva pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, ktorá prebiehala práve v čase,
keď sa zvykol konať tradičný RJ. A tak sa po prvýkrát konal Radvanský jarmok v lokalitách
Nám. Š. Moysesa, Nám. SNP, Dolná ul. (ľudovo-umelecké výrobky), Vajanského nám.
(občerstvenie) a Štefánikovo nábrežie (zábavná technika a atrakcie). Z dôvodu veľmi
pozitívnych ohlasov od občanov i návštevníkov mesta RPMO vypracoval projekt RJ i pre
budúce roky.
Špecializované výstavné podujatia v Banskej Bystrici
Výstava Šport línia
V dňoch 22. - 24. septembra sa vo výstavnom areáli v Banskej Bystrici uskutočnila 10.
najväčšia športová výstava na Slovensku Šport Línia, 7. výstava hotelierstva, nápojov a
priemyslu cestovného ruchu Hotel a 1. výstava cestovného ruchu a komplexnej vybavenosti
stredísk CR Slovenská zima. Na súbežných podujatiach sa zúčastnilo 156 vystavovateľov na
čistej výstavnej ploche 3 440 m2, čo je oproti predchádzajúcemu roku výrazný nárast počtu
vystavovateľov o 11 %, pričom výstavná plocha sa zväčšila o viac ako 20%. Organizátori
výstavy zaregistrovali záujem zahraničných spoločností o presadenie svojich výrobkov na
slovenskom trhu, čo sa prejavilo nárastom zahraničných vystavovateľov hlavne z Českej
republiky, Poľska a Rakúska. Výstavy navštívilo vyše 12 000 návštevníkov, prevažne z radov
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odbornej verejnosti.

Kontraktačný

charakter

výstav

zvýraznili

odborné

podujatia,

pripravované v spolupráci so Zväzom hotelov a reštaurácií SR, Slovenskou agentúrou pre
cestovný ruch a Ministerstvom školstva, na ktorých sa zúčastnilo 380 poslucháčov.

Výstava Hotel
V roku 2004 mala výstava 63 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche vyše 1 200 m2
9 odborných podujatí a zaujímavý sprievodný program. Výstava Hotel naplnila svoje ciele prispieť k zlepšeniu technickej infraštruktúry zariadení cestovného ruchu a kvality nimi
poskytovaných služieb. Pre návštevníkov bola pripravená komplexná ponuka tovarov a
služieb pre hotelierstvo, reštauračný business a catering, široká ponuka hotelového nábytku,
gastrotechnológií a vybavenia hotelov. Záujem o rozvoj cestovného ruchu sa prejavil v počte
poslucháčov kvalitne pripraveného odborného programu, kde sa 9 seminárov zúčastnilo 260
návštevníkov. Pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a odbornú klientelu pripravila
Slovenská agentúra cestovného ruchu informačný deň na tému Štrukturálne fondy a cestovný
ruch, firma BIC Banská Bystrica zorganizovala ukážku reálne vypracovaného projektu na
využitie štrukturálnych fondov. Firmy PTK ECHO a Datalock, a.s., pripravili v spolupráci s
odbornými garantmi podujatia na aktuálne témy: Orientácia hotelov na business klientelu,
Podnikanie rodinných firiem v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, Ako môžu hotely a
reštaurácie zvýšiť svoje zisky, Franchising v gastronómii a Zefektívnenie hotelového a
gastronomického

manažmentu

prostredníctvom

využitia

dostupných

informačných

technológií. Novinkou medzi sprievodnými podujatiami bol Hoteliér golf cup Slovakia, ktorý
sa uskutočnil dňa 24. a 25. septembra v Golfovom areáli Gray Bear Tále. Šport Línia =
potvrdila dominantné postavenie medzi športovými výstavami na Slovensku, vyše 100
vystavovateľov na čistej výstavnej ploche viac ako 2 200m2 - po prvý krát špecializovaná
výstava stanov a celoslovenský seminár Perspektívy rozvoja športu na Slovensku. Na
jubilejnom 10. ročníku najväčšej športovej výstavy na Slovensku Šport Línia sa predstavilo
množstvo svetoznámych značiek z rôznych športových odvetví, ktoré prezentovali širokú
škálu výrobkov, vrátane obuvi, tenisového a bedmintonového sortimentu, ale aj potrieb pre
vodné a zimné športy. Okrem tradičných značiek zaujali aj novinky od českých
vystavovateľov a po prvý krát na Slovensku aj špecializovaná výstava stanov. V porovnaní s
minulými vzrástlo medzinárodné zastúpenie firiem so športovým sortimentom, ktoré ponúkli
svoje produkty na slovenskom športovom trhu. Ministerstvo školstva SR, sekcia štátnej
starostlivosti o šport zorganizovala celoslovenský seminár PERSPEKTÍVY ROZVOJA
ŠPORTU NA SLOVENSKU, ktorého sa zúčastnilo 135 poslucháčov. Seminár sa zameral na
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témy týkajúce sa organizácie a financovania športu, pripravovaného zákona o športe,
sponzoringu a problematiku regionálneho športu. Záštitu nad seminárom prevzal minister
školstva Martin Fronc a aktívne sa do programu zapojili zástupcovia jeho rezortu, ako aj
najväčších športových zväzov. V areáli výstaviska napriek nepriaznivému počasiu prebiehal
pestrý sprievodný program. Jeho súčasťou boli exhibície špičkových športovcov v pretláčaní
rúk, ako aj tretieho z majstrovstiev sveta v kulturistike Juraja Vrábela. Návštevníkov určite
zaujali ukážky bojových umení, streetballový turnaj, strelecký trenažér a súťaž v patovaní o
zaujímavé ceny.

Výstava

zimného

cestovného

ruchu

SLOVENSKÁ

ZIMA

Na 1. ročníku výstavy zimného cestovného ruchu a komplexnej vybavenosti stredísk
cestovného ruchu pod názvom sa prezentovali lyžiarske strediská Tále, Jasenská Dolina,
Šachtičky, ale aj najznámejšie východoslovenské stredisko Plejsy. Ich ponuka sa stretla
s pozitívnym ohlasom a vytvorila dobrý základ na ďalší rozvoj výstavy SLOVENSKÁ ZIMA.
Organizátori výstav udelili ceny o najkrajšiu expozíciu na výstave Hotel firme Dremont, s.r.o,
na výstave Šport Línia cenu získala firma Star Trac, s.r.o. Cena riaditeľa výstavy za
netradičnú prezentáciu a výnimočnú kvalitu služieb bola udelená firmám Infit, s.r.o, a
Montycon gastro, s.r.o.
858 - Slovenské výrobky
V banskobystrickom Dome kultúry 30. marca otvorili 14. prezentačno- predajnú výstavu 858
s podtitulom Slovenské výrobky naše pracovné miesta. Svoju produkciu bude na nej počas
troch dní vystavovať a predávať 51 firiem a 59 samostatných remeselníkov prevažne zo
stredného Slovenska. Najväčšie zastúpenie majú textilné, odevné, potravinárske a drevárske
výrobky. Výstavu 858 začali od roku 2000 tri až štyrikrát do roka organizovať
banskobystrické krajské organizácie odborových zväzov Kovo a Textil, odev, koža. V
súčasnosti akciu zastrešuje Krajská rada Konfederácie odborových zväzov (KOZ) v Banskej
Bystrici, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, združenie EAN Slovakia a Dom
kultúry Banská Bystrica. Podľa viceprezidenta KOZ Eugena Škultétyho by odborári chceli
robiť podobné podujatia vo všetkých krajoch. Závisí to však od aktivity jednotlivých
krajských rád KOZ a spolupráce s ďalšími organizátormi. Na podujatí vystavovalo 110
subjektov
K výstavbe obchodného reťazca Billa na Fončorde sa vyjadrovali občania:
Vážený pán primátor, s uspokojením sme zaznamenali Vaše vystúpenie v regionálnom
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vysielaní televízie AZTV ohľadne výstavby predajne Billa na Fončorde. Konečne si niekto
z vedenia mesta uvedomil skutočnosť, že my, obyvatelia Fončordy, tu ani po tridsiatich
rokoch bývania nemáme poriadne nákupné stredisko. Keby nebolo predajne Jednoty Krupina
na Kyjevskom námestí, tak by situácia v zásobovaní na sídlisku bola doslova
katastrofická.Pociťujeme ako nespravodlivosť aj tú skutočnosť, že Tecsobus premáva zo
železničnej stanice len po linke popri Hrone a preto je pre nás nedostupný. Zájsť miestnou
dopravou na nákup z Fončordy do Tesca však vôbec nie je jednoduché, nehovoriac o tom, že
nákup treba z Tesca doniesť v rukách na zastávku trolejbusa č. 3 pri kasárňach a potom ho tu
na Fončorde ešte vyniesť na ulice Moskovská, Tulská či Internátna. Preto sme uvítali správu,
že napriek prvému zamietnutiu výstavby predajne Billa sa táto znova snaží o nové
umiestnenie na konci školského areálu. Nepochopíme však, odkiaľ sa berú nepriaznivci, ktorí
sú proti tejto výstavbe. Občianska vôľa je predsa vyjadrená v nedávnej podpisovej akcii. Ak je
prevaha podpisov „ZA“ výstavbu tejto predajne a súhlasí s ňou aj Základná škola na
Okružnej, aj riaditeľstvo, aj rodičia, nechápeme, prečo vo viacerých komentároch novinárov
ale aj niektorých mestských poslancov je zdôrazňovaný len názor menšej skupiny ľudí, ktorí
tu Billu nechcú. Ak má byť spravodlivosť, tak musí predsa byť dôležitejšie to, čo si praje
viac občanov. Preto sa aj touto cestou prihovárame za výstavbu predajne Billa na Fončorde
a veríme, že zo svojho stanoviska neustúpite a budete nás aj naďalej podporovať, za čo Vám
ďakujeme. S pozdravom -Občania za výstavbu predajne Billa na sídlisku Fončorda

Primátor údajne porušil zásady hospodárenia ?
Primátor Banskej Bystrice Ján Králik porušil pri podpise zmluvy so žilinskou spoločnosťou
ARD platné zásady hospodárenia s majetkom mesta, zhodla sa časť mestských poslancov a
hlavný kontrolór Banskej Bystrice Zdenko Haring. Podľa zásad hospodárenia musí všetky
zmluvy s platnosťou na viac ako tri roky schváliť mestské zastupiteľstvo, čo sa pri zmluve s
ARD nestalo. V prvom bode piateho článku zmluvy sa uvádza: Táto zmluva sa uzatvára na
dobu určitú, t. j. tri roky a jej platnosť sa končí dňa 31. 12. 2007. Podpísaná však bola 2.
februára tohto roka, teda tri roky a 10 mesiacov pred uvedeným koncom platnosti.
Podľa niektorých poslancov to môže znamenať aj neplatnosť zmluvy. Je to prehmat, strašná
chyba. Prednosta alebo ten, kto zmluvu pripravoval, jednoznačne pochybil. Pripomenul tiež
svoju správu o kontrole, ktorú predložil na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Kontrola zistila závažné chyby vo viacerých zmluvách mesta. Primátor Králik vtedy vyhlásil,
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že vyvodí voči pracovníkom magistrátu sankcie. Voči zmluve o vybudovaní mestského
informačného systému (MIS) s ARD má časť banskobystrických poslancov výhrady aj pre jej
údajnú nevýhodnosť pre mesto. Firma ARD totiž podľa nej získa na tri roky bezplatný
prenájom mestského majetku. Pritom ARD už mala s mestom zmluvu, od ktorej odstúpila v
máji minulého roka. V pôvodnej zmluve na 15 rokov z januára 2002 sa ARD zaviazala
vybudovať do konca roka 2003 v Banskej Bystrici informačný systém za 80 miliónov korún,
ktorý by po ukončení zmluvy darovala mestu za korunu. Tvoriť ho mali informačné tabule,
informačné panely s dotykovou obrazovkou s prepojením na internet, rotačné presvetlené
informačné valce s údajmi o dátume, teplote a čase, modernizácia webovej stránky mesta,
bedeker o meste v knižnej aj CD podobe. Za to mala ARD od mesta v bezplatnom prenájme
stĺpy verejného osvetlenia na umiestnenie firemnej reklamy a mestské pozemky. Od roku
2003 mala ARD mestu odvádzať 20 percent z tržieb MIS, minimálne 1,5 milióna korún, po
piatich rokoch minimálne 1,8 milióna. Nová zmluva z 2. februára opäť umožňuje firme ARD
bezplatne užívať stĺpy verejného osvetlenia a mestské pozemky, ale už bez akéhokoľvek
podielu mesta na tržbách z jej komerčnej činnosti. Banskobystrické mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí

uložilo hlavnému kontrolórovi preveriť okolnosti zmluvných vzťahov

uzatvorených medzi mestom a ARD a predložiť komplexnú správu o výsledku kontroly do
aprílového zasadnutia. Zároveň odporučilo primátorovi rokovať o možnosti ukončenia
zmluvného vzťahu s ARD alebo o možnosti odstúpenia od tejto zmluvy a o výsledku
rokovania informovať mestské zastupiteľstvo na najbližšom
Zmluva mesta o informačnom systéme údajne nevýhodná
Zmluva o vybudovaní a správe mestského informačného systému (MIS), ktorú začiatkom
februára podpísal banskobystrický primátor Ján Králik, je pre mesto nevýhodná a prinesie mu
finančné škody. Tvrdil to podpredseda finančnej komisie mestského zastupiteľstva (MsZ)
Miroslav Toman a konateľ firmy N-Power Pavol Neumann. Zmluva poskytuje na tri roky
bezplatný prenájom mestského majetku žilinskej s.r.o. ARD. Firma už mala s mestom
zmluvu, od ktorej odstúpila v máji minulého roka. Na tlačovej besede Toman a Neumann
informovali, že v pôvodnej zmluve na 15 rokov z januára 2002 sa ARD zaviazala vybudovať
do konca roka 2003 v Banskej Bystrici informačný systém za 80 miliónov korún, ktorý by po
ukončení zmluvy darovala mestu za korunu. Tvoriť ho mali informačné tabule, informačné
panely s dotykovou obrazovkou s prepojením na internet, rotačné presvetlené informačné
valce s údajmi o dátume, teplote a čase, modernizácia webovej stránky mesta, bedeker o
meste v knižnej aj CD podobe. Za to mala ARD od mesta v bezplatnom prenájme stĺpy
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verejného osvetlenia na umiestnenie firemnej reklamy a mestské pozemky. Od roku 2003
mala ARD mestu odvádzať 20 percent z tržieb MIS, minimálne 1,5 milióna korún, po piatich
rokoch minimálne 1,8 milióna. Toman za zarážajúce považuje, že nová zmluva z 2. februára
opäť umožňuje firme ARD bezplatne užívať stĺpy verejného osvetlenia a mestské pozemky,
ale už bez akéhokoľvek podielu mesta na tržbách z jej komerčnej činnosti. Primátor
nerešpektoval návrh finančnej komisie MsZ založiť na vybudovanie a prevádzku MIS
Mestskú informačnú agentúru (MIA) s majetkovou účasťou mesta a súkromných firiem.
Tento návrh komisia vybrala z troch alternatív na základe analýzy, ktorú vypracoval magistrát
po

odstúpení

ARD

od

pôvodnej

zmluvy.

Podľa prednostu banskobystrického magistrátu Miroslava Muroňa celý problém nie je
profesionálny, ale osobný, pretože konateľ s. r. o. N-Power sa cíti dotknutý, že jeho firma
neuspela v konkurze, ktorý vyhrala ARD. Podľa Muroňa nie je založenie obchodnej
spoločnosti, ako ju odporučila finančná komisia, pre mesto výhodná. Najschodnejšie bolo
uzavrieť zmluvu o úprave vzťahov s firmou ARD na tri roky. Najpodstatnejšou časťou MIS, o
vybudovanie ktorej nám išlo najviac, je orientačný systém mesta. Ten už na 90 percent
vybudovala firma ARD podľa dovtedy platnej zmluvy, uviedol Muroň. Primátor Ján Králik
povedal, že zmluvu podpísal na základe odporúčaní odborných útvarov úradu.
Konateľ ARD Michal Delinčák uviedol, že po odstúpení od pôvodnej zmluvy, ktoré mesto
Banská Bystrica akceptovalo, platí stav akoby zmluva uzavretá nebola. Preto si mesto nemôže
robiť nárok na žiadne sankcie. Už sme vybudovali systém za vyše šesť miliónov korún. Buď
by sme si tie informačné tabule museli odrezať a odviezť, alebo to zostane mestu, za čo nám
ponúklo kompenzáciu, že budeme MIS spravovať ešte tri roky, povedal Delinčák.
Miroslav Toman bude požadovať, aby postup mesta pri uzatvorení novej zmluvy preveril
mestský kontrolór. Na zasadnutí MsZ 24. februára bolo navrhnuté uznesenie, aby do
prerokovania správy kontrolóra bola platnosť zmluvy pozastavená a aby sa vykonal audit
doteraz vybudovaného MIS.

Na podporu z eurofondov
Banskobystrický magistrát zatiaľ žiadosti o podporu zo štrukturálnych fondov nepodal.
Prvú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu zo štrukturálnych fondov zverejnilo
ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Konkrétne ide o predkladanie žiadostí na
Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch z Operačného programu Základná
infraštruktúra. Prostriedky z neho sú určené najmä na rekonštrukcie školských, sociálnych a
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kultúrnych zariadení. Podľa Jenčíka v Banskej Bystrici potrebujú rekonštrukciu takmer všetky
školské, sociálne a kultúrne zariadenia. Chybou ministerstva však je, že ešte pred výzvou na
predkladanie žiadostí nezverejnili aké podporné dokumenty sa budú vyžadovať, aby ich bolo
možné vopred pripraviť. Rovnako je to aj u ostatných ministerstiev, skonštatoval Jenčík

Podľa primátora robí SAD medializovanými hrozbami nátlak
Vyhláseniami o možnom zdražení cestovného v mestskej doprave (MHD) zo súčasných 13 na
17 korún sa podľa primátora Banskej Bystrice Jána Králika usiluje dopravná spoločnosť
vyvíjať nátlak na mesto a jeho občanov. Na budúci rok jej totiž mesto neposkytne na výkony
vo verejnom záujme žiadnu dotáciu, kým tento rok ešte dostala zo štátneho rozpočtu 54
miliónov. Riaditeľ SAD-Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (SAD-BBDS) Igor Korniet
pre médiá uviedol, že to bude znamenať zrušenie a obmedzenie viacerých liniek, zrušenie
nočných spojov, všetkých sociálnych zliav a zdraženie základného cestovného o tri až štyri
koruny.Primátor Králik ale médiá informoval, že vedenie SAD-BBDS mestu poslalo ešte v
polovici decembra návrh, ktorý pri nulovej dotácii počíta so zvýšením ceny cestovného na 15
korún a s komerčnými zľavami, pri ktorých by cestovné pre deti do šesť rokov stálo šesť a pre
žiakov, študentov a dôchodcov osem korún. V harmonograme sa tiež počíta so zrušením
nočných a niektorých denných liniek ako aj obmedzením a presmerovaním ďalších. Králik
verí, že zmeny od januára budú len v tomto ohlásenom rozsahu. Keď teraz posielajú na
schválenie samosprávnemu kraju cenový výmer na 17 korún, nechávajú si priestor na nátlak.
Ak by im to aj schválili, nemusia uplatniť maximálne cestovné. Ani v súčasnosti nie sú na
schválenom maxime, dodal Králik. Zdôraznil, že mesto poskytuje SAD-BBDS na využívanie
37 vlastných autobusov, dva trolejbusy, trolejové trate a výhybky v celkovej 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. Podľa neho by bolo pre mesto výhodnejšie zabezpečovať MHD vlastnou
spoločnosťou alebo byť aspoň akcionárom takej spoločnosti. SAD-BBDS správa logicky
vzhľadom na to, že ide o monopolného prevádzkovateľa MHD v Banskej Bystrici. Zostali v
pozícii, keď nepochopili, kde sa svet hýbe. Táto ich ťažkopádnosť a nehybnosť môže tejto
spoločnosti zlomiť krk. Bohužiaľ spolu s ňou aj mestskej doprave v Banskej Bystrici, uzavrel
Králik.
Skokanský mostík na Králikoch
Vláda v roku 2004 odsúhlasila s prevodom prebytočného nehnuteľného majetku v správe
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rezortu obrany na obce za viac ako 150 miliónov korún. Mestu Banská Bystrica by mal
pribudnúť skokanský mostík na Králikoch, rozostavaná rozhodcovská veža a niekoľko
pozemkov za takmer 8,5 milióna korún. Banská Bystrica by mala získať aj muničný sklad
Pršany, ktorého cena bola stanovená na 24,5 milióna korún.
Protest dopravcov
Do protestu autobusových dopravcov sa v Banskobystrickom kraji zapojila okrem podnikov
Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) v Banskej Bystrici, Lučenci a Zvolene aj breznianska
spoločnosť Diago, ktorá nie je členom Zväzu autobusovej dopravy (ZAD), má však tiež
zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme s Banskobystrickým samosprávnym krajom
(BBSK).Vedúca osobnej dopravy Zuzana Portelekyová pre agentúru SITA uviedla, že
spoločnosť je solidárna s ostatnými, v prípade požiadavky však bola pripravená niektoré spoje
posilniť. Podľa riaditeľa dopravného odboru SAD Zvolen Milana Chabadu v ich podniku v
pondelok bežne vypravujú na pravidelných linkách okolo 250 autobusov, dnes premáva
zhruba 40 percent z nich. Podľa nášho monitoringu sú autobusy plnšie, zatiaľ sme však nijaké
sťažnosti nedostali. Lučenecká SAD zaznamenala menej cestujúcich, než v iné pracovné dni.
Autobusy sú len o trochu plnšie než bývajú v sobotu, keď bývajú plné na 50-60 percent.
Ľudia si zrejme zobrali dovolenky, uviedol vedúci úseku osobnej dopravy SAD Lučenec
Miroslav Matuška. Na SAD Banskobystrickej dopravnej spoločnosti odmietli poskytnúť
akékoľvek informácie. Riaditeľ Igor Korniet médiá odkázal na ZAD.BBSK predpokladá, že
jeho nedoplatky voči všetkým štyrom zmluvným autobusovým dopravcom za tento rok
dosiahnu vyše 70 miliónov korún. Z toho nevyrovnané záväzky za poskytnuté zľavy od
začiatku roka do konca septembra tvoria takmer 16,5 milióna korún, predpoklad do konca
roka je vyše 22 miliónov. Je zrejmé, že financovanie prímestskej autobusovej dopravy
voblasti štátom garantovaných zliav jednoznačne nepostačuje. Dlhodobé poddimenzovanie
financovania zo strany štátu pretrváva už niekoľko rokov a BBSK na to upozorňuje od
počiatku svojho konštituovania, uvádza sa vo vyhlásení župana Milana Marčoka k dnešnej
protestnej akcii dopravcov. Vedenie krajskej samosprávy vyzýva vládu, aby zaviedla adresný
systém sociálnych zliav cestovného a aby zabezpečila vyrovnanie záväzkov dopravcom.
Podľa vedúceho odboru dopravy Úradu BBSK Milana Ozdinca sú požiadavky ZAD
adresnosť zliav cez Sociálnu poisťovňu a legislatívne zmeny v oblasti výkonov vo verejnom
záujme podobné tomu, čo chcel BBSK presadiť ešte predtým, ako bola doprava
decentralizovaná na kraje. Predpokladané daňové príjmy po fiškálnej decentralizácii nebudú
podľa neho stačiť na vyrovnanie straty autobusových dopravcov. Malo to byť

67/314

decentralizované až po reforme, my už nemáme legislatívnu právomoc, uviedol Ozdinec.
Banskobystrická župa nebude protestujúce podniky za dnešné porušenie zmluvy o výkonoch
vo verejnom záujme sankcionovať. Čo tým vyriešime? Budeme mesiac konať o 200-tisícovej
pokute, ale systém nevyriešime. Nie je progresívne stavať sa proti sebe, dodal Ozdinec.
FNM plánuje pokračovať v predaji SAD BBDS
Prezídium Fondu národného majetku SR (FNM) sa na stretnutí dohodlo na pokračovaní v
predaji Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Banskobystrická dopravná spoločnosť
(BBDS), Banská Bystrica. Exekúcia voči kupcovi ČSAD Ostrava bola zrušená a prostriedky
na zaplatenie kúpy akcií SAD BBDS sú opäť uvoľnené.Dôvodom na pozastavenie predaja
bolo zablokovanie prostriedkov vinkulovaných v prospech FNM zo strany ČSAD Ostrava,
exekútorom, uviedla Lesajová.Podľa Lesajovej bola na ČSAD Ostrava uvalená exekúcia kvôli
nízkej pohľadávke iného subjektu voči tejto spoločnosti. ČSAD Ostrava však už predložila
podklady, že je schopná zaplatiť kúpnu cenu, dodala. FNM požiada Ministerstvo hospodárstva
SR (MH) o pokračovaní predaja SAD BBDS. Je to už len formálna záležitosť, keďže
ministerstvo je tiež za uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou ČSAD Ostrava, povedala
Lesajová.Za 49-percentný podiel akcií má ČSAD Ostrava zaplatiť 140 mil. Sk a za ďalších 17
% akcií, na ktoré má firma predkupné právo, sumu 48,573 mil. Sk. O banskobystrickú SAD
súťažili okrem ČSAD Ostrava ešte tri subjekty - Bystrická dopravná spoločnosť, a.s., Banská
Bystrica, bratislavská s.r.o. Rutschek Consulting a firma JCG, a.s., Nový Smokovec.

Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica
Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica (SP) ukončila k prvému októbru 2004 proces
transformácie na akciovú spoločnosť. Ako informoval hovorca a poradca ministra dopravy,
pôšt a telekomunikácií Tomáš Šarluška, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica tak už bola
zapísaná do obchodného registra. Stopercentným vlastníkom podniku je aj naďalej štát
prostredníctvom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Minister dopravy zároveň
v Bratislave predstavil vedúcich pracovníkov predstavenstva a dozornej rady podniku. Valné
zhromaždenie zvolilo za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Jána
Ptačina. Doterajší generálny riaditeľ podniku Slovenská pošta, š. p. Jaroslav Dobrotka sa od
októbra stal podpredsedom predstavenstva akciovej spoločnosti. Podľa stanov spoločnosti
budú všetci piati členovia predstavenstva vo svojich funkciách jeden rok, kým sa
neuskutočnia výberové konania na tieto posty. Základné imanie pretransformovanej
Slovenskej pošty predstavuje 6,456 mld. Sk, z tejto sumy je tzv. prioritný majetok 1,833 mld.
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Sk. Prioritný majetok nebude možné založiť a použiť na zabezpečenie záväzkov pošty. Tiež
nebude možné predať ho, darovať alebo inak previesť do vlastníctva iných právnických či
fyzických osôb. Tento majetok nebude podliehať exekúcii a nebude sa môcť stať ani súčasťou
konkurznej podstaty. Slovenská pošta, š.p. zaznamenala polročné výnosy vo výške 3,851 mld.
Sk. Celoročný objem výnosov pošty by mal dosiahnuť 7,412 mld. Sk a zisk pred zdanením
predpokladá firma vo výške 364 mil. Sk. Ku koncu júna zamestnávala Slovenská pošta, š.p.
celkovo 16 836 pracovníkov. Slovenská pošta medziročne zvýšila polročné výnosy o 16,8 %
Slovenská pošta, š.p. Banská Bystrica (SP) zaznamenala medziročný rast polročných výnosov
o 16,8 % z minuloročných 3,298 mld. Sk na 3,851 mld. Sk v tomto roku. Ako informoval
vedúci oddelenia financovania SP Stanislav Rusiňák, podľa doterajšieho vývoja výnosov by
ich očakávaný celoročný objem mal dosiahnuť 7,412 mld. Sk. Vlani pošta evidovala výnosy
6,764 mld. Sk. Ku koncu júna zamestnávala SP celkovo 16 836 pracovníkov. Produktivita
práce z výkonov na jedného zamestnanca tak v prvom polroku dosiahla 228,7 tis. Sk. Na
konci tohto roka by mal tento ukazovateľ predstavovať 441,8 tis. Sk pri zníženom počte
zamestnancov. Na konci roka by totiž SP mala zamestnávať 16 780 osôb. V predchádzajúcom
roku vykázala SP produktivitu 387,7 tis. Sk a 17 459 osôb v pracovnom pomere.
Rast produktivity práce v spoločnosti podľa Rusiňáka priaznivo ovplyvňuje zvyšovanie
výnosov najmä z prepravy zásielok, z intenzifikácie služieb s pridanou hodnotou a z
racionalizačných opatrení spojených s úsporou práce. Zníženie počtu zamestnancov umožnilo
v tomto roku zníženie rozsahu riadenia z trojstupňového na dvojstupňové zrušením
odštepných závod riaditeľstiev pôšt od 1. júna, pokračoval Rusiňák. Ako ďalej dodal, zvýšil
sa aj stupeň automatizácie a počet prevádzok pôšt, kde sa ich činnosť vyriešila zmluvným
vzťahom s partnerom SP v podobe tzv. Pošty - Partner. Štátny podnik Slovenská pošta by už
od 1. októbra tohto roka mal začať fungovať ako akciová spoločnosť. Základné imanie
pretransformovanej SP, a.s. by malo predstavovať 6,5 mld. Sk, z tejto sumy by mal
predstavovať tzv. prioritný majetok 1,8 mld. Sk. Prioritný majetok nebude možné založiť a
použiť na zabezpečenie záväzkov pošty. Tiež ho nebude možné predať, darovať alebo inak
previesť do vlastníctva iných právnických či fyzických osôb. Tento majetok nebude podliehať
exekúcii a nebude sa môcť stať ani súčasťou konkurznej podstaty. Stopercentným akcionárom
SP, a.s. bude štát.

Mesto dalo zelenú obchodným reťazcom
Investície za zhruba 1,8 miliardy korún očakáva v priebehu nasledujúcich dvoch rokov v
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Banskej Bystrici primátor Ján Králik. Ako uviedol pre médiá v roku 2004, prílev investícií
prevažne na výstavbu predajní obchodných reťazcov, umožnili rozhodnutia mestského
zastupiteľstva, keď poslanci schválili viaceré zmeny územného plánu mesta a vzali na
vedomie urbanistickú štúdiu supermarketu na sídlisku Fončorda. V Banskej Bystrici v
porovnaní s inými mestami dosiaľ výstavba predajní obchodných reťazcov viazla.
Hypermarket tu má iba spoločnosť Tesco, dva supermarkety Billa, tento rok pribudol
supermarket Kaufland a stavia sa Lidl. Podľa Králika všetci investori z obchodných reťazcov
čakali, kým sa rozhodne o lukratívnej lokalite Trosky. Keď tieto pozemky mesto začiatkom
roka predalo, prejavili reťazce záujem aj o iné priestory. Dodal, že s výnimkou supermarketu
Billa, ktorý by mal vyrásť na pozemku Základnej školy Okružná na sídlisku Fončorda, vo
všetkých ostatných prípadoch ide o súkromné a nie mestské pozemky. S výstavbou
supermarketu v areáli základnej školy však nesúhlasí časť obyvateľov Fončordy. Po ich
protestoch mestské zastupiteľstvo na zasadnutí začiatkom apríla rozhodnutie o prenájme
školského pozemku Bille stiahlo z programu. Pre rozvoj Banskej Bystrice sú však podľa jej
primátora dôležitejšie iné investície. Očakávam, že aj samotný štát rozhodne o investíciách
ako je autobusová stanica, severný obchvat mesta a diaľničné prepojenie sever juh, zdôraznil
Králik.

Bystrický podnikateľský inkubátor
Podnikateľský inkubátor a technologické centrum v Banskej Bystrici využilo od jeho vzniku
pred dvoma rokmi 22 začínajúcich firiem. V súčasnosti je v ňom umiestnených 12 firiem. Na
tlačovej besede Podnikateľského a inovačného centra (BIC), ktoré centrum prevádzkuje, to
uviedol jeho riaditeľ Miroslav Ursíny. V inkubátore začínajúce firmy platia znížený nájom, k
dispozícii majú bezplatnú poradenskú starostlivosť. Je určený len pre firmy zaoberajúce sa
službami alebo výrobou, nie obchodnou činnosťou. Jeho služby môžu využívať maximálne tri
roky. Podľa Ursínyho záujem o inkubátor mnohonásobne prekračuje jeho kapacity. Robia
preto výber na základe štyroch kritérií - inovatívnosti myšlienky, kvality manažmentu,
reálnosti podnikateľského zámeru a finančného zabezpečenia projektu. Touto selekciou
neprejde až 90 % záujemcov. V budúcnosti by mali byť podľa Ursínyho uprednostňované
najmä softvérové firmy. Banskobystrický podnikateľský inkubátor vznikol ako prvý na
Slovensku, jeho vybudovanie financovala Európska únia prostredníctvom programu PHARE.
BIC, s.r.o., Banská Bystrica založili pred 10 rokmi mesto Banská Bystrica, Krajská rozvojová
agentúra, Univerzita Mateja Bela a ďalšie subjekty. Jeho hlavnou úlohou je urýchľovať
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hospodársky rozvoj regiónu formou podpory podnikov a verejného sektora. BIC im poskytuje
poradenstvo, vzdelávacie služby a pomoc pri budovaní systémov manažérstva kvality. Ursíny
informoval, že najčastejšie využívaným poradenstvom sú analýzy stavu systému manažérstva
kvality, marketingové a ekonomické analýzy firmy, posudzovanie a tvorba podnikateľských
plánov. V súčasnosti narastá záujem firiem najmä o pomoc pri spracovávaní projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. BIC úzko spolupracuje s Národnou
agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.

BBSK ponúka pre Kiu priemyselnú zónu Badín-Sielnica
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ponúkol v roku 2004 pre investíciu kórejskej
automobilky Hyundai/Kia pozemky priemyselnej zóny Badín-Sielnica medzi Zvolenom a
Banskou Bystricou. Poslanci BBSK ponuku schválili v stredu ako mimoriadny bod zasadnutia
s tým, že BBSK je ochotný aktívne sa podieľať na riešení požiadaviek vlastníkov ponúkaných
pozemkov. Podľa hovorkyne krajskej samosprávy Petry Polievkovej hlasovalo za návrh
všetkých 31 prítomných poslancov. Úrad BBSK ihneď mailom informoval o ponuke vládu
SR, ktorá sa má riešením situácie okolo pozemkov pre Kia zaoberať v stredu. Približne 250hektárová plocha v katastri Badína a Sielnice už bola v minulosti pripravovaná pre Toyotu a
BMV. Vedie tam rýchlostná komunikácia aj železnica, v blízkom Sliači je letisko. Úrad je
ochotný rokovať s majiteľmi pozemkov, pričom cirkev, ktorá v lokalite vlastní okolo 20 %
pozemkov, už vyjadrila ochotu predať ich za dohodnutú cenu, uviedla Polievková Minister
hospodárstva Pavol Rusko predloží v stredu vláde SR tri možnosti, ako ďalej pokračovať pri
investícii Hyundai/Kia. Prvá možnosť je podľa neho počkať na nové územné rozhodnutie do
15. septembra, druhá možnosť je začať s vyvlastňovaním pozemkov a tretia možnosť začať s
investorom rokovať o novej lokalite. Ako ďalej dodal, najpravdepodobnejšia alternatíva je
vyvlastňovanie pozemkov, ktoré by však trvalo dva až deväť mesiacov, čo by mohlo ohroziť
celú

investíciu.

Letecká linka Praha-Sliač so stratou vyše 5 mil. Sk
Za prvý rok fungovania leteckej linky Praha-Sliač-Praha ju využilo približne 6 tis.
cestujúcich. Priemerné vyťaženie linky bolo takmer 50 %, čo predstavuje zhruba 20
cestujúcich na let. Linka má dosiaľ stratu vo výške 5,036 milióna korún, čo je v súlade s
plánom jej prevádzkovateľov. Pri príležitosti prvého výročia linky to uviedol predseda
predstavenstva spoločnosti Tatra Air, ktorá linku spolu s Českými aerolíniami (ČSA)
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prevádzkuje, Andrej Kvasna. Stratu znášajú privátni akcionári a samospráva z tohto regiónu.
Za samosprávu ide o daňových poplatníkov iba z tohto regiónu, na rozdiel od štátnych
Slovenských aerolínií hospodáriacich so stratou 619 miliónov, ktoré pre tento región neurobili
nič, ale na krytí ich straty sa bude podieľať aj 1,6 miliónov obyvateľov nášho regiónu,
zdôraznil Kvasna. Podľa riaditeľa útvaru riadenia tratí ČSA Václava Honeka sú výsledky
linky v súlade s očakávaniami. Pre ďalší rozvoj je nevyhnutné pridať ďalšiu frekvenciu, aby
sme obsluhovali stredoslovenský región odletmi ráno a príletmi večer. S najväčšou
pravdepodobnosťou to bude od 1. apríla budúceho roku, povedal Honek. V súvislosti so
vstupom nového akcionára do Tatra Air - žilinskej Slovenskej investičnej a realitnej
spoločnosti, a.s. (SIRS) a zväčšení spádovej oblasti o Žilinský a Trenčiansky región sa
uvažuje aj o využívaní letiska Žilina v Hričove. Plány ešte nie sú dotiahnuté do konca,
predpokladám však, že minimálne jedna frekvencia denne by bola do Žiliny, uviedol Honek.
Žilinskí cestujúci však budú mať možnosť v rámci ceny letenky využiť autobusovú dopravu
na letisko Sliač a späť, rovnako aj banskobystrickí cestujúci na letisko v Hričove.
Letecké spojenie medzi Sliačom a Prahou obnovili po desiatich rokoch 28. júla 2003. Zisky aj
prípadné straty z prevádzky linky si ČSA a Tatra Air delia na polovicu. Cestujúcich
prepravuje v pondelok až piatok 44-miestne lietadlo ČSA ATR 42. Takmer 90 % klientely
pokračuje z Prahy do ďalších destinácií v sieti ČSA. Zakladateľom spoločnosti Tatra Air je
podnikateľské združenie Európsky klub. Súkromné spoločnosti vnej majú 64-percentný
podiel, 36 percent má samospráva - Banskobystrický samosprávny kraj 15 %, mesto Banská
Bystrica 14 %, mesto Zvolen 6,3 % a mesto Sliač 0,7 %. Základné imanie spoločnosti je 10
mil. Sk, stredajšie mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti však schválilo navyšovanie
základného imania do výšky 50 mil. Sk. Tento návrh predložia samosprávnym
zastupiteľstvám a s návrhom na vstup do spoločnosti oslovia aj Trenčiansky a Žilinský
samosprávny kraj.
Za prvých päť mesiacov fungovania leteckej linky Praha - Sliač - Praha ju využilo zhruba 3
400 cestujúcich. Priemerné vyťaženie linky bolo 35 percent, v decembri hlavne vďaka
vianočným sviatkom takmer 50 percent. V biznis triede prepravili vyše šesť percent
cestujúcich, zvyšok v ekonomickej triede. Na tlačovej besede po rokovaní v Banskej Bystrici
to uviedli zástupcovia Českých aerolínií (ČSA) a banskobystrickej spoločnosti Tatra Air, ktoré
linku spoločne prevádzkujú.Lokálni cestujúci tvorili viac ako 10 percent klientely, ostatní z
Prahy či v opačnom smere cestovali ďalšími letmi siete ČSA. Podľa riaditeľa útvaru riadenia
tratí ČSA Václava Honeka je síce linka zatiaľ stratová, výsledky sú ale lepšie, než pri jej
otvorení očakávali. V prevádzke teda pokračujú, dokonca zvažujú možnosť rozšíriť ju o druhú
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linku, ktorá by mala odlet zo Sliača ráno a prílet naspäť večer. Letecké spojenie medzi
Sliačom a Prahou obnovili po desiatich rokoch 28. júla 2003. Zisky aj prípadné straty z
prevádzky linky si ČSA a Tatra Air delia na polovicu. Cestujúcich prepravuje v pondelok až
piatok 44-miestne lietadlo ČSA ATR 42. Odlet z Prahy býva o 12:20, naspäť zo Sliača o
14:10. Takmer 90 percent klientely pokračuje z Prahy do ďalších destinácií v sieti ČSA, či
opačným smerom.Zakladateľom Tatra Air, a. s., je podnikateľské združenie Európsky klub.
Súkromné spoločnosti vnej majú 64-percentný podiel, 36 percent má samospráva
Banskobystrický samosprávny kraj 15 percent, mesto Banská Bystrica 14 percent, mesto
Zvolen 6,3 percenta a mesto Sliač 0,3 percenta. Základné imanie spoločnosti je 10 miliónov
korún.

Prevádzky Pivovaru Urpín BB na predaj
Správca konkurznej podstaty banskobystrického Pivovaru Urpín BB, s.r.o. vyhlásil druhé kolo
ponukového konania. Ide pritom o súbor hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločnosti.
Predávaný majetok nesúvisí s hlavnou výrobnou prevádzkou. Presná špecifikácia súborov
majetku je na nahliadnutie v sídle správcu konkurznej podstaty od 12. júla tohto roku.
Vyplýva to z informácii zverejnených spoločnosťou. Ponuky na odkúpenie jednotlivých
súborov majetku môžu záujemcovia podávať len na formulári Záväzná ponuka. Záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku, ktorú musí písomnou formou doručiť do 13.
augusta 2004. Otváranie obálok s ponukami sa uskutočnilo na Krajskom súde v Banskej
Bystrici. Už v apríli 2004 správca konkurznej podstaty banskobystrického Pivovaru Urpín
BB, s.r.o. vyhlásil ponuku na predaj majetku spoločnosti. Išlo o prevádzky pivovaru vrátane
vnútorných zariadení v Banskej Bystrici, v Polomke, v Mýte pod Ďumbierom, v Závadke nad
Hronom, v Krupine, v Oslanoch, vo Valaskej Belej a v Závode. Pivovar v konkurze však
napriek vyhlásenej ponuke na predaj prevádzok bude fungovať naďalej podľa plánu, na
ktorom sa dohodli veritelia spoločnosti v decembri minulého roka. Jeho cieľom je
skonsolidovať pivovar a predať ho ako fungujúcu firmu. Ponuka na predaj konkurznej
podstaty spoločnosti Pivovar Urpín BB je plne v súlade s veriteľmi schváleným plánom
speňaženia a svedčí o pokračujúcej konsolidácii majetku spoločnosti. V tomto kole
speňažovania správca konkurznej podstaty predáva súbory majetku, jednotlivé prevádzky,
ktoré priamo nesúvisia s hlavnou výrobnou činnosťou podniku, teda výrobou piva a boli
dlhodobo stratové, uviedol na margo vyhlásenej ponuky Martin Polák, investičný manažér
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finančnej skupiny Penta Group, a.s., ktorá na Slovensku zastupuje najväčšieho veriteľa
Pivovaru Urpín BB spoločnosť Vinaco Holding Limited. Predaj majetku podľa neho
jednoznačne odľahčí ekonomickú záťaž, ktorú znáša hlavná výrobná činnosť financovaním a
údržbou prevádzok neprinášajúcich zisk. Napomôže tiež urýchliť konsolidáciu prevádzky
výroby piva a tým jej prípravu na budúci predaj strategickému investorovi, dodal.
Základným cieľom všetkých súčasných krokov správcu konkurznej podstaty týkajúcich sa
reštrukturalizácie podniku je teda podľa uzavretej dohody efektívny predaj neproduktívneho
majetku. Cieľom je aj optimálna príprava prevádzky hlavnej výrobnej činnosti podniku na
predaj s ohľadom na dosiahnutie čo najvyššieho výnosu z predaja, v čom má správca
konkurznej podstaty z pohľadu veriteľov podporu, dodal Polák. Na zachovaní a postupnom
zvyšovaní výroby, ako aj zvyšovaní podielu predaja produktov pivovaru na trhu sa veritelia
Urpínu dohodli začiatkom decembra minulého roka. Spoločnosť Vinaco Holding Limited
nadobudla pohľadávku voči banskobystrickému pivovaru ako súčasť balíka pohľadávok
Slovenskej konsolidačnej v auguste roku 2001, kedy zvíťazila vo verejnom výberovom
konaní. Pohľadávka voči pivovaru predstavovala čiastku 329 mil. Sk a po doúčtovaní úrokov,
sankcií a ostatných zmluvných nárokov sa Vinaco stalo najväčším veriteľom Pivovaru Urpín.
Druhým najväčším veriteľom spoločnosti je Daňový úrad v Banskej Bystrici.

SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa usilovala získať do
priemyselnej zóny medzi Banskou Bystricou a Zvolenom investora hlavne z oblasti
drevospracujúceho priemyslu, ktorý má v regióne tradíciu. Existujú aj konkrétni partneri, s
ktorými sa investičné zámery otvorili, uviedol riaditeľ SARIO Ján Bajánek. Odmietol však
potenciálnych investorov menovať s tým, že je to predčasné. Podľa neho hlavným zámerom je
nevyvážať drevnú surovinu a polotovary, ale vyrábať finálne produkty z dreva. Okrem
drevospracujúceho priemyslu sa bude SARIO usilovať získať pre banskobystrický región aj
investorov z oblasti elektrotechnického či turistického priemyslu. Bajánek spomenul aj
rokovania s automobilkou Toyota o závode na výrobu komponentov, ktorý by tiež mohol byť
umiestnený v strede Slovenska. Ekonomicky by sa banskobystrický región mohol vyrovnať
bratislavskému do piatich rokov odvtedy, ako bude Banská Bystrica pripojená na hlavný
diaľničný ťah, uviedol Bajánek. SARIO bude úzko spolupracovať s banskobystrickým
podnikateľským združením Európsky klub pri vyhľadávaní investorov a ich umiestňovaní
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prednostne do regiónu pripravovaného Metropolitného centra medzi Banskou Bystricou a
Zvolenom. Dohodli sa na tom v Banskej Bystrici predstavitelia Európskeho klubu s
Bajánkom. Projekt Metropolitného centra ako urbanistického prepojenia Banskej Bystrice a
Zvolena sa týka územia zhruba o rozlohe tisíc hektárov, pričom vyše 250 hektárov v katastri
Sielnice a Badína je k dispozícii na vstup investora okamžite.
Firma Tikka podala žalobu na mesto Banská Bystrica
Žalobu o náhradu škody v celkovej výške takmer 115 mil. Sk podáva cyperská spoločnosť
Tikka Investments Limited na mesto Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica je
zriaďovateľom Investičného útvaru mesta (IÚM), voči ktorému Tikka eviduje pohľadávku v
uvedenej výške.Škodu, o náhradu ktorej Tikka žaluje Banskú Bystricu, spôsobilo podľa
spoločnosti nesplnenie povinnosti, ktorá mestu Banská Bystrica vyplýva zo zákona, a to
zrušiť IÚM a prevziať jeho záväzky. Tikka získala pohľadávku ešte začiatkom roku 2003.
IÚM si svoje záväzky neplnil a neplní i voči mnohým ďalším veriteľom, čím zvyšuje svoje
zadlženie, čo v konečnom dôsledku dokazuje i vyhlásenie konkurzu na majetok IÚM.
Mesačný nárast pohľadávky Tikka dosahuje kvôli úrokom približne 1,6 mil. Sk, uviedol člen
predstavenstva Penta Group Richard Schultz. Počas uplynulého roka chcela Penta podľa jeho
slov o pohľadávke rokovať, pričom ponúkala mestu odpustenie 30 % dlhu. Ponuka platila do
konca roku 2003. Do dnešného dňa sme nedostali od mesta žiadnu odpoveď. Nezáujem zo
strany vedenia mesta Banská Bystrica nás utvrdil v rozhodnutí vymáhať dlh od mesta súdnou
cestou, dodal. Penta Group pristúpila 21. januára 2004 k dobrovoľnej dražbe na založený
pozemok Jesenský vŕšok a súčasne navrhla mestu Banská Bystrica vysporiadanie záložného
práva zriadeného na domove dôchodcov zložením znaleckej hodnoty domova vo výške
16,009 mil. Sk. Mesto nereagovalo ani na túto našu ponuku. Keďže domov dôchodcov Jeseň
je zábezpekou našej pohľadávky, máme plné právo pristúpiť k jeho dobrovoľnej dražbe.
Napriek tomu k takémuto kroku nepristúpime. Chceme zachovať pôvodnú funkciu domova
dôchodcov Jeseň a budeme aj naďalej pokračovať vo svojej snahe rokovať s mestom, uviedol
Schultz. Pohľadávka voči IÚM vznikla na základe úverovej zmluvy z roku 1997 a následne
úverovej zmluvy z roku 1999. Pozemky a penzión Jeseň založil v Dopravnej banke za úver
Investičný útvar mesta. Prvým majiteľom pohľadávky voči IÚM bola spoločnosť S-Invest,
ktorá ju kúpila od Dopravnej banky v konkurze a následne ju predala spoločnosti Tikka
Investments Limited.
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Nákupno-spoločenské centrum Európa
Historické jadro Banskej Bystrice má s plánovaným novým centrom na Námestí Ľ. Štúra a
obytnými zónami Radvaň a Fončorda do dvoch rokov urbanisticky prepojiť nákupnospoločenské centrum Európa. V lukratívnej lokalite Trosky pri križovatke hlavných ciest na
Martin, Zvolen a Brezno ho ešte koncom roku 2004 chce začať stavať banskobystrická
spoločnosť VAV invest, ktorá v marci kúpila od mesta pozemok vyše 42-tisíc metrov
štvorcových.Výstavbu plánujú ukončiť v lete roku 2006, aby nákupné centrum mohli otvoriť
najneskôr v septembri 2006. Z hľadiska marketingových štúdií a nákupných zvyklostí je
vhodné, aby minimálne tri mesiace pred Vianocami takéto centrum fungovalo, uviedol na
prezentácii projektu konateľ VAV invest Peter Valach. Plánovaný rozpočet stavby je v
súčasných cenách 1,5 miliardy korún, návratnosť investície Valach predpokladá v horizonte
ôsmich až desiatich rokov.Podľa projektu bude mať centrum tri podlažia a podzemné
parkovisko. Okrem množstva predajní a reštaurácií v ňom má byť hypermarket, šesť kinosál,
bowling, fitnes, diskotéková sála. V podzemí a na hornej terase je naprojektovaných vyše 1
000 parkovacích miest. Súčasťou centra má byť aj hotelový, administratívny a kongresový
komplex v 90-metrovej výškovej budove, pôjde však o samostatnú investíciu. Jedinečnosťou
centra bude podľa jeho architekta Mariána Šovčíka zhruba 250-metrová krytá pasáž, ktorá
bude spojená s pešou zónou historického jadra mesta. Pešia zóna z Námestia SNP bude
predĺžená stredom tohto centra, takže kryté pasáže sa stanú súčasťou uličného systému. V tom
je elegancia riešenia tohto centra, uviedol médiám Marian Šovčík.

Zimná údržba ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej BBSK) podľa článku I § 3 písm. a) zákona č.
416/2001 Z. z. prevzal ku dňu 1.1.2004 pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií, v rámci
ktorých prešli na BBSK z vlastníctva štátu a správy Slovenskej správy ciest aj vlastnícke
práva k cestám II. a III. triedy v celkovej dĺžke 2570,403 km. V súvislosti s týmto prechodom
vlastníckych práv

BBSK zriadil ku dňu 1.1.2004

šesť príspevkových organizácií –

Regionálnych správ ciest (RSC) s právnou subjektivitou v Banskej Bystrici, v Lučenci,
v Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši, vo Zvolene a v Žiari nad Hronom, ktorým zveril do
správy cesty II. a III. triedy podľa ich územnej pôsobnosti, a prostredníctvom ktorých
zabezpečuje výkon povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Medzi základné povinnosti vlastníka a správcu patrí zabezpečovanie zjazdnosti ciest. Pre
účely zabezpečenia organizačne a technicky jednotnej prípravy a výkonu údržby v zimnom
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období vydal odbor dopravy Úradu BBSK Metodický pokyn č. OD/1/2004 „Technickoorganizačné opatrenia pre zabezpečenie zimnej služby na cestách II. a III. triedy na území
Banskobystrického samosprávneho kraja“. Štandard zimnej údržby na cestách II. a III.
triedy, aktuálnej v týchto dňoch, nebol oproti uplynulému obdobiu znížený a zimná údržba
bude realizovaná minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov, keď boli cesty v správe
Slovenskej správy ciest. Regionálne správy ciest zabezpečujú zjazdnosť a odstraňovanie, resp.
zmierňovanie závad v zjazdnosti ciest II. a III. triedy zimnou údržbou podľa vlastných
operačných plánov zimnej služby. Súčasťou systému je aj informovanosť o stave zjazdnosti
komunikácií. Banskobystrický samosprávny kraj je prostredníctvom svojich organizácií
pripravený na štandardné podmienky zimnej údržby 2004/2005 po stránke organizačnej,
materiálovo-technickej, ako aj finančnej. Na území BBSK bola vykonávaná údržba pomocou
133 sypačov a ďalšími mechanizmami a dopravnými prostriedkami v počte 169 vozidiel
s použitím inertných a chemických posypových materiálov. V niektorých oblastiach je zimná
údržba zmluvne zabezpečená dodávateľmi. Zásobovanie organizácií potrebným množstvom
materiálu prebiehalo v II. polroku 2004, pričom stav zásob k 30.09.2004 bol vo všetkých RSC
spolu 63 642 t inertného a 3 600 t chemického materiálu. Hneď na začiatku zimnej služby už
na území BBSK zaznamenali aj mimoriadne podmienky a

škody na cestnom majetku,

spôsobené silnou víchricou dňa 19.11.2004, ktorá zasiahla cesty II. triedy v okrese Brezno a
Zvolen. Priame materiálne škody, spôsobené na majetku BBSK – väčšinou na bezpečnostných
zariadeniach ciest (zvodidlá), odhadujeme na 2 025 tis. Sk. Ďalšie škody na odvodňovacích
zariadeniach a telese cesty nie je možné vyčísliť, pretože sú zavalené drevnou hmotou
a snehom. Okrem ciest II. a III. triedy zabezpečujú RSC na základe zmlúv aj údržbu ciest I.
triedy, ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest. Na území BBSK ide o
483,889 km ciest I. Triedy.

Banská Bystrica chce rýchlostnú cestu popod Hiadeľské sedlo
Mesto Banská Bystrica nesúhlasí s budovaním severo-južnej rýchlostnej cesty stredným
Slovenskom okolo Kremnice, ako je to plánované v rezortných koncepciách ministerstva
dopravy.

V

pripomienkovom

konaní

k

zmenám

a

doplnkom

územného

plánu

Banskobystrického samosprávneho kraja presadzuje, aby rýchlostná cesta viedla od Zvolena
cez Banskú Bystricu a popod Hiadeľské sedlo na Ružomberok a Dolný Kubín. V rezortných
koncepciách dochádza k deformovaniu vedenia severojužného dopravného koridoru E 77, čím
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sa znevýhodňuje poloha Banskej Bystrice z hľadiska dopravnej obsluhy mesta a jeho
napojenia na nadradené koridory, uviedol riaditeľ Útvaru hlavného architekta Ján Kupec.
Koridor spájajúci Budapešť a Krakov cez Šahy, Donovaly, Ružomberok a Dolný Kubín je
podľa neho v rezortných koncepciách nepochopiteľne odklonený od Zvolena na Šášovské
Podhradie a okolo Kremnice cez Turčianske Teplice a Martin. Vybudovanie rýchlostnej cesty
cez Banskú Bystricu je pritom výhodnejšie z urbanistického aj ekonomického hľadiska.
Rýchlostná cesta cez Banskú Bystricu by totiž slúžila vyše 100-tisíc obyvateľom, cesta okolo
Kremnice necelým 20-tisíc. Je to cesta, ktorá prechádza prázdnym priestorom a nemá koho
obslúžiť, uviedol Kupec. Dodal, že banskobystrický región by bez prepojenia na severný ťah
diaľnice nebol dostatočne infraštruktúrne vybavený na ďalší predpokladaný rozvoj. Zdôraznil
aj ekonomickú výhodnosť nimi presadzovaného variantu. Porovnávacia štúdia jednotlivých
trás preukázala, že trasa popod Hiadeľské sedlo je najlacnejšia. Rozdiel oproti západnej trase
je 14 mld. Sk, dodal Kupec. Spresnil, že podľa štúdie by boli investičné náklady na
vybudovanie rýchlostnej cesty okolo Kremnice 31 mld. SK, popod Hiadeľské sedlo 17 mld.
Sk. Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou už totiž rýchlostná cesta vybudovaná je. Štúdia
porovnávala aj variant vedenia cesty cez Banskú Bystricu popod Šturec na Turčianske
Teplice. Tá by si vyžiadala až 34-miliardovú investíciu. Stanovisko Banskej Bystrice
podporujú podľa primátora Jána Králika aj primátori Zvolena, Brezna, Ružomberka, Dolného
Kubína a dokonca aj Martina, ale aj významní investori ako Železiarne Podbrezová či SCP
Ružomberok

Ozvučenie monitorovacieho systému
Centrálny kamerový monitorovací systém, ktorý už zhruba štyri roky využíva
banskobystrická mestská polícia, je podľa primátora Jána Králika neveľmi účinný. Bez
okamžitého zásahu policajta totiž kamera neplní dostatočne svoj účel a ani ako dôkazový
materiál nemôže byť záznam použitý. Králik by uvítal, keby bol systém doplnený o
reproduktory, cez ktoré by policajti mohli nedisciplinovaných občanov napomínať. Je to
ťažkopádny systém a rozhodne by potreboval zdokonalenie aspoň v tom, že bude ozvučený a
bude možné páchateľa činnosti aj zvukovo vyzvať, že niečo koná, navrhuje primátor. Podľa
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neho sa v mestách na Slovensku monitorovací systém chápe ako náhrada policajtov v
uliciach. Je postavený na tom, že nahradzuje živú silu, ale vo svete je to spojenie kamery a
policajta na mieste a slúži ako dôkazový materiál, povedal Králik. Napriek tomu o zrušení
monitorovania ulíc v Banskej Bystrici neuvažuje. Podľa primátora sa totiž ľudia, ktorí nič zlé
nerobia, cítia bezpečnejšie, že niekto nad nimi bdie. Vybudovanie monitorovacieho systému v
Banskej Bystrici stálo okolo 4,5 milióna korún. Kamery sledujú centrálne námestie a priľahlé
ulice, Námestie slobody a časť sídliska Sásová.

79/314

Školstvo
Nevyčerpané prostriedky na školstvo
Mestská samospráva v Banskej Bystrici nemá žiadne nevyčerpané prostriedky na školstvo,
ktoré by mohla rozdeliť učiteľom. V reakcii na vyhlásenie školských odborárov, že
samosprávy zadržiavajú prostriedky, ktoré dostali z rozpočtu na školstvo, to uviedol vedúci
oddelenia

vzdelávania,

školstva,

kultúry

a sociálnych

vecí

Mestského

úradu

na

banskobystrickom magistráte PaedDr. Ján Chladný. Dodal, že mestu dokonca hrozí
nedostatok prostriedkov na decembrové mzdy pracovníkov materských škôl. Pri úprave 15.
novembra 2004 mu totiž štát skrátil financie na originálne kompetencie o 3,2 milióna korún.
Je to nepochopiteľné, keďže táto úprava sa robila podľa počtu detí v škôlkach a my ich máme
viac, ako bol pôvodný odhad, uviedol pre médiá Ján Chladný. Dodal, že mesto toto
rozhodnutie napadlo na krajskom školskom úrade. Očakáva, že po fiškálnej decentralizácii
bude od budúceho roka vo financovaní originálnych kompetencií v školstve väčší prehľad.
Teraz sa rozpočet upravuje každú chvíľu, potom budeme vedieť, že peniaze, ktoré nám
mestskí poslanci schvália, dostaneme, povedal Chladný. Mesto Banská Bystrica je
zriaďovateľom 15 základných a 27 materských škôl. V tomto roku znížilo počet
zamestnancov škôl o 70, väčšinou pedagógov. Základné školy v meste navštevuje vyše 7 500
žiakov v materských školách je 2 160 detí. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy má
informácie o tom, že niektorým zriaďovateľom škôl zostali peniaze pôvodne určené na
školstvo a starostovia a primátori sa zdráhajú ich vyplatiť. V pondelok preto odštartujú
Týždeň aktivity, ktorého heslom bude Školské peniaze školám, školským zariadeniam a ich
zamestnancom. Počas neho budú rokovať so starostami a primátormi.
Protest učiteľov a rodičov v BBSK
Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na zasadnutí odvolali doterajšieho
podpredsedu Jaroslava Demiana (SDĽ). Zároveň v súlade s novou organizačnou štruktúrou,
ktorú schválili na zasadnutí 6. mája, zvolili dvoch nových podpredsedov Petra Csúsza za
SMK a Jozefa Pavúka za HZDS. Zmeny sú najmä politickým dôsledkom rozpadu predošlej
koalície HZDS-Smer-SDĽ a nadviazania spolupráce HZDS s SMK v BBSK. Podľa bývalého
podpredsedu Demiana je však nová organizačná štruktúra v rozpore so zákonom o
samospráve

vyšších

územných

celkov,

ktorý

spomína

len

jedného

podpredsedu

samosprávneho kraja. O výklad chce preto požiadať generálnu prokuratúru. Rozruch na
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začiatku zasadnutia spôsobili zhruba 120 protestujúci učitelia, žiaci a rodičia z Obchodnej
akadémie v Modrom Kameni. Do Banskej Bystrice prišli v troch autobusoch vyjadriť svoju
nespokojnosť s navrhovaným zlúčením ich školy so stredným odborným učilišťom, ktoré sídli
v tej istej budove. Učilište totiž hospodári so stratou, kým obchodná akadémia má rozpočet
vyrovnaný. Riaditeľ obchodnej akadémie Ľubomír Pastorek so svojimi argumentmi vystúpil
aj na zasadnutí pred poslancami. O racionalizácii siete škôl a školských zariadení, v ktorej je
zahrnuté aj zlúčenie škôl v Modrom Kameni, však Zastupiteľstvo BBSK už dnes rokovať
nestihne. Ako uviedla hovorkyňa BBSK Petra Polievková, o materiáli sa bude hlasovať
pravdepodobne v stredu, kedy má zasadnutie pokračovať.

Rektor UMB trval na tom, že zákon neporušili
Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Milan Murgaš trvá na tom, že ministerská
kontrola na Právnickej fakulte (PF) univerzity nezistila neoprávnené vyberanie poplatkov od
študentov. Protokol neobsahuje žiadnu zmienku o tom, že by Právnická fakulta porušovala
zákon o vysokých školách tým, že by od externých študentov vyberala poplatky, zdôraznil
Murgaš. Dodal, že nevie o tom, že by univerzita porušila nejaké iné ustanovenia
vysokoškolského zákona. UMB koncom minulého roka na ministra podala žalobu za jeho
vyhlásenia, že na škole vyberali poplatky a tým porušili zákon. Trváme na tom, že to, čo
minister vyhlásil, sa nezakladá na pravde, uviedol rektor. Ako tvrdí, ak externí študenti platia
nejakej inej inštitúcii, univerzita do ich právneho vzťahu vstupovať nemôže. Samotnej PF ale
študenti poplatky neplatia. Údajné porušenie zákonov pri poplatkoch na vydanie diplomu
alebo účastníckom poplatku na prijímacích skúškach označil rektor za hlúposti, na ktoré sa mi
neoplatí reagovať.

Euroatlantické centrum a súťaž esejí vysokoškolákov o NATO
Banskobystrická mimovládna organizácia Euroatlantické centrum vyhlásila súťaž o najlepšiu
esej na tému Budúcnosť a perspektívy NATO. Určená je pre študentov vysokých škôl.
Víťazov prijal minister zahraničných vecí Eduard Kukan, ktorý prevzal nad podujatím záštitu.
Okrem vecných cien získali aj pozvánku na konferenciu Nové bezpečnostné prostredie
Tvárou v tvár novým bezpečnostným výzvam, ktorá bola 23. až 25. novembra v Banskej
Bystrici. Euroatlantické centrum je nezávislou mimovládnou organizáciou študentov a
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mladých akademikov. Vzniklo v roku 1999 s cieľom zvyšovať verejnú informovanosť o
medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti a podporovať otvorenú diskusiu a kvalifikovaný
výskum. Organizovaním verejných prednášok a seminárov, publikovaním článkov a štúdií sa
usiluje prezentovať verejnosti obraz postavenia Slovenska v politickom a hospodárskom
integračnom dianí.
Prijímacie testy elektronicky
Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici prijímacie skúšky na všetkých fakultách
v roku 2004 vyhodnocovala elektronicky. Na tento účel si prenajala z Nemecka špeciálny
softvér, ktorý sa používa pri hodnotení manažérov. Sľubujeme si od toho čistý a transparentný
priebeh prijímacích skúšok. Pri hodnotení testov elektronicky totiž bude absolútne vylúčený
ľudský činiteľ a nikto ich nebude môcť ovplyvňovať, uviedol rektor UMB Milan Murgaš.
Vysvetlil, že študenti budú odpovede na úlohy z prijímacieho testu vyberať na výsledkovom
hárku označenom čiarovým kódom. Pomocou skenera sa vyhodnotí, koľko bodov študent
získal a v ten istý deň sa aj zostaví poradie študentov. Študent bude už v ten istý deň
popoludní vedieť, či je prijatý, dodal rektor. Softvér s príslušnou technikou má UMB
prenajatý do konca apríla. Murgaš však odmietol konkretizovať sumu, ktorú za požičanie
zaplatia. Ide podľa neho o symbolický prenájom, pretože autori softvéru majú záujem, aby ho
po dobrých referenciách z UMB v budúcnosti využili aj iné vysoké školy na Slovensku. Naši
experti posudzovali rôzne ponuky, každá bola zraniteľná. Tento softvér sme vybrali preto,
lebo sa ukázal ako veľmi pevný a nedá sa doň dostať, domnieva sa Murgaš. V roku 2004
plánovala UMB prijať na interné štúdium 1 756 študentov, čo je o takmer tristo viac, než
prijali vlani. Záujem o štúdium na tejto škole rastie, keďže na jedno miesto pripadajú štyria
uchádzači, čo je oproti minulému roku o tretinu viac. Potešiteľné je, že ani na jednu z našich
ôsmich fakúlt nie je záujem nižší než je vzdelávacia kapacita, uviedol rektor. Dodal, že
celkový počet vyše 15-tisíc študentov UMB zostane zachovaný. Na úkor externých sa však
zvýši podiel interných študentov. Prihlášky na externú formu štúdia ešte nie sú uzavreté.
Protest proti zlému stavu vysokých škôl
Proti zlému stavu vysokého školstva a plánovanému spoplatneniu štúdia v Banskej Bystrici
protestovali študenti Univerzity Mateja Bela (UMB). V prístrešku na Námestí SNP sa pri
zapálenej sviečke striedali od 8:00 až do polnoci zástupcovia študentov v akademických
senátoch jednotlivých fakúlt a o svojom postoji k problematike vysokých škôl diskutovali s
okoloidúcimi. Rozdávali pritom sviečky a zbierajú dobrovoľné finančné dary na sekeru
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univerzit. Predseda Študentského univerzitného senátu UMB Martin Kráľ uviedol, že vinou
upršaného a sychravého počasia je na námestí menej ľudí, než čakali, pri študentoch sa však
pristavujú. Väčšinou im vyjadrujú podporu, najmä mladí a starí ľudia. Ignorovaním a aj
negatívne na ich protest reagujú najmä zástupcovia strednej generácie, niekoľkí ich dokonca
obvinili z úsilia o návrat komunizmu. To študenti ostro odmietajú. Keď chceme mať slobodný
a voľný prístup k vzdelaniu, nepovažujem to za silne ľavicovú alebo komunistickú myšlienku.
To je pokroková myšlienka, ktorá by sa nemala udupávať ale rozvíjať. Štát by mal
podporovať vzdelávanie mladých ľudí, lebo na nich bude spoločnosť stáť, uviedol študent
Peter Papšo, člen akademického senátu UMB. Dodal, že nepovažuje spoplatnenie
vysokoškolského štúdia za zlú vec, ale nie v situácii, keď si ho rodičia študentov nemôžu
dovoliť. Banskobystrickým študentom okrem plánovaného spoplatnenia prekáža aj to, že stále
nie je vypracovaný žiaden systém kvality vysokých škôl. Podporujú tiež Štrajkový výbor
študentov a jeho protestné akcie v Bratislave.
Nové vedenie Právnickej fakulty
Rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici Milan Murgaš na návrh
Akademického senátu Právnickej fakulty UMB poveril jej vedením Pavla Kyptu. Doteraz na
fakulte pôsobil ako prodekan pre štúdium. Akademický senát Právnickej fakulty pripraví
voľby nového dekana tak, aby sa mohli uskutočniť v prvom júlovom týždni. Funkcia dekana
bola na Právnickej fakulte neobsadená , keď z postu abdikoval Július Kováč.Keďže J. Kováč
rezignoval na svoju funkciu, AS sa nestihol zaoberať návrhom na jeho odvolanie, ktoré senátu
predložil rektor. Ten žiadal odvolať dekana, pretože v stanovených termínoch nezrušil svoje
členstvo v kontrolných a riadiacich orgánoch rôznych spoločností ako to vyžaduje zákon o
verejnej službe. Dopustil sa aj porušenia pracovnej disciplíny v súvislosti s organizáciou
externého štúdia na fakulte. Porušenie viacerých ustanovení zákona o vysokých školách
zistila na fakulte ministerská kontrola zameraná na nelegálne vyberanie poplatkov za externé
štúdium. Dekan si zároveň nesplnil povinnosť vypracovať študijný program fakulty, aby
spĺňal podmienky akreditácie.

Zdrav. Rooseveltova nemocnica sa stala fakultou
Zriaďovateľskú listinu, ktorou sa z banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice (NsP) stáva
fakultná nemocnica pri Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU), v roku 2004 odovzdal jej
riaditeľovi Róbertovi Rusnákovi minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Zdôraznil, že súhlas so
zmenou na fakultnú nemocnicu je vyjadrením dôvery v jej kvalitu. Zakladáme budúcnosť
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Podľa rektora SZU Jána Štencla Rooseveltovu nemocnicu si vybrali spomedzi viacerých
ponúk pre jej kvalitný personál. Už v súčasnosti v nej má univerzita šesť školiacich stredísk, z
nich päť kliník. My našim študentom chceme poskytnúť, aby sa o nich starali tí
najkvalifikovanejší ľudia a personál nemocnice v Banskej Bystrici tieto kritériá spĺňa, uviedol
Štencl. Dodal, že už od budúceho akademického roka chce SZU otvoriť v Banskej Bystrici
svoje detašované pracovisko. Do prvého ročníka plánujú prijať 60 študentov. Minister Zajac
zamestnancov Roosveltovej NsP ubezpečil, že ešte tento rok bude v plnej výške oddlžená. Jej
dlhy sú v súčasnosti vyše 1,8 miliardy korún.

PdF UMB znovu zvolil za dekanku B. Kosovú
Dekankou Pedagogickej fakulty (PdF) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici
zostala aj nasledujúce funkčné obdobie Beáta Kosová, profesorka katedry predškolskej a
elementárnej pedagogiky. Rozhodol o tom vo voľbách akademický senát fakulty. Za súčasnú
dekanku hlasovalo 15, za jej protikandidáta, docenta katedry matematiky Pavla Hanzla šesť
členov. Pavol Hanzel už na čele PdF stál dve funkčné obdobia, v súčasnosti je druhé obdobie
prodekanom. Ako informovala členka akademického senátu Brigita Šimonová, nasledujúce
volebné obdobie bude štvorročné, čiže o rok dlhšie než doteraz. Návrh na vymenovanie
dekanky doručí senát rektorovi UMB, ktorý by mal staronovú dekanku vymenovať začiatkom
budúceho roka. PdF je najstaršou a zakladajúcou fakultou UMB. V súčasnosti ju navštevuje
zhruba 3 800 študentov v dennej aj externej forme štúdia.

Štrajk študentov Akadémie umení
Vedenie Fakulty dramatických umení banskobystrickej Akadémie umení (AU), ktorej väčšina
študentov štrajkovala za odstúpenie dekana Ivana Stadtruckera, zriadilo disciplinárnu
komisiu, ktorá má rozhodnúť o organizátoroch štrajku. Asistent Peter Kočan, podporujúci
štrajk, to považoval za zastrašovanie. Forma disciplinárnych komisií je absolútne
nedemokratickým krokom, ktorý v štruktúre dnešných vysokých škôl v Európskej únii nemá
čo hľadať, povedal pre médiá. Tieto gestapácke metódy študenti nebudú prijímať, takéto
zastrašovanie tu nikto nestrpí. Je to opovrhnutiahodné, povedal Kočan. Akademický senát
fakulty sa na zasadnutí 24. novembra 2004 aktuálnou situáciou nezaoberal. Ako informoval
člen senátu, študent dokumentaristiky Lukáš Roganský, bolo to rozlúčkové zasadnutie
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doterajšieho senátu. Štrajkujúci študenti sa domáhali účasti na zasadnutí, čo im však
neumožnili. Podľa nich tým senát porušil zákon o vysokých školách, keďže zasadnutia senátu
majú byť verejné. Zákon sme neporušili, kto sa chce na zasadnutí zúčastniť, môže to urobiť
po

písomnej

žiadosti

a

súhlase

predsedu
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uviedol

Roganský.

Študenti Katedry herectva FDU požadujú odstúpenie dekana Stadtruckera, pretože podľa nich
sa jeho vinou na škole porušuje študijný program. Študenti sa obávajú, že fakulta môže prísť o
akreditáciu. Do štrajku vstúpili 11. novembra, dva dni po tom, ako akademický senát
opätovne zvolil Stadtruckera za dekana. Ich kolegovia z katedry dokumentárnej tvorby sa ale
do štrajku nezapojili. Tento štrajk je obrovský krok dozadu. Myslím si, že pán Stadtrucker
urobil pre túto školu len dobre, za jeho dekanovania sme získali aj akreditáciu, povedal
Roganský. Dodal, že Stadtruckera volil za dekana preto, že škola sa zabeháva a nie je dôvod
meniť jej koncepciu. Požiadavky štrajkujúcich študentov podporujú garanti študijných
programov Božidara Turzonovová a Jiří Svoboda. Hrozia, že sa garancie vzdajú, pretože
nemajú žiadny vplyv na organizáciu štúdia nimi garantovaných odborov. Stadtrucker odstúpiť
nehodlá a štrajk považuje za nelegitímny. FDU AU má 99 študentov, z nich 63 študuje na
Katedre herectva, ostatní na Katedre dokumentárneho filmu.

Nový rektor
Ďalšie štvorročné obdobie bude funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici zastávať
Vojtech Didi. Prezident Rudolf Schuster vymenoval troch rektorov vysokých škôl.
Staronovým rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je Juraj
Wagner. Rektorom Technickej univerzity vo Zvolene je Ján Tuček. V Banskej Bystrici
Vojtech Didi. Prezident rektorov vymenoval na základe volieb akademických senátov
príslušných škôl. Rudolf Schuster zaželal rektorom veľa úspechov v ich práci, predovšetkým
v súčasnom finančne nie najľahšom období. Hlava štátu verí, že novovymenovaní rektori
minimálne udržia úroveň vzdelávania na ich školách, prípadne sa im podarí ju aj zvýšiť. R.
Schuster zdôraznil, že vzdelanie je to najcennejšie, čo tvorí budúcnosť štátu a mladá vzdelaná
generácia je preto pre každý štát kľúčová. Za vymenovaných rektorov J. Wagner konštatoval,
že v týchto chvíľach cítia zodpovednosť, ktorú budú niesť za poskytovanie vzdelávania
mladým ľuďom. Wagner prítomných ubezpečil, že vložia všetky svoje sily nielen do rozvoja
vlastných alma mater, ale aj do rozvoja slovenského vysokého školstva ako celku.
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Vo veku 70 rokov zomrel bývalý rektor UMB Otto Tomeček
Bývalý rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, laureát Ceny rimátora
mesta, významný predstaviteľ slovenskej vedy vysokého školstva Otto Tomeček v roku 2004
vo veku 70 rokov náhle zomrel. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila ???.....v
piatok o 11:00 v aule UMB v Banskej Bystrici a o 13:00 v Krematóriu v Kremničke. O.
Tomeček sa narodil 8. júla 1934 v Skalici.Študoval na Vysokej škole pedagogickej na
Prírodovedeckej fakulte učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii chémia geografia. Vyučoval najskôr na Gymnáziu v Žiline, od roku 1961 pracoval na Pedagogickom
inštitúte v Martine a od roku 1965 pôsobil v Banskej Bystrici. Najskôr vyučoval na
Pedagogickej fakulte a po vzniku UMB na jej Fakulte prírodných vied. Patril k zakladajúcim
osobnostiam univerzity, od roku 1992 bol jej prorektorom a v rokoch 1993-2000 jej rektorom.
Významnou mierou prispel k rozvoju univerzity. Počas jeho pôsobenia vo funkcii rektora
vzniklo päť fakúlt a viacero špecializovaných vysokoškolských pracovísk v Banskej Bystrici,
Banskej Štiavnici, Poprade, Spišskej Novej Vsi.
12. výročie British Council červený double-decker
Červený poschodový autobus double-decker, aký premáva v Londýne, bol v roku 2004 od
14:00 do 17:00 pristavený pred informačným centrom British council v centre Banskej
Bystrice. Pre návštevníkov v ňom boli k dispozícii rôzne informačné a propagačné materiály
o Veľkej Británii a Európskej únii, pripravená bola aj prehliadka priestorov centra. Ako
uviedla manažérka Alica Frühwaldová, touto akciou si chceli pripomenúť okrem vstupu
Slovenska do únie aj 12. výročie oficiálneho otvorenia centra British Council v Banskej
Bystrici.British Council tu bol po celý čas prípravy Slovenska na Európsku úniu, naším
cieľom bolo pripraviť národ najmä po jazykovej stránke. Jazykové vzdelávanie a informácie o
Británii budú žiadané aj po vstupe Slovenska do únie.
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Veda a technika
RoboCup 2004, LISABON, PORTUGALSKO
V dňoch 27.6. do 4.7.2004 sa niekoľko talentovaných žiakov banskobystrických základných a
stredných škôl zúčastnilo celosvetového finále medzinárodnej súťaže mládeže v konštrukcii a
programovaní robotických modelov. Banskobystrické tímy Klubu Robotiky pri Školskom
výpočtovom stredisku boli do finále prihlásené ako jediné zo strednej a východnej Európy a
úspešne reprezentovali nielen Banskú Bystricu, ale aj Slovensko v súťaži zameranej na rozvoj
tvorivosti, vedomostí a schopností mladých ľudí v tejto novorozvíjajúcej sa oblasti.
Komunitná nadácia Zdravé mesto finančne prispela na účasť detí vďaka Jurajovi Mesíkovi,
ktorý venoval z prostriedkov Fondu Lukáša a Juraja Mesíkovcov 15 tisíc korún.

Rada rozdeľovala frekvencie na digitálne vysielanie
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozdelila prvé frekvencie na digitálne vysielanie. Digitálne
frekvencie 59. kanála v Banskej Bystrici a Zvolene si rozdeilií Rádio Twist, Fun Rádio a
Rádio Lumen. Televízne frekvencie v tej istej lokalite patria TV JOJ, lokálnej televízii AZTV
a dvom programom verejnoprávnej televízie. Rada tiež udelila frekvenciu 44. kanála
digitálneho vysielača v lokalite Košice/Prešov TV JOJ. O túto frekvenciu sa uchádzala aj TV
Markíza, tá však svoju žiadosť podľa riaditeľa kancelárie rady Petra Abraháma neposlala v
termíne .

Priatelia Zeme začali informačnú kampaň o odpadoch
Pod mottom Minimalizuj - znovu používaj - recykluj - kompostuj začala mimovládna
organizácia Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) informačné turné Smerujme k nulovému
odpadu, ktorá potrvala až do septembra. Turné odštartovali v Banskej Bystrici. Stretávali sa s
predstaviteľmi samospráv a s občanmi. Počas infoturné bude SPZ zbierala podpisy pod
Petíciu za skoré zavedenie zálohovania nápojových PET obalov. Pod pojmom nula odpadov
nemyslíme zníženie tvorby odpadov na nulu - to v spoločnosti zameranej na spotrebu nie je
možné. Myslí sa tým eliminácia dnešného spôsobu zneškodňovania odpadov na skládkach a v
spaľovniach na nulu alebo maximálne priblíženie sa k tomuto cieľu. Odpady, druhotné
suroviny, ktoré vznikajú, by mali byť opätovne navrátené do kolobehu napr. vďaka recyklácii,
alebo do prírody cestou biologického rozkladu - kompostovaním a pod., uviedol predseda
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Spoločnosti priateľov zeme L. Hegyi. Cieľom turné bolo formou stretnutí, prednášok a
diskusií poskytnúť samosprávam obcí a miest potrebné a praktické informácie pre úspešnú
realizáciu programov minimalizácie odpadov, opätovného využívania vecí a efektívneho
separovaného zberu. Občanom zase chceli poskytnúť praktické návody, ako môžu
predchádzať vzniku odpadu, separovať využiteľné materiály pre recykláciu, kompostovať
biologický odpad a realizovať aktivity na zlepšenie odpadového hospodárstva v ich obci.

Pri UMB vznikne slovensko-taliansky výskumný inštitút
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), Univerzita v Padove, Banskobystrický
samosprávny kraj a Inštitút remeselného vzdelávania v Benátkach pripravovali v roku 2004
založenie spoločnej inštitúcie pod názvom Belov inštitút pre výskum, vzdelávanie a
technologické inovácie so sídlom pri UMB. Jeho úlohou bude transfer nových vedeckých
poznatkov a technologických inovácií do praxe. Konečné znenie zmluvy o výskumnom centre
v Banskej Bystrici prerokoval rektor UMB Milan Murgaš a zástupcovia Padovského
výskumného centra v Padove. Zmluvu podpísali 21. júna v Banskej Bystrici a hneď potom
začal inštitút pracovať naplno, uviedol Murgaš. Na slávnostnom podpise zmluvy sa zúčastnili
aj predstavitelia Padovy a Regiónu Benátky.

Viacúčelové mobilné laboratórium Moblab
Inšpektoráty životného prostredia môžu pri zisťovaní rozsahu a pôvodcov ekologických
havárií využívať nové viacúčelové mobilné laboratórium Moblab. V roku 2004

ho

predstavila Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Zariadenie je
špecializované na odber vzoriek povrchovej, podzemnej vody a pôdy až do hĺbky 20 metrov,
ich orientačné analýzy a transport do stacionárneho laboratória. Účinne pomôže odhaliť
pôvodcov ekologických havárií . Moblab - laboratórne prístroje za 255 000 eur do mobilného
aj stacionárneho laboratória kúpila SAŽP z prostriedkov, ktoré získala z fondu Phare.
Sondážno-vzorkovacie zariadenie Geoprobe za 100-tisíc eur pre mobilné laboratórium dodala
spoločnosť Envigeo. Tá bude Moblab aj komerčne prevádzkovať, služby pre verejnú správu
bude za to vykonávať prednostne a bezplatne. Stanovište mobilného laboratória bude v SAŽP
v Banskej Bystrici, o jeho nasadení na celom území republiky budú rozhodovať inšpektoráty
Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Výhodou pojazdného laboratória je najmä jeho
rýchlosť. Rýchlejší je v porovnaní s použitím vrtnej súpravy už samotný odber vzoriek z
pôdy, dôležitá je aj možnosť operatívne identifikovať plošný i hĺbkový rozsah znečistenia. Pri
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znečistení prchavými látkami sa rýchlym rozborom predchádza aj skresleniu výsledkov.
Možnosť odberu vzoriek a vyhodnotenia vo veľmi krátkom čase je ojedinelé. Neviem o
podobnom zariadení v rámci celej Európy, povedal riaditeľ SAŽP Miroslav Tončík. Dodal, že
vzorky sa pomocou Moblabu dajú vyhodnotiť okamžite alebo do niekoľkých hodín, kým
doterajšími spôsobmi to trvá viac ako deň. Podľa riaditeľa banskobystrického inšpektorátu
Slovenskej inšpekcie životného prostredia Daniela Magica je hlavným prínosom pojazdného
laboratória možnosť rýchleho odhaľovania pôvodcov ekologických havárií. Najmä v
prípadoch znečistenia čírou látkou, ktorú nie je vidno. Doteraz sme nemali možnosť okamžite
pri zistení havárie zistiť príčiny a pôvodcov. V prípade havárie sa odoberali vzorky, museli sa
odviezť do statického laboratória a výsledky boli až po mnohých hodinách. S takýmto
oneskorením sa nám často nepodarilo pôvodcu havárie vôbec zistiť, povedal Daniel Magic.

Výskumný ústav spojov bude neziskovou organizáciou
Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici bude neziskovou organizáciou.
Štátna príspevková organizácia Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica sa bude
transformovať na neziskovú organizáciu poskytujúci všeobecne prospešné služby. Do
transformačného procesu vstupuje celý nehnuteľný a hnuteľný majetok uvedený v
transformačnom projekte v súpise majetku určeného na transformáciu v bilančnej hodnote
114,73 mil. Sk. Transformáciu zabezpečí Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Na základe záverov transformačnej komisie vláda prijala v roku 2004 transformačný návrh
zamestnancov príspevkovej organizácie Výskumný ústav spojov. Transformačný návrh
zamestnancov predpokladá vyrovnané hospodárenie, návrh činnosti novej neziskovej
organizácie zodpovedá oblasti pôsobenia Výskumného ústavu spojov. Nezisková organizácia
bude podľa tohto návrhu v nadväznosti na doterajšie aktivity príspevkovej organizácie
vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb zamerané na rozvoj elektronickej komunikačnej infraštruktúry a podobne. Majetok,
ktorý záujemca navrhuje vložiť do neziskovej organizácie predstavuje peňažný vklad vo
výške 170 tis. Sk. Výberom transformačného návrhu zamestnancov príspevkovej organizácie
sa zabezpečí kontinuita činnosti výskumného ústavu. Svoje rozhodnutie komisia odôvodnila
tým, že Výskumný ústav dopravy, a.s. Žilina, ktorý podal taktiež transformačný návrh, pôsobí
v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb, ale so
zameraním na dopravu, dopravné siete, dopravné zariadenia, výskum a experimentálny vývoj
v oblasti strojárstva stavebníctva a dopravy. Podľa predmetu činnosti Výskumný ústav

89/314

dopravný nepôsobí v tom istom odvetví poskytovania všeobecne prospešných služieb ako
Výskumný ústav spojov. Výskumný ústav spojov bol zriadený 1. januára 1993. Celková
hodnota majetku štátu vrátane majetku nezachyteného v súvahe je 116,542 mil. Sk. Hlavným
predmetom činnosti Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica je výskumná, vývojová
činnosť v oblasti telekomunikácií a pôšt a v činnostiach, zabezpečovanie komplexného
overovania novej techniky a príprava jej prevádzky, posudzovanie, meranie, skúšanie a
schvaľovanie technickej spôsobilosti tuzemských a dovážaných výrobkov a podobne.
Výskumný ústav spojov Banská Bystrica zamestnával 61 zamestnancov.

XXI. Majstrovstvá Slovenska. v riešení logických úloh, krížoviek a hádaniek
Prvý septembrový víkend, hneď po prázdninách v sobotu, 4.9.2003 sa uskutočnili v Banskej
Bystrici atraktívne Majstrovstvá Slovenska v riešení logických úloh, krížoviek a hádaniek.
Išlo o súťaž, kde sa účastníci mohli nielen dobre zabaviť, súťažiť, ale aj odísť s niektorou z
pripravených vecných cien. Tie sa žrebovali takže šanca na výhru bola vysoká. Súťaž bola
prístupná každému bez obmedzenia veku, neplatilo sa žiadne vstupné, nerozhodoval vek, teda
mohli súťažiť ľudia od 15 do 90 rokov. Málokto vie, čo sa v v ňom v skutočnosti skrýva. Aj z
neznámeho sa občas vykľuje obrovský talent. V roku 2001 sa po prvýkrát vôbec objavil vtedy
len 16-ročný Milan Šatka a v kategórii logických úloh skončil hneď druhý. Na jeseň toho
roku reprezentoval Slovenskú reubliku na svetovom šampionáte v Čechách a skončil 35-ty
ako najlepší z našich. O rok neskôr ako 17-ročný sa stal Majstrom Slovenska. Opačným
príkladom je pán Dušan Škultéty z Tužiny. Nepatrí k tým super úspešným riešiteľom, ale ako
fanúšik tohoto druhu relaxu, chodí na takéto podujatia veľmi rád po celom Slovensku a tvrdí,
že mu to pomáha aj v osobnom živote. Mnohí lúštia len tak pre zábavu, či pre skrátenie si
dlhej chvíle. Tých, ktorých táto záľuba naozaj baví, mali príležitosť urobiť prvý krok. Možno
trochu do neznáma, ale čo nové dnes nie je zahalené rúškom tajomstva? Aj tajnička je na
začiatku neznáma a odhaľujete ju len postupne. Okrem dobrej nálady organizátori odporúčali
priniesť si so sebou gumu a dobre zastrúhanú ceruzku. Tajomstvá ukryté v tajničkách na nich
už čakali. Banská Bystrica ponúkala možnosť logického a vtipného súťaženia.
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18.15 slávnostné udeľovanie titulov Majster Slovenska a žrebovanie hlavných cien.
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Na najväčšom súťažnom stretnutí tohto druhu na Slovensku odmenili takmer päťdesiat
súťažiacich. Navyše do žrebovania o hlavné ceny boli zaradení riešitelia, ktorí v danej
kategórii dosiahli určený počet bodov. Tí ktorí splnili podmienky aj v inej oblasti, mohli byť
zaradení 2 resp. až 3 krát, čím sa šanca na výhru zvyšovala..Tí, ktorí si netrúfli ukázať sa na
Majstrovstvách Slovenska sa mohli zúčastniť na XXII.Turnaji krúžku HRON o putovný pohár
časopsiu RELAX v riešení krížoviek a hádaniek v nedeľu, 5.9.2003 v Banskej Bystrici v
študentských domovoch UMB Tr.SNP 53 .
Program:
8.30

hod.

krížovky

v

dvoch

kategóriách

A-skúsení

a

B-menej

pokročilí

10.45 hod. hádanky z listu v dvoch kategóriách A-skúsení a B-menej pokročilí
12.30

vyhodnotenie

turnaja

a

odovzdávanie

cien

Na tomto turnaji si mohli vybrať stupeň obtiažnosti a prispôsobiť tak svoje schopnosti
úlohám, ktoré pre nich pripravila redakcia časopisu RELAX a členovia krúžku HRON z
Banskej Bystrice.
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Kultúra
Činnosť PKO
Činnosť Parku kultúry a oddychu v roku

2004 vychádzala z dramaturgických zámerov

z predchádzajúceho 5 ročného obdobia, počas ktorého sa vytvorila celková koncepcia PKO
s doplnením a rozšírením programov pre deti a mládež a o nové projekty z populárnej hudby,
divadla, vážnej hudby, rozširovanie a skvalitňovanie fungujúcich festivalov s už vybudovanou
tradíciou a zachovanie aj každoročné dobudovanie, či skrášľovanie pravidelne sa opakujúcich
akcií v centrálnej mestskej zóne. Vo väčšom rozsahu sa poskytoval priestor pre alternatívne
programy, nezávislé zoskupenia, združenia. Viac sa využívali exteriéry mesta – námestie.
PKO ako mestská kultúrna inštitúcia pripravila široké spektrum aktivít prakticky zo všetkých
žánrov kultúry, vzdelávania a informatiky, mnohé v spolupráci s odborníkmi a ďalšími
kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. PKO ako inštitúcia pre základnú mestskú kultúru sa
nechce úzko špecializovat len na niektoré žánre. Možnosti sú otvorené, variabilné s
priebežným aktualizovaním programovej potreby a s doplnením nových námetov. Dôraz bol
kladený na mestské podujatia ale aj na regionálne, celoštátne i medzinárodné, s cieľom
dobrej propagácie kultúry mesta Banská Bystrica doma i v zahraničí. Veľký dôraz sa kládol
na propagáciu podujatí, ich spoločenskú stránku. PKO ako mestská organizácia pre kultúru
zabezpečovala dve základné oblasti kultúry
1. Kultúrno-estetickú výchovu obyvateľstva s dôrazom na mladú generáciu, a to pasívne
(návšteva nekomerčných divadelných predstavení, výchovných koncertov, prednášok,
koncertov vážnej, folklórnej i modernej hudby, festivalov a pod.) ale hlavne aktívne –
prostredníctvom amatérskych umeleckých súborov – záujmovej umeleckej činnosti (divadlo,
hudba, tanec.)
Programová činnosť PKO v roku 2004 - najvýznamnejšie podujatia
Oblasť vážnej hudby
Dvadsaťšesť rokov oslávil najstarší, každoročne sa opakujúci zborový festival na Slovensku
XXVI. Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého s medzinárodnou účasťou.
V tomto roku sme festival obohatili o odborný seminár venovaný osobnosti hudobného života
Doc. Štefanovi Sedlickému. Sprievodný festivalový koncert sa uskutočnil v meste
Brezno. Ženské spevácke zbory si zmerali sily na súťaži ženských speváckych zborov.
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Na 26.Festivale zborového spevu Viliama Figuša Bystrého v čase od 22.-25.apríla 2004
účinkovalo 24 speváckych zborov:
Miešaný spevácky zbor XAVERIUS BANSKÁ BYSTRICA

dir. Viola Lutonská

Miešaný spevácky zbor ARS VOCALIS BANSKÁ BYSTRIC dir.. Martin Kašša,
Miešaný mládežnícky spev. zbor GERONIMO BANSKÁ BYSTRICA dir. Róbert Tatár
Miešaný spevácky zbor HRON BANSKÁ BYSTRICA dir. Peter Bibza
Akademický miešaný spevácky zbor

J. CIKKERA BANSKÁ BYSTRICA, dir. Štefan

Sedlický
Dievčenský spevácky zbor MIŠKOLC, Maďarsko dir. Bária Ildig
Dievčenský spev. zbor Konzervatória J. L. Bellu BANSKÁ BYSTRICA dir. Miroslava
Matisová
Univerzitný miešaný spevácky zbor MLADOSŤ BANSKÁ BYSTRICA dir. Milan Pazúrik,
Hana Kováčová,
Miešaný spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu BANSKÁ BYSTRICA, dir. Katarína
Koreňová
Miešaný spevácky zbor Konzervatória Z. Kodály DEBRECZÉN, Maďarsko dir. Kéryne
Meszáros Maria,
Ženský spevácky zbor BONA FIDE, RIMAVSKÁ SOBOTA (Jana Dobrocká)
Ženský spevácky zbor KYSAČANKA, KYSAK (Júlia Ráczová)
Dievč.spev.zbor Konzervatória J. L. Bellu, B.BYSTRICA (Miroslava Matisová)
Dievč.spev.zbor Konzervatória Z. Kodály,DEBRECZÉN, Maďarsko (Kéryne Meszáros M.)
Ženský spevácky zbor KANTILENA, VELIKO TURNOVO, Bulharsko (Anta Pavlova)
Detský spevácky zbor ZVONČEK, dir.Eva Lauková
Detský spevácky zbor ZŠ LEVICE
Detský spevácky zbor VODOPÁD

BANSKÁ BYSTRICA dir.Eva Lauková, Katarína

Príbojová
Miešaný spevácky zbor AGRIJA - VOLOS, Grécko
Mládežnícky spevácky zbor TIRNAVIA, Trnava
Univerzitný miešaný spevácky zbor KRAKOW, Poľsko
Spevácky zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa BANSKÁ BYSTRICA
dir. Pavel Riečan, Zuzana Riečanová, Ján Hanko
Miešaný spevácky zbor COLLEGIUM CANTUS BANSKÁ BYSTRICA dir. Milan Pazúrik
Katedrálny mládežnícky spevácky zbor BANSKÁ BYSTRICA dir. Daniela Obšajníková
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PKO pokračovalo v príprave a organizovaní výchovných koncertov. Uskutočnili sme 18
výchovných hudobných koncertov pre základné školy s priemernou účasťou 250 žiakov.
Tradičnou súčasťou činnosti PKO je i organizovanie koncertov v rámci Hudobnej jari
a Hudobnej jesene. Na 44. ročník Hudobnej jari vystúpili osobnosti Eva Sendreiováklavír, Andrej Baran -husle,Vladimír Ondrejčák-gitara, Klára Štrofeková-organ.
Hudobnú jeseň sme zostavili z koncertov: Capella Istropolitana, Petr Matuszek- barytón,
alikvotný spev (husle, zvonec Markéta Dvořáková alt , Milan Paľa – husle, Jevgenij Iršaiklavír

Oblasť populárnej hudby a sprostredkovanie programov
Táto oblasť kultúry mala významný podiel na programovej činnosti PKO aj v roku 2004.
V sále Robotníckeho domu bol v septembri

uskutočnený koncert skupín Desmod

a U.K.N.D. a Post-it, v októbri punková skupina Slobodná Európa a Zóna A. Vzhľadom
k tomu, že sála Robotníckeho domu sa nachádza v obytnej zóne a neustále dochádza
k sťažnostiam občanov na konanie týchto koncertov, muselo PKO upustiť od realizácie
podobných podujatí pre mládež. V decembri koncert

skupiny INEKAFE sa uskutočnil

z tohto dôvodu v náhradných priestoroch Kass, čo však ovplyvnilo negatívne jeho
návštevnosť. V marci sme na ŠH Štiavničky zorganizovali dve vystúpenia hudobno –
zábavného programu URAGÁN s humorom každodenného života našej spoločnosti
s protagonistami A.Krausom, P.Marcinom, Z.Šikulovou a hudobným hosťom Fredy Dance
grup, v máji koncert Lenky Filipovej.
Vo veľkom merítku sme sa podielali na organizačno – technickom zabezpečení programu
RÁĆTE VSTÚPIŤ, v ktorom vďaka Mestu B.Bystrica a delegácii Európskej komisie
vystúpili na našom námestí hudobné skupiny HEX,MODUS,Ska Pra Šupina, PARA, Nový
Album, R´N´R Bannd Marcela Woodmana, Misha a tento program sa stal vrcholným v rámci
osláv vstupu Slovenskej republiky do Európskej Únie. Treba spomenúť, že tejto udalosti bola
venovaná pozornosť už v rámci predvstupových programov, ktoré v centre mesta boli
realizovné už od 24.4. Okrem banskobystrických súborov vystúpil v rámci pozvania Mesta
ako pozdrav Nemecka Slovensku – novému partnerovi EÚ, džezový orchester s Marcom
Secarom BERLINJAZZORCHESTRA koncertom „Nové hviezdy pre Európu“.
Oblasť jazzu
Medzi najvýznamnejšie podujatia PKO s celoslovenským, ba zahraničným významom,
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tradične patrí jediný Medzinárodný dixielandový festival na Slovensku, ktorého 9. ročník
sme zorganizovali v máji v priestoroch Kina Urpín a na námestí SNP. Pokračovali sme
v koncepcii májového termínu festivalu a spolupráci s partnermi krajín Visegrádskej štvorky
pod spoločným projektom Dixielandový most. Vďaka tomu okrem tradičnej účasti všetkých
slovenských dixielandových kapiel sme banskobystrickej verejnosti ponúkli mimoriadne
inšpiratívne osobnosti jazzu ako sú Jaromír Hnilička a Milan Kašuba (ČR), Jazz Band Ball
Orchestra (PL) spolu s vinikajúcou Janice Harrington (USA), Steamboat Stompers –
Dixieland Band Praha (ČR), Unnerhaus Jazzband (D), Dixielanders Hall (Rakúsko), Molnár
Dixieland Band Szeged (Hu) ako aj naše dixielandové orchestre a jeho sólisti – BB Band
Dixieland Jazz Band Banská Bystrica, Saxofónové kvarteto Slovenská Ľupča, Komárňanský
dixieland Band, The original Vigaš Band Slovakia, Piešťanský dixieland, Traditional Jazz
Band Lučenec, Traditional

Revitel Jazz Band. Obohatením festivalu bol Jam Session

v Plzenskej reštaurácii na Nám.SNP. Tento rozsiahly projekt sa podarilo uskutočniť aj vďaka
podpore a finančnému príspevku z Visegrádskeho fondu. Festival sa vďaka kvalitnému
obsadeniu tešil mimoriadnemu záujmu laickej i odbornej verejnosti.
V októbri sme potešili priaznivcov jazzu koncertom

Laca Décziho – Cellu New

York, kde sa okrem Laca Decziho (trubka) predstavili aj Walter Fischbacher (piano), Steve
Clarke (basgitara) a Vajco Dedzi (bicie).
Oblasť ľudovej kultúry
V spolupráci so Slovenským rozhlasom

pokračovali v organizácii verejných nahrávok

interpretov ľudových piesní a tradícií regiónov s programom Hrajteže mi, hrajte.
Uskutočnili sa 2 verejné nahrávky venované spevákom hlavne zo stredoslovenského regiónu.
Na prvom koncerte 20.februára 2004, ktorý sa konal v priestoroch Kina Urpín sa predstavili
známe osobnosti z oblasti folklóru ako František Mucha, Radovan Filipko a ľudová hudba FS
Váh z L. Mikuláša, Folklórna skupina Priechoďan z Priechoda, Folklórna skupina Sliačanka
z Liptovských Sliačov. Druhý koncert sa konal 24. septembra 2004, kde sa predstavili známe
osotnosti ako Darinka Laščiaková, Miroslav Dudík, Ján Palovič s dcérou Barborou, Jaroslav
Jackuliak a Jozef Kamenský. Oba koncerty už tradične moderovali Hanka Kútiková a Ivan
Štrbík.
Oblasť spoločenského tanca
V januári zorganizovali XIII. mestský festival tanca za účasti všetkých mestských tanečných
klubov, súborov a sólistov. Ako hosť vystúpil Miroslav Žatko so svojou partnerkou, ktorý
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na svetovej súťaži tancov bugy bugy obsadil šiestu priečku. Táto akcia je už tradičným
podujatím s mimoriadne vďačnou atmosférou a možnosťou prezentácie sa všetkých
nefolklórnych tanečných súborov.
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 2004 vypracovali projekt ako 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 nemu – k postieľke. Naša inštitúcia má už mnohoročné skúsenosti s týmto
projektom ale našim cieľom je jeho rozšírenie. Doteraz tento projekt fungoval výlučne
z vlastných zdrojov a na báze dobrovoľnosti, ale jeho rozšírenie vyžaduje zvýšené finančné
náklady.
Vo februári a v júni prišiel prišiel medzi tieto deti profesionálny Klaun Adrian, tzv. Doktor
klaun, s ktorým už spolupracujeme niekoľko rokov.
Ďalšie významné podujatia PKO v roku 2004
K nosným podujatiam činnosti PKO patria Dni mesta spojené s Trhom remesiel
a Radvanským jarmokom. V roku 2004 sme pokračovali v koncepcii spoločných osláv Dní
mesta a Radvanského jarmoku. Pre veľký záujem remeselníkov sa konal trh remesiel priamo
na Námestí SNP a Nám.Št.Moysesa. Zorganizovali sme alegorický sprievod mestom, rôzne
kultúrne programy a trh remesiel, kde sa prezentovalo viac ako 200 remeselníkov so širokou
paletou ľudových výrobkov a remesiel, kde boli zastúpení aj remeselníci z partnerských miest
mesta Banská Bystrica. Dni mesta spestrila svojim programom široká škála detských aj
dospelých folklórnych súborov, vystúpenia bábkového divadla s predstaveniami pre
deti,Alegorický sprievod pod taktovkou Dychovej hudby vojenských vzdušných síl , koncet
skupiny Družina ,Krst nového CD skupiny Družina v cirkusovom šapitó pod Pamätníkom
SNP.Zo zaujímavých vystúpení to bolo Horúce srdce Berkyovcov-Hrochoť, Oprášené histórie
- Večerný program zostavený z ukážok historického šermu.
V rámci kultúrneho leta sa na Nám. SNP predstavila Dychová hudba Selčianka a Ranč
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country skupina zo Žarnovice.
I v tomto roku sa podielali na realizácii Banskobystrických

Vianoc. V popoludňajšom

programe „ AKO GAŠPAR MIKULÁŠA PRIVOLÁVAL“ mali možnosť banskobystrické deti
vidieť krátke divadelné ukázky detských divadelných predstavení, s vyvrcholením programu
- príchodom Mikuláša, čerta a anjela na Námestie SNP a rozdaním množstva sladkostí pre
radosť tých najmladších a rozsvietením vianočného stromčeka. Ako každoročne primátor
mesta venoval svoju pozornosť i zariadeniam starajúcim sa o maloleté deti, ktorým pripravil
bohaté balíky mikulášskych dobrôt.
Počas silvestrovských osláv

vsadili na veľké laserové efekty, laserové animačné show,

vystúpenie slovenskej hudobnej legendy Janka Lehockého a hudobnej skupiny Modus, ako
i známej banskobystrickej skupiny ethno hudby Družina. Tesne pred príchod nového roka
pripomenuli silvestrovsky ladenými moderátorskými vstupmi skutočnosť, že v roku 2005
oslávi mesto Banská Bystrica jubileum - 750. výročie udelenia mestských výsad. Nová
koncepcia osláv príchodu nového roka sa vydarila i vďaka moderátorskej dvojici Cinkota –
Donová. 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 XIX. Stretnutie veteránov PKO, 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 2004 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
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verejnosť vo večerných hodinách. Celkovo sa školilo 87 záujemcov a bolo vydaných 65
osvedčení.

Oblasť informatiky - Kultúrne a informačné stredisko
Stredisko zabezpečovalo pravidelné činnosti ako sú: aktualizácia, zbieranie

a podávanie

informácií, výlepnú službu, predpredaj vstupeniek, redakčné spracovávanie Kultúrno
spoločenského mesačníka mesta, ubytovací servis, kopírovaciu službu , sprievodcovskú
službu, ktorá bola zabezpečená pre 45 subjektov v počte hodín 72, predaj doplnkového
tovaru, propagačných materiálov, máp, kníh, suvenírov a pod.
Činnosť Kis-u bola rozšírená o zriadenie web stránky kisbb.sk za účelom poskytovania
informácií z oblasti cestovného ruchu. Pracovníci vytvorili štruktúru informácií a naplnenie
stránky dynamickými a statickými informáciami. Stránku pravidelne aktualizujú.
Kultúrne a informačné stredisko sa zapojilo do akcie vyhlásenej Slovenskou spoločnosťou
sprievodcov cestovného ruchu.
Z príležitosti Svetového dňa sprievodcov zorganizovalo dňa 21.2.2004 bezplatnú prehliadku
mestom s výkladom miestnych turistických sprievodcov.
Cieľom akcie bolo priblížiť občanom a návštevníkom mesta prácu miestnych sprievodcov
a priblížiť obyvateľom históriu mesta v ktorom žijú.
Z príležitosti osláv 60.výročia SNP pracovníci Kultúrneho a informačného strediska boli
zapojení

do

príprav

osláv,

zabezpečením

pracovníkov

(miestnych

sprievodcov)

v informačných kioskoch pre verejnosť , aktualizáciou zoznamov ubytovacích a stravovacích
zariadení a poskytovaním informácií občanom a návštevníkom o programe pred oslavami
a počas osláv v Kultúrnom a informačnom stredisku v predlženom pracovnom čase.
Pre zvýšený záujem o vyhliadky z hodinovej veže v tento deň bolo nutné usmerňovať
záujemcov a organizovať vstupy.
V roku 2004 boli vypracované rôzne projekty na odčlenenie KIS od PKO , resp. pod priamu
správu Mestského úradu a vyriešenie problémov umiestnenia prevádzky.
V mesiaci december bol urobený prieskum zameraný na spokojnosť so službami KIS-u
s cieľom skvalitniť činnosť strediska,
V roku 2004 bol o 5 ubytovacích zariadení rozšírený počet zmluvných partnerov
v sprostredkovaní ubytovania.
Od mesiaca máj – októbra bola zabezpečovaná prevádzka hodinovej veže, aj s pravidelnými
výstavami prác detí z Domu sociálnych služieb .
98/314

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 amatérske umelecké súbory
aktívne navštevuje okolo 250 ľudí vo veku od 3 do 35 rokov. „Je nevyhnutné, ba až životne
dôležité, uchovávať a rozvíjať národnú a osobnú identitu, v čom má kultúra, a práve táto
naša, mestská, nezastupiteľnú úlohu“ , povedal Dr. Ján Chladný, vedúci odboru Mestského
úradu .
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 ďalsí 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. Zbor účinkoval aj v Komárne a v
Bojniciach. 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.
Folklórny súbor Bystrina
Folklórny súbor BYSTRINA bol založený 1.októbra 1980 a jeho umeleckým vedúcim
a choreografom je od založenia súboru pán Ján Pivoluska. Za 24- ročnej činnosti v súbore
pôsobilo viacero významných osobností folklóru, ako napr. ĽH Juraja Pecníka....Za celé
99/314

obdobie svojho pôsobenia sa v súbore vystriedalo vyše 300 členov, ktorí v súbore aktívne
pôsobili. Súbor šíri krásu slovenského folklóru v rámci celej republiky aj v zahraničí. Získal
nejedno ocenenie ako napr. Zlatú plaketu za účasť na Svetovom folklórnom festivale
v Tureckom meste Corum v roku 1993, bol ako jediný účastník opakovane pozvaný na
Medzinárodný folklórny festival v meste Concarneau vo Francúzku, získal rôzne uznania za
účasť na Medzinárodných a Svetových folklórnych festivaloch organizovaných pod hlavičkou
C.I.O.F.F. v štátoch Európy, Ázie aj Afriky (Česká rep.- 2002, 2003, Maďarsko1985,1994,1996,2002,

Nemecko-1986,1992,

Francúzsko-1991,1992,1996,1999,2001,

Poľsko-1987,1991,Taliansko-1987,1990,

Belgicko-1993,

Turecko-1993,

Grécko-1994,

Holandsko-1994, Portugalsko-1995, 2003, Španielsko- 1995, 2003, Egypt- 1997). Členovia
súboru sa každoročne zúčastňujú súťaži tanečných variácií na Košických dňoch spevu a tanca,
kde sa v roku 2002 umiestnili na 3. mieste a v súťaži jednotlivcov sa naša tanečníčka Romana
Homolková umiestnila dokonca na 1.mieste.
Každoročne súbor uskutoční niekoľko desiatok vystúpení v rámci Slovenska, zúčastňuje sa
rôznych domácich slávností a festivalov (Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Folklórne
slávnosti

pod

Poľanou

v Detve,

Folkórne

slávnosti

v Skalitom,

v Terchovej,

v Medzilaborciach, v Dubnici nad Váhom, v Liptovskej Tepličke, v Kokave nad Rimavicou,
v Gbely... Súbor sa so svojím vystúpením niekoľkokrát zúčastnil na benefičných koncertoch
organizovaných Nadáciou Úsmev ako dar v Banskej Bystrici aj v Bratislave na Najmilšom
koncerte v roku 2002. V roku 2002 vystúpoval aj na benefičnom koncerte organizovanom
Mestom Banská Bystrica na podporu Onkologického odd. NsP F.D.R. v Banskej Bystrici.
Vyspelosť tohoto amatérskeho telesa potvrdzuje aj skutočnosť, že súbor sa neobmedzil len na
tance z regiónu stredného Slovenska, ale na vysokej úrovni prezentuje aj tance zo
západoslovenského a východoslovenského regiónu. Programový blok trvá dve až dve a pol
hodiny.
V súčasnosti sa súbor skladá z 55 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 ako výchovný prvok súboru a prevenciu
deviantného správania a protidrogovej činnosti tejto rizikovej skupiny.
FS Bystrina sa podieľa na reprezentácii PKO a mesta Banská Bystrica formou bezplatných
vystúpení súboru ako aj ľudovej hudby na rôznych podujatiach a výstavách zameraných na
propagáciu mesta.
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Súbor moderného, scénického a dance-show tanca Blesk
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 októbri1996 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 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.
Získal viaceré ocenenia na celoštátnych podujatiach majstrovstvách Slovenska i
majstrovstvách Európy i sveta.
najvýznamnejšie úspechy zo súťaží od roku 1998 - na 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,
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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.
V roku 2004 sa konal už 12 ročník. Pegas klub, ktorý je členom Európskej asociácie
SQUARE DANCE EASD. 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
Vznikol v roku 1986, Od toho obdobia sa tu vystriedalo asi 60 stepárov. Je jediný klub tohto
zamerania v meste. Pravidelne vystupuje na kultúrnych programoch PKO. Spolupracoval s
STV. Organizuje kurzy základov stepu pre záujemcov z mesta a okolia. V roku 2004 pracoval
so žiakmi základných škôl a snažil sa obnoviť členskú základňu. Step klub pracuje pod
vedením Zuzany Repovej.
Divadlo Jojopajo.
V priestoroch Robotníckeho domu pravidelne (2 x týždenne) nacvičuje Muzikálové divadlo
Jojopajo Súbor má 29 členov a venuje sa nácviku divadelných predstavení, v ktorých prevláda
tanec a spev. Pracuje pod vedením Mgr. Kataríny Cholvádovej a Mgr. Danuši Ľalíkovej.
Divadlo sa svojim vystúpením zapojilio do programu počas Radvanského jarmoku a malo
veľký úspech.
Výtvarná a technická dielňa
Hlavnou náplňou výtvarnej dielne bolo zabezpečiť komplexnú propagáciu na rôzne kultúrne
podujatia. Poslaním strediska je poskytovať kvalitné služby v oblasti reklamy a propagácie
kultúrno-spoločenských akcií, samostatne a odborne spracúvať text s obrázkami pomocou
počítača a príslušného programového vybavenia (Plother, Corell Draw atď). Stredisko
zrealizovalo výzdobu a propagačné práce akcií ako napr. : Dni mesta a Radvanský jarmok,
Festival V.F.Bystrého, Hrajteže mi, hrajte, Oslavy 60. výročia SNP, Dixielandový festival,
Mikuláš, Silvester, rôzne informačné tabule. Pre efektívne využitie strediska je nevyhnutné
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dokúpiť vyššie verzie grafických programov a výkonejšiu zostavu PC. Technická dieľňa
zabezpečovala bežnú údržbu objektov v správe PKO, po technickej stránke zabezpečovala
hore uvedené akcie, ďalej technicky zabezpečovala voľby prezidenta s referendom (3.4.), 2.
kolo prezidentských volieb (17.7.), voľby do EÚ (13.6.). 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, podujatia v zasadačke
MsÚ a iné. Pravidelne zabezpečovala drobnú opravu výlepných plôch, zabezpečovala
pravidelný rozvoz Kultúrno-informačného spravodaja, montáž reklamných panelov a podľa
požiadaviek prepravu vozidlom Ford Tranzit.
Personálne obsadenie pracovníkov PKO k 31.12.2004
PKO malo k danému termínu18 pracovníkov (vo fyzickom stave),
Riaditeľom PKO bol Mgr.art. Asen. Almáši,
Priestorové podmienky - v správe PKO
Robotnícky dom - ťažisková sála na väčšinu programov. Objekt zaberá celkove 686
m2 zastavanej plochy. Centrálnou miestnosťou je sála s javiskom a šatňou, 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 na espresso - p. Adamírová 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 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
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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 - v roku 2004 sa využíval na veľké kultúrne podujatia, 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 technicko-bezpečnostnú

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 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.
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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. Je potrebné nájst pre stredisko náhradné priestory, ktoré by sa nachádzali v centre
mesta.
Hodinová veža – objekt je celkove v dobrom stave, časť priestorov je prenajatá pre
City taxi. V rámci bezpečnosti je potrebné vymeniť strešnú sklenenú časť strechy za inú.
Banskobystrický triptych Klaňanie sa troch kráľov
Slovenská národná galéria verejnosti sprístupnila Triptych Klaňania sa troch kráľov. Dielo,
ktoré vzniklo v rokoch 1510 až 1530 v dielni Jana Mertensa v Antverpách bude vystavené až
do mája budúceho roka na 1. poschodí Vodných kasární v Bratislave. Triptych reštaurovala
Nora Hebertová a spolu s kurátorom výstavy Ivanom Rusinom predstavia nielen samotné
oltárne dielo, ktoré vzniklo v Antverpách začiatkom 16. storočia v štýle tzv. antverpského
manierizmu, ale aj jeho históriu a proces reštaurovania. Autorom banskobystrického triptychu
je nesporne antverpský maliar zo začiatku 16. storočia, ktorý pracoval v dielni Majstra z r.
1518 známeho tiež ako Majstra opátstva v Diligheme považovaného za Jana Mertensa
mladšieho. Triptych Klaňania troch kráľov kúpila Slovenská národná galéria v roku 2001 od
rímskokatolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici. Slovenská verejnosť pozná dielo
najmä v súvislosti s kauzami Ivana L. Kauza Triptych sa začala v roku 1995. V tom čase
Rímskokatolícky biskupský úrad v Banskej Bystrici predával renesančné výtvarné dielo Klaňania sa Troch kráľov. O dielo prejavil záujem muž, ktorý sa predstavil ako švajčiarsky
štátny príslušník Thomas J. Grabner, ten mal obraz kúpiť za 200 000 USD. Neskôr vysvitlo,
že Grabner nebol Švajčiar, ale nastrčená osoba z kruhov tajnej služby. Údajne mal
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vyprovokovať spravodajskú hru proti tamojšiemu diecéznemu biskupovi Rudolfovi Balážovi,
ktorý sa verejne zastal prezidenta Michala Kováča, keď mu koaličná väčšina v parlamente
vyslovila nedôveru. Použitie peňazí na fingovanú kúpu podľa vyšetrovateľa odsúhlasil
vtedajší riaditeľ tajnej služby Ivan L. V čase, keď biskupský úrad ponúkal triptych na predaj,
obraz nebol na zozname národných kultúrnych pamiatok. Na rovnaký deň, v aký SNG
predstaví zreštaurovanú národnú kultúrnu pamiatku verejnosti, je plánované aj pojednávanie v
kauze Triptych, v ktorej je Ivan L. trestne stíhaný.

Grand prix banskobystrickému Hamletovi
Študenti a absolventi Akadémie umení v Banskej Bystrici získali v meste Tczew v Poľsku
hlavnú cenu Grand Prix medzinárodného divadelného festivalu Zdarženia 2004 za
spracovanie Shakespearovho Hamleta. Režisérom a predstaviteľom Hamleta je čerstvý
absolvent Akadémie umení Peter Kočan, vôbec sme to nečakali, ako uviedol. Podľa neho bola
konkurencia na festivale dosť dobrá, všetky školy sú známe po celom svete, najmä krakovská.
Naopak Akadémia umení funguje len niekoľko rokov, dodal Kočan. Cenu Grand Prix mu v
nedeľu večer odovzdal predseda poroty - svetoznáma herecká legenda, divadelný aj filmový
režisér Jerzy Stuhr. Táto prestížna cena tak po prvý raz putuje na Slovensko. Medzinárodný
festival Zdarženia v Poľsku uviedol vôbec prvý raz divadlo zo Slovenska, a to vďaka
spolupráci s občianskym združením Truc sphérique, podpore Medzinárodného visegrádskeho
fondu a Slovenského inštitútu vo Varšave. Ako o festivale informoval Robo Blaško z Truc
sphérique, Jerzymu Stuhrovi sa páčilo okrem hereckého podania najmä tvorivé riešenie
študentov pri spracovaní chronicky známej klasiky. Páčilo sa mi, že všetkých desať postáv v
Hamletovi hrajú iba traja herci. Oceňujem nápad, kedy sa diváci pozerajú na tú istú hereckú
situáciu z profilu a vzápätí z nadhľadu alebo podhľadu, povedal Stuhr. Víťazné predstavenie
si môžu Slováci pozrieť tento piatok o 20:00 v Rožňave na súťažnej divadelnej prehliadke
Tempus Art 2004. Porota vysoko hodnotila aj jednoduchú a výtvarne čistú vizuálnu stránku
predstavenia. Na scéne totiž nie sú žiadne kulisy a herci využívajú minimum rekvizít. Všetky
kostýmy aj s rekvizitami sa pri preprave zmestili do jedinej papierovej škatule od televízora,
uviedol Blaško. Ďalšou zaujímavosťou je, že Hamlet bol najdlhšie trvajúcim predstavením na
celom festivale. Na piatom ročníku štvordňového medzinárodného súťažného festivalu
študentských divadiel Zdarženia súťažili absolventské predstavenia škôl z Poľska, Slovenska,
Česka, Maďarska, Nemecka a Ruska. Predstavenie Hamleta získalo cenu v konkurencii
ďalších 15 súťažných predstavení. Mladý divadelný tím tvoria okrem hercov - Petra Kočana,
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Borisa Kováča a Ivany Fraňovej aj Tomáš Vravník (svetlá) a Ján Janičík (zvuk). Začali
spolupracovať počas štúdia na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici.

Výročná cena Literárnemu a hudobnému múzeu
Za najvýznamnejšie diela a činy z oblasti kultúry za rok 2003 ocenila laureátov redakcia
časopisu Pamiatky a múzeá v roku 2004 v lučenskej Dvorane Reduty. Ceny odovzdali pri
príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Ocenenia v šiestich
kategóriách sa udeľujú na návrh čitateľov a ďalších navrhovateľov. V kategórii Objav - nález
- akvizícia získala cenu Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné centrum v Banskej
Bystrici za akvizíciu predmetov k dokumentovaniu tradícií bábkového divadla z obdobia 20. 30. rokov 20. storočia. Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave a hlavný kurátor
výstavy Dušan Buran získali cenu v kategórii Expozícia za výstavu Gotika o dejinách
slovenského výtvarného umenia. V tejto kategórii ocenil časopis Pamiatky a múzeá aj
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre a kurátora Václava Furmánka za
výstavu Zlatý vek v Karpatoch. V kategórii Publikácia dostala cenu za publikáciu k výstave
Gotika Vydavateľstvo Slovart, SNG, Jana Sapáková, Dušan Buran a kolektív autorov. Touto
cenou odmenili aj Ľubicu Miľanovú, Viktóriu Józsovú, Lesnícke a drevárske múzeum vo
Zvolene, Lesy SR v Banskej Bystrici a Neografiu v Martine za publikáciu Od lesov
kráľovských k lesom štátnym. V kategórii Obnova - reštaurovanie získa cenu Peter Mišík za
reštaurovanie gotickej monštrancie z Popradu - Veľkej. Za dlhodobý a príkladný sponzoring
kultúry získala cenu v kategórii Akcia - podujatie spoločnosť Henkel Slovensko.

Rádio Rebeca z Banskej Bystrice
Staronové regionálne rádio Rebeca, ktoré 8. novembra začalo vysielať z Banskej Bystrice, sa
podľa riaditeľa rádia Borisa Kršňáka rozbehlo veľmi dobre. “Začali sme napĺňať to, čo sme si
predsavzali. Počas prvých dní vysielania dostávali od poslucháčov samé pozitívne ohlasy.” V
budúcom období sa chce Kršňák už viac venovať regiónu a začať budovať spravodajskú sieť.
Práve tou sa chce líšiť od iných komerčných staníc. Ako upozornil, rádio sa pripravuje aj na
vysielanie cez internet, ktoré by malo odštartovať do konca roka 2004. Rebeca začala po vyše
ročnej prestávke vysielať na pôvodných frekvenciách, no z nového sídla v Banskej Bystrici.
Takmer kompletne sa vymenil moderátorský a redaktorský tím, zameraním a reláciami však
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nadväzuje na svoju martinskú predchodkyňu. V dennom vysielaní dominovala najmä rocková
hudba, vo večerných hodinách dostávali priestor okrajové žánre. Do pol roka Rebeca
plánovala dosiahnuť štvrté až piate miesto v počúvanosti na strednom Slovensku.

Letokruhy priateľstva v ŠVK
Letokruhy priateľstva bol názov nového cyklu podujatí, v ktorých banskobystrická Štátna
vedecká knižnica začala prinášať stretnutia so zaujímavými ľuďmi, ich priateľmi a blízkymi.
V sobotu 20. novembra sa v spoločenskej sále knižnice odkrývali letokruhy stromu života
jubilujúcej poetky Jany Chorvátovej (zbierky Príťažlivosť zemská, príťažlivosť ženská, 1999
a Pečatenie chvíle, 2001). V atmosfére nabitej citmi, pocitmi a emóciami, zneli verše, hudba,
vyznania, slová, slovíčka... a zo všetkého najviac rezonovala láska, dojatie, najmä však radosť
zo stretnutia. Pre Janu Chorvátovú, rodáčku z Liesku na Orave, ktorá už niekoľko rokov žije a
tvorí v Banskej Bystrici, je láska diagnózou života a život diagnózou lásky. Jej verše sú plné
lásky a ona sama je ňou naplnená až po okraj. Neubúda jej z nej, aj keď ju rozdáva plným
priehrštím. Má v sebe dar rozjasniť chvíľu. Úsmevom, pohľadom, slovom. „Janka je tu na to,
aby sa rozdávala“, povedala na stretnutí spisovateľka, poetka Zlata Solivajsová. A počas
odkrývania letokruhov stromu jej života, sa tieto slová potvrdili. Letokruhy boli štyri – rodina,
láska, život a priatelia a spolu s jubilantkou sa na ich odkrývaní podieľala tajomníčka
banskobystrickej odbočky Spolku slovenských spisovateľov na Slovensku Jana Borguľová,
ktorá vedie aj literárny klub Litera 2, ktorého je Jana Chorvátová členkou, básne recitovala
Slávka Očenášová-Štrbová, ale tiež sama autorka. A prehovorili aj priatelia a blízki, rodina.
Najbližšia rodina Jany Chorvátovej počíta cca päťdesiat ľudí. Je šiesta z desiatich detí, jedna
zo štyroch sestier, manželka, matka. Boli tam. Takmer všetci... K pohode a dobrej nálade
prispelo fujarové trio Javorová hužva, ktoré bolo v skutočnosti kvarteto a fujary striedala aj
harmonika a gajdy a Tanečný súbor Blesk. Výstavka v átriu knižnice dokumentovala silu tejto
rodiny, vzájomnú súdržnosť a lásku, spätosť s rodným krajom, pohostinnosť ale aj silu
básnického slova. V jednej z básničiek sa vraví, že človeku stačí osem minút nežnosti denne.
Musia však prísť v pravú chvíľu... Stretnutie s Janou Chorvátovou a odkrývanie jej letokruhov
stromu života, trvalo dlhšie než osem minút a prišlo v pravý čas. Lebo pravý čas na stretnutie
s blízkymi ľuďmi, priateľmi, pravý čas na teplé a úprimné slovo je vždy dôležitý..

Divadlo z Pasáže v Kafkovej Amerike
„Všetci chceme mať nádej, že na konci nás niečo čaká...“ aj tieto slová odzneli po generálke
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Kafkovej Ameriky v podaní hercov banskobystrického Divadla z Pasáže. Títo výnimoční
herci, mentálne postihnutí ľudia, rozohrali Kafkov príbeh s celou škálou emócií a ponúkli ho
divákom so srdcom na dlani. O čom je Amerika? O mladom Karolovi Rossmanovi, ktorého
jeho rodičia poslali do Ameriky. Chlapec zo slušnej rodiny predsa nemôže zostať doma, ak sa
„spustil“ s istou slúžkou... Strhujúci príbeh o hľadaní, o tom, ako sa naučiť chápať iných, ale
aj seba, o nádeji, že na konci každého z nás niečo čaká, plný metafor, podobenstiev a
precítených hereckých výkonov. Skvelý Janko Kinceš ako Karol Rossman z minulosti,
charizmatický Marek Majeský ako rozprávač a jeho proťajšok v súčasnosti. Silné divadelné
obrazy, výtvarné stvárnenie, hudba ušitá na mieru pocitov. Taká je Amerika Divadla z Pasáže.
Blízka mentálne postihnutým ľuďom, pripomínajúca ich osudy. Paralela medzi hlavnou
postavou a nimi je zjavná. Paralela medzi hercami a divákmi je umocnená mólom, ktoré vedie
do hľadiska. Alebo tiež, obrazne povedané, do sveta „normálnych“ zdravých ľudí. Na
príprave projektu Amerika sa podieľal medzinárodný tím. Americký režisér poľského pôvodu
Philip Boehm a rakúsky maliar a arteterapeut Stephan Böhm. Spolu s dramaturgičkou Annou
Gruskovou a umeleckou riaditeľkou Divadla z Pasáže Vierou Dubačovou projekt pripravovali
viac ako rok, samotné skúšky inscenácie trvali päť týždňov. „Do hlavnej úlohy rozprávača,
ktorá je veľmi dôležitá sme oslovili herca Mareka Majeského. Nebol to náhodný výber, chceli
sme pracovať práve s ním,“ povedala Viera Dubačová. V predvečer premiéry priznala, ako jej
začína byť nesmierne ľúto, že sa tento tím čoskoro rozíde. „Áno, je mi veľmi ľúto, že všetci
odídu. Filip, Stephan, Anička, Marek. Už teraz je mi tak akosi prázdno na duši. Cítim to tak,
lebo sa mi s nimi veľmi dobre pracovalo. Nesmierne sme sa navzájom obohatili, pracovali
sme v tvorivej atmosfére. Medzi nimi a našimi hercami vznikli silné citové väzby, oni sa vždy
tak citovo naviažu na ľudí, ktorí s nimi pracujú, ale aj žijú. Mareka Majeského úplne
zbožňujú, cvičia s ním, Marek býva v divadle, je s nimi od rána do večera. Rovnako zbožňujú
ďalších, o Aničke Gruskovej ani nevravím, neviem, či ju vôbec pustíme domov, zostane nám
tu...“
Režisér Philip Boehm si spoluprácu tiež pochvaľoval: „V tomto divadle je to tak, že herci, aj
keď na nich režisér kričí, sa nehnevajú. Smejú sa.“ A Marek Majeský na otázku, prečo prijal
úlohu v tomto divadle odpovedal: „Práve preto, že všetci zbožňujú režiséra! Bol to pre mňa
príjemný zážitok. Som rád, že som tu bol.“
Výtvarník Stephan Böhm priznal, že prácou s mentálne postihnutými hercami bol nadšený.
Pod výtvarné stvárnenie scény sa podpísali aj samotní herci. Kulisy maľovali spolu s ním.
Nijako ich neobmedzoval, nechal im pri tom voľnú ruku. Prirodzenou súčasťou divadelnej
inscenácie je mladý talentovaný hudobník Andrej Krajčovič, poslucháč 3. ročníka
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banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu. Hudbu k Amerike sám skomponoval a jeho
viola sa prelína príbehom od začiatku do konca. Kostýmy sú dielom psychologičky divadla
Ivany Pisoňovej. Medzi účinkujúcimi hercami sú aj pedagógovia Divadla z Pasáže, absolvent
Janáčkovej akadémie pre nepočujúcich Peter Vrťo a Evka Ogurčáková.
Medzinárodný deň múzeí
Banská Bystrica je známa kvalitnou múzejnou tradíciou a vedeckým múzejným potenciálom
pracovníkov. Slovenské múzeá napriek neutešenej situácii, znižovaniu dotácií štátu a
prepúšťaniu zamestnancov, oslávujú vždy 18. mája Medzinárodný deň múzeí. Viaceré múzeá
a galérie otvorili v Deň múzeí, ale aj v priebehu celého tohto týždňa svoje brány bezplatne.
Predstavili počas roka pre verejnosť nedostupné zbierky a ponúkli celý rad ďalších atrakcií,
akými sú ukážky reštaurovania, ale aj bezplatné ohodnotenie starožitností, určovanie nerastov,
či minerálov. Snahou múzeí a galérií je prilákať čo najviac ľudí a ukázať im svoju prácu.
Medzinárodný deň múzeí tak chce ukázať, že múzeum nie je len miestom vzdelávania a
poznávania, ale aj miestom oddychu a zábavy pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek.
Pri príležitosti tohtoročného sviatku múzeí bol v utorok deň otvorených dverí napríklad
v najstaršom Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, Múzeu-Pamätníku SNP, ale
mladšom Literárnom a hudobnom múzeu . Medzinárodný deň múzeí sa oslavuje každoročne
18. mája od roku 1977, keď ho vyhlásili na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí
ICOM (ICOM - Medzinárodný komitét múzeí) v Moskve a v Peterburgu. Na Slovensku je už
štvrtý rok spojený aj s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel 18. apríla do
Mesiaca kultúrneho dedičstva 18. apríl - 18. máj . Aktivity múzejníkov sa tak nesústreďujú
len na 18. máj. Už od polovice apríla sa konali v múzeách akcie pripravované k Mesiacu
kultúrneho dedičstva - vernisáže, besedy, koncerty, či prednášky. Tradične sa k tomuto dátumu
viaže aj otvorenie novej letnej turistickej sezóny, najmä na hradoch, zámkoch, v múzeách v
prírode. Aj múzeá v Banskej Bystrici pestrým programom dokazovali, že sú výhodným a
žiadaným artiklom v rámci rozvoja kultúrneho turizmu.
Minister kultúry v Múzeu SNP
Minister kultúry Rudolf Chmel bol spokojný s priebehom rekonštrukcie Múzea SNP v
Banskej Bystrici a inštaláciou novej expozície. Po návšteve banskobystrických kultúrnych
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti svojho rezortu skonštatoval, že práce idú podľa
harmonogramu a verí, že do augustových osláv SNP budú ukončené. To, čo som tam videl,
ma uistilo, že expozícia bude na najmodernejšej úrovni 21. storočia a bude mať čo povedať
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našim potomkom, dodal Chmel. Na rekonštrukciu priestorov a expozície Múzea SNP
ministerstvo vyčlenilo 23,25 milióna korún. Ďalších 4,5 milióna si vyžiada znovuumiestnenie
súsošia Obete varujú od Jozefa Jankoviča, ktoré bolo počas normalizácie z Pamätníka SNP
odstránené a umiestnené v Kališti pri Banskej Bystrici. Premiestnenie súsošia z Kališťa však
vyvolalo kontroverzné reakcie. Nesúhlasili s ním ani protifašistickí bojovníci, ich názor
podporil aj prezident Rudolf Schuster. Minister Chmel verí, že sa nájde kompromis v podobe
dôstojného výtvarného doriešenia pamätníka v obci Kalištie.

Činnosť Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici v roku 2004
Dlhodobým cieľom Stredoslovenského múzea bolo oživenie jeho činnosti po všetkých
stránkach so zameraním na niekoľko oblastí:
Oživenie stálej spoločenskovednej expozície v Thurzovom dome, v roku 2004 boli
doplnené expozície historického nábytku, sakrálneho umenia, baníctva a ako nová bola
koncipovaná expozícia militárií
Prvá komplexná revízia zbierkového fondu - v jej rámci bola ukončená revízia
prírodovedného zbierkového fondu, revízia spoločenskovedného fondu vzhľadom na zložitosť
situácie a množstvo zbierkových predmetov prebieha naďalej
Oživenie stálej prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli - v roku 2004
zamestnanci pokračovali v bohatej spolupráci so školskými výpravami, zamerali sa hlavne na
rozšírenie činnosti novými spôsobmi, zaujímavými pre najširšiu časť klientely - školskú
mládež - formou tvorivých dielní ako súčasti výstav
Zlepšenie stavu dokumentácie zbierkového fondu - v roku 204 SM zakúpilo

nové

počítačové zostavy a darom získalo 2 ďalšie staršie zostavy , čo podstatne zlepšilo možnosti
spracovávania zbierkového fondu. Na úseku spoločenskovednej dokumentácie sme zároveň
pristúpili k zosieťovaniu počítačov a k doplneniu počítačového softveru systémom bach aj do
ďalších počítačov, čo vytvára predpoklad pre plynulé spracovávanie zbierkového fondu
v elektronickej forme. V roku 2004 však boli uprednostňované prezentačné aktivity múzea
a dopĺňanie spoločenskovednej expozície.
Zlepšenie propagácie múzea - na tomto úseku došlo k citeľnému posunu v prospech
informovanosti obyvateľov predovšetkým mesta Banská Bystrica prostredníctvom mnohých
rozhlasových aj televíznych relácií aj informačných vstupov, ktorých cieľom bolo
upozornenie potencionálnych návštevníkov na rozšírenie a oživenie činnosti múzea.
Pokračovanie v odbornej činnosti a výskumných úlohách - odborná činnosť je podstatnou
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časťou náplne práce odborných pracovníkov SM. Tejto časti sa pracovníci SM venovali vo
veľkej miere aj v roku 2004.
Rozšírenie spolupráce so školami - v roku 2004 sa súčasťou oboch expozícií stali aj ponuky
na tvorivé dielne pre návštevníkov múzea. V prírodovednej expozícii sú tieto dielne zatiaľ
zamerané na zvýšenie návštevnosti múzea počas weekendov, vzhľadom na bohatú spoluprácu
so školami všetkých stupňov uvažujeme o rozšírení ponuky tvorivých dielní aj pre túto časť
návštevníkov. V spoločenskovednej expozícii v Thurzovom dome vznikla v roku 2004
samostatná miestnosť, ktorá slúži na organizovanie vyučovacích hodín pre žiakov od
materských škôl až po stredné školy. Ponuka tvorivých dielní podstatne zvýšila návštevnosť
spoločenskovednej expozície. V roku 2004 bola zároveň podpísaná Zmluva o spolupráci
medzi Stredoslovenským múzeom a Katedrou histórie FHV UMB v Banskej Bystrici.
Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami - v roku 2004 sa podstatne rozšírila miera spolupráce
SM s PKO, RKS a s BDNR v Banskej Bystrici, ako aj spolupráca s Komisiou kultúry mesta
Banská Bystrica, od ktorej sme pre činnosť múzea získali finančné prostriedky na dva druhy
aktivít. Rovnako prebiehala spolupráca s Nadáciou Zdravé mesto, od ktorej sme taktiež
získali finančné prostriedky na dva rôzne projekty.
Starostlivosť o zverené budovy - predovšetkým budovy Matejovho a Thurzovho domu sú vo
veľmi zlom technickom stave. Nakoľko projekt podaný do predvstupového fondu PHARE na
získanie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na oba objekty
bol neúspešný, v roku 2004 sme pristúpili k postupnému riešeniu spomínaných problémov.
Pre objekt Thurzovho domu sme v decembri 2004 v spolupráci s Odborom kultúry BBSK
odovzdali na MVaRR projekt do Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého
cieľom realizácia prvej fázy postupnej komplexnej rekonštrukcie objektu. V Thurzovom
dome bol v roku 2004 vďaka získaným navýšeným finančným prostriedkom čiastočne riešený
aj havarijný stav elektrorozvodov, ktoré hrozili vznietením požiaru v objekte.
Pre objekt Matejovho domu v druhom polroku 2004 prebiehala užšia súťaž za účelom výberu
zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu Matejovho domu.
V závere roka bola s víťazom užšej súťaže podpísaná Zmluva o dielo. Cieľom je získať
projektovú dokumentáciu, ktorá poslúži ako podklad pre možnosť vypracovania projektu do
Operačného programu Základná infraštruktúra na realizáciu komplexnej prestavby priestorov
Matejovho domu a jeho predloženie na MVaRR v roku 2005. V roku 2004 došlo
k personálnej zmene na poste riaditeľa SM, riaditeľkou sa stala PhDr.Zuzana Drugová. Od
februára 2004 sa vedenie SM stretávalo pravidelne raz mesačne na gremiálnych poradách. Na
týchto poradách sa vedenie po diskusii k jednotlivým problémom dohodlo na spôsobe riešenia
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týchto problémov. Vzhľadom na podstatne rozšírenú činnosť SM v roku 2004 bolo
nevyhnutné zabezpečiť bezproblémovú pracovnú komunikáciu predovšetkým medzi vedúcimi
oddelení, ale aj medzi spolupracujúcimi zamestnancami. V čase spolupatričnosti pri riešení
mnohých problémov sa v priebehu roku 2004 v múzeu podarilo vytvoriť pracovnú atmosféru,
ktorá mala za cieľ zviditeľniť činnosť múzea, čoho súčasťou bola aj podstatne väčšia možnosť
odbornej sebarealizácie jednotlivých zamestnancov múzea. V tomto smere môžeme
konštatovať pozitívnu odozvu u veľkej väčšiny zamestnancov.
Jednou z dôležitých úloh pre vedúcich jednotlivých oddelení bolo aj zefektívnenie činnosti im
zverených oddelení. V roku 2004 sme sa zamerali predovšetkým na mapovanie situácie na
oddeleniach v atmosfére podstatne vyššej pracovnej zaťaženosti. V priebehu roku 2005
predpokladáme doriešenie zistených neefektívnych častí organizačnej štruktúry múzea
predovšetkým formou upresnenia pracovných náplní jednotlivých zamestnancov.
Poštové múzeum
Zbierku v hodnote 100-tisíc korún daroval Poštovému múzeu v Banskej Bystrici filatelista
Michal Kiššimon. Kolekcia, ktorej časť si verejnosť mohla od mája do konca septembra
prezrieť v Poštovom múzeu v budove centrály Slovenskej pošty v Banskej Bystrici,
dokumentuje pôsobenie Klubu filatelistov Harmanec.Medzi vystavenými exponátmi boli
fotografie, členské preukazy, korešpondencia, ale aj viaceré ocenenia, ktoré harmanecký
filatelistický klub, jeden z najaktívnejších na Slovensku od svojho vzniku v roku 1954 až do
zániku v tomto roku získal. Chcel som, aby táto zbierka zostala ucelená, preto som sa ju
rozhodol darovať Poštovému múzeu, uviedol Michal Kiššimon. Je to už jeho druhý dar
múzeu. Prvým bola zbierka známok a ofrankovaných obálok z obdobia menovej reformy v
50-tych rokoch 20. storočia.

Štátna vedecká knižnica o nákupe kníh
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici zastavila nákup nových knižničných jednotiek. Z
ministerstva kultúry totiž ešte nedostala na tento účel dotáciu a v rozpočte to tiež nemá. Ako
uviedla riaditeľka ŠVK Oľga Lauková, podľa predbežných informácií čakajú, že na tento rok
z ministerstva, ktoré je ich zriaďovateľom, nedostanú na nákup kníh ani polovicu z
minuloročných 700-tisíc korún. Zatiaľ si mapujeme knihy, ktoré si nemôžeme kúpiť, ak sa na
nás ekonomické šťastie usmeje, tieto knihy kúpime, povedala Lauková. Rozpočet ŠVK na
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tento rok je na úrovni minuloročného. Nezohľadňuje nárast cien energií o 40 percent ani rast
cien kníh a DPH, uviedla Lauková. Knižnica zo svojich zdrojov vyčlenila tento rok na
doplnenie fondu 460-tisíc korún. Minulý rok na nákup vynaložili 1,6 milióna korún. Ďalším
problémom je nový autorský zákon, podľa ktorého má knižnica platiť za výpožičky diel
slovenských autorov ochrannému zväzu LITA. LITA nám poslala návrh zmluvy, podľa
ktorého máme za každú požičanú slovenskú knihu zaplatiť 40 halierov a za každú hudobninu
60 halierov. To nemáme vôbec v rozpočte zohľadnené, uviedla Lauková. Dodala, že ročne to
bude pre ŠVK znamenať zhruba 200-tisíc korún. Knižničný fond ŠVK tvoria takmer dva
milióny jednotiek. Vlani knižnica získala nákupmi, povinnými výtlačkami a darmi 10-tisíc
jednotiek. Za minulý rok knižnica eviduje vyše 250-tisíc návštevníkov, z nich tri štvrtiny
tvoria študenti a desatinu dôchodcovia. Poskytla 400-tisíc výpožičiek. Ročné zápisné je sto
korún, služby sú podľa zákona zadarmo.

New Prague Dance festival 2004
Banskobystrická „veselá trojka“ si podmanila tanečnú Prahu. Baletka banskobystrickej
Štátnej opery, štvornásobná majsterka Slovenska v tanečnej disciplíne dance show Tatiana
Jánošová, sa koncom minulého roka zúčastnila Majstrovstiev sveta v dance show v Riese v
Nemecku, kde v silnej konkurencii tanečníkov z celého sveta skončila deviata. V dňoch 25.
apríla do 1. mája 2004 sa Táňa a jej kolegovia Andrej Andrejkovič a Marek Štellár zúčastnili
významného medzinárodného tanečného podujatia New Prague Dance festival 2004 v Prahe.
Z tohto výnimočného a ojedinelého festivalu tanca si Táňa opäť priniesla ocenenie – a nie
jedno. O úspešnom účinkovaní na pražskom tanečnom festivale, povedala, že sa na tento
festival dostali náhodou. Natrafili naň na internete, prihlásili sa a vybrali ich.. A tak sa začali
pripravovať traja- Táňa Jánošová a kolegovia z baletu Štátnej opery Andrej Andrejkovič a
Marek Štellár. Pôvodne boli štyria, ale kamarátka mala zlomenú nohu , takže sa do Prahy
pripravovali ako trio. Čo sa však prípravy týka, na tej sa podieľali viacerí. Pomáhalo im veľa
ľudí, medzi nimi aj Peter Haas, ktorý urobil návrh bulletinu, no a ďalší. Táňa Jánošová sama
robila choreografiu, vyberala hudbu, navrhla kostýmy... Čo si „vymysleli“ pre Prahu?
Táňa Jánošová sa rozhodla urobiť celkom nové tanečné dielo. Vymyslela ho za jednu noc.
Svoj nový tanec nazvali Puto. O čom bol ? O nenaplnení individuálneho šťastia. O tom, že ak
niekto chce niečo iba pre seba, naruší harmóniu života a ubližuje sebe aj iným ľuďom. O
pochopení. O tom, že ak sa vyberieme nesprávnou cestou, mali by sme sa vrátiť... Nie je to
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príbeh v pravom zmysle slova, hlavná je myšlienka . Baletní umelci bývali v hoteli
v Čelakoviciach, kde s nimi bývali tanečníci z Kostariky a Indie. Boli sloveské zaujímavé
zoskupenie, Kostaričania so svojou salsou, trochu uzavreté Indky, no a naša „veselá trojka“.
Skamarátili sa, chodili spolu na kávu a salsu tancovali aj v autobuse cestou z Čelakovíc do
centra Prahy. Nový pražský tanečný festival sa koná každoročne od roku 1998 a doteraz sa ho
zúčastnilo 280 skupín, 3500 tanečníkov so 750 choreografiami z celého sveta. Ktoré krajiny
súťažili v roku 2004 ? Na festivale boli tanečníci z USA, Kostariky, Mexika, Talianska,
Ruska, Indie, Českej republiky, no a zo Slovenska Bystričania. Spolu asi dvesto tanečníkov.
Festival sa konal od 25. apríla do 1. mája v Divadle na Vinohradoch a v Divadle Mestskej
knihovne mesta Prahy. Trému mali pri prvom vystúpení, dokopy na festivale vystupovali
trikrát, ale na samotnej súťaži už nie. V Prahe uznali ich umenie a dostali až tri ocenenia.
Na tomto festivale sa okrem hlavnej ceny Grand Prix pre najlepšiu školu alebo skupinu za
kompletnú interpretáciu – tá putovala do Ruska a ceny Grishko International Award, ktorá je
sponzorovaná tisíc EUR, udeľujú aj ďalšie ocenenia. Banskobystrická skupina prebrala tri
ocenenia, za talent festivalu, za moderný balet a za originalitu predstavenia. Najúžasnejší
pocit mala pri preberaní ceny za moderný tanec, keď im ju odovzdávala baletná majsterka,
profesorka Ivanka Kubicová, u ktorej sa Táňa Jánošová učila, ktorej knihy študovala.
Záver festivalu, bol jediným a originálnym stretnutím svojho druhu v Európe sa konal v deň
vstupu Česka a Slovenska do Európskej únie. Ako prežívali túto udalosť? Ohňostrojom na
Petříne a atmosférou v Prahe, ktorá bola skutočne jedinečná.
XIV. Bábkarská Bystrica
Tradičné divadlo Antona Anderleho z Banskej Bystrice, brnianske divadlo Líšeň a
banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) boli medzi ocenenými 14. ročníka
medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica, ktorý sa v stredu večer skončil slávnostným
finále. Tradičné divadlo A. Anderleho získalo za hru Najväčší cirkus na svete cenu diváka.
Odbornú porotu na festivale najviac zaujal námet a scenár hry Domovní requiem od divadla
Líšeň. Za jeho osobitú reakciu na problematiku súčasného sveta mu udelila cenu Henryka
Jurkowského, významného poľského divadelného kritika a súčasne predsedu festivalovej
poroty. Inscenácia Kubo priniesla domácemu BDNR národnú cenu Hašterica, udeľovanú za
tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku za posledné dva roky od minulého
ročníka Bábkarskej Bystrice. Autorom ceny Hašterica pre tento ročník bol výtvarník František
Lipták. Na tohtoročnej Bábkarskej Bystrici sa zúčastnilo 22 divadelných súborov z krajín V4,
Francúzska a USA. Počas šiestich festivalových dní na štyroch scénach odohrali 31
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predstavení pre deti a dospelých, ktoré videlo viac ako 5-tisíc divákov. Od roku 1992, kedy sa
stal festival medzinárodným, bol súťažným po prvýkrát. Podľa jeho riaditeľky Ivety
Škripkovej z BDNR patrí tento ročník medzi úspešné. Príjemne nás prekvapilo, že sály boli
stále plné. Zasadala skvelá porota, boli zaujímavé predstavenia, povedala pre agentúru SITA
Škripková. Ju osobne najviac zaujal spôsob hrania s bábkami v predstavení amerického
súboru z Centra bábkového umenia v Atlante a ocenené Domovní requiem divadla Líšeň. Na
festivale Bábkarská Bystrica sa opäť súťažilo . Festival Bábkarská Bystrica sa po štyroch
rokoch opäť vrátil k súťažnému charakteru.V Banskej Bystrici v roku 2004 súťažilo 22
súborov bábkového divadla z Maďarska, Česka, Poľska, Slovenska, Francúzska a USA.
Predstavili sa na štyroch scénach a pod cirkusovým šapito.Kvalitu predstavení na 14. ročníku
podujatia hodnotila štvorčlenná odborná medzinárodná porota, ktorá na záver udelila Cenu
Henryka Jurkowského víťaznej inscenácii. Na festivale po prvýkrát udelili aj cenu za tvorivý
čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku Hašterica 2004. Vyhlasovateľmi tejto ceny sú
Divadelný ústav Bratislava, občianske združenie Rázcestie a mimovládna bábkarská
organizácia Slovenské centrum UNIMA. Hašterica sa bude udeľovať každé dva roky.
Program doplnil seminár o detskej literatúre, odborný seminár o vzájomnom ovplyvňovaní
českého a slovenského bábkového divadla a predajná prezentácia slovenských vydavateľstiev
s knihami pre deti. Súčasťou festivalu bola aj výstava Svet bábok Antona Anderleho zo
zbierok potomka známeho bábkarského rodu. Bábkarskú Bystricu pripravil Medzinárodný
visegrádsky fond, Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a niekoľko
kultúrnych inštitúcií a úradov.
Herci vystúpili spolu s týranými deťmi z krízového centra
Týrané deti z Detského krízového centra (DKC) Srdiečko a herci Bábkového divadla na
Rázcestí (BDNR) Jozef a Mária Šamajovci spoločne vystúpili v Banskej Bystrici. Vystúpenie
zavŕšilo tri roky trvajúci spoločný projekt Modrý telefón, ktorý bol venovaný deťom trpiacim
syndrómom

týraného,

zanedbávaného

a

zneužívaného

dieťaťa

CAN.

Deti z krízového centra Srdiečko mali možnosť pravidelne navštevovať BDNR a jeho akcie,
zúčastňovali sa pod vedením hercov a tvorcov z divadla na detských tvorivých dielňach,
hereckých workshopoch. Počas troch rokov sa do Modrého telefónu zapojilo vyše 30 detí.
Myslíme si, že divadlo môže do ich sŕdc doniesť trošku svetla. Tieto decká, ktoré sú väčšinou
postihnuté syndrómom CAN, naozaj nemajú ľahký život. Myslíme si, že by sme im trošku
mohli

pomôcť,

povedal

spoluautor

projektu

Jozef

Šamaj.

V pásme dramatických scénok, hudobných a tanečných a ďalších čísel vystúpilo spolu so
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Šamajovcami 16 detí, ktoré v súčasnosti v krízovom centre Srdiečko žijú. Názov Halali zvolili
preto, že z Modrého telefónu sa deťom tento odmietavý zvuk neozve. Je to taká skladačka z
vecí, ktoré si decká samy pripravili a my sme tomu len robili tvar, aby to bolo trošku
divadelné, priblížil predstavenie Šamaj. Podľa riaditeľky DKC Srdiečko Adriany
Hrežďovičovej mal projekt Modrý telefón pozitívny vplyv na psychický vývin týraných detí.
Vidíme na nich, že získajú sebavedomie, stávajú sa harmonickejšie, majú menej negatívnych
prejavov v správaní a dokážu spolupracovať, čo neboli naučené predtým, ako prišli k nám,
uviedla . DKC Srdiečko poskytuje útočisko týraným, zanedbávaným a zneužívaným deťom
od dvoch do 18 rokov. V súčasnosti tam žije 18 detí, najmladšie má sedem, najstaršie 16
rokov. Náhradné rodiny sa im snažia nájsť do jedného, maximálne dvoch rokov. Projekt
Modrý telefón bol prvý projekt spolupráce divadla a DKC na Slovensku. Podporila ho
Nadácia

pre

deti

Slovenska.

14. ročník festivalu Eurofolklór
Tradičným sprievodom folklórnych súborov a skupín centrom mesta sa začal v Banskej
Bystrici 14. ročník medzinárodného festivalu Eurofolklór. Na pódiu na Námestí SNP otvorili
večerný koncert banskobystrické folklórne súbory, po ktorých vystúpia zahraniční hostia.
Tento rok na festival zavítali súbory a skupiny z Maďarska, Česka, Grécka, Bieloruska a
Poľska. Podobný scenár ako vo štvrtok mal aj piatkový program, ktorý vyvrcholil
galakoncertom

zahraničných

účastníkov.

Putovný kinematograf
Deväť celovečerných a 13 krátkych filmov mohli vidieť diváci v putovnom kinematografe aj
v Banskej Bystrici . Tohtoročnú filmovú púť začal Bažant kinematograf v Spišskej Novej Vsi
premietaním jedného z najúspešnejších posledných českých filmov Nuda v Brne na
Radničnom námestí o 21:30. Minuloročný úspech presvedčil organizátorov, aby posilnili
akciu o ďalší retroautobus Škoda RTO Lux. Úspešné slovenské a české celovečerné filmy a
animované snímky študentov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) sa tak dostali až do
25-tich slovenských miest. Pribudli hlavne mestá na južnom a východnom Slovensku, uviedla
Tušerová. Bažant kinematograf počas dvoch prázdninových mesiacov premietol deväť
celovečerných, 13 krátkych filmov na viac ako 110-tich projekciách. V každom z 25-tich
slovenských miest si mohli diváci pozrieť štyri až päť filmov. Okrem Nudy v Brne medzi
nimi figurovali napríklad aj posledný film autorskej dvojice Jan Hřebejk a Petr Jarchovský
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Pupendo, veselá tragikomédia Děvčátko Bena Tučeka v hlavných úlohách so slovenskými
herečkami Dorotou Nvotovou a Janou Hubinskou a svojrázna komédia zo zapadnutej českej
dedinky Bohdana Slámu Divoké včely so slovenskou herečkou Zuzanou Kronerovou.
Nechýbal ani film Díky za každé nové ráno, Knoflíkáři, jeden z najoceňovanejších
slovenských filmov Záhrada, Rok diabla či Samotáři. Vo výbere animovaných snímok bol aj v
zahraničí jeden z najúspešnejších študentských filmov z dielne VŠMU V kocke Michala
Strussa, ktorý bol nominovaný na študentského Oscara a krátky animovaný film na motívy
brazílskej

mytológie

Pôvod

sveta.

Derniéra predstavenia Trois v banskobystrickom Štúdiu tanca
Inscenáciu Trois odohralo banskobystrické Štúdio tanca v roku 2004 v Komornom divadle
posledný krát. Predstavenie Trois dosiahlo podľa choreografky divadla Zuzany Hájkovej v
slovenskom tanečnom divadelníctve niečo nevídané, prežilo štyri sezóny a zaznamenalo 31
repríz. Tanečníci inscenáciu predviedli nielen v Banskej Bystrici, ale aj vo všetkých väčších
slovenských mestách. Trois bolo aj prvé dielo, s ktorým vystúpilo Štúdio tanca v zahraničí - v
Nemecku,

v

Rusku

a

v

Poľsku.

Cineama - Trojdňová celoslovenská súťaž amatérskej filmovej tvorby
a

videotvorby

Cineama

sa

začala

4.6.

v

banskobystrickom

kine

Hviezda.

Z krajských kôl tento rok do najvyššieho postúpilo 110 snímok, pričom išlo výlučne o
videotvorbu, keďže film neprihlásil žiaden tvorca. Najväčšie zastúpenie má Košický kraj s 24
prácami, najmenšie Prešovský a Trenčiansky, z ktorých postúpilo po sedem príspevkov.
Najkratší film má jednu minútu, najdlhší 87 minút. Ako uviedol Miroslav Zaťko zo
Stredoslovenského osvetového strediska, z organizačných dôvodov uskutočnili predvýber a
na hlavnej súťaži uviedli 78 filmov. Súťažiaci boli rozdelení na amatérov, deti a mládež do 18
rokov, nezávislých tvorcov (majitelia alebo pracovníci súkromných videoštúdií alebo
regionálnych televíznych štúdií, ktorí majú ambície a záujem o samostatnú autorskú tvorbu) a
študentov filmových škôl. V najpočetnejšej skupine amatérov bola súťaž v šiestich
kategóriách: dokument, reportáž, experiment, hraný film/video, animovaný film/video a
videoklip. Tradične najpočetnejšie zastúpenie má dokument, tento rok ich bude v súťaži 23.
Súčasťou podujatia bol aj odborný rozborový seminár o jednotlivých príspevkoch. Mimo
súťaže mohli diváci vidieť aj kolekciu filmov amatérov z Českej republiky a z minuloročného
festivalu UNICA. Najvyššia medzinárodná súťaž UNICA (Medzinárodná mimovládna
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organizácia pre amatérsky film a video), kam postúpili ocenené snímky z národnej súťaže
Cineama, sa uskutočnil koncom augusta v Nemecku.

X. festival Envirofilm
Hlavnú cenu tohtoročného 10. festivalu filmov a programov s tematikou životného prostredia
Envirofilm, ktorý sa konal v dňoch 4.5 - 8.5.2004 získal dokument Myšlení vody českého
režiséra a kameramana Tomáša Škrdlanta. Medzinárodnú porotu oslovil svojím filozofickým
aj poetickým, ale predovšetkým filmársky mimoriadne účinným uchopením problému
povodní. Ako uviedol člen poroty Otakar Skalski, Myšlení vody je filozofický dokument,
ktorý veľmi zaujímavým spôsobom kombinuje obraz so zvukom a ukazuje, aká voda je a
hlavne bude dôležitá. Cenu v kategórii spravodajské a publicistické programy získal nemecký
televízny magazín Dobrodružstvo poznania s Wolfom von Lojewským: Stalo sa v džungli
režiséra Roberta Schottera, cenu za dokumentárne filmy získal režisér Szabolcs Mosonyi za
film Keď Tisa kvitne. Kategóriu vzdelávacích a náučných programov vyhral Nemec Armin
Maiwald s filmom Povodeň, film Živá voda od slovenskej režisérky Jarmily Rusinkovej bol
najlepší v kategórii voľná tvorba a filmy pre deti a mládež. Medzi programami zameranými
na nové technológie ochranu životného prostredia zvíťazil Zelený boom od Jörga Molla z
Nemecka. Podľa generálneho riaditeľa usporiadateľskej Slovenskej agentúry životného
prostredia Miroslava Tončíka bol 10. ročník Envirofilmu doteraz najúspešnejší, najmä
kvalitou prihlásených snímok. Počas festivalu premietli v Banskej Bystrici, Zvolene a Banskej
Štiavnici takmer 110 filmov, televíznych programov a videoprogramov. Ku

Počas

Envirofilmu 2004 bohatý sprievodný program Desiaty medzinárodný festival filmov,
televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany životného prostredia
Envirofilm 2004 doplní bohatý sprievodný program. Na akadémii vyhlásila porota v zložení
Anton Hykisch, Jana Borguľová a Dušan Jarina víťazov celoslovenskej súťaže v literárnej
tvorbe stredoškolskej mládeže Zem pre všetkých. Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo
takmer dvesto literátov zo 48 stredných škôl s 240 prácami. Mladí spisovatelia tvorili tento
rok na tému Naša budúcnosť - zdravá a čistá Európa. S hosťami bude po vyhlásení výsledkov
debatovať spisovateľ Peter Kováčik. Stretnutie v Banskej Bystrici spestrilo aj vystúpenie
divadla poézie Yemelo z Banskej Štiavnice, odzneli ukážky z víťazných prác a premietol sa
víťazný film Envirofilmu. Súčasťou festivalu Envirofilm bola už deviaty rok medzinárodná
súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, tentoraz s témou Krajina mojich snov.
Vernisáž výstavy bola v utorok 4. mája 2004 v banskobystrickom Dome kultúry. Okrem
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slovenských detí poslali práce aj deti z Maďarska, Lotyšska, Poľska, Rakúska, Česka a Indie.
Porota vyberala z 3147 kresieb, malieb, grafík, animovaných prác a fotografií a odporučila
udeliť 28 cien. Hlavnú cenu získali žiaci Základnej školy v Hriňovej za prácu Traja kamaráti.
Festival Envirofilm prebiehal v troch mestách, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a vo
Zvolene. Počas piatich festivalových dní zažili návštevníci niekoľko výstav, besied,
prehliadok archívnych filmov a pod. Stredoškoláci besedovali so spisovateľom Petrom
Glockom, filozofom a environmentalistom Jánom Baricom z Kanady a s tvorcami filmu
Tanec modrých anjelov Stevom Lichtagom, Tomom Conlinom, Bilom Parksom, ktorí boli
prítomní aj na celosvetovej premiére filmu v kine Korzo. Vyhlasovateľom Envirofilmu je
MŽP, organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica (SAŽP) v
spolupráci s Úniou slovenských televíznych tvorcov, Slovenskou televíziou a mestami Banská
Bystrica, Banská Štiavnica a Zvolen. Desiaty ročník festivalu bol rekordný Cyklus podujatí
Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a partnerských organizácií Envirojar 2004 ,
ktorý sa uskutočnil 22.4.-5.6., vyvrcholil jubilejným desiatym festivalom Envirofilm v dňoch
4.-8. mája v Banskej Bystrici. Stoosem filmov, televíznych programov a videoprogramov z
20 krajín sveta s témou životného prostredia premietli od 4. mája v Dome kultúry v Banskej
Bystrici. Snažili sme sa o to, aby bol tento ročník výnimočným, povedal novinárom riaditeľ
festivalu Tamás Dömény. Prípravný tím to dokázal najmä rekordným počtom filmov,
sprievodných podujatí a hviezdnym zložením poroty. Publikum videlo na festivale 22
slovenských filmov. Tie súťažné posúdila osemčlenná porota, v ktorej zasadol napríklad
Waler Köhler z rakúskej televízie ORF, český režisér Otakar Skalski, maďarský režisér Péter
Bacsó či slovenský herec Marián Slovák a biatlonistka Anna Murínová. Najdlhším filmom v
súťaži bol film slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša OMO - cesta do praveku,
najkratším bol dvojminútový film Zachráňte prírodu Nemca Edgara Wilkenginga. Vo svetovej
premiére uvedie svoj film Tanec modrých anjelov český režisér a producent Steve Lichtag,
ktorý ho nakrúcal vo vlnách Karibiku. Filmy. videoprogramy a TV programy budú súťažiť v
piatich kategóriách. Najpočetnejšie je zastúpená kategória dokumentárnych filmov, je ich
takmer 60. Okrem Hlavnej ceny Envirofilmu 2500 eur a cien vo všetkých piatich kategóriách
dostal cenu aj najlepší film slovenského režiséra, ktorá je honorovaná 50 000 korunami.
Minuloročným víťazom sa stal film Zobákom a pazúrom poľského autora Krystiana
Matyseka. Tohtoročných víťazov vyhlásili 7. mája na Zvolenskom zámku. Na festival
upozornil už pondelňajší program na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Vyhlasovateľom
Envirofilmu je MŽP, organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
(SAŽP) v spolupráci s Úniou slovenských televíznych tvorcov, Slovenskou televíziou a
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mestami

Banská

Bystrica,

Banská

Štiavnica

a

Zvolen.

V Štátnej galérii výber z tvorby A. Eckerdta
Výber

z

tvorby

košického

maliara

a

grafika

Alexandra

Eckerdta

(1932 - 1992) predstavila výstava, ktorú v roku 2004 otvorili v priestoroch Štátnej galérie v
Banskej Bystrici na Moysesovom námestí. Prezentovala maliarsku, grafickú a kresliarsku
tvorbu od formulovania počiatkov autorovho programu na konci 50. rokov. Eckerdt študoval
na oddelení grafiky profesora Hložníka, formálne znaky hložníkovej grafickej školy však
skoro opustil. Jeho kultivovaný výtvarný prejav charakterizuje výrazná miera osobitej
poetiky. Venoval sa predovšetkým figurálnej téme a krajine, uviedol kurátor výstavy Peter
Markovič. Dodal, že Eckerdt patril k nemnohým slovenským grafikom, ktorí systematicky
pracovali technikou litografie. Výstava trvala do 21. marca.
Mesačník Cestovateľ
Mesačník Cestovateľ vznikol v júni 1995, zakladateľom časopisu bol známy publicista,
rozhlasový redaktor Ľubomír Motyčka. Založil ho na základe viacerých faktorov.
„Rozhodujúci bol ten, že som si uvedomoval tlaky vtedajšieho vedenia Slovenského rozhlasu
na moju osobu. Niečím som sa živiť musel a tak som si vopred - aj pre istotu - založil
časopis.“ A prečo Cestovateľ ? „Cestovnému ruchu som sa venoval v Slovenskom rozhlase
ako redaktor už niekoľko rokov, pochopil som jeho význam a veril som v spoločenskú
užitočnosť média, ktoré som založil „ povedal zakladateľ časopisu publicista Ľubomir
Motyčka. Vzhľadom na slabosť slovenského trhu sa časopis vyprofiloval ako populárnonáučný mesačník. Znamená to, že sa venuje aj odbornej problematike, aj cestovaniu ako
takému. Venuje sa tak problematike cestovných kancelárií, ako aj hotelierstva, a všetkému, čo
s cestovným ruchom súvisí. Od zrodu Cestovateľa vznikla aj súťaž o 10 najobľúbenejších
cestovných kancelárií a 10 najserióznejších tour operátorov. Súťaž v cestovnom ruchu získala
významné spoločenské postavenie. V roku 2005 zavŕši Cestovateľ 10 rokov svojej existencie.
Dnes je to jediné médium na slovenskom trhu so zameraním na populárnu i náučnú tématiku,
ktoré nevlastní žiadna finančná ani politická skupina. Ľubomír Motyčka sa venuje aj
komunálnej politike ako poslanec mestského zastupiteľstva
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Cirkevný život
Týždeň za jednotu kresťanov
Novoročné stretnutie s novinármi sa konalo dňa 18. januára uprostred Týždňa za jednotu
kresťanov, ktorý na Slovensku otvorilo ekumenické bohoslužby v Banskej Bystrici.
Výsledkom ekumenického stretnutia bola aj príprava výzvy k zmiereniu politických
predstaviteľov, ktorú podpísal spišský diecézny biskup a predseda Konferencie biskupov
Slovenska František Tondra, generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví v
SR Július Filo. Výzva sa obracia na predstaviteľov politických strán a ústavných
predstaviteľov, ktorým bola občanmi zverená zodpovednosť za spravovanie spoločnosti.
„Hľadajte pokoj! Je vzácnym darom Božím, ktorý otvára náš zrak tam, kde ho zatemňuje
nervozita, strach a obavy o moc. Odhliadnite od osobných a vnútrostraníckych záujmov a
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hľadajte dobro Slovenska. Pre úspešný vstup do Európskej únie potrebujeme vnútorný súlad a
spoluprácu,“ uvádza sa vo výzve. Július Filo výzvu označil zároveň za prosbu a modlitbu s
vierou, že tento hlas padne do živých sŕdc, bude vypočutý Bohom a ľuďmi, ktorí nesú
zodpovednosť.
Na ekumenických bohoslužbách v Banskej Bystrici bolo prezentované vydanie slovenského
prekladu Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení, ktoré je výsledkom ekumenickej
spolupráce medzi rímsko-katolíckou a evanjelickou cirkvou. Dokument podpísaný v
Augsburgu 31. októbra 1999 zástupcami rímsko-katolíckej cirkvi a SLZ, v slovenskej verzii
vydalo vydavateľstvo Tranoscius v spolupráci so Spolkom svätého Vojtecha. Július Filo
vníma dokument ako svedectvo o tom, že v základnej otázke o ospravedlnení platí medzi
cirkvami súlad, čo je dôležité východisko pre ďalšiu ekumenickú spoluprácu.
Na záver tlačovej besedy generálny biskup Július Filo ocenil fakt, že Národná rada SR na
svojom včerajšom rokovaní schválila dohodou medzi SR a registrovanými cirkvami a
náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní. Zdôraznil, že
náboženstvo bude povinne voliteľným predmetom, táto dohoda ponúka možnosť vybrať si
medzi etikou a rôznymi typmi náboženskej výchovy. Predstavitelia cirkví na Slovensku sa
v ukázali snahu o dialóg a porozumene, v nedeľu 18. januára na ekumenickej bohoslužbe v
Banskej Bystrici. V spoločných modlitbách na nej prosili o jednotu medzi kresťanmi a
prijímali dar pokoja, ktorý Kristus ponúka. Pocítili sme jeho moc ako takú, ktorá zjednocuje
to, čo je rozdelené ľudskými slabosťami.
Preto sa obraciame na Vás, predstaviteľov politických strán a ústavných činiteľov, ktorým
sme ako občania v našej spoločnosti zverili zodpovednosť za jej spravovanie. Hľadajte pokoj!
Je vzácnym darom Božím, ktorý otvára náš zrak tam, kde ho zatemňuje nervozita, strach a
obavy o moc. Odhliadnite od osobných a vnútrostraníckych záujmov a hľadajte dobro
Slovenska. Pre úspešný vstup do Európskej únie potrebujeme vnútorný súlad a spoluprácu.
Prispejte svojim príkladom a vedením k zvládnutiu naliehavých duchovných a sociálnych
úloh dneška. Ekumenická bohoslužba v Banskej Bystrici deklaroval jednotu kresťanov a vieru
v jediného Boha. Ekumenickou bohoslužbou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej
Bystrici sa v nedeľu 18. januára 2004 začal aj na Slovensku Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Ekumenickej bohoslužby sa zúčastnili najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví,
apoštolský nuncius Henrych Józef Nowacki, vedúci kancelárie prezidenta SR Jozef Stank,
hlavný vyjednávač za SR v EU Ján Fígeľ, primátor mesta Banská Bystrica Ján Králik, riaditeľ
cirkevného odboru MK SR Ján Juran, riaditeľ Úradu duchovných ERC v SR Tomáš Semko,
riaditeľ vydavateľstva Tranoscius Ľubor Michna, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Vendelín
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Pleva a ďalší zástupcovia štátnej správy a spoločenského života. ECAV na Slovensku
reprezentoval generálny biskup ECAV a predseda ERC v SR Július Filo, biskup Východného
dištriktu ECAV Igor Mišina, domáci zborový farár v Banskej Bystrici Ján Dubíny a generálny
tajomník ERC v SR Ondrej Prostredník. Program ekumenickej bohoslužby pripravila
Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska s použitím
sýrskej liturgie, ktorú navrhla medzinárodná ekumenická skupina Pápežskej rady pre
napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví.
Ústrednú myšlienku modlitebného týždňa „Svoj pokoj vám dávam„, v úvode bohoslužby
priblížil zhromaždeniu, ktoré tvorili veriaci z rôznych cirkví, banskobystrický diecézny
biskup Rudolf Baláž. Potom nasledovali piesne, čítania biblických textov, modlitby, na
ktorých sa aktívne zúčastňovali biskupi, farári a kazatelia jednotlivých kresťanských cirkví. V
homílii na text Ef 2, 17–18 generálny biskup ECAV Július Filo označil Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov za dôležitú celonárodnú udalosť. Poukázal na význam evanjelia, ktoré nám
napovedá, že môžeme opäť pristúpiť k Otcovi skrze Jeho Syna Pána Ježiša Krista, v jednote
Ducha, a tak prežívať Božiu blízkosť. Práve počas tohto týždňa modlitieb môžeme oslavovať
Boha za Božiu blízkosť. Ovocím blízkosti môže byť aj dôvera, ktorú majú práve veriaci
preukazovať ľuďom v čase plnom nedôvery. Predseda Konferencie biskupov Slovenska a
spišský diecézny biskup František Tondra v homílii povedal, že tohtoročný Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov sa koná v duchu Ježišových slov: „Svoj pokoj vám dávam.„ (Ján 14, 23
– 31) Slovo pokoj vyvoláva v ľuďoch rôzne túžby, avšak v Ježišovom chápaní je pokoj
vrcholom Božieho požehnania. Pokoj si však vyžaduje aj našu angažovanosť. Predstavitelia
cirkví sa tu stretli nielen preto, aby sa spolu modlili a počúvali Božie slovo. Majú vážny
zámer, čím bližšie sa dostať k sebe navzájom – v chápaní Božieho slova, formulovaní
modlitieb, vo vnímaní svojho poslania vo svete, ktorý treba posväcovať a formovať
evanjelium a vnášať do neho Božiu milosť. Príhovorné modlitby, ktoré nasledovali, zreteľne
vystihli aktuálne potreby a obavy súčasného človeka. Biskupi a kazatelia tak spolu prosili za
dar pokoja pre ľudí v našej krajine, za bratské spolužitie národov v Európe, za mládež, za
pokoj vo svete, za vojakov v mierových misiách, za ochranu ľudského života pred jeho
narodením a jeho požehnanie, za chorých, trpiacich a osamelých. Modlitebný blok napokon
uzavrela spoločná Modlitba Pánova. Mimoriadnou udalosťou v rámci ekumenickej
bohoslužby bola prezentácia slovenského prekladu Spoločného vyhlásenia k učeniu o
ospravedlnení, ktorý vydal Spolok Svätého Vojtecha a vydavateľstvo Tranoscius v týchto
dňoch. Spoločné vyhlásenie podpísali zástupcovia Katolíckej cirkvi a Svetového luteránskeho
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zväzu v roku 1999 v Augsburgu. Jeho preklad slovenskej verejnosti na ekumenickej
bohoslužbe predstavili predseda KBS a spišský diecézny biskup František Tondra a generálny
biskup ECAV Július Filo.
Generálny biskup ECAV Július Filo potom uviedol, že tento signál porozumenia už prerástol
pôdu katolíckej a evanjelickej cirkvi a inšpiruje kresťanské spoločenstvo vo svete k tomu, aby
nanovo objavovalo požehnanie z toho, že ako hriešnici máme nový život, jedine vďaka
odpúšťajúcemu a obnovujúcemu milosrdenstvu, ktoré Boh udeľuje ako dar a my ho
prijímame vo viere, pričom si ho nijakým spôsobom nemôžeme zaslúžiť. Tak to vyjadruje 17
článok Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. Obaja biskupi potom slávnostne
podpísali dva exempláre ako symbol ekumenickej spolupráce slovenských kresťanských
cirkví. Chrámovému zhromaždeniu sa v závere ekumenickej bohoslužby v mene predsedu NR
SR Pavla Hrušovského, prihovoril hlavný vyjednávač za SR v EU Ján Fígeľ. Poďakoval sa za
pozvanie do spoločenstva pokoja a za atmosféru pokoja, ktorú cirkvi v našej spoločnosti
vytvárajú. Podčiarkol, že všetci máme spolupracovať pri napĺňaní spoločného dobra, k tomu
je však potrebná morálka. K nej človeka nemožno prinútiť, ale treba ho k nej vychovávať. A
preto svet službu cirkvi v oblasti morálky potrebuje. V tomto kontexte vyjadril radosť nad
tým, že vláda schválila návrh dohôd o náboženskej výchove a vzdelávaní s katolíckou cirkvou
a ostatnými registrovanými cirkvami. Vyslovil nádej, že tieto dve dohody dokážu vytvoriť
priestor, aby každé dieťa malo šancu stretnúť sa s ponukou hodnôt, lásky, porozumenia a
obetavosti, bez ktorých žiadna spoločnosť nemôže dlhodobo prosperovať. V závere vyjadril
očakávanie, že obe dohody parlament schváli v najbližších dňoch. Ekumenická bohoslužba,
ktorú v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia, bola presvedčivým dôkazom, že
kresťanské cirkvi na Slovensku musia, chcú, ale aj dokážu spoločne na modlitbách prosiť o
pokoj a požehnanie, ktoré naša zem čoraz viac potrebuje.

VI. Radvanské veršobranie
Radvanské veršobranie, organizuje Spoločenstvo evanjelických poetov, organizovala

ho

Vnútorná misia dňa 2. 10. 2004 na Evanjelickej fare v Banskej Bystrici v Radvani.
Cieľom podujatia bolo bratsko-sesterské stretnutie evanjelických básnikov s odbornou
prednáškou, diskusiou a umeleckým programom z ďalšej pripravovanej bibliofílie. Podujatie
je po každý raz inšpiratívnou a milou príležitosťou k duchovnej obnove tvorivých síl.
Radvanské veršobranie organizátorsky podporili Cirkevný zbor ECAV v Radvani, Inštitút
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sociálnych a kultúrnych inštitúcii FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Biskupský
úrad Západného dištriktu ECAV vo Zvolene, Seniorský úrad Zvolenského seniorátu,
Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici, Evanjelický mediálny program pozval záujemcov
na Radvanské veršobranie – 6. ročník stretnutia básnikov-evanjelikov, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. októbra 2004 v zborovej sieni a evanjelickom kostole v Radvani. Pripravený bol
odborný seminár Básnici o básnikovi – Daniel Šovc a Ladislav Fričovský o Milanovi
Krausovi, ako aj prezentácia bibliofílie Biela, spojená s umeleckým programom z poézie
autorov. Básnická zbierka Biela zahrňuje verše 30 autorov, vydala ju v r. 2004 Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zbierku evanjelických básnikov Biela zostavila a prológ
napísala Slavomíra Očenášová-Štrbová. Ilustroval, graficky upravil a obálku navrhol: Jaroslav
Uhel. Bibliofília Biela vyšla vďaka finančnej podpore: Generálneho biskupského úradu ECAV
v Bratislave, Cirkevného zboru ECAV v Radvani, MUDr. Viery Voskárovej z Radvane, Mgr.
Emílie Remiarovej z Banskej Bystrice a Ing. Jaroslava Ručku, DOM, a.s. z Liptovského
Hrádku. Šieste Radvanské veršobranie bolo v znamení bielej. Najprv niekoľko čísiel: 6, 5, 30,
111. A jedna farba. Biela... Šieste Radvanské veršobranie. Piata bibliofília. Tridsať autorov,
básnikov – evanjelikov. 111 signovaných výtlačkov. 111. v poradí je v novom Evanjelickom
spevníku evanjelická hymna Hrad prepevný. Stojedenástka teda nie je len počet, má svoj
symbolický význam. Rovnako tak biela. Farba farieb, ktorá vo forme dokonalosti spája v sebe
všetky farby spektra. Symbolizuje istotu, nepoškvrnenosť, nevinnosť, spravodlivosť,
víťazstvo ducha, svetlo, mier... Farba vyvolenosti, zasvätenia, patriaca láske k Bohu,
stvárňujúca začiatok aj koniec a ich spojenie. Piata bibliofília básnikov – evanjelikov je biela.
Doslova. Pod názvom Spriesvitňovanie dobiela bude do života uvedená na tohtoročnom
Radvanskom veršobraní. Zostavila ju a prológ napísala (opäť a už po piaty raz) Slavomíra
Očenášová-Štrbová. Ilustroval ju, graficky upravil a obálku navrhol (tiež opäť a po piaty raz)
Jaroslav Uhel. V predvečer šiesteho stretnutia básnikov – evanjelikov odpovedali na pár
otázok :
Čo nového nám tento rok prinieslo už tradičné Radvanské veršobranie?
Dr.Slavomíra Očenášová-Štrbová: „Potešiteľné je, že Radvanské veršobranie vníma verejnosť
ako tradičné. Napokon, veď tohto roku sa uskutoční jeho šiesty ročník. Organizačne sa na
jeho príprave a realizácii podieľa Evanjelický cirkevný zbor v Radvani, Inštitút sociálnych a
kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, Biskupský úrad
Západného dištriktu ECAV, Seniorský úrad Zvolenského seniorátu, banskobystrické
Evanjelické gymnázium a Evanjelický mediálny program. Na dopoludňajší odborný seminár
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sme doteraz pozývali literárnych vedcov, historikov, teológov, spisovateľov. Prinášali medzi
nás vždy niečo nové, obohacujúce. Avšak, spomenula som si na rozhovor s Milanom
Rúfusom, ktorý mi pripomenul, že by bolo nanajvýš vhodné, aby naša súčasná poézia
evanjelikov podľahla aj umeleckej kritike, čo mi neúnavne kládol na srdce aj Milan Kraus.
Preto sme sa rozhodli, že sa v ďalších ročníkoch budeme venovať analýze tvorby básnikov,
ktorí prijímajú pozvanie do Radvane. Tentoraz si teda dovolíme upriamiť pozornosť na
čerstvého jubilanta, básnika Milana Krausa. O jeho básnickej tvorbe prehovoria Daniel Šovc a
Ladislav Fričovský. Na prednes umeleckých textov z vydanej bibliofílie tohto roku prijal naše
pozvanie Alfréd Swann, čomu sa veľmi tešíme. Na obohatenie programu chceme prítomným
ponúknuť film Evanjelickí umelci – ich život, viera a umenie, ktorý v réžii Fedora Bartku
prednedávnom uviedla Slovenská televízia. Účinkujú v ňom výnimoční umelci, básnici Milan
Rúfus a Milan Kraus akademický maliar Igor Rumanský, výtvarník Jaroslav Uhel, architektka
a výtvarná umelkyňa Janka Krivošová, organový virtuóz Ján Vladimír Michalko a hudobný
skladateľ Víťazoslav Kubička. Teším sa, že niektorí z nich prijali aj pozvanie na Radvanské
veršobranie.
Na kolesách proti rakovine
Slávnostné služby Božie na začiatku nového školského roka 2004/2005 pre študentov, rodičov
a profesorský zbor Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici sme uskutočnili dňa 6.
septembra s akciou Na kolesách proti rakovine, ktorej sme boli spoluorganizátormi. V chráme
Božom v Banskej Bystrici emeritný brat senior Ján Dubíny pozdravil všetkých prítomných a
srdečne privítal dôstojného pána biskupa Západného dištriktu ECAV Ivana Osuského, ktorý
prijal pozvanie riaditeľstva gymnázia za slávnostného kazateľa. Liturgovali: Ján Dubíny, s
kaplánkami: A. Valentovou a D. Petrillovou. Kazateľ si vybral starozmluvný text o Samuelovi
a Éliho rodine, na základe ktorého mohli všetci prítomní pochopiť, čo znamená i pre dnešnú
rodinu a mladú generáciu život s Pánom Bohom, alebo bez Boha na svete. Evanjelické
gymnázium má ambície nielen učiť, ale aj vychovávať mladú generáciu v súlade s Božou
vôľou a v duchu Kristovho evanjelia, čo je veľkým šťastím pre každého tu prítomného. Pred
záverečnou liturgiou oktávanka Ferjenčíková v modlitbe ďakovala Pánu Bohu za doterajšiu
pomoc a ochranu a prosila o nové Božie požehnanie pre budúcnosť. Na záver služieb Božích
poďakoval emeritný brat senior za vzácne a pôsobivé slová kazateľa a spirituál EG poďakoval
všetkým učinkujúcim s prosbou už na začiatku služieb Božích spievanou: Pomoc naša nech je
v mene Hospodinovom. Po skončení služieb Božích absolvovali naši študenti spolu so žiakmi
bystrických škôl, s vozíčkármi a ostatnými „na kolesách a kolieskach„ symbolickú trasu na
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banskobystrickom námestí, ktorú odštartovala paralympionická medialistka lyžiarka Iveta
Chlebáková. „Bojovníkov proti rakovine„ pozdravila prezidentka Nadácie Výskum rakoviny
Margita Klobušická a celú akciu až do večerných hodín organizoval a koordinoval manažer
Nadácie Ján Juráš. V rámci kultúrneho programu, ktorého sprievodnou melódiou je pieseň
„Nájdi svoju nádej„ vystúpila so sólovým spevom žiačka septimy EG Karin Roletzká.
Súčasťou akcie bola verejná zbierka na zakúpenie diagnostického prístroja Wave System,
ktorú zabezpečujú počas celého týždňa dvojice našich žiakov v uliciach Banskej Bystrice . Už
2. ročník kampane Na kolesách proti rakovine organizuje Slovenský paralympijský výbor,
Nadácia Výskum rakoviny, Únia miest Slovenska a Agentúra AP projekt Bratislava ako
spomienku na zlatého medailistu z Paralympijských hier 2000 Radovana Kaufmana, ktorý
vlani, ako 25-ročný, rakovine podľahol. Nech jeho odhodlanie a vytrvalý boj je výzvou pre
všetkých ľudí dobrej vôle, ktorých spája nielen šport, ale i viera a nádej vo víťazstvo
Slovo na čas i nečas - služby Božie a prezentácia knihy v Banskej Bystrici
Súčasťou služieb Božích v tretiu adventnú nedeľu 12. decembra 2004 v evanjelickom chráme
na Lazovnej ulici bola prezentácia knihy ThDr. Jána Dubínyho Slovo na čas i nečas. Okrem
zvesti slova, programu mládeže, spevu a adventnej poézie boli teda predčítané aj ukážky
z tejto knihy. Knižka evanjelického farára ThDr. Jána Dubínyho obsahuje zamyslenia,
biblické úvahy, teologické pohľady na život v cirkevnom zbore, duchovné úvahy. Úvod knihy
patrí kázni generálneho biskupa ECAV Júliusa Fila, ktorá odznela na treťom Celoslovenskom
evanjelickom festivale v Banskej Bystrici.
Cirkev ustúpila ľuďom
Obyvatelia nových rodinných domov v lukratívnej banskobystrickej lokalite Belveder si
vydobyli, že v ich susedstve nebude stáť hospic. Ten tam plánovala už tento mesiac stavať
katolícka cirkev. Obyvatelia ulice Nad plážou však protestovali a založili si s cieľom zmariť
výstavbu aj občianske združenie Belveder. Magistrátu doručili petíciu proti hospicu s 86
podpismi. Integrovať takéto zariadenie bezprostredne do obytnej zóny nespĺňa predstavy o
modernom bývaní, ktoré ovplyvnili naše rozhodnutie žiť v tejto lokalite, tak ako je schválená
v územnom pláne, uvádzalo sa v petícii. Mestský úrad zorganizoval stretnutie oboch strán.
Riaditeľ banskobystrického biskupského úradu Vladimír Farkaš informoval, že vzhľadom na
odpor obyvateľov ulice cirkev plánovaný hospic postaví na Belvederi na inom pozemku,
vzdialenejšom od tejto ulice. Získa ho výmenou od súkromného vlastníka, na ktorej sa už
dohodli. Tento rok sa však stavať nezačne. Nechceme stavať na zlosti a jedoch, ale zároveň
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nás urážajú nízke dôvody proti takémuto zariadeniu. Domnienky, že hospic môže patogénne
ohroziť niečie životné prostredie sú nepochopenie veci, povedal na stretnutí Farkaš. Ak by
cirkev nemohla zariadenie postaviť na Belvederi, hľadala by v diecéze iné mesto. Takéto
chápanie

existencie

človeka

nás

vytláča

na

okraj

spoločnosti,

dodal

Farkaš.

Predstaviteľ občianskeho združenia Belveder Jaroslav Blinka zdôraznil, že nie sú proti
hospicu, iba proti jeho umiestneniu do obytnej zóny. Nemali by sme súkromie. Musíme si
uvedomiť, že to sú nevyliečiteľne chorí a umierajúci ľudia. Nemali by žiadnu parkovú
výsadbu, nemali by sa tí ľudia kde prechádzať, museli by sa prechádzať priamo v tejto zóne.
Treba si uvedomiť, že sú to ľudia ťažko chorí, vo vysokom štádiu rakoviny, cukrovky, ktorí
majú infekčné choroby a to by vplývalo na obyvateľov, uviedol po stretnutí s médiami
Blinka. V pôvodne plánovanej lokalite by hospic zároveň zabral pozemky plánované pre
spojovaciu komunikáciu. Riešenie navrhnuté cirkvou je pre obyvateľov Belvederu prijateľné.
Všetky argumenty, ktoré sme mali, boli týmto odstránené. Nikto nebol proti hospicu, len proti
nevhodnému

umiestneniu,

ako

bol

pôvodne

plánovaný,

dodal.

Banskobystrický biskupský úrad plánuje na vybudovanie Hospicu Božieho milosrdenstva
preinvestovať 90 až 100 miliónov korún z predaja nevyužitého majetku. Farkaš zdôraznil, že
hospic je iba skrátený názov pre domov dôchodcov, domov sociálnych služieb, hospic a
dispečing agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Podobné zariadenia sú na
Slovensku iba v Bardejove a v Trsticiach pri Šali. Bývať by v ňom mohlo okolo 70 ľudí.
Súčasťou zariadenia bude aj materská škola pre 30 detí a byty pre personál. Lokalita Belveder
patrí k najlukratívnejším v Banskej Bystrici. Ide o návršie v strede mesta pri križovatke ciest
na Brezno, Ružomberok a Zvolen, väčšina plochy je dosiaľ využívaná poľnohospodársky.

XX. Festival Cirkvi Adventistov siedmeho dňa Pieseň v službe evanjelia
Dvadsiaty ročník

kresťanského festivalu sa uskutočnil 18. až 20. júna 2004 v Banskej

Bystrici. Trochu neskôr ako v minulosti, ale o to slávnostnejšie a významnejšie sa v Banskej
Bystrici uskutočnil jubilejný už dvadsiaty ročník festivalu kresťanských piesní Pieseň v
službe evanjelia Cirkvi Adventistov Siedmeho Dňa. Je to tak, už 20 rokov zaznievajú v
našom meste piesne rôznych žánrov, rytmov a harmónií, ktoré však majú jedno spoločné prinášajú radostnú zvesť - evanjelium - všetkým ľuďom v našej krajine. Dvadsať rokov sa
stretávajú, aby si vymenili skúsenosti, zdieľali zážitky, spievali krásne piesne a spoločne sa
povzbudzovali k misijnej práci. Jubilejný dvadsiaty ročník festivalu bol venovaný tak trochu
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spomienke na uplynulé obdobie. Pozvali spoluzakladateľov tohoto podujatia, aby účastníkom
porozprávali, aké to bolo pred dvomi desaťročiami, keď sa zrodil nápad uskutočniť každý rok
takéto stretnutie. Nastal čas na porovnanie s Pražskou harfou, či moravským SATI. Nechýbali
"staré evergreeny" - piesne, ktoré za zpísali do histórie festivalu, ako i nová súčasná tvorba
kresťanských

interpretov,

spevákov

a

hudobníkov.

Pojednávanie v kauze triptych
Výpoveďami štyroch svedkov na Okresnom súde Bratislava pokračovalo štvrté neverejné
pojednávanie v kauze triptych - Klaňanie sa troch kráľov, v ktorej sú obžalovaní bývalí šéf
SIS Ivan L. a jeho prvý námestník Jaroslav S. zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Pred
súdom vypovedajú bývalí príslušníci SIS. Objasniť by mali priebeh akcie z roku 1995, ktorá
bola podľa obžalovaných zameraná na záchranu starožitného renesančného obrazu a rozbitie
organizovanej skupiny nelegálne obchodujúcej so starožitnosťami. Senát si tiež vypočul
výpoveď bratislavskej krajskej sudkyne, ktorá v čase začatia trestného stíhania v roku 1995
robila isté úkony. Kauza triptych sa začala v roku 1995. V tom čase Rímskokatolícky
biskupský úrad v Banskej Bystrici predával renesančné výtvarné dielo - Klaňanie sa Troch
kráľov. O dielo prejavil záujem muž, ktorý sa predstavil ako švajčiarsky štátny príslušník
Thomas J. Grabner, ten mal obraz kúpiť za 200 000 USD. Neskôr vysvitlo, že Grabner nebol
Švajčiar, ale nastrčená osoba z kruhov tajnej služby. Údajne mal vyprovokovať spravodajskú
hru proti tamojšiemu diecéznemu biskupovi Rudolfovi Balážovi, ktorý sa verejne zastal
prezidenta Michala Kováča, keď mu koaličná väčšina v parlamente vyslovila nedôveru.
Použitie peňazí na fingovanú kúpu podľa vyšetrovateľa odsúhlasil vtedajší riaditeľ tajnej
služby Ivan L. V utorok počas neverejnej časti pojednávania vypovedali bývalí príslušníci
SIS. Údajne potvrdili, že 200 000 USD sa nepoužilo na nákup inventáru do SIS, ale boli
použité na akciu SIS a polície zameranej na rozloženie ilegálnej skupiny obchodujúcej so
starožitnosťami. Pred súdom v máji vypovedali aj dvaja cirkevní hodnostári - banskobystrický
biskup Rudolf Baláž a bývalý riaditeľ Biskupského úradu Jozef Hrtús. Biskup Baláž nečakane
zmenil svoju pôvodnú výpoveď spred deviatich rokov. Tvrdil, že o predaji triptychu, ktorý bol
majetkom biskupského úradu, rozhodol on sám a po porade s pamiatkarmi určil aj cenu
obrazu na 840 tisíc korún. V minulosti sa však od tejto záležitosti dištancoval a hovoril, že o
predaji nevedel a nikto s ním o tom nehovoril. Hrtús naopak trval na tom, že o predaji
rozhodoval on, pretože ho na to splnomocnil biskup. Za obraz požadoval 200 tisíc, lebo mu
túto sumu odporučil stavebný podnikateľ, ktorý pre úrad externe pracoval a bol poverený
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zabezpečiť kupujúceho. Stanček v kauze triptychu vypovedal ináč ako biskup Baláž
Výpoveďou Stanislava Stančeka pokračovalo pojednávanie v kauze triptychu, v ktorej sú
obžalovaní exšéf SIS Ivanom L. a jeho prvý námestník Jaroslav S. Stanček mal
sprostredkovať predaj renesančného diela Klaňanie sa troch kráľov z banskobystrického
Biskupského úradu. Ako dnes senátu vysvetlil, na Biskupskom úrade (BÚ) pracoval ako
inžinier, pomáhal napríklad pri výstavbe seminára. So žiadosťou o sprostredkovanie predaja
obrazu ho oslovil riaditeľ BÚ Jozef Hrtús. Chcel dať dielo zreštaurovať, keď sa však ukázalo,
že

by

to

bolo

príliš

nákladné,

rozhodol

o

jeho

predaji.

Dohodli sa, že sa dielo predá za čo najvyššiu cenu. Na presné čísla si Stanček spomenúť
nevedel, uviedol však, že najnižšia možná cena mala byť 800 tisíc korún. Jeho tvrdenie je
však v rozpore s výpoveďou J. Hurtúsa, ktorý pred súdom v máji povedal, že Stanček cenu
obrazu odhadol na 200 tisíc a on s ňou súhlasil. Stančekova výpoveď sa nezhoduje ani s
poslednou výpoveďou banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža, ktorý tvrdil, že o predaji
obrazu rozhodol on, a nie Hrtús. Biskup si tiež stál za tým, že on poveril Stančeka, aby obraz
predal. Stanček však dnes uviedol, že túto záležitosť konzultoval predovšetkým s Hrtúsom.
Svedok priznal, že zmluvu o predaji obrazu, ktorá upravovala aj výšku jeho odmeny, uzavrel s
Biskupským úradom až dodatočne, keď sa začalo v tejto veci trestné stíhanie. Zdôraznil, že
išlo len o formálnu odmenu, uzavrieť zmluvu mu poradil právnik. Ja som chcel biskupskému
úradu pomôcť a odmenu som neočakával, podotkol. Pred senát dnes ako svedok predstúpil aj
pracovník Pamiatkového ústavu v Banskej Bystrici. Potvrdil, že v čase, keď Biskupský úrad
ponúkal triptych na predaj, obraz nebol na zozname národných kultúrnych pamiatok.
Pripustil, že obraz má vysokú historickú a umeleckú hodnotu, a nebolo možné vyviezť ho do
zahraničia bez príslušného povolenia. Kauza triptych sa začala v roku 1995. V tom čase
Rímskokatolícky biskupský úrad v Banskej Bystrici predával renesančné výtvarné dielo Klaňanie sa Troch kráľov. O dielo prejavil záujem muž, ktorý sa predstavil ako švajčiarsky
štátny príslušník Thomas J. Grabner, obraz mal kúpiť za 200 000 USD. Neskôr vysvitlo, že
Grabner nebol Švajčiar, ale nastrčená osoba z kruhov tajnej služby. Údajne mal vyprovokovať
spravodajskú hru proti tamojšiemu diecéznemu biskupovi Rudolfovi Balážovi, ktorý sa
verejne zastal prezidenta Michala Kováča, keď mu koaličná väčšina v parlamente vyslovila
nedôveru. Použitie peňazí na fingovanú kúpu podľa vyšetrovateľa odsúhlasil vtedajší riaditeľ
tajnej služby Ivan L. Pred súdom vypovedali dvaja cirkevní hodnostári - banskobystrický
biskup Rudolf Baláž a bývalý riaditeľ biskupského úradu Jozef Hrtús. Ich výpovede, ktoré si
mohla vypočuť aj verejnosť, však boli diametrálne odlišné. Biskup Baláž totiž nečakane
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zmenil svoju pôvodnú výpoveď spred deviatich rokov. Tvrdil, že o predaji Triptychu, ktorý
bol majetkom biskupského úradu, rozhodol on sám a po porade s pamiatkarmi určil aj cenu
obrazu na 840 tisíc korún. V minulosti sa však od tejto záležitosti dištancoval a hovoril, že o
predaji nevedel a nikto s ním o tom nehovoril. Hrtús naopak trval na tom, že o predaji
rozhodoval on, pretože ho na to splnomocnil biskup. Za obraz požadoval 200 tisíc, lebo mu
túto sumu odporučil stavebný podnikateľ, ktorý pre úrad externe pracoval a bol poverený
zabezpečiť kupujúceho. Desať svedkov, medzi nimi aj vyšší policajní funkcionári. Pred
súdom potvrdili, že akcia sa uskutočnila v súčinnosti SIS a Policajného zboru a že nebola prvá
ani posledná. Kauza Triptych sa začala v roku 1995. V tom čase Rímskokatolícky biskupský
úrad v Banskej Bystrici predával renesančné výtvarné dielo - triptych Klaňanie Troch kráľov.
O dielo prejavil záujem muž, ktorý sa predstavil ako švajčiarsky štátny príslušník Thomas J.
Grabner, ten mal obraz kúpiť za 200 000 USD. Neskôr vysvitlo, že Grabner nebol Švajčiar,
ale nastrčená osoba z kruhov tajnej služby. Údajne mal vyprovokovať spravodajskú hru proti
tamojšiemu diecéznemu biskupovi R. Balážovi, ktorý sa verejne zastal prezidenta Michala
Kováča, keď mu koaličná väčšina v parlamente vyslovila nedôveru. Použitie peňazí na
fingovanú kúpu podľa vyšetrovateľa odsúhlasil vtedajší riaditeľ tajnej služby Ivan L. Na
okresnom súde bola obžaloba podaná pred tromi rokmi, obaja sú obžalovaní zo zneužívania
právomocí verejného činiteľa.

VI. Banskobystrická diecézna synoda o katolíckych hnutiach
Hnutiam katolíckej cirkvi na území diecézy sa 26. apríla venovali delegáti šiesteho zasadnutia
Banskobystrickej diecéznej synody (DS), ktoré sa konalo cez víkend v kňazskom seminári v
Badíne pri Banskej Bystrici. Hovorca DS Daniel Bédi informoval, že na území diecézy pôsobí
25 hnutí. K najväčším pozitívam pôsobenia hnutí a spoločenstiev patrí, že umožňujú svojim
členom zosobniť kresťanskú vieru a plnšie prežívať pocit spoločenstva. Hnutia sa aktívne
podieľajú na evanjelizácii, za totalitného režimu mali veľkú zásluhu na udržaní viery.
K negatívnym prejavom hnutí patrí predovšetkým prejavovaný pocit exkluzivity,
výnimočnosti a uzavretosť vo vzťahu kfarskému spoločenstvu, čo spôsobuje, že kňazi ilaici
majú knim často negatívny postoj. V niektorých hnutiach podceňujú psychickú stránku
človeka, čo sa prejavuje až patologickými javmi. Vyskytujú sa nejasnosti okolo finančných a
vlastníckych vzťahov vhnutiach. Hnutia tiež zaujímajú odmietavý postoj k bývalým členom.
V Banskobystrickej diecéze bolo možné pozorovať silnú kritiku hnutia Nazaret, a to tak zo
strany kňazov ako i laikov. Táto téma predstavuje najcitlivejší problém medzi hnutiami v
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diecéze.

Delegáti synody odhlasovali záverečný dokument k téme charita, o ktorej sa

diskutovalo v novembri. Dokument v predbežnej forme prijali vyše 74 percentami hlasov
prítomných delegátov. Znamená to, že diskusia k nemu sa už neotvorila. Definitívne
hlasovanie o dokumente bude po vzájomnom zosúladení dokumentov o jednotlivých témach,
ktorými sa synoda zaoberá, uviedol Bédi. Diecézna synoda je zhromaždenie vybraných
kňazov a veriacich partikulárnej cirkvi, ktoré hodnotí primeranosť používaných pastoračných
programov a navrhuje nové pastoračné plány. V Banskobystrickej diecéze sa posledná synoda
konala v roku 1821. Súčasnú synodu, ktorú zvolal biskup Rudolf Baláž, pripravovali dva roky
a na svojej návšteve Banskej Bystrice ju 12. septembra oficiálne otvoril pápež Ján Pavol II.
Prvé zasadnutie bolo 18. októbra, plénum sa stretáva raz mesačne. Podklady preň vypracovalo
11 odborných komisií pre rôzne oblasti. Venovali sa témam charita, pastorácia, ekonomika,
rodina, mládež, médiá a ďalším.

V. zasadanie Banskobystrickej diecéznej synody o téme liturgia
Téme liturgia bolo venované piate plenárne zasadnutie Banskobystrickej diecéznej synody,
ktoré sa konalo v roku 2004 v kňazskom seminári v Badíne pri Banskej Bystrici. Hovorca
synody Daniel Bédi informoval, že 80 delegátov diskutovalo o liturgii ako verejnej, oficiálnej
bohoslužbe cirkvi. Hovorilo sa o stálom diakonáte, službe a formácii lektorov, kvalite
organistov a kantorov, oblečení miništrantov, liturgickom speve, výstavbe a zariadení
kostolov, atmosfére v chrámoch a podobných otázkach, uviedol Bédi. Dodal, že delegáti
riešili aj sporné otázky okolo rozdávania popola kajúcnikom, dialogických homílií pre mládež
a veku birmovancov. Delegáti synody pristúpili prvýkrát aj k hlasovaniu o záverečnom
dokumente. Týka sa témy katechéza, o ktorej sa diskutovalo na prvom zasadnutí synody v
októbri minulého roka. Dokument v predbežnej forme prijali vyše 70 percentami hlasov
prítomných delegátov. Znamená to, že diskusia k nemu sa už neotvorila. Definitívne
hlasovanie o dokumente bude na záver synody po vzájomnom zosúladení dokumentov o
jednotlivých

témach,

ktorými

sa

synoda

zaoberá,

vysvetlil

Bédi.

Diecézna synoda je zhromaždenie vybraných kňazov a veriacich partikulárnej cirkvi, ktoré
hodnotí primeranosť používaných pastoračných programov a navrhuje nové pastoračné plány.
V Banskobystrickej diecéze sa posledná synoda konala v roku 1821. Súčasnú synodu, ktorú
zvolal biskup Rudolf Baláž, pripravovali dva roky a na svojej návšteve Banskej Bystrice ju
12. septembra oficiálne otvoril pápež Ján Pavol II. Prvé zasadnutie bolo 18. októbra, plénum
sa stretáva raz mesačne. Podklady preň vypracovalo 11 odborných komisií pre rôzne oblasti.
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Venovali sa témam charita, pastorácia, ekonomika, rodina, mládež, médiá a ďalším.

Zdravotníctvo
Slovenská zdravotnícka univerzita ´v Rooseveltovej nemocnici
Popri Univerzite Mateja Bela (UMB) a Akadémii umení od akademického roku 2004/2005 v
Banskej Bystrici pôsobí ďalšia vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU). Na
štúdium ošetrovateľstva v jej banskobystrickom detašovanom pracovisku sa zapísalo 71 z 80
prijatých študentov. Študovať budú externe v dvojtýždňových sústredeniach za semester.
Výučbu vo svojich priestoroch a v priestoroch Strednej zdravotníckej školy, stravu a
ubytovanie študentov zabezpečuje Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta (FNsP).
Ako uviedla námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľudmila Lysinová, ambíciou
je od ďalšieho akademického roka pretransformovať detašované pracovisko na samostatnú
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Fakultu ošetrovateľstva s denným štúdiom. Neskôr by mali pribudnúť odbory ako laboratórne
vyšetrovacie metódy, zdravotnícky záchranár či pôrodný asistent. Slávnostné otvorenie
akademického roka na banskobystrickom detašovanom pracovisku SZU bolo 18. októbra.
Pôvodne mala Fakulta ošetrovateľstva pri FNsP vzniknúť na UMB, ktorá pre pripravovanú
novú fakultu získala aj akreditáciu. Rokovania UMB, krajskej samosprávy a FNsP však
nakoniec stroskotali na finančných a priestorových otázkach. Banskobystrická Rooseveltova
nemocnica získala štatút fakultnej nemocnice od mája roka 2004. Je tiež školiacim strediskom
na špecializované postgraduálne štúdium lekárov.

Reštrukturalizácia banskobystrickej nemocnice
Nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici čaká rozsiahla
reštrukturalizácia. Ako na tlačovej besede uviedol minister zdravotníctva Rudolf Zajac, po
odvolaní riaditeľa Michala Buceka na jeho miesto dočasne nastúpi Mária Voleková. Od 15.
marca 2004 začal nemocnicu riadiť tím pod vedením Róberta Rusnáka z Ústrednej vojenskej
nemocnice SNP v Ružomberku. Výpoveď si M. Bucek prevzal po dvoch dňoch. R. Zajac
odmietol akékoľvek politické machinácie, o ktorých sa hovorí. Odvolávanie a vymenovávanie
riaditeľov nebolo nikdy politické, zdôraznil. Príčinou okamžitého skončenia pracovného
pomeru s M. Bucekom je podľa ministerstva zdravotníctva závažné porušenie pracovnej
disciplíny. Ministerstvo sa tak rozhodlo na základe komplexného vyhodnotenia záznamov z
ministerskej kontroly. Ďalším dôvodom boli písomné prejavy M. Buceka adresované
ministerstvu zdravotníctva a nedostatky zistené v oblasti organizácie riadenia nemocnice.
Podľa R. Zajaca banskobystrická nemocnica má dlh vo výške 1,8 mld. Sk.
Banskobystrickú nemocnicu čakajú zmeny
Banskobystrická nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta musí podľa ministra
zdravotníctva Rudolfa Zajaca prejsť významnou zmenou. Reštrukturalizáciou už prešlo
zdravotníctvo v Bratislave a v Košiciach, podľa Zajaca podobný krok čaká aj Banskú
Bystricu. Podľa Zajaca tento prípad bude jednoduchší, keďže zmeny sa budú týkať iba jednej
nemocnice. Rozhodnutie odvolať riaditeľa banskobystrickej nemocnice Michala Buceka
prišlo podľa Zajaca v pravý čas. Nebolo ani priskoré, takže mal šancu. A zároveň ešte nie je
neskoro, komentoval Zajac. Ako pripomenul, nemocnica v Banskej Bystrici produkovala
najvyšší dlh zo všetkých. Príčinou okamžitého skončenia pracovného pomeru s MUDr..
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Bucekom je podľa MZ závažné porušenie pracovnej disciplíny. MZ sa tak rozhodlo na
základe komplexného vyhodnotenie záznamov z ministerskej kontroly. Ďalším dôvodom boli
písomné prejavy M. Buceka adresované ministerstvu zdravotníctva a nedostatky zistené v
oblasti organizácie riadenia nemocnice.

Na post riaditeľa Rooseveltovej NsP nastúpil R. Rusnák
Funkcie riaditeľa banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice (NsP) sa ujal 35-ročný Róbert
Rusnák, ktorý doteraz pôsobil ako chirurg v Ústrednej vojenskej nemocnici Ružomberok.
Nastúpil po Michalovi Bucekovi, ktorého minister zdravotníctva Rudolf Zajac odvolal pre
porušenie pracovnej disciplíny. Rusnák svoje pôsobenie začne vytvorením realizačného tímu,
ktorý zanalyzuje súčasný stav a doterajšie opatrenia v nemocnici a na jej základe pripraví
štrukturálne zmeny. Predpokladáme, že v priebehu piatich-šiestich mesiacov by malo byť
všetko jasné, uviedol nový riaditeľ. Hoci má svoju víziu fungovania nemocnice, zdôraznil, že
bez podpory ministerstva zdravotníctva nemôže presadiť nič a podporu potrebuje aj pri
oddlžovaní nemocnice. Rooseveltova NsP mala v roku 2004 dlhy vyše 1,8 mld. Sk. Z
vlastných zdrojov svoje záväzky nie je schopná vyriešiť. Rusnák predpokladá, že časť
pohľadávok sa bude riešiť aj cez spoločnosť Veriteľ. Pri nutných štrukturálnych zmenách v
NsP Rusnák nevylúčil prepúšťanie zamestnancov, prípadne znižovanie úväzkov alebo
reštrukturalizáciu jednotlivých oddelení. Nie je ani proti prípadnému osamostatneniu
niektorých odborných pracovísk. Pokiaľ by to prispelo k ekonomickému prežitiu nemocnice a
nepostihlo to jej odbornú časť, principiálne nie som proti, uviedol Rusnák. Súčasné problémy
Rooseveltovej NsP považuje nový riaditeľ za výzvu. Keby to bola nemocnica, ktorá nemá
problémy, riadiť by ju bola iba otázka štandardného kolobehu, dodal Rusnák.
Odvolanie riaditeľa Rooseveltovej nemocnice neplatné
Odvolanie riaditeľa banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice Michala Buceka bolo podľa
rozhodnutia Okresného súdu v Banskej Bystrici neplatné. Súd vyhovel Bucekovej žalobe, keď
skončenie jeho pracovného pomeru riaditeľa vyhlásil za neplatné pre procesnú chybu.
Ministerstvo zdravotníctva totiž s Bucekom rozviazalo pracovný pomer pre závažné
porušenie pracovnej disciplíny 3. marca, čo bolo až po uplynutí mesačnej lehoty, ktorá podľa
Zákonníka práce začína plynúť odo dňa, kedy sa zamestnávateľ o porušení pracovnej
disciplíny dozvie. Podľa žalujúceho začala táto lehota plynúť 19. decembra, kedy bola
kontrola

ukončená

prerokovaním

záverečnej

správy

o

jej

výsledkoch.
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Od začiatku sme tvrdili, že po toľkých pokusoch odvolať ma, sa našiel takýto smiešny dôvod
a ešte zbabraný. Napĺňa ma to istou satisfakciou, že pravda ešte existuje. Terajší riaditeľ
Rooseveltovej nemocnice Robert Rusnák odmietol rozhodnutie súdu komentovať. V plnom
rozsahu nás a ministerstvo zastupuje právna zástupkyňa, možno vydáme nejaké stanovisko po
jej

vyjadrení,

povedal

Rusnák.

Bucek sa porušenia pracovnej disciplíny, na základe ktorého bol odvolaný, dopustil tým, že na
miesto vedúceho oddelenia stravovania a liečebnej výživy Rooseveltovej nemocnice
zamestnal nelekára, čo je v rozpore s uznesením ministerstva zdravotníctva. Zistila to
ministerská kontrola iniciovaná v súvislosti s výskytom salmonelózy v nemocnici. Bucek vo
svojej žalobe namietal aj proti tomu, súd sa však už po uznaní neplatnosti prepustenia z
procesnej stránky vecnými dôvodmi nezaoberal.
O platnosti prepustenia riaditeľa nemocnice
Odvolací senát banskobystrického krajského súdu napriek očakávaniam navrhovateľa aj
odporcu nerozhodol v prípade sporu, v ktorom bývalý riaditeľ Rooseveltovej nemocnice
Michal Bucek žaluje ministerstvo zdravotníctva a nemocnicu pre jeho prepustenie. Namiesto
vyhlásenia rozhodnutia senát uložil právnej zástupkyni ministerstva predložiť ďalší doklad a
pojednávanie odročil. Prvostupňové konanie Bucek vyhral, keď Okresný súd v Banskej
Bystrici skončenie jeho pracovného pomeru riaditeľa nemocnice vyhlásil za neplatné pre
procesnú chybu. Ministerstvo zdravotníctva totiž s Bucekom rozviazalo pracovný pomer pre
závažné porušenie pracovnej disciplíny 3. marca 2004, čo bolo až po uplynutí mesačnej
lehoty, ktorá podľa Zákonníka práce začína plynúť odo dňa, kedy sa zamestnávateľ o porušení
pracovnej disciplíny dozvie. Podľa žalujúceho začala táto lehota plynúť 19. decembra 2003,
kedy bola kontrola, ktorá porušenie zistila, ukončená prerokovaním záverečnej správy o jej
výsledkoch. Podľa právnej zástupkyne ministerstva zdravotníctva Marty Srncovej však lehota
začala plynúť až 23. februára 2004, kedy boli zistenia kontroly predložené ministrovi. Na
dnešnom odvolacom konaní žiadala rozhodnutie okresného súdu zrušiť, pretože podľa nej pri
určení začiatku plynutia prepadnej lehoty pochybil. Požiadala tiež, aby v prípade, ak odvolací
senát potvrdí rozhodnutie okresného súdu, pripustil ako mimoriadny opravný prostriedok
dovolanie na Najvyšší súd SR. Senát jej uložil, aby do pondelka písomne preukázala, či bola
správa o výsledkoch ministerskej kontroly v nemocnici prerokovaná v Banskej Bystrici alebo
v Bratislave. Podľa senátu je to totiž významná vec pri vymedzení skutku. Právny zástupca
bývalého riaditeľa Juraj Kovaľ uviedol, že v prípade víťazstva si jeho klient bude uplatňovať
všetky z toho vyplývajúce nároky. Bucek sa porušenia pracovnej disciplíny, na základe

137/314

ktorého bol odvolaný, dopustil tým, že na miesto vedúceho oddelenia stravovania a liečebnej
výživy Rooseveltovej nemocnice zamestnal nelekára, čo je v rozpore s uznesením
ministerstva zdravotníctva. Zistila to ministerská kontrola iniciovaná v súvislosti s výskytom
salmonelózy v nemocnici.
Rooseveltova nemocnica s dvomi riaditeľmi
Banskobystrická Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (FDR) má dvoch riaditeľov.
Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici totiž v stredu v plnom rozsahu potvrdil
rozhodnutie Okresného súdu, ktorý vyhlásil okamžité zrušenie pracovného pomeru riaditeľa
Michal Buceka za neplatné. Minister zdravotníctva Rudolf Zajac Buceka odvolal v marci
tohto roku pre závažné porušenie pracovnej disciplíny. Neskôr vymenoval za nového riaditeľa
Róberta Rusnáka. Pri prepustení Buceka však zmeškal zákonnú lehotu jeden mesiac, ktorá
začala plynúť od momentu, kedy sa o závažnom porušení pracovnej disciplíny dozvedel.
Okresný aj odvolací súd dal za pravdu Bucekovi, ktorý tvrdil, že lehota začala plynúť 19.
decembra minulého roka, kedy bola prerokovaná správa z ministerskej kontroly, ktorá
porušenie pracovnej disciplíny zistila.

Odvolali riaditeľa banskobystrickej polikliniky
Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s platnosťou od 1. júla
odvolalo z funkcie riaditeľa banskobystrickej polikliniky Ladislava Slobodníka. Za
poslanecký návrh Slavomíra Kupčoka z ĽS-HZDS hlasovalo 18 z 30 prítomných poslancov.
V uznesení sa dôvod odvolania z funkcie neuvádza, riaditeľ naďalej zostane zamestnancom
polikliniky. Ako po zasadnutí informoval vedúci odboru zdravotníctva Úradu BBSK Richard
Rišňovský, v rozprave sa medzi dôvodmi uvádzalo nezabezpečenie zdravotnej dokumentácie
v súvislosti s odchodom lekára primárneho kontaktu, ktorý bol odsúdený za korupciu. Potom
tam boli narušené medziľudské vzťahy v poliklinike a spomínali sa aj problémy s alkoholom,
uviedol Rišňovský. Podľa Slobodníka neboli na jeho odvolanie žiadne dôvody. Je to len
osobný záujem člena jednej politickej strany. Naznačil, že ide o HZDS. Zároveň odmietol, že
by niekedy pil na pracovisku alkohol. Nikto to nemôže dosvedčiť, dodal. Pripomenul dobré
hospodárske výsledky banskobystrickej polikliniky, ktoré sú podľa neho najlepšie zo všetkých
zdravotníckych zariadení v pôsobnosti BBSK. Dobré hospodárenie polikliniky potvrdil aj
Rišňovský. Podľa neho je to najmä dôsledok prechodu väčšiny činností na súkromných
lekárov, poliklinika má potom zisky z nájomného. Tak to podľa zámerov BBSK zostane aj v
budúcnosti. Poliklinika sa bude venovať správcovskej činnosti a nebude poskytovať
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zdravotnú starostlivosť. Tá bude kompletne zabezpečená súkromnými lekármi.
Postih za smrť pacientky
Lekárovi Nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (NsP FDR) v Banskej Bystrici zrejme
sprísnia trest za smrť pacientky. Vyhlásil to minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Ide o lekára
zodpovedného za transfúziu nesprávnej krvnej skupiny, ktorá spôsobila smrť pacientky po
operácii bedrového kĺbu. Riaditeľ NsP FDR Robert Rusnák podal návrh na prepustenie
zdravotnej sestry, ktorá krvné vaky zamenila. Zároveň preradil zodpovedného lekára na
ortopedickú protetiku, kde neprichádza do kontaktu s pacientom. Minister už upozornil, že
podľa metodických pokynov ministerstva mal hlavný postih smerovať na lekára, ktorý mal
podobnému omylu zabrániť. Ako minister R. Zajac skonštatoval, podobné veci sa nesmú v
žiadnom prípade stávať. Zdravotná sestra zamenila transfúzne vaky dvom pacientkam NsP
FDR po operácii bedrového kĺbu. Pacientka s krvnou skupinou 0 dostala krv skupiny A, čo
spôsobilo hemolytickú reakciu s následkom smrti. Druhá pacientka, ktorá mala krvnú skupinu
A, prežila len vďaka tomu, že skupina 0 je univerzálna a jej organizmus ju prijal bez
problémov.
Podanie nekompatibilnej krvi pri transfúzii
Minister zdravotníctva Rudolf Zajac ocenil a podporil postup riaditeľa Nemocnice s
poliklinikou F. D. Roosevelta (NsP FDR) v Banskej Bystrici pri prešetrovaní úmrtia pacientky
po podaní nekompatibilnej krvi pri transfúzii. Zároveň však upozornil riaditeľa na to, že
hlavnú zodpovednosť pri podávaní transfúzie má vždy lekár, a preto aj postihy pri pochybení
je potrebné vyvodiť hlavne voči lekárom a menej voči sestrám. Riaditeľ NsP Robert Rusnák
informoval, že za hrubé porušenie pracovnej disciplíny podal návrh na prepustenie zdravotnej
sestry, ktorá transfúzne jednotky zamenila. Zodpovedného lekára preradil na ortopedickú
protetiku, kde neprichádza do kontaktu s pacientom. Prípad vyšetruje aj polícia, trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa podal riaditeľ nemocnice ešte vo štvrtok. Zároveň
odvolal primára ortopedického oddelenia. Podľa ministra zdravotníctva MUDr. Rudolfa
Zajaca mala Nemocnica s Poliklinikou FDR viac potrestať lekára.

Topmodelku Sklenaříkovú v Banskej Bystrici operovali
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Na chirurgickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici bola v roku 2004
hospitalizovaná svetoznáma topmodelka Andriana Sklenaříková. Bližšie informácie prísne
strážil manažer topmodelky a bez súhlasu Sklenaříkovej neboli poskytnuté. Topmodelku
operovali pre akútny zápal slepého čreva- operácia sa podarila bez kompikáciií a potvdila
vysokú

úroveň

chirurgie

a

banskobystrickej

medicíny.

Nárast úmrtí detí na následky úrazov
Na následky úrazu ročne zomrie približne 120 detí, približne rovnaký počet ostane s
poškodeným mozgom trvalo hendikepovaných. Ako na tlačovej besede upozornili prednosta a
primár Kliniky detí a dorastu (KDD) Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Svetozár
Dluholucký a Ladislav Laho, úrazovosť a následne úmrtnosť na úrazy u detí do 14 rokov má
na Slovensku ako v jedinej krajine Európskej únie dlhodobo vzostupný trend. Kým koncom
osemdesiatych rokov 20. storočia bolo Slovensko porovnateľné s vyspelými štátmi Európy, v
súčasnosti je na tom v rámci únie najhoršie. Napríklad v porovnaní so Slovinskom je u nás
úmrtnosť detí na úrazy trojnásobne vyššia, pritom pred dvadsiatimi rokmi bola oproti
Slovinsku len polovičná. Keby sme sa priblížili k švédskym alebo už len slovinským číslam,
tak to znamená, že o 60-70 detí zomrie ročne menej. Rovnako tých 50-70 detí nebude
poranených. Čiže za desať rokov je to 500 detí a taký efekt nemá žiaden liečebný vstup,
uviedol Laho. Hlavný podiel na najťažších úrazoch detí majú dopravné nehody, pri ktorých je
na Slovensku takisto na rozdiel od iných európskych krajín vzostupný trend.
Pediatri z KDD považujú tento stav za alarmujúci, rozhodli sa preto listom naň upozorniť
premiéra a ministrov vnútra, zdravotníctva a dopravy. Do týchto rezortov spadajú legislatívne
opatrenia v oblasti prevencie úrazovosti detí. Členov vlády pediatri upozorňujú, že na rozdiel
Anglicka či Dánska nie je prevencia detských úrazov súčasťou vládneho programu. Za
posledných 15 rokov v tejto oblasti nebola u nás prijatá žiadna legislatívna norma, napríklad
povinné nosenie cyklistických prilieb, povinné detské sedačky alebo pásy v autách.
Cyklistická helma pritom o 60 až 70 percent znižuje riziko úrazu mozgu pri páde, pripomenul
Laho. Zatiaľ u nás nebola ani inštitucionalizovaná sieť detských trauma-centier a takmer
polovica detí s ťažkými poraneniami je ošetrovaných mimo špecializovaných pracovísk.
Pediatri poukazujú na paradox, že u dospelej populácie má úmrtnosť na úrazy priaznivý trend
porovnateľný ostatnými štátmi. O dospelých je v tejto spoločnosti lepšie postarané ako o deti,
uviedol Dluholucký. Pripomenul, že deti nemajú nijakú lobistickú skupinu, ktorá by
zásadným spôsobom presadzovala ich záujmy. Napríklad aj pri trénovaní poskytovania prvej
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pomoci sú detské modely skôr raritou, ani profesionálni záchranári sa dostatočne neudržiavajú
v cviku na pomoc detským pacientom. Okrem zodpovednosti štátu sa podľa Dluholuckého
znížila aj zodpovednosť rodičov, pretože za nedostatočnú pozornosť nie sú postihovaní.
Takmer každý deň máme pády dojčiat, väčšinou na hlavu, vlani sme v kraji mali tri obesenia
batoliat

na

šnúrku

z

cumľa,

dodal

Dluholucký.

Nahradili ramenný kĺb protézou
Na Klinike ortopédie banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice po prvýkrát nahradili v roku
2004 ramenný kĺb protézou. Za konzultačnej pomoci prednostu pražskej I. Ortopedickej
kliniky profesora Antonína Sosnu operovali dve pacientky, tretia operácia bola neskôr. piatok.
Banskobystrické pracovisko je tak tretím na Slovensku, kde sa výmena ramenného kĺbu
uskutočnila. Zároveň išlo u nás o prvé operácie s týmto typom náhrady kĺbu. Protéza od
amerického výrobcu stojí 80-tisíc korún, plne ju prepláca poisťovňa. Ortopéd Pavol Legiň,
ktorý pacientky operoval, informoval, že obe operácie prebehli bez komplikácií, každá trvala
zhruba hodinu. Lekári predpokladajú, že dopyt po ďalších výmenách ramenných kĺbov
umelými náhradami bude medzi pacientmi narastať, podobne ako to je pri kolenných a
bedrových kĺboch. V Čechách sa ich v súčasnosti vykoná okolo 70-80 ročne. Ešte pred
piatimi rokmi to bolo zhruba 20, uviedol A. Sosna. Domnieva sa, že repertoár operácií kĺbov
sa aj v Banskej Bystrici bude rozširovať napríklad o lakťové kĺby, kĺby prstov či zápästné
kĺby. Pri endoprotetike je najdôležitejšie, aby pacient prestal mať bolesť a po druhé aby lepšie
hýbal končatinou, uvedol MUDr. Legiň.
Celková zaočkovanosť proti chrípke
dosahuje v SR iba 8,7 percenta, kým vo vyspelých štátoch sveta až 40 percent. Z viac ako 630
tisíc ľudí nad 65 rokov je proti Pneumokokom zaočkovaných u nás necelých 20 tisíc, vo svete
až 90 percent. Deti, ktoré povinné očkovanie na 99 percent chráni proti vybraným infekčným
chorobám,

je

proti

chrípke

a

Pneumokokom

zaočkované

mizivé

percento.

Hlavná odborníčka pre epidemiológiu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SRMUDr.Mária
Avdičová považuje za najvhodnejší čas na očkovanie proti chrípke i Pneumokokom polovicu
októbra. Výhodou je možnosť očkovania súčasne proti obidvom závažným infekciám.
Zdôraznila, že naša legislatíva jednoznačne požaduje očkovanie rizikových skupín, teda
starých ľudí a populácie s chronickými chorobami proti chrípke aj Pneumokokom. Vakcíny
pritom plne hradí poisťovňa. Na margo rizika očkovania povedala, že po pneumokokových a
chrípkových vakcínach nezaevidovali vedľajšie účinky, ktoré by presahovali rámec
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očakávaných ako miernu bolestivosť vpichu alebo prechodne jeden deň zvýšenú teplotu.
Očkovacia látka proti chrípke tzv. štiepaná (split) vakcína obsahuje len "úlomky" tiel vírusov
chrípky. Vakcína proti chrípke "drží" maximálne polroka. Očkovacia látka proti
Pneumokokom, ktoré okrem veľmi ťažkých zápalov pľúc sú aj najčastejšou príčinou ťažkých
zápalov stredného ucha u detí, je plne bezpečná a zasahuje až 95 percent typov Pneumokoka s
päťročným

ochranným

účinkom.

"Chrípku považujú mnohí za celkom banálne ochorenie, ktoré stačí liečiť čajom a vyležať.
Celosvetové štúdie však potvrdzujú, že je to veľmi ťažké ochorenie, ktoré má veľký počet
dokonca smrteľných komplikácií," uviedol šéf Detskej kliniky Fakultnej Rooseveltovej
nemocnice v Banskej Bystrici Svetozár Dluholucký. Poukázal aj na závažné ekonomickospoločenské dôsledky chrípky. Hoci jej liečenie stojí dnes minimálne 200 korún, okrem strát v
zamestnanosti prináša vysoké náklady na zdravotnícku starostlivosť. Zamestnávatelia by mali
kúpiť vakcínu a aktívne zaočkovať zamestnancov proti chrípke, čím ušetria veľa peňazí.

Podozrivý balík je na expertíze
Pošta Banská Bystrica 5 na sídlisku Radvaň, v ktorej v máji 2004 objavili podozrivú zásielku,
bola opäť otvorená pre verejnosť. Otvoriť ju povolili policajti po tom, ako podozrivý balík, z
ktorého sa sypal biely prášok, odviezli na expertízu do Štátneho zdravotného úradu v banskej
Bystrici. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Bela Lisáková. Podľa
banskobystrickej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej podozrivý balík odoslala súkromnej
osobe piešťanská firma Olympia, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom proteínov.

Veda a technika
Computerizácia Mestského úradu pokračovala v roku 2004 nasledovným pôsobom :
✗

V roku 2004 bolo zakúpených 52 nových počítačov, 3 servre a 11 tlačiarní. Počítačová
sieť sa rozširovala aj do druhého krídla budovy, kde boli vybudované sieťové prípojky
s novými aktívnymi prvkami.S rozširovaním modulov ako aj s pribúdajúcimi
užívateľmi ISS nastali problémy s databázovým servrom založeným na technológii
Windows NT, ktorý už nestačil na zabezpečenie plynulej prevádzky. Kvôli jeho
odľahčeniu boli presunuté všetky súborové služby, ktoré doposiaľ poskytoval, na
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samostatný súborový server. Tento bol postavený kvôli obmedzenému rozpočtu z
bežného PC. Nasadenie GNU/Linux a middleware SAMBA

vyriešilo problémy

nadmerného zaťaženia na databázovom servri, a to bez vynakladania finančných
prostriedkov z mestského rozpočtu. Samostatný súborový server umožnil lepšie
zálohovanie, vyladenie výkonu a dostupnosť súborových služieb. So stúpajúcimi
požiadavkami na rýchlosť a dostupnosť Internetu, s ktorým sa učí pracovať čoraz
väčší počet pracovníkov úradu, nás viedla k zvýšeniu rýchlosti trvalého pripojenia zo
64 na 128kbps.Vyššie rýchlosti boli finančne nedostupné, preto sme museli plynulosť
a dostupnosť Internetu zabezpečiť aj zefektívnením jeho využívania. Na tento účel
sme vyčlenili a nakonfigurovali ďalší starý server samostatne na účely proxy služieb.
Nastavili sme vlastnými silami content-filtering, čiže pravidlá pre blokovanie
nebezpečných stránok a súborov a takých stránok, ktoré predstavujú veľkú záťaž na
internetové pripojenie a nemajú pracovný charakter. Celé riešenie bolo na báze voľne
dostupného softvéru s nulovými finančnými nákladmi, vysokým výkonom a kvalitou.
Na základe rastúcich požiadaviek na vnútornú komunikáciu a zdieľanie informácií na
MsÚ bola obnovená prevádzka vnútornej stránky MsÚ Intranet, ktorá slúži na
vzájomné informovanie pracovníkov, prístup k dôležitým dokumentom apod. Bol
použitý voľne šíriteľný webový server z open-source projektu Apache, najvyspelejší a
najpoužívanejší webserver Internetu. Jeho komerčná alternatíva od firmy Microsoft
stojí rádovo desaťtisíce až státisíce Sk. GNU/Linux a nulové finančné náklady už azda
netreba spomínať. V tomto období sa RI významnou mierou podieľal na vypracovaní
bezpečnostného projektu pre MsÚ v zmysle požiadaviek zákona. S novým modulom
ISS pre majetok a zmluvy sa začala digitalizácia právnych zmlúv, zatiaľ bez
prepojenia na ISS. Požiadavky na vybavenosť pracovísk počítačmi bola taká veľká, že
sme v zmysle zákona boli povinní vypísať verejnú súťaž na dodávku počítačov, a
ďalšiu súťaž na dodávky tlačiarňových tonerov. Obe verejné súťaže boli kompletne
spracované a vyhodnotené na RI. Na základe výsledkov verejnej súťaže bolo
zakúpených 40 nových PC. Programové vybavenie PC na MsÚ je vďaka ISS tak
svojrázne, že ich inštalácia bola časovo veľmi náročná. Navyše bolo často nutné
prenášať údaje zo starých počítačov triedy 486, čo veľmi spomaľovalo
nasadzovanie nových PC popri nemalých bežných pracovných povinnostiach pri
údržbe a prevádzkovaní informačných systémov. Na nové PC sme štandardne
inštalovali kancelársky balík OpenOffice.org 1.1, ktorý postupne úplne nahradil
vyslúžilý 602 PC Suite. Po porovnaní cien nových licencií a ich skutočného prínosu
143/314

je OpenOffice.org jasnou voľbou. OpenOffice.org je vyvíjaný ako open-source, pod
silnou záštitou firiem Sun Microsystems a Novell. Pracuje vo vlastnom, otvorenom
formáte údajov, ale dokáže otvárať aj väčšinu dokumentov z Microsoft Office, a to
napriek tomu, že ich formát je utajovaný a teda nevhodný pre verejnú správu.
OpenOffice.org je navyše imúnny voči vírusom v dokumentoch MS Office a na
rozdiel od neho garantuje spätnú kompatibilitu. Jeho nasadenie nám nielen otvára
možnosti raz sa zbaviť technologickej závislosti od jedinej firmy, ale nulová
obstarávacia cena nám ušetrila milióny Sk na licenčných poplatkoch. Pre bežné
potreby pracovníka MsÚ plne postačuje, občasné problémy sú spôsobené nesprávnymi
návykmi pracovníkov pri tvorbe dokumentov, ako aj zbytočne komplikovanými
dokumentami prichádzajúcimi od štátnej správy, ktorá tvrdošijne komunikuje v
nevhodných uzavretých formátoch MS Office. Do ostrého nasadenia sa na nových
počítačoch dostal aj open-source internetový prehliadač Mozilla Firefox. K jeho
voľbe nás viedli viaceré okolnosti: netrpí takými bezpečnostnými problémami ako
Internet Explorer, poskytuje pohodlnejšie ovládanie, napríklad prezeranie na kartách,
zväčšovanie či zmenšovanie písma, blokovanie reklamných okien a podobne. Stránky
sa zobrazujú rýchlejšie, čo je taktiež veľkým prínosom pri našej stále veľmi
obmedzenej rýchlosti pripojenia. Je platformne nezávislý, v súlade s našou
dlhodobou stratégiou. A k tomu všetkému rýchly vývoj a nulová obstarávacia cena.
Jeho celosvetová obľuba v nasledujúcom roku prudko narástla, čo pomohlo zmeniť
tvár Internetu k lepšiemu; my sme boli súčasťou tohto procesu už v jeho nesmelých
začiatkoch. Na nové PC sme inštalovali bezplatný program Motherboard Monitor,
schopný upozorniť na zlyhávanie chladenia. Tento krok sa ukázal ako prezieravý,
zachránili sme niekoľko počítačov pred „upečením“ -nenávratným zničením
dôležitých komponentov. Dokumenty pracovníkov MsÚ sa doteraz nachádzali
priamo na ich počítačoch, čo predstavovalo riziko straty v prípade poruchy apod. Preto
počas prerozdeľovania nových PC, sme umiestnili úradné dokumenty zo starých
počítačov na súborový server. Otvorila sa tak možnosť zálohovania a
prehľadnejšieho zdieľania Koncom roku 2004 začal RPMO v spolupráci s referátom
informatiky zavádzať do praxe a napĺňať databázy informačného systému samosprávy
(ISS), modul podnikatelia a prevádzky.
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Sociálny život
Európsky sociálny fond
Mesto Banská Bystrica v posledných rokoch sa pridalo k organizáciám a združeniam,
ktoré v rámci Európskeho sociálneho fondu – „Národného projektu č. V – Aktivácia
nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej
núdzi“ sa podieľajú na znižovaní % nezamestnanosti formou aktivačnej činnosti vykonávania
menších obecných služieb pre mesto organizovaných mestom v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V zmysle uzatvorenej Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom
v Banskej Bystrici zabezpečujeme vykonávanie aktivačnej činnosti pre 250 uchádzačov o
zamestnanie. Cieľom tohto zámeru je realizovať prostredníctvom menších obecných služieb
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činnosti a práce, ktoré sú určené hlavne na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych
podmienok, ako aj čistotu životného a pracovného prostredia v celom meste Banská Bystrica,
vrátane mestských častí. Počas doby trvania projektu uchádzači o zamestnanie na aktivačné
činnosti zveľaďujú v meste Banská Bystrica hlavne životné prostredie - pravidelne čistia
miestne komunikácie, chodníky, verejné plochy, cintoríny, odpočívadlá, starajú sa o
bezprašnosť ovzdušia v meste ako aj mestských častiach mesta, včasným kosením zlepšujú
životné prostredie, budujú nové zelené plochy, čistia miestne rigoly, upratujú rôzne verejné
plochy, pomáhajú v zariadeniach pri poskytovaní sociálnych služieb ako aj vykonávajú rôzne
pomocné administratívne práce. Uchádzači o zamestnanie vykonávajú práce aj v okolí a v
priestoroch základných škôl, materských škôl ako v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú
na území mesta Banská Bystrica a ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.
Cieľ tohto projektu sa postupne plní a má kladný prínos pre všetkých obyvateľov
mesta Banská Bystrica, preto do budúcnosti budeme pokračovať s uvedenými aktivitami.

Integrovaný prístup k podpore rozvoja ľudských zdrojov v cestovnom ruchu Banskej Bystrice
a okolia
Projekt č. 95 realizovaný v zmysle Grantovej schéma rozvoja ľudských zdrojov
prostredníctvom poradenstva a vzdelávania v regiónoch Prešov, Košice, Banská Bystrica (SK
0009.03)utori príspevku: doc. Ing. Jana Kučerová, PhD., doc. Ing. Peter Patúš, PhD., Ing.
Peter Pyšný, Ing. Peter Jahn. Adresa: UMB Ekonomická fakulta, Katedra cestovného ruchu
a spoločného stravovania, Tajovského 10, Banská Bystrica.

Predstavenie projektu -

V Banskej Bystrici sa nachádza značný počet občanov bez zamestnania. Mesto Banská
Bystrica k 31.1.2003 vykazovalo 36971 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Z toho bolo 4547
evidovaných nezamestnaných, čo predstavuje 12,3 %-nú nezamestnanosť. Z porovnania
štatistických údajov za mesiac január 2003 vyplýva, že až 71,4 % evidovaných
nezamestnaných okresu Banská Bystrica je priamo z mesta Banská Bystrica.
Z analýzy štruktúry nezamestnaných v meste Banská Bystrica vyplynulo, že
nezamestnaní s VŠ vzdelaním tvorili v danom období 7%, s úplným stredným vzdelaním
s maturitou 40% a vyučení bez maturity 31,4%. Celkovo tvorili vzdelaní ľudia (VŠ, maturita)
až 47 % - ný podiel nezamestnaných v meste.
Tieto skutočnosti nútili a naďalej nútia predstaviteľov mesta Banská Bystrica hľadať
cesty na vytvárania pracovných príležitostí na jeho území a v blízkom okolí. Idea realizovaná
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prostredníctvom programu č.95 Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov SK 0009.03
vznikla na základe skutočnosti, že na území mesta pôsobia viaceré organizácie, ktoré
zabezpečujú vzdelávanie a rekvalifikáciu občanov s orientáciou na cestovný ruch a služby
s ním súvisiace.

Projekt združil kapacity a tvorivý potenciál týchto organizácií pre

poradenstvo a vzdelávanie nezamestnaných vrátane potenciálne nezamestnaných v meste.
Vytvoril optimálne podmienky k tomu, aby si nezamestnaní doplnili vzdelanie v oblasti
cestovného ruchu a podnikania. Motivoval účastníkov programu k vytvoreniu nových
pracovných príležitostí v dotknutom území. To bolo dosiahnuté predovšetkým v spolupráci
s partnermi pôsobiacimi v meste, ktorými boli Okresný úrad práce, Ekonomická fakulta
UMB, Junior Achievement Slovensko, Business Inovation Center (BIC) a Akadémia
vzdelávania.
Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že projekt bol riešený ako pilotný pre rozvoj
ľudských zdrojov v cestovnom ruchu. To znamená, že k riešeniu problému nebolo
pristupované len z pohľadu mesta Banská Bystrica, ale z pohľadu jeho možnej
aplikovateľnosti aj v iných územiach s vysokou nezamestnanosťou, kde je predpoklad rozvoja
služieb cestovného ruchu. Ciele projektu:
Hlavným cieľom bolo

vytvoriť prostredníctvom vzdelávania dlhodobo pôsobiacu

celoplošnú sieť, ktorej prostredníctvom by sa posilnila možnosť zamestnateľnosti
nezamestnaných v oblasti služieb cestovného ruchu a súčasne by sa podporila prevencia
potenciálnej nezamestnanosti. Riešitelia projektu sa uvedenou myšlienkou zaoberali dlhšiu
dobu. Išlo o celoplošnú vzdelávaciu sieť orientovanú na cestovný ruch a služby súvisiace
s cestovným ruchom, ktorá by poskytovala záujemcom o cestovný ruch vytvorenie
motivačných

a podporných

nezamestnaných

programov,

poradenstvo

a podmienky

rekvalifikácie

na pozície využiteľné v cestovnom ruchu, na monitorovanie účinnosti

realizovaných aktivít a na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti cieľov projektu schopných
možnej implementácie do iných odborov a ďalších regiónov. Uvedené ciel boli modifikované
tak, aby vyhovovali požiadavkám Grantovej schémy.K zabezpečeniu tohto cieľa bolo
potrebné: hľadať a integrovať kvalifikované ľudské zdroje, ktoré zabezpečia systém
vzdelávania a rekvalifikácie nezamestnaných občanov na profesie žiadané v službách
cestovného

ruchu,

vyhľadávať

a integrovať

potenciálne

ľudské

zdroje

z radov

nezamestnaných a potenciálne nezamestnaných, schopných rekvalifikovať sa a adaptovať sa
na poskytovanie týchto služieb.
Cieľové skupiny projektu: Z rozboru nezamestnanosti a potenciálnych možností
riešiteľov boli pre projekt vytipované nasledovné skupiny klientov:
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mladí ľudia pripravujúci sa na svoje budúce povolanie
nezamestnaní
potenciálne nezamestnaní (výpoveď, likvidácia firmy, atď.)
Programy projektu
Projekt č. 95 Grantovej schémy 0009.03 tvorilo 5 samostatných programov, za ktoré
zodpovedali jednotliví partneri zúčastnení na riešení projektu:
Program 1 - príprava miestnych vlastivedných sprievodcov. Realizátorom programu
bolo Mesto Banská Bystrica v spolupráci s EF UMB.
Program

2

-

základy

podnikania

v ubytovacích

a pohostinských

službách.

Realizátorom programu bola EF UMB.
Program 3 - poradenský, motivačný a podporný program pre prípravu mládeže na
podnikanie v cestovnom ruchu. Program bol zabezpečovaný a realizovaný prostredníctvom
partnera projektu Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť.
Program 4 - poradenský, motivačný a podporný program pre prípravu na podnikanie
v cestovnom ruchu. Tento program bol zabezpečovaný prostredníctvom BIC Banská Bystrica
s.r.o.
Program 5 - Poradenstvo a rekvalifikácia na pozície remesiel a služieb pre cestovný
ruch. Program bol zabezpečovaný prostredníctvom OÚP, Akadémie vzdelávania v Banskej
Bystrici a Mesta Banská Bystrica. Išlo o štandardný rekvalifikačný kurz pre vybraných
klientov. Zabezpečenie projektu
Riešiteľom a predkladateľom projektu bolo Mesto Banská Bystrica, ktoré zabezpečilo
zastrešenie projektu a tým i jeho organizačné zabezpečenie vrátane potrebnej finančnej
dotácie na jeho krytie. Získaná finančná dotácia z prostriedkov grantovej schémy
predstavovala čiastku 47,3

EUR. Prostriedky boli čerpané na zabezpečenie študijnej

literatúry, vybavenie projektu potrebnou technikou, uhradenie stravných nákladov
a cestovného účastníkom kurzov a na preplatenie náhrad lektorom a riešiteľom projektu
v limitoch stanovených podmienkami poskytovateľa grantu.
Zhodnotenie výsledkov projektu
Na vnútorné hodnotenie úspešnosti projektu boli použité viaceré metódy:
- dotazník, vyplňovali ho účastníci programov následne po jeho skončení, dotazník
slúžil na vyhodnotenie reakcií a spokojnosti účastníkov (ako kurz naplnil ich
očakávania a potreby, ako hodnotia lektora atď.)

- záznamový hárok spätnej väzby, vyplňovali lektori po skončení každej témy.
Hárok slúžil na vyhodnotenie správania účastníkov, ich zaangažovanosti na
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vzdelávacom procese, postojov k vzdelávaniu a ochoty spolupracovať,

- záverečné práce - každý účastník musel spracovať v priebehu kurzu zadanú úlohu,
na základe ktorej hodnotiaca komisia posúdi, ako pochopil uchádzač prezentovanú
tému a v akom rozsahu je schopný využiť získané vedomosti v praxi,

- riedený rozhovor, bol realizovaný v pravidelných intervaloch riešiteľským tímom
(Patúš, Pyšný, Jahn, Kučerová, Jasenáková) s účastníkmi jednotlivých programov.
Podnety boli formou spätnej väzby prenášané na zodpovedné osoby.

- Hodnotenie programov z pohľadu klientov -Na základe uvedených metód hľadali
riešitelia odpoveď na otázky, ktoré by pomohli lepšie motivovať účastníkov
následne

realizovaných

vzdelávacích

kurzov

v budúcnosti.

Išlo

hlavne

o nasledovné okruhy:

- pre ktoré skupiny nezamestnaných je uvedená forma vzdelávania vhodná?
- koľko účastníkov vzdelávacích program má predpoklady zamestnať sa prípadne
otvoriť si vlastný podnik?

- ktoré faktory u dlhodobo nezamestnaných vplývajú na ich možnosť zamestnať sa?
- dávajú vzdelávacie programy možnosť hľadať nové smery v samozamestnaní sa?
- umožnia

nové znalosti o cestovnom ruchu zmeniť profesijnú orientáciu.

Nezamestnaných?

- aké sú postoje k realizovaným programom u jednotlivých vekových skupín?
.Merateľné výstupy projektu
Zhodnotiť projekt je možné i na základe nasledovných údajov:
- Počet vybraných účastníkov do projektu

- Počet realizovaných programov
- počet vyškolených lektorov (učiteľov)
- Počet škôl v regióne BB zaradených do vzdelávacích programov.
- Počet študentov zapojených do programu
- Počet vyškolených budúcich podnikateľov z nezamestnaných
- Počet rekvalifikovaných nezamestnaných
Do projektu sa zapojilo celkove 260 účastníkov, z ktorých jednotlivé segmenty
klientov tvorili:

- mladí ľudia a študenti
- dlhodobo nezamestnaní
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- potenciálne nezamestnaní
Na základe vyhodnotenia projektu a predbežnej analýzy uskutočnenej Predpokladali
sme, že v prípade implementácie projektu na územie celej Slovenskej republiky možno
predpokladať jeho použitie pre cca 700 až 1200 klientov (budúcich zamestnancov a
samozamestnávateľov) ročne. Záver : Študijné materiály je možné naďalej používať vo
vzdelávacích programoch v regióne Banská Bystrica a ďalších regiónoch. Grafické podklady
sú archivované ako podklad pre dotlač či reedíciu. Študijné materiály a príručky je možné
používať v nasledujúcich minimálne troch rokoch, až do času budúcej možnej aktualizácie.
Vytvorená koncepcia a metodika tréningov je po minimálnych aktualizáciách opakovane
aplikovateľná aj v ďalších tréningoch, a to pre ďalšie regióny, dokonca aj pre iné vzdelávacie
programy. Z dlhodobého hľadiska je snaha presadzovať aplikáciu overených metodík,
niektorých prvkov a foriem práce s mladými ľuďmi do oficiálnych materiálov výchovno vzdelávacieho systému stredných škôl SR v súlade s projektom „Milénium” vypracovaného
MŠ SR.

Za predpokladu schválenia koncepcie kurikula ministerstvom školstva vznikne

možnosť sprístupniť a poskytnúť študentom nový interaktívny program s prvkami elearningu, integrovaného tematického vzdelávania a aktuálnym obsahom reflektujúci potreby
cestovného ruchu a rozvoja regiónov.

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Komunitná nadácia Zdravé mesto 7.10.2004 po prvý krát rozhodovala o rozdeľovaní
finančnej podpory netradičným spôsobom. Predložené žiadosti o grant, ktoré zvyčajne bývajú
posudzované poradným výborom dobrovoľníkov nadácie, boli tentokrát hodnotené tými, ktorí
na granty venovali vlastné finančné prostriedky. Rozhodovanie darcov bolo hlavnou
myšlienkou projektu KLUB DARCOV, ktorý za podpory spoločnosti Orange Slovensko a
Slovenská sporiteľňa v minulom roku odštartovala Komunitná nadácia Zdravé mesto spolu s
ďalšími 8 komunitnými nadáciami na Slovensku. Keďže prioritným poslaním týchto nadácií
je vytváranie zdrojov na podporu aktivít s pozitívnym dopadom na komunitu či región, v
ktorom pôsobí, projekt bol zameraný na oslovenie fyzických osôb s tým, že môžu sami
rozhodnúť o tom, na aké verejnoprospešné aktivity v regióne bude ich finančný dar použitý.
Stretnutie v Spolku architektov Slovenska v Banskej Bystrici bolo nakoniec stretnutím nielen
samotných darcov, ale aj žiadateľov o grant, ktorých úlohou bolo vysvetliť konkrétne
projektové zámery a presvečiť prítomných o potrebe získania finančných prostriedkov práve
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na ich projekt. Oblasť podpory nebola bližšie určená, hodnotilo sa celkovo 14 najlepších
projektov z oblasti zlepšovania prostredia, kultúry a vzdelávania, detí a mládeže, rómskej i
sociálnej oblasti. Vzhľadom na celkovú výšku prostriedkov z KLUBU DARCOV 138 tisíc
korún, ktorú sa podarilo získať vďaka 30 jednotlivcom a hlavným partnerom projektu,
dostanú nakoniec grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto 10 žiadatelia z
banskobystrického i zvolenského regiónu.

Občianske združenie Nádej deťom v roku 2004
Činnosť združenia vznikla ako reakcia na akútny problém našej spoločnosti. Začiatkom 90
-tych rokov bolo mnoho rómskych rodín deložovaných do náhradných bytov, pretože kvôli
strate zamestnania prestali platiť nájomné. Postupom času sa k neplatičom pridali aj nerómske
rodiny, ktoré boli takisto deložované do náhradných bytov. Ťažko sa vyrovnávali so zložitou
životnou situáciou a neboli ju schopní bez pomoci iných riešiť. V rodinách sú aj v tomto čase
veľmi narušené vzťahy. V takomto neprimeranom prostredí vyrastajú deti. Preto sa rozhodli
pomôcť rómskym a sociálne neprispôsobivým rodinám v ich položení. V Banskej Bystrici i v
blízkom okolí pôsobí neformálne od roku 1994 . Občianske združenie Nádej deťom bolo
zaregistrované v apríli 1998. Cieľom občianskeho združenia je pomáhať rómskym, sociálne
neprispôsobivým a sociálne slabým rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti detí v ich
živote. Pravidelná klubová činnosť počas školského roka zameraná na budovanie
zodpovednosti, charakteru detí, slušného správania.
Voľnočasové aktivity zamerané na rozvoj hudobného, dramatického a výtvarného cítenia.
Vzdelávacie programy o hygiene, zdravej výžive, plánovanom rodičovstve,

zdravom

životnom štýle.
Letné tábory pre deti a športové hry počas prázdnin.
Charitatívna pomoc sociálne odkázaným rodinám.
Poslanie by nemohli naplniť bez pomoci dobrovoľných spolupracovníkov, nadšencov,
konzultantov a partnerov. Prostriedky na činnosť získavajú cez osobný kontakt s
individuálnymi darcami, prostredníctvom grantov od nadácií i spoluprácou s podobne
zameranými organizáciami. Od roku 2002 spolupracuje s Mestom Banská Bystrica cez referát
sociálnych vecí a bytovej politiky v chránenom núdzovom bývaní KOTVA.
Od roku 2003 cez písomnú dohodu o spolupráci medzi združením a UMB v Banskej Bystrici,
katedrou sociálnej práce a sociálnej pedagogiky i katedrou teológie a misie je odborná prax
študentov v komunitných centrách. Hlavné dosiahnuté výsledky v roku 2004 bol projekt
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podporený Nadáciou pre deti Slovenska v programe Hodina deťom s názvom Komunitné
centrum v núdzovom bývaní Kotva získal cenu SLSP, a.s., ako najlepší projekt
v stredoslovenskom regióne. V roku 2004 realizovali projekty Zóna bezpečia, cez Program
malých grantov, projekt sa realizuje vďaka Nadácii SOCIA Bratislava
Bezpečné miesto, cez program „Znižujeme prahy“, projekt sa realizuje vďaka Nadácii
mládeže Slovenska Bratislava
Výchovno-informačné centrum zamerané na špecifické potreby, cez Program malých grantov
Komisie pre demokraciu s finančnou podporou American Embassy Bratislava
Tréningový program Práv detí pre dobrovoľníkov z znevýhodnených rodín sa realizuje vďaka
British Embassy Bratislava
Spolupráca, cez Program Okrúhly stôl sa realizuje vďaka podpore Ekumenickej rade cirkví
v SR Bratislava
Komunitné centrum v núdzovom bývaní Kotva, cez Program Hodina deťom sa realizuje
vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska Bratislava
Nenič svoje múdre telo, projekt realizujeme cez podporu Protidrogového fondu Bratislava
Rozvoj životných zručností u rómskych dievčat, cez Program malých grantov Svetovej banky,
ktorý administruje Nadácia Pontis sa realizuje vďaka podpore z Juniper Networks Foundation
Fund,Rozvoj zručností pre maloleté deti a ich rodičov, cez dotáciu od Mesta Banská Bystrica
Rotary klub Grant pre Divadlo z Pasáže na zariadenie do stacionára
Banskobystrické Divadlo z Pasáže (DzP) získalo od združenia Rotary klub grant vyše 340tisíc korún. Prostriedky použije na zariadenie denného stacionára, ktorý využívajú mentálne
postihnutí herci divadla. Sme radi že môžeme dokúpiť technické vybavenie. Jednak do
kuchyne, jednak potrebujeme práčku, divadelnú techniku, nábytok, to všetko ideme vďaka
grantu

dokúpiť,

uviedla

riaditeľka

DzP

Viera

Dubačová.

Financie z grantu nedostalo divadlo naraz, Rotary klub ich poskytuje formou postupného
preplácania faktúr podľa dohodnutého vzorca. Podľa prezidenta Rotary klubu Banská
Bystrica Dušana Kováča DzP sa rozhodli podporiť preto, lebo vyvíja v regióne veľmi
záslužnú činnosť. Je spoločensky vnímané ako veľmi seriózny projekt, ktorý pomáha na
jednom z najboľavejších miest v našej spoločnosti, povedal Kováč. Nevylučuje, že klub bude
s

DzP

spolupracovať

aj

v

ďalších

rokoch.

Divadlo z pasáže vzniklo pred vyše ôsmimi rokmi. V súčasnosti v ňom účinkujú 14 mentálne
postihnutí herci. Nejde však len o arteterapiu a dramaterapiu, snažia sa oplnohodnotnú
umeleckú výpoveď. Chceme, aby naše predstavenia mali jednoznačný charakter, že nerobíme
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iba charitu, ale robíme umenie, zdôraznila Dubačová. Denný stacionár funguje pri DzP od
októbra, zatiaľ je provizórne vybavený. Hercom, dochádzajúcim od pondelka do piatka z
ústavu, poskytuje služby dennej potreby a priestor na sebarealizáciu a individuálny prístup.
Podľa Dubačovej ide o medzistupeň k pôvodnému zámeru zamestnať hercov formou
podporovaného zamestnávania a poskytovať im aj služby chráneného bývania. V stacionári sa
herci, rozdelení do troch skupín, vzdelávajú. Získavajú nielen herecké zručnosti, ale
pripravujú sa aj na samostatný život. Rotary klub Banská Bystrica podporuje okrem Divadla z
Pasáže dlhodobo aj Úniu nevidiacich a slabozrakých, študentské výmeny, športové podujatia a
rôzne projekty. Ročne na to poskytuje zhruba 500-tisíc korún.

Konferencia Agentúra podporovaného zamestnávania APZ
Cieľom projektu boli pomôcť naplniť myšlienku integrácie občanov so zdravotným
postihnutím. Vzhĺadom

aj na nové legislatívne zmeny v oblasti sociálneho

zabezpečenia ( nové zákony o sociálnom poistení, o službách zamestnanosti, o
sociálnej pomoci, o riešení hmotnej núdze) pre uvedenú cieľovú skupinu ( občania so
zdravotným postihnutím) je a bude dôležité využiť možnosti, ktoré ich zdravotný
stav „dovoľuje“, hľadať možnosť uplatnenia sa na trhu práce za využitia
podporných podmienok nových nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Agentúra
podporovaného zamestnávania (APZ), ktorej aktivity sú zamerané na služby
zamestnanosti má záujem v spolupráci s mestom Banská Bystrica dotvoriť komplex
služieb vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím. Mesto Banská Bystrica patrí
k jedným z mála miest v SR, ktoré svoju sociálnu politiku vo vzťahu k integrácii
občanov so zdravotným postihnutím má riešenú komplexne. ( riešenie otázok
vzdelávania – asistent učiteľa na ZŚ na Magurskej ul, v otázkach bývania –
bezbarierové byty a byty osobitného určenia, v otázkach dopravy – prepravná služba, 2
nízkoplošinové autobusy, o otázkach zamestnávania – jeden zo zakladateľov APZ).
Predkladaný projekt, ktorý by mal byť realizovaný pod záštitou mesta si kladie za cieľ verejne
diskutovať na tému podporovaného zamestnávania a jeho význame pre jednotlivca a pre
spoločnosť. Workshop ( konferencia) by mala odbornej i laickej verejnosti poskytnúť priestor
na prezentáciu stanoviska k uvedenej problematike práve v regiónoch s vyššou mierou
nezamestnanosti . Snahou bude poskytnúť aj pohľad v súvislosti so vstupom SR do EÚ a
reflektovanie tejto problematiky v krajinách EÚ. Záštitu a podporu mesta považujeme v tomto
kontexte za dôležitú, lebo služby zamestnanosti a úspešné začlenenie na trhu práce je viazané
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na ďaľšie podporné sociálne služby, ktoré práve Mesto Banská Bystrica má vybudované. Na
partnerskej spolupráci samospráv je možné práve poukázať na naplnenie princípu
subsidiarity a synergického efektu pri komplexnom prístupe pri riešení potrieb občanov.
Informácia o spolupráci mesta s cirkvami a charitatívnymi organizáciami
Mesto Banská Bystrica má dobrú spoluprácu s cirkevnými a charitatívnymi
organizáciami na území mesta. Predovšetkým táto spolupráca spočíva v podpore organizácii,
ktorých zriaďovateľom je cirkev ( cirkevné organizácie). Jedná sa o nasledovné organizácie:
Kresťanský klub dôchodcov ( p. Malatinský) – uvedený klub je finančne podporovaný
jednorázovými dotáciami vo výške 5 – 10 tis. Sk na akcie poriadané týmto klubom
dôchodcom ( na zájazdy, na nákup darčekov - ovocia pri návšteve chorých, a pod.). Taktiež sú
prizývaní k tvorbe strategických materialov k seniorskej politike ( napr. program sociálneho a
ekonomického rozvoja mesta)
Dom Sv. Alžbety – dom pre osamelé matky a stanica opatrovateľskej služby pre deti –
zariadenie sídli v priestoroch na Uhlisku, na ul. 9.mája – objekt je vo vlastníctve mesta. Mesto
na základe dlhodobého nájmu ( na obdobie 10 rokov – od r. 2001) poskytuje priestor pre túto
činnosť bezplatne ( nájom + energie) , čo ročne činí 360 tis. Sk – príspevok mesta. Taktiež
pomáha mesto aj formou darov, v roku 2000 bol tejto charitatívnej organizácii darovaný
vecný dar v hodnote 30 493,- Sk, a v roku 2003 v hodnote 15 151,- Sk ( jednalo sa o
vybavenie týchto priestorov nábytkom a drobným hmotným majetkom).
Dom Sv. Terézie – pomoc v nehmotnej podobe, zamestnanci tohto zariadenia sa bezplatne
zúčastňujú metodických inštruktáží pri zavádzaní nových metód a legislatívy ( napr. program
HACCP v stravovaní v roku 2003Priebeh doterajšej spolupráce:
November 2004 :
Identifikácia „najvypuklejších sociálnych problémov, ktorým je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť:
Nízky hygienický štandard a návyky v rómskych osadách a s tým súvisisaca
možnosť zdravotných problémov
Vysoká nezamestnanosť rómskej populácie, nízka kvalifikácia resp. nekvalifikovaná
pracovná sila
Nízke

právne

vedomie

a

nepripravenosť

na

prevzatie

zodpovednosti
154/314

reps.spoluzodpovednosti za svoje sociálne postavenie – vysoké očakávania pre
riešenie sociálnych problémov ich komunity zo strany štátu
Závislosť na sociálnych príjmoch ( prídavky na deti, dávky sociálnej pomoci)
Absencia systémového riešenia týchto problémov

v sociálnej politike štátu,

samosprávy
Nekoordinované riešenie týchto problémov na území mesta, slabá informačná
prepojenosť o aktivitách jednotlivých subjektov v tejto oblasti
Nevyvážená demografická tendencia
Vybrané témy, ktorým sa projektový team venuje:
Nepravidelná školská dochádzka ( absencia) , osveta vo vzťahu k významu
vzdelania
Prevencia zdravia, hygiena, návyky
Spolupráca rodičov so školou
Úloha a význam rodiny
Spolupráca polície s rómskou komunitou ( témy – záškoláctvo, rasizmus, trestná
činnosť mladistvých a pod.)
Dni seniorov
Tak ako každý rok aj v roku 2004 Mesto Banská Bystrica si z príležitosti Dňa úcty
k starším – 1. Október pripomenulo a zdôraznilo úctu, ktorú Mesto Banská Bystrica
prostredníctvom svojej sociálnej politiky ku starším občanom uskutočňuje. Problematike
seniorov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť z dôvodov starnutia populácie a zvyšovania
miery ich závislosti. Počet obyvateľov v produktívnom veku sa znižuje. Podľa posledných
predpovedí bude počet obyvateľov vo veku od 15 do 64 rokov nižší o 10 % ako v roku 2000
v novýcg členských krajinách. Tento pokles je sprevádzaný výrazným rasto počtu obyvateľov
nad 65 rokov. Do roku 2 025 bude o 40 % ľudí viac v dôchodkovom veku, z čoho vyplýva, že
pomer ľudí v produktívnom veku voči počtu ľudí vo veku 65 rokov a viac sa zmení zo 4 : 1
na 3 : 1. Starnúca populácia bude mať za následok postupné scvrkávanie pracovnej sily a
bude mať pravdepodobne dopad na potenciál rastu. V rámci vyššie uvedeného je dôležité ako
ľuďom pomáhať predpovedať a reagovať na zmeny. Jednou z takýchto aktivít sú aj práve Dni
seniorov, ktoré každoročne mesto Banská Bystrica usporadúva. Cieľom týchto dní je ukázať
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starnutie v jeho „pozitívnych stránkach“, aktivizovať starších spoluobačnov a vytvárať
programy, ktoré čo najdlhšie udržia starších spoluobčanov ako vo fyzickej tak aj duchovnej
aktivite. Aj v roku 2004 pokračovali v tradícii a Dni seniorov – uskutočníli sa začiatkom
októbra v duchu :
Kultúrnom ( predstavenia, scénky, pásmo poézie pod názvom : „Veselá myseľ – veselá duša)
Športovom ( olympiáda seniorov pod názvom : „ V zdravom tele – zdravý duch“)
Spoločenskom ( stretnutie s poslancami, slávnostné akadémie pod názvom : „ Sme tu –
ponúkame naše skúsenosti, um“)
Informačnom ( informačné stretnutia, dni otvorených dverí v inštitúciach, prednášky a
diskusné fóra pod názvom : „ Má senior prístup k aktuálnym informáciam?
Zdravotnom ( zdravotné prednášky, rehabilitačné pouzkazy, názov tohto tematického dňa :
„ Ako si udržať zdravie a sebestačnosť?“)
Na území mesta máme 8 klubov dôchodcov s členskou základňou cca 1 200 členov. Dni
seniorov sú však otvoreným podujatím, na ktoré má prístup široká verejnosť.
Každý tematický deň bude mať svojho odborného garanta z príslušnej oblasti. Gesciu nad
podujatím bude mať referát sociálnych a zdravotníckych služieb.
Predpokladaná požadovaná čiastka na financovanie prostredníctvom projektu ( z VÚC) je
60 – 70 tis. Sk, zbývajúca časť bude financovaná z rozpočtu mesta. Na základe
predchádzajúcuch rokov predpokladaný rozpočet je 100 tis. Sk.
Podrobný rozpočet bude spracovaný po upresnení programu a stretnutí prípravného
výboru začiatkom septembra.
Faktografické údaje k dňom seniorov:
Mesto Banská Bystrica starostlivosť o seniorov prejavujú aj prostredníctvom siete a
zariadení sociálnych služieb. Okrem pobytových zariadení sociálnych služieb typu
penziónového, domova dôchodcov alebo zariadenia opatrovateľskej služby, kde sa
poskytujú služby v prípadoch vyššej závislosti na pomoci sa sústreďuje pozornosť
predovšetkým na terénne sociálne služby, ktoré umožňujú seniorom čo najdlhšie zotrvať
v domácom prostredí. Snahou mesta je tiež podporovať aktivity, ktoré udržujú a
podporujú sebestačnosť, sociálne kontakty a seniorov zapájajú do aktívneho života.
Dokumentuje to každým rokom sa rozrastajúca sieť klubov dôchodcov, v súčasnosti
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máme na území mesta 8 klubov dôchodcov s členskou základňou cca 1 200 dôchodcov, na
ktorých činnosť sa vynakladá ročne cca 450 tis. Sk z rozpočtu mesta. Zdravie a
sebestačnosť je podporovaná rehabilitačnými programami, ktoré za cenove zvýhodnených
podmienok mesto poskytuje vo svojich rehabilitačných strediskách pri zariadeniach
sociálnych služieb. V 1.polroku bolo vydaných cca 300 rehabilitačných poukazov pre
seniorov, opatrovateľská služba sa na území mesta poskytuje cca 180 dôchodcom, rozvoz
stravy sa zabezpečuje cca 80 seniorom do domácnosti. Mesto má záujem, aby sa seniori
podieľali na živote v meste aj prostredníctvom dostupných informácií , ku ktorým sa im
snaží zabezpečiť prístup cez moderné informačné technológie. Za týmto účelom bolo
zriadené aj informačné centrum seniorov vybavené prístupom k IT. V súčasnosti sa
pripravujú kurzy výpočtovej techniky pre seniorov, aby mohli využívať moderné
informačné technológie ako internet, e-mailová komunikácia a pod.
Čo s problémami, ktorých riešenie je nad možnosti?
Iste ste si niekoľkokrát položili túto otázku hlavne v prípadoch, keď problémy sú
zložité, široké rovnako ako nachádzanie východísk pri riešení takýchto problémov. Častokrát
sa pristihneme, že problém klientov „nosíme so sebou“, rozmýšlame nad nimi a citíme
bezradnosť a neschopnosť ponúknuť pomoc, ktorú klient od nás očakáva. Pri neformálnych
stretnutiach sociálnych pracovníkov rozhovory s podobnými pocitmi a myšlienkami sú bežné.
Takto tomu bolo aj pri stretnutí socialnych pracovníkov Mestského úradu v Banskej Bystrici a
OZ Návrat, navyše držiteľov certifikátu supervízie v sociálnej práci, keď si povedali, že sa
pokúsia hľadať prostriedok na riešenie resp. odpoveď na titulnú otázku. A viete, že sa nám to
podarilo. Chcete vedieť ako? Jednoducho, lacno a rýchlo. Pomyslíte si, že je to nemožné. Ale
áno, je to možné a my sa chceme s Vami podeliť o túto skúsenosť.
Áno presne takto to začalo, že sme na stretnutiach pomenovali svoje pocity a hľadali riešenie
na bezmocnosť, pretože väčšinou každý sociálny problém presahuje rámec jednej inštitúcie.
Možno si poviete nič nové pod slnkom, ale ako to v skutočnosti funguje ? Inštitúcia, ktorá sa
klienta „ujme“ buď ho distribuuje alebo prevezme nad „ním patronát“ . Možno si poviete o
čom to tu hovoríme, predsa vieme, že sociálna práca má multidisciplnárny charakter,
využívame v rámci nej princípy participácie, subsidiarity, rôzne formy a pod. Pridajme k tomu
ešte transformačné obdobie, legislatívne a organizačné zmeny a skutočnosť je iná a iné
podoby má aj sociálna práca.
Projekt na vytvorenie siete sociálnych pracovníkov začali realizovať v septembri roku
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2003 . Skupina 12 – 15 pracovníkov zo sociálnej oblasti sa pravidelne mesačne schádzala na
supervíznych stretnutiach, kde sa uskutočňovala supervízia k prinesenému reálnemu prípadu.
V rámci týchto stretnutí sa vytvorila prirodzená sieť subjektov, ktoré dokázali prirodzene
napĺňať vyššie spomínané princípy. Zastúpenie v skupine mali sociálni pracovníci
z mimovládnych organizácii, zo samosprávy, zo vzdelávacej inštitúcie pracujúci s rôznymi
sociálnymi skupinami. Projekt sa skončil v júni 2004 a môžu vyhodnotiť tri významné
prínosy projektu:
-

vytvorenie siete sociálnych pracovníkov na území mesta, ktorá sa bude udržiavať aj
naďalej

-

istá forma prevencie sociálnych pracovníkov pred „ vyhorením“

-

zvýšenie kvality sociálnej práce s efektom hlavne pre klienta a ponúknutie modelu
sieťovania aj medzirezortnej spolupráce pri riešení sociálnych problémov ( napr. so
školstvom, zdravotníctvom a pod.)

Šport
AŠK Dukla Banská Bystrica vo výcvikovom roku 2004
PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH A VÝKONNOSTNÝCH CIEĽOV
I./1 Plnenie hlavných úloh AŠK DUKLA v roku 2004
Uplynulý rok 2004 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,
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z ktorých si priviezli celkom 24 medailí a ďalší rad výborných finálových umiestnení.
V spolupráci so SOV bola zabezpečená príprava TOP športovcov smerom k OH 2004 cestou
štábu OH, ktorý diferencovaným spôsobom zabezpečoval prípravu členov TOP tímu. Príprava
ostatných športovcov bola zabezpečená v spolupráci s jednotlivými športovými zväzmi a
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 roku 2004 na OH, MS, ME, MS-J, ME-J a na
MS CISM. Výborné výsledky dosiahlo AŠD vodný slalom na OH v Aténach (ziskom 2
medailí), na ME v Skopje (ziskom 5 medailí); AŠD športová streľba na OH Aténach (ziskom
1 medaily) a na HME v Györi (ziskom 1 medaily); AŠD biatlon na MS v letnom biatlone
(ziskom 3 medailí) a na ME juniorov v Minsku (ziskom 1 medaily); AŠD džudo na ME
v postojoch v Minsku (ziskom 1 medaily) a na MS CISM v Baku (ziskom 1 medaily); AŠD
rôzne na MS a ME vo vodnom motorizme (ziskom 2 medailí), na MS a ME v karate (ziskom
2 medailí), na MS v zjazde na divokej vode (ziskom 2 medailí) a na AMS v karate (ziskom 3
medailí).
AŠD vodný slalom splnilo a prekročilo hlavné úlohy na rok 2004, keď na OH
v gréckych Aténach získalo jednu zlatú medailu v individuálnej disciplíne K1 ženy zásluhou
z. Eleny Kaliskej a jednu striebornú medailu v disciplíne C1 muži zásluhou z. Michala
Martikána. AŠD vodný slalom plnilo hlavné úlohy aj na ME v macedónskom Skopje, kde
získali zlatú medailu zásluhou z. Eleny Kaliskej, jeden dvojtretinový podiel na striebornej
medaile v hliadke 3xC1 muži zásluhou z. Alexandra Slafkovského a z. Dušana Ovčaríka a na
ME do 23 rokov v poľskom Krakove získali zlatú medailu v individuálnej disciplíne K1 muži
zásluhou z. Jána Šajbidora. Úlohu smerom k Európskemu poháru klubov AŠD splnilo, keď
obhájili titul majstrov Európy zásluhou z. Eleny Kaliskej, z. Gabriely Zamiškovej, z. Jána
Šajbidora, z. Alexandra Slafkovského, čat. Mariána Olejníka a rtn. Milana Kubáňa.
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
2004 na počtoch z roku 2003, t. j. 4 tréneri a 10 IŠ.
AŠD športová streľba plnilo hlavné úlohy v roku 2004 na OH v Aténach a na HME
v Györi. AŠD hlavné úlohy na rok 2004 splnilo, keď na OH v gréckych Aténach získalo jednu
bronzovú medailu v disciplíne VzPu 60 zásluhou kpt. Jozefa Gönciho. Na HME
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v maďarskom Györi získalo AŠD jeden dvojtretinový podiel na striebornej medaile
v disciplíne VzPu družstvo zásluhou kpt. Jozefa Gönciho a nrtm. Vlastimila Veselku.
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 IŠ. V rámci rozširovania a doplňovania odborných znalostí sa tréneri
zúčastňovali odborných seminárov organizovaných SSZ a NŠC. V personálnej oblasti AŠD
doplnilo počet IŠ o jedného člena a pracovalo v zložení 2 tréneri a 6 IŠ. Môžeme konštatovať,
že medailové úlohy AŠD splnilo, ale skupine BT sa už v treťom OH cykle nepodarilo
prebojovať na OH, čo pri sile tejto skupiny musíme považovať za neúspech.
AŠD atletika plnilo hlavné úlohy v roku 2004 na OH v Aténach, na HMS
v Budapešti, na EP družstiev v Novom Sade a na SP v chôdzi v nemeckom Naumburgu. Na
OH 2004 v gréckych Aténach štartovali siedmi pretekári z AŠK Dukla Banská Bystrica.
Hlavné úlohy na OH 2004 2x 10. miesto, 1x 12. miesto a 2x 16. miesto plnili 6 IŠ a jeden
zmluvný športovec s nasledovným umiestnením: rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu guľou obsadil
10. miesto, kpt. Peter Korčok na 50 km chôdze obsadil 14. miesto rovnako ako rtn. Miloslav
Konopka v hode kladivom, z. Miloš Bátovský na 50 km chôdze obsadil 18. miesto, čat. Matej
Tóth na 20 km chôdze 32. miesto, rtm. Marián Bokor v hode oštepom 32. miesto a z.š.
Kazimír Verkin na 50 km chôdze obsadil 36. miesto. Plánované úlohy na HMS v maďarskej
Budapešti sa nepodarilo splniť z dôvodu zranenia rtm. Milana Haboráka tesne pred súťažou.
V EP družstiev v srbskom Novom Sade štartovali 4 IŠ s nasledovnými výsledkami: rtn.
Mikuláš Konopka vo vrhu guľou a rtn. Miloslav Konopka v hode kladivom zvíťazili, rtm.
Marián Bokor obsadil v hode oštepom 2. miesto a čat. Peter Horák v skoku do výšky sa
umiestnil na 2. mieste. Na SP v chôdzi v nemeckom Naumburgu sa z AŠD atletika zúčastnili
3 IŠ, ktorí boli súčasťou reprezentačného družstva SR, ktoré v konečnom hodnotení obsadilo
16. miesto. 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 pracuje v zložení: traja tréneri a deväť IŠ. AŠD
atletika sa tak ako každoročne podieľalo na organizovaní viacerých atletických súťaží
medzinárodného i domáceho významu. Tento rok sa uskutočnil 11. ročník medzinárodného
mítingu „Banskobystrická latka“ a v rámci 2. ročníka dvojmítingu „Atletický most 2004“
usporiadali už 36. ročník „Atletického kritéria SNP“. Ako spoluorganizátor sa AŠD podieľalo
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na „Dudinskej 50“, Horehronských hrách a súťažiach oblastného atletického zväzu.
AŠD rôzne v roku 2004 plnilo ako každoročne náročné úlohy. Očakávané medailové
umiestnenia z MS a ME boli realizované. Na OH v Aténach bolo úlohou pripraviť 2
pretekárov. Táto úloha bola splnená čiastočne, keď na OH v gréckych Aténach štartoval čat.
Ľuboš Križko, ktorý sa v disciplíne 100 m znak umiestnil na 27. mieste. Na ME v plávaní
v Madride sme mali pripraviť 2 pretekárov s umiestnením 3x do 16. miesta. Na ME boli
nominovaní: čat. Ľuboš Križko, z. Miroslav Machovič, z. Ivana Lange a z.š. Roman Kučík.
Čat. Ľuboš Križko v znakárskych disciplínach obsadil 10. a 16. miesto; z. Ivana Lange
v disciplíne 50 m voľný spôsob obsadila 17. miesto; z. Miroslav Machovič na 200 m znak
obsadil (?) a z.š. Roman Kučík v disciplíne 50 m voľný spôsob obsadil 19. miesto. Na MS
v zjazde a šprinte na divokej vode v Garmisch-Parkenkirchene sme plánovali zabezpečiť
účasť 4 pretekárov so ziskom umiestnenia 4x do 3. miesta v individuálnych pretekoch. Na MS
sa zúčastnili por. Štefan Grega, por. Ján Šutek, rtn. Peter Šoška, rtn. Ľuboš Šoška. Por. Grega
a por. Šutek obsadili v kategórii C2 2. miesto a bratia Šoškovci sa na týchto pretekoch
umiestnili v kategórii C2 šprint na 3. mieste. Na MS vo vodnom motorizme bola úlohou účasť
1 pretekára s umiestnením do 3. miesta, kde sa zúčastnil z. Marián Jung, ktorý v kategórii
OSY 400 získal 3. miesto. V tomto roku menovaný IŠ štartoval aj na MS v kategórii do 125
ccm, v ktorej získal bronzovú medailu. V premiérovom seriáli ME v kategórii do 125 ccm z.
Marián Jung zvíťazil a získal titul majstra Európy. Na MS v karate sme mali pripraviť jedného
pretekára s umiestnením do 5. miesta, ktoré sa uskutočnili v Mexiku, kde sa zúčastnil npor.
Klaudio Farmadín, ktorý v kategórii do 75 kg obsadil 3. miesto a týmto výsledkom
napodobnil svoje bronzové umiestnenie na májových ME v karate, ktoré sa uskutočnili
v Moskve. Menovaný IŠ bol úspešný aj na AMS, kde získal zlatú a bronzovú medailu.
V personálnej oblasti celé AŠD v roku 2004 pracovalo v počtoch: 2 tréneri a 10 IŠ.
AŠD biatlon plnilo hlavné úlohy na MS a ME v seniorských kategóriách a na MS
a ME v juniorských kategóriách. Okrem úlohy umiestnenia na MS juniorov, boli úlohy
splnené. V kategórii mužov na MS bolo úlohou získať 1x umiestnenie do 30. miesta a na ME
1x umiestnenie do 15. miesta v pretekoch jednotlivcov. Na MS štartovali z. Pavol Novák, rtm.
Marek Matiaško a rtn. Miroslav Matiaško. Najlepším umiestnením bolo 17. miesto vo
vytrvalostných pretekoch na 20 km z. Pavla Nováka. Na ME štartovali rtm. Marek Matiaško,
rtn. Miroslav Matiaško a z. Pavol Novák. Najlepšie umiestnenie dosiahol rtm. Marek
Matiaško 15. miestom v stíhacích pretekoch na 12,5 km, 17. miestom vo vytrvalostných
pretekoch a 19. miestom v rýchlostných pretekoch na 10 km. Dobrý výsledok dosiahol aj z.
Pavol Novák, ktorý dosiahol 15. miesto vo vytrvalostných pretekoch. Na MS štartovala aj
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štafeta, v ktorej príslušníci AŠK Dukla mali ľ podiel na 10. mieste. Kompletná štafeta
príslušníkov AŠK Dukla štartovala aj na ME, kde v celkovom hodnotení obsadila 8. miesto.
V kategórii žien štartovala na MS a ME z. Petra Slezáková, ktorá dosiahla najlepšie
umiestnenie na ME vo vytrvalostných pretekoch na 15 km, keď v celkovom hodnotení
obsadila 10. miesto. V kategórii juniorov boli úlohy stanovené na MS aj na ME, a to 1x
umiestnenie do 6. miesta a 1x umiestnenie do 10. miesta. Na MS juniorov štartovali čat.
Dušan Šimočko a čat. Matej Kazár. Najlepšie umiestnenie dosiahol čat. Dušan Šimočko vo
vytrvalostných pretekoch na 15 km, keď obsadil 5. miesto a v tej istej disciplíne skončil na
14. mieste čat. Matej Kazár. Výborné výsledky dosiahla menovaná dvojica na ME juniorov,
kde vo vytrvalostných pretekoch na 15 km získal čat. Matej Kazár titul majstra Európy a v tej
istej disciplíne čat. Dušan Šimočko obsadil 5. miesto.
V personálnej oblasti AŠD pracovalo v zložení 3 tréneri a 7 IŠ. V priebehu roku
nedošlo k žiadnej personálnej zmene, iba k 1.10. 2004 bol prijatí do dočasného služobného
pomeru profesionálneho vojaka Matej Kazár. Môžeme konštatovať, že AŠD biatlon si
v sezóne 2003/204 hlavné úlohy splnilo.
AŠD moderný päťboj plnilo hlavné úlohy na MS v Moskve, na ME v Albene a na
ME a MS juniorov. Úlohy tohto AŠD plnia 2 pretekári, čat. Martin Áč a z. Ľuboš Beňo
a v juniorskej kategórii zmluvný športovec Andrej Brečka. Čat. Martinovi Áčovi sa podarilo
na MS v Moskve prebojovať do finálovej 32 a v celkovom hodnotení obsadil 14. miesto, čo je
zatiaľ najlepší výsledok päťbojára v ére samostatného Slovenska. Tento výborný výsledok mu
však nezabezpečil účasť na OH, keď mu postup do Atén ušiel len o 74 bodov. Ďalšiu úlohu,
stanovenú smerom k ME 2004 sa nepodarilo splniť, pretože nominovaný zmluvný športovec
Andrej Brečka obsadil v celkovom hodnotení 22. miesto. Úlohy smerom k juniorským MS
a ME splnil a prekročil zmluvný športovec Andrej Brečka, keď na MS juniorov obsadil 5.
miesto a na ME 12. miesto.
V organizačnej oblasti zorganizovalo AŠD 12. ročník Memoriálu Juraja Ondra a 11.
ročník Ceny Hrona. V personálnej oblasti AŠD pracovalo v zložení 2 tréneri, 2 IŠ a 4 zmluvní
športovci. Môžeme konštatovať, že sa AŠD v roku 2004 podarilo presadiť aj v seniorských
kategóriách, ale juniorské nenadviazali na úspešnosť z predchádzajúcich rokov. AŠD džudo
malo stanovenú nasledovnú úlohu: účasť troch pretekárov na OH v Aténach s umiestnením 2x
do 9. miesta a 1x do 11. miesta. Túto náročnú úlohu splnil rtn. Zoltán Pálkovács, keď na OH
postúpil z tretieho miesta rebríčku Európy. Menovanému sa však nepodarilo nadviazať na
výborné výsledky z kvalifikácie a so súťažou na OH sa rozlúčil už v prvom kole po prehre
s francúzskym reprezentantom. Dvojica ďalších nositeľov úloh smerom k OH, t. j. nrtm.
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Marek Matuszek a čat. Anton Minárik, neprešla kvalifikáciou a ani jeden sa nenominoval na
OH. Druhú hlavnú úlohu na ME v Bukurešti plnili dvaja športovci s umiestnením 2x do 7.
miesta. Šampionátu sa zúčastnili rtn. Zoltán Pálkovács a čat. Anton Minárik. Prvý menovaný
obsadil v celkovom hodnotení 5. miesto. Čat. Minárik prehral v prvom kole a do ďalších
bojov nepostúpil. Z výsledkov je potrebné spomenúť úspešné vystúpenie na MS CISM
v Azerbajdžane, kde čat. Marek Madzin získal bronzovú medailu, rtn. Pálkovács a čat.
Minárik obsadili zhodne 5. miesto.
V riadiacej práci sa AŠD pravidelne stretávalo na RT, kde boli riešené zásadné
koncepčné, personálne a materiálne otázky. AŠD zorganizovalo jubilejný 20. ročník Turnaja
SNP v džude, ktorý už tradične bol na vysokej športovej aj spoločenskej úrovni za účasti 7
zahraničných partnerov. V personálnej oblasti AŠD pracovalo v zložení 2 tréneri, 5 IŠ a 5
zmluvní športovci.
V roku 2004 sa podarilo zabezpečiť a realizovať športovú prípravu celého AŠK
z pridelených finančných prostriedkov na zodpovedajúcej úrovni. V budúcnosti budeme
nútení položiť ešte väčší dôraz na čo najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov
na zabezpečenie športovej prípravy s podstatne väčšou diferenciáciou zabezpečovaných
športovcov. Na záver môžeme konštatovať, že z pohľadu dosiahnutých výsledkov sa našim
športovcom podarilo nadviazať na veľmi úspešné výsledky z vrcholných svetových podujatí
predchádzajúcich rokov, keď na nich okrem ostatných výborných finálových umiestnení
získali 24 medailí a potvrdili opodstatnenosť vrcholového športu v rezorte MO SR pre
zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie SR. Úlohy roku 2004 z pohľadu zabezpečenia
štátnej športovej reprezentácie a ozbrojených síl boli splnené a prekročené.
V roku 2004 sme realizovali 63 ZSC a 3 ZSN. V ZSC bolo 41 plánovaných akcií a 22
neplánovaných akcií, v ZSN boli 3 plánované. Štruktúra akcií bola nasledujúca: ZSC: z počtu
63 ciest bolo 29 akcií realizovaných ako športové sústredenia, 33 akcií ako preteky a l ako
účasť podporného tímu na OH 2004; ZSN: Banskobystrická latka, Medzinárodný turnaj SNP
v džude a Atletický most. Sústredenia boli v rámci plánu dlhodobej športovej prípravy
zamerané na využitie priaznivejších klimatických podmienok v prípravnom období a ako
príprava pred konaním vrcholových svetových podujatí s cieľom ladenia športovej výkonnosti
a spoznania podmienok pre účasť na mieste konania jednotlivých súťaží. Opodstatnenosť
realizácie zahraničných služobných ciest potvrdili dosiahnuté výsledky na vrcholných
podujatiach (OH, MS, MSJ, MEJ, SU a MS CISMu - 24 medailí).
Z hľadiska plnenia hlavných úloh v športovej príprave na rok 2004 možno
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konštatovať, že vynaložené úsilie a prostriedky na zahraničné aktivity v AŠK boli realizované
účelne a adekvátne. Prejavili sa vo výbornej výslednosti jednotlivých armádnych športových
družstiev a jednotlivých vrcholových športovcov na vrcholných európskych a svetových
súťažiach. Ako už bolo konštatované príslušníci AŠK získali v roku 2004 celkom 24 medailí
na vrcholných svetových súťažiach, z ktorých je potrebné vyzdvihnúť 3 medaile z OH 2004.
Zahraničné služobné aktivity na rok 2005 sú plánované smerom k plneniu hlavných
úloh AŠK na rok 2005. Športovci a realizačné tímy budú plniť úlohy na jednotlivých
podujatiach a sústredeniach, ktoré budú zamerané na plnenie nominačných kritérií na ZOH
2006 a na prípravu na vrcholné športové súťaže kategórie MS, ME, SU a CISM.
Počet získaných medailí a umiestnení v roku 2004

Súťaž
OH
MS
MSJ
ME
MEJ
MSR
SP
AMS
MS CISM
Súčet
ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

1. miesto
1
5
1
49
1
1
58

2. miesto
1
1
1
2
31
36

3. miesto
1
6
1
17
2
1
28

Súčet
3
7
1
8
1
97
1
3
1
122

AŠD ATLETIKA
AŠD atletika plnilo vo výcvikovom roku 2004 tieto hlavné úlohy: umiestnenie 2x do
10. miesta, 1x do 12. miesta a 2x do 16. miesta na OH 2004 v Aténach, Grécko, umiestnenie
jedného pretekára do 10. miesta na Halových Majstrovstvách sveta v Budapešti, Maďarsko,
pripraviť na Európsky pohár družstiev v Novom Sade, Srbsko - Čierna hora 3 pretekárov,
účasť na Svetovom pohári v chôdzi v nemeckom Naumburgu, zisk siedmich titulov M-SR na
Majstrovstvách Slovenska všetkých kategórií. Na OH 2004 v Aténach v dňoch 20.-29.8.2004
sa z AŠD atletika zúčastnilo 6 inštruktorov športu a 1 zmluvný športovec s nasledovným
umiestnením a výkonnosťou: rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu guľou obsadil výkonom 19,92 m
výborné 10. miesto. Kpt. Peter Korčok na 50 km chôdze obsadil 14. miesto výkonom 3:54:22
hod. rovnako ako rtn. Miloslav Konopka v hode kladivom, ktorého výkon bol 76,16 m. Z.
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Miloš Bátovský na 50 km chôdze obsadil 18. miesto výkonom 3:59:11 hod. Čat. Matej Tóth
sa výkonom 1:28:56 hod. na 20 km chôdze umiestnil na 32. mieste. Rtm. Marián Bokor sa v
hode oštepom umiestnil na 32. mieste s výkonom 71,74 m. Zmluvný športovec Kazimír
Verkin obsadil na 50 km chôdze 36. miesto výkonom 4:13:11. Na HMS v Budapešti v dňoch
5.-7.3.2004 sa z AŠD atletika nominoval nrtm. Milan Haborák, ktorý z dôvodu zranenia na
uvedené preteky necestoval. Na EP v dňoch 19.-20.6.2004 sa z AŠD atletika zúčastnili 4
inštruktori športu s nasledovným umiestnením a výkonnosťou: rtn. Mikuláš Konopka vo vrhu
guľou a rtn. Miloslav Konopka v hode kladivom zvíťazili výkonmi 19,87 m a 75,79 m. Rtm.
Marián Bokor obsadil v hode oštepom 2. miesto výkonom 73,86 m. Čat. Peter Horák sa
umiestnil na 4. mieste v skoku do výšky výkonom 210 cm. Na SP v chôdzi v dňoch 1. 2.5.2004 sa z AŠD atletika zúčastnili 3 inštruktori športu a 3 zmluvní športovci s
nasledovným umiestnením a výkonnosťou: v chôdzi na 20 km štartovali štyria pretekári z.
Miloš Bátovský (43. miesto, 1:25:23 hod.), kpt. Peter Korčok (52. miesto, 1:26:31 hod.), čat.
Matej Tóth (54. miesto, 1:26:59 hod.) a p.š. Ondrej Kocúr (81. miesto, 1:31:55 hod.).
V chôdzi na 10 km obsadil p.š. Michal Blažek 17. miesto výkonom 43,43 hod. a v chôdzi na
50 km bol p.š. Kazimír Verkin diskvalifikovaný. Družstvo SR obsadilo v konečnom hodnotení
16. miesto a hlavná úloha umiestnenia družstva do 8. miesta bola nesplnená. V roku 2004 sa
naši pretekári zúčastnili na MSR a HMSR a získali tituly v nasledovných disciplínách: 2x
skok do výšky čat. Peter Horák (218 cm, 215 cm hala), 50 km chôdza kpt. Peter Korčok
(3:51:09 hod.), 20 km chôdza z. Miloš Bátovský (1:23:48 hod.), vrh guľou nrtm. Milan
Haborák (19,82 m), hod oštepom rtm. Marián Bokor (74,02), 10 km chôdza juniorov p.š.
Michal Blažek (43,54 hod.).
Personálna oblasť
V atletickom roku 2003/2004 prešlo AŠD atletika niekoľkými zmenami v radoch
svojich zamestnancov. K 1.10.2003 boli na miesto VZS zaradení rtn. Mikuláš Konopka, čat.
Matej Tóth a čat. Peter Horák, ktorí boli následne k 1.1.2004 prijatí do profesionálneho
služobného pomeru na funkciu inštruktora športu. Týmto krokom bolo AŠD atletika výrazne
posilnené kvalitnými a perspektívnymi pretekármi. V trénerskych radoch sa k 1.8.2004 AŠD
atletika posilnilo o zamestnanca z. Mgr. Radovana Mišíka, ktorý bol prijatý na post trénera
skokov. Mjr. Mgr. Jozef Hanušovský ukončil ku dňu 31.7.2004 profesionálny služobný pomer
a 1.8.2004 bol prijatý na post trénera vrhov ako zamestnanec. K 30.9.2004 i napriek snahe
o vytvorenie skupiny šprintov ukončil svoju pôsobnosť HT a trénera šprintov pplk. Mgr. Ján
Šaffa a funkciu HT prebral z. Mgr. Radovan Mišík. Aktívna pretekárska činnosť je
v súčasnosti pozastavená rtn. Martine Danišovej, ktorá je v súčasnosti preradená na inú
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funkciu. V štádiu riešenia pre pozitívny dopingový nález je nrtm. Milan Haborák. Súčasný
stav AŠD atletika je v nasledovnom zložení: z. Mgr. Radovan Mišík (HT a tréner skokov), z.
Mgr. Juraj Benčík (tréner chôdze), z. Mgr. Jozef Hanušovský (tréner vrhov), kpt. Mgr. Peter
Korčok (IŠ chôdza), z. Mgr. Miloš Bátovský (IŠ chôdza), čat. Matej Tóth (IŠ chôdza), čat.
Radovan Eľko (IŠ chôdza), nrtm. Milan Haborák (IŠ vrhy – guľa), rtm. Marián Bokor (IŠ
vrhy – oštep), rtn. Miloslav Konopka (IŠ vrhy – kladivo), rtn. Mikuláš Konopka (IŠ vrhy –
guľa), čat. Peter Horák (IŠ skoky – skok do výšky). No i napriek tomu sa nám v tomto
olympijskom roku podarilo pripraviť na olympijské hry do Atén siedmych z deviatich IŠ AŠD
atletika a jedného zmluvného športovca (Kazimír Verkin).
Riadiaca a organizačná práca

Riadiaca práca v AŠD atletika prebieha pravidelným stretávaním hlavného trénera,
tajomníka a ostatných trénerov pred začiatkom tréningového procesu. Riešia sa tak
každodenné požiadavky zo strany športovcov i problémy zo strany velenia. Zásadné
personálne, koncepčné, materiálne, disciplinárne problémy a požiadavky rieši AŠD na
pravidelných zasadnutiach realizačného tímu, ktoré sú spravidla štyrikrát ročne. Rezervy
vidíme hlavne v dôslednejšom vyplňovaní a vyhodnocovaní tréningových denníkov
športovcov.
Ekonomická oblasť
zahraničné aktivity pridelené 540 000
športová príprava
stravovanie
celkové čerpanie

čerpané 607 694

zostatok

pridelené 495 000 čerpané 468 877 zostatok
pridelené 330 000 čerpané 145 680 zostatok
pridelené 1 365 000 čerpané 1 222 251 zostatok

-67 694

percentá 112,54

26 123
184 320
142 749

%
percentá 94,72%
percentá 44,15%
percentá 89,54%

Záverečné hodnotenie

AŠD atletika tak ako každoročne, organizovalo alebo sa podieľalo na organizovaní
viacerých medzinárodných i oblastných atletických súťaží. Tento rok sa uskutočnil 11. ročník
medzinárodného mítingu Banskobystrická latka 2004 a v rámci 2. ročníka dvojmítingu
Atletický most 2004 sme usporiadali už 36. ročník Atletického kritéria SNP. Po úspešnom 1.
ročníku tohto podujatia sa nám podarilo zaradiť Atletický most 2004 do kalendára mítingov
EAA. Ako spoluorganizátori sme sa podieľali na Dudinskej päťdesiatke, Horehronských
hrách a súťaží pretekov oblastného atletického zväzu.
AŠD BIATLON
Príslušníci AŠD biatlon plnili v roku 2004 úlohy na športových podujatiach MS, MSJ,
ME, SP, EP a na majstrovstvách sveta CISM tieto hlavné úlohy: v kategórii mužov na MS lx
umiestnenie do 30. miesta v pretekoch jednotlivcov, na ME lx umiestnenie do l5. miesta
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v pretekoch jednotlivcov, v pretekoch štafiet na MS umiestnenie do 13. miesta a na ME do 10.
miesta; v kategórii žien na MS umiestnenie do 15. miesta v pretekoch jednotlivcov, na ME
umiestnenie do 6. miesta v pretekoch jednotlivcov, v pretekoch štafiet na MS umiestnenie do
8. miesta, na ME do 6. miesta a v kategórii juniorov na MSJ lx umiestnenie do 6. miesta a lx
do 10. miesta v pretekoch jednotlivcov, na MEJ lx do 6. miesta a lx do 10. miesta v pretekoch
jednotlivcov a v pretekoch štafiet na MSJ a MEJ umiestnenie do 8. miesta. Okrem úlohy
umiestnenia na MS v jednotlivcoch v kategórii žien a úlohy umiestnenia ženskej štafety na
MS boli ostatné úlohy splnené a prekročené. V priebehu roku 2004 naši príslušníci
zaznamenali rad vynikajúcich umiestnení a získali pre Slovensko ako aj pre AŠK spolu 3
medailové umiestnenia na vrcholných medzinárodných podujatiach. Potešiteľný je postupný
nárast výkonnosti mužov, z ktorých traja, z. Novák Pavol umiestnením na 17. mieste na MS,
rtn. Matiaško Miroslav 30. miestom na MS a rtm. Matiaško Marek 29. miestom na MS splnili
kritériá pre účasť na ZOH 2006 v Turíne, a tým vybojovali možnosť štartu mužskej štafety na
tomto podujatí. S juniorskou kategóriou sa na MEJ v bieloruskom Minsku rozlúčil ziskom
zlatej medaily čat. Matej Kazár. Na MS v letnom biatlone pridal ďalší medailový zápis nášho
AŠD čat. Dušan Šimočko, ktorý v kategórii juniorov získal striebornú medailu v rýchlostných
pretekoch. V mužskej kategórii sa podieľali na získaní bronzovej medaily na MS v letnom
biatlone v pretekoch štafiet rtn. Miroslav Matiaško a rtm. Marek Matiaško. V ženskej
kategórii sa z. Petra Slezáková podieľala na získaní striebornej medaily Štafety Slovenska.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti sa v AŠD Biatlon podarilo prijať do služobného pomeru z.
Mateja Kazára. V priebehu roka sa do pracovného pomeru vrátila a zapojila do tréningovej
činnosti z. Martina Halinárová.
Riadiaca a organizačná práca
V rámci prípravy sme na plnenie hlavných úloh AŠD na sezónu 2004-2005 v hojnej
miere využívali možnosti a podmienky armádnych zariadení ako ÚŠZV MO SR na Lešti ako
aj VZ Smrekovica a VS AŠK Dukla B. Bystrica na Králikoch. V rámci stredohorského
sústredenia sme sa zúčastnili aj sústredenia v Bulharskom Bellmekene 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
v rakúskom Tauplitzi.
Ekonomická oblasť
Pre potreby AŠD sa ukázalo ako nedostatočné pridelenie financií na rok 2004
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v položke 637014 strava a museli sme to riešiť presunom financií z iných položiek. V roku
2005 je preto potrebné v tejto položke zvýšiť pridelené prostriedky.
zahraničné aktivity pridelené 300 000

čerpané 304 070

zostatok -4 070

percentá 101,36

športová príprava
stravovanie

pridelené 325 000
pridelené 125 000

čerpané 180 320
čerpané 181 667

zostatok 144 680
zostatok -56 667

%
percentá 55,48%
percentá 145,33

celkové čerpanie pridelené 750 000
Záverečné zhodnotenie

čerpané 666 057

zostatok 83 943

%
percentá 88,81%

AŠD v roku 2004 splnilo plánované úlohy, okrem kategórie žien, kde bol citeľný
výpadok z. Martiny Halinárovej, ktorá si plnila materské povinnosti. Výkonnosť príslušníkov
AŠD biatlon v tomto roku dáva predpoklad potvrdenia nominačných kritérií SOV pre účasť
ženskej i mužskej štafety na ZOH 2006 v Turíne.
AŠD DŽUDO
AŠD džudo malo za úlohu splnenie kvalifikačných kritérií pre OH 2004 a účasť troch
pretekárov v Aténach s umiestnením 2x 9. miesto a 1x 11. miesto. Túto náročnú úlohu splnil
rtn. Zoltán Pálkovács, keď na OH postúpil z tretieho miesta rebríčku Európy, keď sa mu
započítali výborné výsledky na „A“ turnajoch a to 1x prvé miesto, 2x druhé miesto a 1x piate
miesto. Táto výborná séria predpokladala aj dobré umiestnenie na samotných OH. Lós
v súťaži mu však príliš neprial, tlak okolia pôsobil skôr negatívne a tak sa rtn. Pálkovács
nedostal do optimálnej psychickej pohody a v súťaži ostal bez umiestnenia, keď prehral
v prvom kole s Francúzom Lemairom. Z dvojice ďalších nositeľov úlohy na OH mal bližšie
k splneniu nominačných kritérií nrtm. Marek Matuszek, ktorý 3. miestom v Budapešti zahájil
kvalifikáciu dobre, ale v nasledujúcich turnajoch sa mu už nepodarilo zopakovať dobré
umiestnenia. V neprospech nominácie bola skutočnosť, že v tej istej váhovej kategórii bojoval
o účasť aj Jozef Krnáč, ktorý nakoniec dosiahol 2. miesto na OH. Ďaleko od kvalifikovania sa
na OH mal čat. Anton Minárik – 1x deviate miesto na kvalifikačnom „A“ turnaji zďaleka
nestačilo na postup a menovaný nevyužil svoje dlhoročné skúsenosti a v kvalifikácii sklamal.
Táto úloha nebola splnená. Druhú hlavnú úlohu na ME v Bukurešti mali plniť dvaja športovci
s umiestnením 2x 7. miesto. ME, ktorých sa zúčastnili rtn. Zoltán Pálkovács a čat. Anton
Minárik, boli z technických príčin preložené do Bukurešti, keď podľa pôvodného kalendára
mali byť v Belehrade. Rtn. Pálkovács obsadil pekné 5. miesto, keď v boji o medailu prehral
s Francúzom Lemairom po sekundovom zaváhaní a zopakoval 5. miesto z roku 2002 z ME
v Maribore. Čat. Minárik prehral v prvom kole s Djurišičom zo Srbska a Čiernej Hory v 23.
sekunde predĺženia a ostal bez umiestnenia. Na ME boli nominovaní ešte ako náhradníci
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nrtm. Marek Matuszek a rtn. Ján Gregor. Na ME úloha nebola splnená. Z výsledkov okrem
hlavných úloh je potrebné spomenúť úspešné vystúpenie na MS CISM v Azerbajdžane, kde
čat. Marek Madzin získal bronzovú medailu, rtn. Pálkovács a čat. Minárik obsadili piate
miesta. Družstvo zvíťazilo v základnej časti I. ligy, na M-SR získalo 7 medailí, z toho 3 zlaté.
Na turnaji v Slovenskej Bistrici zvíťazil nrtm. Marek Matuszek a rtn. Pálkovács, v Splite čat.
Marek Madzin a p.š. Tomáš Gögh, ktorý zvíťazil aj na ME v „Ališ“ (džudo v postoji) v Litve.
NA Turnaji SNP v Banskej Bystrici zvíťazil čat. Minárik a nrtm. Marek Matuszek, v Ostrave
nrtm. Matuszek, rtn. Gregor, čat. Madzin a p.š. Zsolt Lajka. Športovcov AŠD džudo v závere
sezóny čakajú ešte ME do 23 rokov v Ljublane, I. liga play off v Pezinku a AMS v Moskve,
kde je možné bilanciu vylepšiť.
Personálna oblasť
Družstvo sa pripravovalo pod vedením hlavného trénera z. Mariána Králika a trénera
z. Dmytra Voloshchuka. V priebehu sezóny, po splnení si svojich športových povinností sa
zapájal do tréningového procesu nrtm. Marek Matuszek, hlavne s družstvom seniorov.
Z. Dmytro Voloshchuk okrem práce so seniormi venoval pozornosť juniorskej časti
s perspektívou dopĺňania družstva seniorskej časti. Tréningov sa zúčastňovalo 5
profesionálnych vojakov a 5 zmluvných športovcov.
Riadiaca a organizačná práca
Riadiaca práca v AŠD prebieha podľa osvedčeného modelu, kedy sa tréneri pravidelne
stretávajú pri plánovaní tréningového procesu. Pravidelne sa predkladajú tréningové denníky
športovca na kontrolu a vyhodnotenie. Zásadné koncepčné, personálne, materiálne
a disciplinárne problémy a požiadavky rieši AŠD na pravidelných zasadnutiach RT za
prítomnosti externých členov. Pozitívne je možné hodnotiť spoluprácu s oddelením logistiky
pri zabezpečení tréningového procesu ako aj so zdravotným oddelením pri riešení
zdravotného stavu športovcov, regenerácie, zabezpečenie spiroergometrie, predchádzanie
problémov súvisiacich s dopingom, riešenie problémov pitného režimu a doplnkov výživy.
V hodnotenom roku sme usporiadali jubilejný 20. ročník Turnaja SNP v džude s následným
VT v mesiaci august. Tak ako po iné roky mal turnaj vysokú športovú úroveň, organizačne
bola akcia výborne zabezpečená, o čom svedčí ohlas zahraničných účastníkov.
Ekonomická oblasť
zahraničné aktivity pridelené 250 000
športová príprava

pridelené 190 000

čerpané 305 646
čerpané 96 849

zostatok
zostatok

-55 646

percentá 122,26

93 151

%
percentá 50,97%
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stravovanie
pridelené 50 000
celkové čerpanie pridelené 490 000
Záverečné hodnotenie

čerpané 30 480
čerpané 432 975

zostatok
zostatok

19 520
57 025

percentá 60,96%
percentá 88,36%

Aj keď družstvo hlavné úlohy nesplnilo, môžeme konštatovať, že jednotlivé výsledky
poukazujú na neustály nárast výkonnosti. Rezervy je možné hľadať v samotnej činnosti
športovca v konkrétnej príprave na vrcholné podujatia zaistením optimálnej psychickej,
fyzickej a športovej pohody, ktorá v súťažiach hrá veľkú úlohu. Je to aj súčasť práce
reprezentačného družstva, kedy spolupráca by mala vyvrcholiť plnením úloh k spokojnosti
celého kolektívu.
AŠD MODERNÝ PÄŤBOJ
Po skončení časovo veľmi netradičnej päťbojárskej sezóny 2002/2003, keď sa 3.
svetové vojenské hry CISM a finále svetového pohára uskutočnili až v decembri, nasledoval
niekoľkodňový oddych, po ktorom sme vstúpili do rozhodujúcej fázy OH cyklu 2000-2004.
Hlavnou úlohou bolo vybojovať účasť jedného pretekára na olympiáde v Aténach. Našimi
hlavnými kandidátmi po výsledkoch v predchádzajúcich sezónach boli p.š. Juraj Fišer
a čat. Martin Áč. Popri nich mali nadviazať na svoje úspešné vystúpenia z posledných rokov
aj juniori z. Ľuboš Beňo a p.š. Andrej Brečka, pre ktorých bola sezóna 2003/2004 poslednou
juniorskou. Model prípravy a štartov sa odvíjal od výkonnosti našich reprezentantov,
domácich tréningových podmienok a samozrejme od finančných možností SZMP, resp. AŠK.
Prevažná časť prípravy bola v zmysle ročného tréningového plánu realizovaná v podmienkach
AŠK a bola doplňovaná nevyhnutnými sústredeniami (kondičnými a šermiarskymi). Napriek
niektorým zdravotným problémom (čat. Áč, p.š. Fišer) a náročným klimatickým podmienkam
v zimnom období, ktoré sťažovali prípravu sa neprihodilo nič vážnejšie, čo by výraznejšie
narušilo kontinuitu tréningu. To bol základ pre úspešné vystúpenie na najdôležitejšom
podujatí prvého súťažného obdobia, ktorým boli májové MS v Moskve. Na šampionáte sa
bojovalo o posledných 9 priamych postupových miest na OH 2004. V dňoch 13. - 18.5.2004
štartoval z. Beňo spolu s p.š. Brečkom a p.š. Tomášom Doleželom na MEJ v poľskom
Drzonkowe. Naša úspešná trojica juniorov odchádzala do dejiska šampionátu s vysokými
ambíciami. Žiaľ, juniori nenaplnili naše očakávania. Predovšetkým z. Beňo nezvládol
psychický tlak a po nevýrazných výsledkoch v technických disciplínach nepostúpil zo
semifinálovej skupiny do finálovej tridsaťdvojky. P.š. Doležel po veľmi dobrých výsledkoch
v streľbe, plávaní, ako aj v šerme podal v bežeckej disciplíne veľmi slabý výkon, čím si
zatvoril cestu do finále. Je to škoda hlavne preto, že pozícia po troch semifinálových
disciplínach dávala reálnu nádej na postup. Kladne možno hodnotiť výkon p.š. Brečku, ktorý
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sa po bezproblémovom postupe nestratil svojim výkonom ani v samotnom finále. Po
kvalitných výsledkoch vo všetkých piatich disciplínach obsadil v konečnom hodnotení veľmi
slušné 12. miesto s 5408 bodmi. Pretekári absolvovali šampionát pod vedením trénera V.
Paulika. Vyvrcholením OH cyklu boli májové moskovské MS. Hlavnou výkonnostnou úlohou
bolo vybojovať účasť na OH v Aténach, umiestnením do 9. miesta. AŠD úlohu nesplnilo. Ani
veľmi dobré výkony čat. Martina Áča v semifinálovej skupine „A“ (5. miesto) ako aj vo
finále, kde vybojoval pekné 14. miesto, nestačili na vytúžené umiestnenie v prvej deviatke.
Rozhodujúcou prekážkou v boji o olympiádu bol slabší finálový výkon v streľbe - 169
kruhov. Týmto výsledkom obsadil vo finále 31. miesto a napriek vynikajúcim výsledkom vo
všetkých štyroch ostávajúcich disciplínách už nedokázal stratu na spomínané 9. miesto
zlikvidovať. V konečnom súčte nás od olympiády delilo 76 bodov. Sklamaním bolo
nepostúpenie nášho hlavného kandidáta pre štart na OH 2004 p.š. Juraja Fišera. Štartoval
v semifinálovej skupine „A“ podobne ako čat. Áč. Po sľubnom začiatku, keď vo svojej, v
minulosti problémovej disciplíne - streľbe, dosiahol veľmi pekných 181 kruhov, spolu
s tradične výborným šermom - 944 b, v ktorom patrí medzi svetovú špičku, si vytvoril
vynikajúcu pozíciu pre postup do finále. Žiaľ, podobne ako viackrát v sezóne nasledoval
nepresvedčivý výkon v behu - 10:08,57, ktorým si zatvoril dvere do finále MS 2004, čo bol
súčasne aj koniec olympijských nádejí. Fišer nesplnil hlavný výkonnostný cieľ, postúpiť na
OH 2004, a tak sa dňa 4.6.2004 vedenie AŠK na personálnom pohovore pri zvážení daných
skutočností rozhodlo s menovaným nepredĺžiť zamestnaneckú zmluvu. Vrcholom juniorskej
sezóny boli MSJ v maďarskom Szekesfehérvári. Na štarte sme mali troch našich zástupcov (z.
Beňo, p.š. Brečka a p.š. Doležel), predovšetkým prvý dvaja z menovaných s ambíciami
umiestniť sa aspoň v prvej desiatke štartového poľa. Vynikajúcim spôsobom si počínal p.š.
Brečka, keď po bezproblémovom postupe zo semifinálovej skupiny „A“ vybojoval vo finále
veľmi cenné 5. miesto s 5276 bodmi. Pochvalu si zaslúži aj p.š. Doležel, ktorý sa vo svojich
sedemnástich rokoch výkonnostne nestratil v konkurencii najlepších svetových juniorov.
V semifinále „C“ obsadil 12. miesto s 4080 bodmi a postup mu unikol tesne len o jedno
miesto. Žiaľ, naša najväčšia nádej na šampionáte z. Beňo, po vynikajúcich výsledkoch
v priebehu tejto sezóny, neuniesol váhu zodpovednosti, ktorá mu zväzovala ruky
predovšetkým v technických disciplínách. S 3952 bodmi obsadil v skupine 16. miesto
a nepostúpil do finále. Na MS kadetov obsadil p.š. Tomáš Doležel celkové 19. miesto. Po
veľmi dobrých výkonoch v streľbe, plávaní a šerme bol na 2. mieste a slabým výkonom
v behu klesol na 19. miesto, p.š. Peter Kuchár po vyrovnaných výkonoch obsadil 24. miesto,
p.š. Lucia Krchňáková obsadila celkové 43. miesto. O umiestnenie v prvej pätnástke sa
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pripravila veľmi slabou streľbou. Na ME seniorov štartovali traja pretekári z. Beňo, p.š.
Brečka a z. Fišer. Čat. Áč sa na ME nezúčastnil kvôli pretrvávajúcim problémom s pravým
lakťom. Pozitívne treba hodnotiť predovšetkým 22. miesto p.š. Brečku. Z. Fišer obsadil 28.
miesto a do finále nepostúpil z. Beňo, ktorý obsadil v semifinále 19. miesto.
Riadiaca a organizačná práca
Z organizačného hľadiska pracovalo AŠD podľa ročného plánu, ktorý bol priebežne
rozpracovávaný do mesačných a týždenných plánov prípravy, resp. činnosti. RT zasadal každé
dva mesiace, t. j. 6-krát a operatívne zasadania prebiehali každý pondelok po týždennej
porade AŠK a následnej porade na oddelení športov.
Ekonomická oblasť
prenájmy
pridelené
zahraničné aktivity pridelené
športová príprava pridelené
stravovanie
pridelené
celkové čerpanie pridelené
Záverečné hodnotenie

200 000
115 000
155 000
85 000
555 000

čerpané
čerpané
čerpané
čerpané
čerpané

167 940
105 375
55 932
11 618
340865

zostatok
zostatok
zostatok
zostatok
zostatok

32 060
9 625
99 068
73 382
214 135

percentá
percentá
percentá
percentá
percentá

83,97%
91,63%
36,09%
13,67%
61,42%

Na záver tohoto hodnotenia musím konštatovať, že napriek 14. miestu čat. Martina
Áča na MS v Moskve, čo je našim najlepším výsledkom od rozdelenia ČSFR, sme hlavnú
úlohu OH cyklu nesplnili, keď nám postup do Atén ušiel len o 76 bodov. Napriek tomu sa do
budúcnosti môžeme pozerať s optimizmom, pretože výkonnosť a mladý vek našich
pretekárov spolu s kvalitnými podmienkami na prípravu v AŠK sú základným predpokladom
pre úspešnú existenciu moderného päťboja v Banskej Bystrici.
AŠD ŠPORTOVÁ STREĽBA
AŠD športová streľba plnilo hlavné úlohy v roku 2004 na OH v Aténach, na HME
v Maďarsku a na ME-J v Mníchove. Na OH v Aténach sme mali získať 1x finálové
umiestnenie, t. j. do 8. miesta. Na OH štartoval jeden príslušník z AŠD športová streľba, kpt.
Jozef Gönci, ktorý ako jediný prešiel veľmi náročným postupovým sitom v priebehu OH
cyklu a dosiahol nasledovné umiestnenia: v disciplíne VzPu 60, v ktorej sa mu tento rok
najviac darilo, potvrdil dobrú športovú formu a v dramatickom finále vybojoval 3. miesto
a získal bronzovú medailu, v disciplíne LM 60 sa taktiež prebojoval do finále a v konečnom
poradí obsadil 4. miesto a v poslednej disciplíne LM 3x40 obsadil 9. miesto. Ziskom
bronzovej medaily a 7 OH bodov splnil a prekročil úlohy, ktoré sa od neho na OH očakávali.
Na HME v Maďarsku sme mali získať 1x umiestnenie do 10. miesta (skupina Pu),
1x umiestnenie do 6. miesta (skupina BT) a 1x umiestnenie do 8. miesta v kategórii juniorov
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(skupina Pi). Na HME v maďarskom Györi štartovali 7 pretekári z AŠK (3 IŠ zo skupiny BT,
2 IŠ zo skupiny PU a 2 IŠ zo skupiny Pi) a dosiahli nasledovné umiestnenia: v skupine pušky
najlepšie umiestnenie dosiahol kpt. Jozef Gönci, ktorý v disciplíne VzPu 60 obsadil 4. miesto
a spolu s nrtm. Vlastimilom Veselkom sa podieľali na zisku striebornej medaily v súťaži
družstiev. V skupine BT sa najviac darilo rtm. Petrovi Pelachovi, ktorý v disciplíne VzBT
30+30 obsadil 8. miesto a v disciplíne VzBT 20+20 9. miesto. Družstvo BT skončilo na
5. a 8. mieste. V skupine pištoľ v kategórii juniorov najlepšie umiestnenie dosiahol z. Juraj
Tužinský, keď v disciplíne VzPi 60 obsadil 10. miesto. Na ME-J v Mníchove sme mali získať
1x umiestnenie do 10. miesta. Na ME-J štartovali 3 juniori z AŠK, dvaja puškári a jeden
pištoliar. Najlepšie umiestnenie dosiahol z. Michal Homola v disciplíne LM 60 – 9. miesto,
keď prehral „plichtu“ o postup do finále. V súťaži družstiev mal podiel na zisku 4. miesta.
Z pištoliarov vybojoval z. Juraj Tužinský 12. miesto v disciplíne ŠP 30+30. Na podujatiach
SP sa najviac darilo kpt. Jozefovi Göncimu, ktorý absolvoval všetky 4 kolá v rámci prípravy
na OH. Z 12. štartov na SP 8x skončil na medailových pozíciách, čo signalizovalo výbornú
pripravenosť na vrchol sezóny. Vo finále SP v Bangkoku štartoval ako jediný reprezentant SR
v troch disciplínach. V LM 3x40 obsadil 4. miesto, v LM 60 9. miesto a vo VzPu 60 5.
miesto. Z ostatných reprezentantov dostali šancu štartovať na jednom kole SP mladí strelci,
z ktorých nesklamal z. Tužinský.
Personálna oblasť
AŠD v roku 2004 pracovalo v tomto zložení: vedúci tréner z. Tibor Kiss, tréner
rtm. Peter Plánovský, tajomníčka z. Martina Pačesová, lekár z. MUDr. Ján Benda, metodik
ppráp. Miroslav Slušný, IŠ - stály stav: 6, zmluvný športovec: 1. Počas roku boli vykonané
tieto personálne zmeny: prepustený 1 IŠ, prijatý 1 IŠ a 1 zmluvný športovec.
Riadiaca a organizačná práca
Okrem plnenia hlavných úloh sa AŠD športová streľba v organizačnom zabezpečení
spolupodieľalo v súčinnosti so SSZ na VC Slovenska v disciplíne BT, ale aj na iných
domácich podujatiach. RT zasadal trikrát za rok. Okrem plánovania, vyhodnocovania
a zabezpečovania tréningového procesu riešil aktuálne problémy AŠD, predovšetkým MTZ.
Ďalej sa zaoberal centralizáciou športovej prípravy športovcov v Banskej Bystrici,
spoluprácou s psychológom a organizáciou účasti na domácich a zahraničných podujatiach.
V rámci doplňovania vedomostí sa tréneri zúčastňovali odborných seminárov organizovaných
SSZ a NŠC. V LPS sa sústavne venovala pozornosť zdravotnému stavu a regenerácii
športovcov.
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Ekonomická oblasť
prenájmy
pridelené
zahraničné aktivity pridelené
športová príprava pridelené
stravovanie
pridelené
celkové čerpanie pridelené
Záverečné hodnotenie

130 000
310 000
310 000
50 000
800 000

čerpané
čerpané
čerpané
čerpané
čerpané

54 750
301 829
218 742
26 220
601 541

zostatok
zostatok
zostatok
zostatok
zostatok

75 250
8 171
91 258
23 780
198 459

percentá
percentá
percentá
percentá
percentá

42,12%
97,36%
70,56%
52,44%
75,19%

AŠD športová streľba hlavné úlohy v OH roku splnilo a prekročilo. V roku 2005 bude
AŠD športová streľba plniť hlavné úlohy na HME a ME. Hlavné úsilie IŠ bude zamerané
hlavne k týmto šampionátom a niektorým SP, na ktorých už bude možné vybojovať si účasť
na OH 2008. Pre súčasných juniorov bude dôležité zvládnuť prechod do kategórie mužov.
AŠD športová streľba je v tomto personálnom zložení schopné plniť úlohy stanovené ročným
plánom.
AŠD VODNÝ SLALOM
AŠD vodný slalom plnilo hlavné úlohy na OH v Grécku, Atény a na ME
v Macedónsku, Skopje. Hlavnú úlohu na OH, umiestnenie lx do 3. miesta, lx do 6. miesta
a účasť troch lodí, AŠD splnilo. AŠD získalo historický úspech a najväčší úspech AŠK, keď
jedno družstvo prinieslo z OH dve medaile, z. Elena Kaliská zlatú a z. Michal Martikán
striebornú medailu. Tretím účastníkom na OH bol kajakár z. Ján Šajbidor, ktorý pri svojom
prvom štarte obsadil pekné 12. miesto. Ďalšou úlohou bolo získať na ME lx umiestnenie do 3.
miesta, lx umiestnenie do 6. miesta a v súťaži hliadok 2x umiestnenie do 3. miesta. Aj pri
neúčasti z. Michala Martikán (príprava na OH) AŠD vodný slalom aj tieto úlohy splnilo. Z.
Elena Kaliská zvíťazila, 4. miesto obsadil čat. Peter Cibák a 5. miesto dvojica rtm. Milan
Kubáň – čat. Marián Olejník. V hliadkach sme získali 3x 2. miesto, 3x C1 z. Slafkovský, z.
Ovčarík, 3x K1 Ž z. Kaliská, 3x C2 rtm. Kubáň – čat. Olejník. Ďalšou úlohou bolo získať
v pretekoch Svetového pohára 6x umiestnenie do 3. miesta a 6x umiestnenie do 6. miesta. Aj
táto úloha bola splnená, keď sme získali 8x umiestnenie do 3. miesta (4x l. miesto z. Kaliská,
lx 2. miesto z. Martikán, 2x 3. miesto z. Martikán, lx 3. miesto z. Šajbidor) a 7x umiestnenie
do 6. miesta (2x 4. miesto z. Šajbidor, lx 4. miesto z. Slafkovský, lx 4. miesto z. Zamišková,
lx 5. miesto z. Kaliská, lx 5. miesto rtm. Kubáň – čat. Olejník). Navyše sa AŠD stalo
Majstrom Európy klubov vo francúzskom Epiňale. AŠD reprezentovali: z. Ján Šajbidor, z.
Tomáš Mráz, z. Elena Kaliská, z. Gabriela Zamišková, z. Alexander Slafkovský, z. Ján Bátik,
rtm. Milan Kubáň – čat. Marián Olejník, Roman Vajs – Tomáš Kučera. Majstrami SR sa stali:
Kl Ž z. Elena Kaliská, Kl M čat. Peter Cibák, 2. miesto obsadili v Cl M z. Michal Martikán,
Kl M z. Tomáš Mráz, C2 M rtm. Kubáň – čat. Olejník.
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Personálna oblasť
V roku 2004 v AŠD vodný slalom pracovali 4 tréneri: z. Peter Mráz – HT AŠD, z.
Jozef Martikán, z. Peter Cibák, z. Juraj Ontko a 11 inštruktori športu (z. Michal Martikán, z.
Elena Kaliská, z. Gabriela Zamišková, z. Alexander Slafkovský, z. Ján Šajbidor, z. Roman
Vajs, z. Pavol Hric, rtn. Milan Kubáň, čat. Marián Olejník, čat. Peter Cibák, z. Dušan Ovčarík.
K 23.8.2004 bol z AŠD vyradený na vlastnú žiadosť kanoista z. Dušan Ovčarík, k 31.9.2004
bol vyradený z AŠD z. Pavol Hric a k 30.10.2004 z. Roman Vajs. Táto dvojica bola z AŠD
vyradená pre neplnenie výkonnostných cieľov a nízku výkonnosť. Do AŠD VS boli zaradení
k 6.9.2004 kajakár z. Tomáš Mráz a k 1.11.2004 kanoista z. Ján Bátik.
Riadiaca a organizačná práca
Okrem plnenia hlavných úloh AŠD vodný slalom sa podieľalo spolu s AŠK a KTK
Liptovský Mikuláš na organizovaní pretekov, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši. Boli to
Medzinárodné liptovské slalomy, Medzinárodné tatranské slalomy a II. kolo Slovenského
pohára vo vodnom slalome. RT AŠD VS sa schádzal lx za l – 2 mesiace, podľa potreby aj
častejšie v Liptovskom Mikuláši. Na zasadnutia boli pozývaní zástupcovia AŠK a KTK podľa
potreby. Hlavným zameraním bolo plánovanie akcií v jednotlivých cykloch, ich organizačné
zabezpečenie, organizačné zabezpečenie sústredení, materiálne zabezpečenie športovcov.
V rámci doplňovania vedomostí sa tréneri zúčastňovali na odborných seminároch
organizovaných NŠC, SZKDV a AŠK.
Ekonomická oblasť
prenájmy
pridelené
zahraničné aktivity pridelené
športová príprava pridelené
stravovanie
pridelené
celkové čerpanie pridelené
Záverečné hodnotenie

20 000
300 000
530 000
200 000
1 050 000

čerpané
čerpané
čerpané
čerpané
čerpané

15 000
333 421
422 367
183 940
954 728

zostatok
zostatok
zostatok
zostatok
zostatok

5 000
-33 421
107 633
16 060
95 272

percentá
percentá
percentá
percentá
percentá

75,00%
111,14%
79,69%
91,97%
90,93%

Rok 2004 prebehol podľa ročného plánu prípravy. AŠD vodný slalom splnilo všetky
hlavné úlohy a dosiahlo na OH v Aténach ojedinelé úspechy. Najdôležitejšia je jarná príprava,
ktorú absolvovalo celé AŠD (okrem z. Michala Martikána) vo francúzskom Bigore. V mesiaci
máj prebehla domáca nominácia do repr. družstva a taktiež nominácia na OH. Slovensko
vybojovalo na OH 5 lodí, z toho 3 lode z nášho AŠD. Vodný slalom bol najúspešnejším na
OH ako štát, aj ako najúspešnejší slovenský šport na OH. V roku 2005 má AŠD hlavné ciele
na októbrových MS v austrálskom Penrithe a júnových ME v slovinskom Tacene, ku ktorým
bude smerovať celá príprava AŠD.
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AŠD RÔZNE
V roku 2004 AŠD rôzne plnilo ako každoročne veľmi náročné úlohy. Očakávané
medailové umiestnenia z ME a MS boli realizované. AŠD rôzne v tomto roku plnilo
nasledovné hlavné úlohy: na a OH v Aténach pripraviť 2 pretekárov, na ME v plávaní v
Madride pripraviť 2 pretekárov s umiestnením 3x do 16. miesta, na MS v zjazde a šprinte na
divokej vode v Garmisch-Partenkirchene účasť 4. pretekárov, získať umiestnenie 4x do 3.
miesta v individuálnych pretekoch, na MS vo vodnom motorizme v maďarskom Ercsi účasť
1. pretekára s umiestnením do 3. miesta, na MS v karate pripraviť 1 pretekára s umiestnením
do 5. miesta. Na OH v Aténach sa nominoval iba plavec čat. Ľuboš Križko, ktorý sa umiestnil
v disciplíne 100 m znak na 27. mieste. Možnosť nominovať sa len tesne unikla z. Ivane Lange
(0,29 s. od A limitu), p.š. Romanovi Kučíkovi (0,06 sec od semifinále ME), z. Miroslavovi
Machovičovi (0,3 sec od semifinále ME). Šancu bojovať o účasť na OH si svojimi výkonmi
vo vodnom slalome zaistili aj bratia Šoškovci, ktorí boli aj zaradení v závere roka do Top tímu
na OH v Aténach ako 2. loď Slovenska. V kvalifikácii, ale neuspeli. Na ME sa nominovali
čat. Ľuboš Križko, z. Miroslav Machovič, z. Ivana Lange a p.š. Roman Kučík, ktorí sa
umiestnili na 10. mieste, 16. miesto obsadil čat. Križko, 17. bola z. Lange,
19. boli p.š. Kučík na 50 m v. sp. a z. Machovič na 200 m znak. Na ME v zjazde a šprinte na
divokej vode sa zúčastnili por. Štefan Grega, por. Ján Šutek, rtn. Ľuboš Šoška a rtn. Peter
Šoška. Por. Grega a por. Šutek obsadili v kategórii C2 - zjazd 2. miesto. Bratia Šoškovci sa na
týchto pretekoch umiestnili v kategórii C2 - šprint na 3. mieste a v kategórii C2 - zjazd na 10.
mieste. Družstvo Slovenskej republiky postavilo aj družstvo 3 x C2, ale nakoľko sa prihlásili
len dve krajiny bola táto kategória zrušená. Na MS vo vodnom motorizme sa zúčastnil z.
Marián Jung, ktorý sa v silnej konkurencii umiestnil v kategórii OSY 400 na 3. mieste, keď sa
pri 3. jazde pri zrážke s iným člnom zranil. Už druhých majstrovstiev sveta v tomto roku sa
zúčastnil z. Jung v Číne v kategórii člnov do 125 ccm, kde získal bronz. V premiérovom
seriáli ME v kategórii do 125 ccm z. Jung zvíťazil a stal sa jedným z najúspešnejších
športovcov AŠK Dukla. Na MS v karate, ktoré sa uskutočnili v Mexiku sa zúčastnil npor.
Klaudio Farmadín, ktorý v kategórii do 75 kg obsadil 3. miesto. Veľmi úspešný bol aj na
májových ME v karate, kde bez rozdielu váh obsadil 3. miesto. Bol úspešný i v oblasti
akademického športu, keď na AMS zvíťazil a pomohol aj družstvu k zisku bronzových
medailí.
Personálna oblasť
V personálnej oblasti nedošlo v AŠD rôzne k žiadnym zmenám.
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Riadiaca a organizačná práca
Po organizačnej stránke bolo AŠD zabezpečené na dobrej úrovni. Všetky akcie sa
uskutočnili podľa plánu a nevyskytli sa žiadne problémy.
Ekonomická oblasť
prenájmy
pridelené 250 000
zahraničné aktivity pridelené 375 000

čerpané 208 832
čerpané 491 195

zostatok
zostatok

športová príprava

čerpané 387 223

zostatok

pridelené 325 000

stravovanie
pridelené 200 000 čerpané 17 585
zostatok
celkové čerpanie pridelené 1 150 000 čerpané 1 104 835 zostatok
Záverečné hodnotenie

41 168
percentá 83,53%
-116 195 percentá 130,99
%
-62 223 percentá 119,15
182 415
45 165

%
percentá 8,79%
percentá 96,07%

AŠD rôzne znovu splnilo ciele v oblasti medailových ziskov a potvrdilo svoje veľmi
dobré postavenie v AŠK. Je treba vyzdvihnúť športové výsledky z. Mariána Junga, por.
Štefana Gregu a por. Jána Šuteka, npor. Klaudia Farmadína, bratov Šoškovcov, čat. Ľuboša
Križka, ako aj ich trénerov, ktorí sa podieľali na zisku medailových umiestnení pre Slovensko,
OS SR a AŠK na najvýznamnejších európskych a svetových súťažiach. V oblasti plnenia
individuálnych cieľov máme ešte rezervy, ktoré by sme chceli v budúcnosti odstrániť. V
poolympijskej sezóne 2005 budeme venovať zvýšenú pozornosť hlavne športovcom, ktorí
majú reálnu šancu účasti na OH 2008. Celé AŠD sa pripravovalo a pracovalo v dobrých
podmienkach, ktoré mu umožňoval optimálny rozpočet pre rok 2004. Po stránke materiálnej
bolo AŠD zabezpečené na dobrej úrovni, ako po stránke kvantity, tak i kvality.
III.Cyklomaratón po stopách Martina Rázusa

Rázusa

Milovníci cyklistiky sa mohli tento rok už tretíkrát zúčastniť na Cyklomaratóne po stopách
Martina Rázusa, ktorý organizátori zo Spolku Martina Rázusa (SMR) pripravili na sobotu 21.
augusta. Účastníci absolvovali 182 kilometrov na trase Liptovský Mikuláš - Liptovský
Hrádok - Brezno - Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš, pričom na 18-kilometrovej trati s
prevýšením 555 metrov Kráľová Lehota - vrch Čertovica sa mohli zapojiť do súťaže v dvoch
vekových kategóriách do a nad 35 rokov. Symbolické ceny v oboch skupinách boli 1000 Sk
pre prvého, 600 pre druhého a 300 pre tretieho. Organizátori zabezpečili pre všetkých
nealkoholické nápoje a obed, pelotón bol na celej trase sprevádzaný autobusom, ktorý mohli
využiť

tí,

čo

si

vybrali

len

časť

maratónu.

Cyklisti štartovali o 8:45 pri rodnom dome M. Rázusa vo Vrbici v Liptovskom Mikuláši a
zastávky boli na fare v Brezne a na cintoríne v Banskej Bystrici, kde je Rázus pochovaný.
Návrat do Liptovského Mikuláša bol naplánovaný na 18:30. Maratón sa uskutočnil za
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neobmedzenej cestnej premávky a každý cyklista sa na ňom zúčastnil na vlastné
nebezpečenstvo. Augustový tretí rok po stopách M Rázusa bol pre cyklistov výzvou
a povzbudením.

Mestu od armády skokanský mostík
Ministerstvo obrany opäť plánuje previesť prebytočný nehnuteľný majetok na obce. V
auguste schválila vláda prevod majetku za vyše 310 miliónov, tentoraz sa mieni rezort obrany
zbaviť nadbytočného majetku 150 miliónov korún. Banskej Bystrici by mal pribudnúť
skokanský mostík na Králikoch, rozostavaná rozhodcovská veža a niekoľko pozemkov za
takmer 8,5 milióna korún. Banská Bystrica by mala získať aj muničný sklad Pršany, ktorého
cena bola stanovená na 24,5 milióna korún. Najvyššiu hodnotu majú podľa súdnoznaleckého
posudku Považské kasárne - 107,3 milióna korún, ktoré by mal získať Liptovský Mikuláš.
Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo obrany SR na medzirezortné
pripomienkové konanie. Prebytočný nehnuteľný majetok na samosprávu môže rezort
previesť na základe zákona schváleného Národnou radou v marci. Podmienkou je
nezáujem iných štátnych rozpočtových či príspevkových organizácií. O prevode na obce
alebo VÚC bude rozhodovať vláda.

33. Štafetový beh vďaky, mieru a svornosti z Kalinova do B. Bystrice
Do celoštátnych osláv 60. výročia Slovenského národného povstania sa 29. augusta aktívne
zapojila aj skupina bežcov v rámci 33. ročníka Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti. Z
Kalinova v okrese Medzilaborce, prvej oslobodenej slovenskej obce, vyštartovala základná
dvanásťčlenná skupina bežcov v utorok a do Banskej Bystrice dorazila 28. augusta okolo
20:00. Štafetový beh má podľa neho nielen športový, ale aj politický a kultúrny rozmer.
Snažíme sa ním pripomínať odkaz boja proti fašizmu a propagovať hodnoty Slovenského
národného povstania, najmä slobody a demokracie v tom najširšom zmysle, ale aj tolerancie a
slovanskej

vzájomnosti,

povedal

Sidor.

Dodal, že v budúcnosti by Štafetový beh vďaky SNP malo organizovať občianske združenie
so sídlom v Kalinove, ktorého založenie pripravuje iniciatívna skupina.
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Plavecká 24-hodinovka s ambíciou 1 000 účastníkov
Prekonať minuloročný rekord 917 účastníkov by chceli organizátori ôsmeho ročníka
banskobystrickej Plaveckej 24-hodinovky. Na krytú plaváreň na Štiavničkách sú od
dopoludnia 28. decembra do poludnia nasledujúceho dňa pozvaní všetci športovci aj
športovci, ktorí si trúfajú preplávať 100 metrov, čiže dve dĺžky bazéna. Štýl je ľubovoľný,
dôležitá nie je ani rýchlosť. Podstatné je, aby štafeta nebola celých 24 hodín prerušená.
Heslom

podujatia

je:

100

metrov

pre

svoje

zdravie.

Každý účastník, ktorý prepláva 100 metrov dostane diplom so zaplávaným časom, malý
darček a občerstvenie. Na vyhodnotení športovcov roka v marci potom oceníme najstaršieho,
najmladšieho a najrýchlejšieho plavca. Na podujatí nebude chýbať dobrá zábava. Účasť
prisľúbili aj banskobystrickí odchovanci z NHL či Iveta Malachovská, 100 metrov príde
zdolať aj primátor Ján Králik. Výťažkom z dobrovoľného vstupného organizátori podporia
cez konto Svetielko nádeje deti s onkologickými chorobami v Detskej fakultnej nemocnici v
Banskej Bystrici.
Kto veľmi neobľubuje vodu, môže sa zapojiť do basketbalovej 24-hodinovky, ktorú v tie isté
dni, ale od 10.00 do 10.00 organizuje mestský basketbalový klub. Prípadne si, kto chce, môže
najprv zahrať basketbal a potom sa ísť okúpať na plaváreň, podotkol Hudec.
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Rôzne
Požiar predajne
Na vianočné ozdoby tak skoro nezabudne majiteľ obchodu so športovými potrebami na
Skuteckého ulici v Banskej Bystrici. V decembri mu jeho predajňa vyhorela práve pre skrat
elektroinštalácie svetelných vianočných ozdôb vo výklade. Podľa banskobystrickej policajnej
hovorkyne Márie Faltániovej skrat ako príčinu požiaru potvrdil aj policajný expert. Majiteľovi
obchodu, ktorý mal priestory prenajaté, vznikla pri požiari škoda vo výške viac ako 4 milióny
korún. Škody na budove dosiahli výšku 100 tisíc korún. Pri požiari nebol nikto zranený.
Polícia začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie.

Vlamač si odniesol z rodinného domu takmer milión korún
Takmer milión korún si odniesol neznámy páchateľ, ktorý v piatok medzi 16:00 a 16:45
vylúpil rodinný dom na Úvoznej ulici v Banskej Bystrici. Ako agentúru SITA informoval
zástupca banskobystrickej policajnej hovorkyne Ľuboš Podlesný, muž vnikol do domu zo
zadnej strany. Rozbil sklenenú výplň na dverách a otvoril si kľúčom, ktorý bol vnútri v
zámku. Predtým než sa dostal k ohňovzdornej skrinke, poškodil aj ďalšie dvere v dome.
Skrinku vylomil sekerou a zobral si z nej 950 000 korún.
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Lupič z banskobystrickej Tatrabanky
Banskobystrický poštový a bankový lupič už sedí v cele policajného zaistenia. Ako
informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vyšetrovateľ obvinil 28ročného Jozefa K. zo Seliec (okres Banská Bystrica) aj z ďalších troch lúpeží. Jozef K.
prepadol Tatrabanku na Námestí slobody v Banskej Bystrici a polícia ho zadržala už tri
hodiny po lúpeži. Jozef K. prvýkrát lúpil 16. septembra na pošte v Radvani, kde spôsobil
škodu takmer 9 tisíc korún. Poštu, tentoraz na banskobystrickej Hornej ulici, si vyhliadol aj
30. septembra a pod hrozbou použitia zbrane si z nej odniesol približne 100 tisíc korún. Na tej
istej ulici si 15. novembra vyhliadol druhú poštu. Pokus obohatiť sa mu však nevyšiel. Pri
všetkých troch prípadoch prepadov pôšt sa Jozef K. vyhrážal použitím zbrane, ktorá však v
skutočnosti bola detskou hračkou. Po tom ako sériu lúpeží neúspešne zakončil v utorok, ho
dnes banskobystrický policajný vyšetrovateľ obvinil, umiestnil do cely policajného zaistenia a
spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Jozefovi K. hrozí trest odňatia slobody na 5 až 12
rokov. Zaujímavé na prípade je vysvetlenie lupiča, ktorý sa pred políciou obhajoval tým, že
lúpil, lebo bol nezamestnaný a nemal čo jesť. Ulúpené peniaze však použil na hazardné hry,
dodala Faltániová. Jozef K. sa pokúsil lúpežne prepadnúť pobočku Tatra banky na
banskobystrickom Námestí slobody v utorok krátko po 10:30. Do banky prišiel ako zákazník
a pracovníkovi za priehradkou predložil lístok, na ktorom ho pod hrozbou použitia zbrane
žiadal vydať peniaze. Keď lupič zbadal, že pracovník spustil signalizačné zariadenie, z miesta
ušiel. Polícia ho zadržala krátko po 13:30.
Kauza kyselinári
Kauza kyselinári sa po vyše dvoch rokoch od zadržania prvých páchateľov objavila pred
Špeciálnym súdom. Prokurátor už podal obžalobu na 30 páchateľov za trestné činy založenia,
zosnovania a podporovanie zločineckej skupiny, podvodu, vrážd, nedovoleného ozbrojovania
a ďalších trestných činov. Skupina kyselinárov má na svedomí podvod neoprávnených
odpočtov dane z pridanej hodnoty vo výške 122 miliónov korún, štyri vraždy, jeden pokus o
vraždu, lúpež a ďalšie menej závažné trestné činy. Spis bez príloh má skoro 40 zväzkov, v
kauze figurujú aj dvaja chránení svedkovia. Mišíková však dodala, že toto sú len trestné činy,
ktoré sa im podarilo dokázať. Ďalších až 30 osôb, väčšinou bielych koní zapojených do
podvodov s bezcenným softvérom, je totiž nezvestných. Tých však pravdepodobne
nerozpustili v kyseline, ale zakopali, dodala. Celý podvod v roku 2000 vymyslel František
Miker, spočiatku hlava skupiny, neskôr obeť brutálnych vrahov. Spolu s ďalšími 13 ľuďmi
vymysleli a založili sieť približne 50 firiem nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine, v
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Chorvátsku a v ČR, ktoré medzi sebou obchodovali s bezcenným softvérom - zbierkou
zákonov z 90. rokov, na ktorý si pri vývoze uplatňovali nárok na odpočet DPH. Štát takto
podviedli o takmer 122 miliónov korún. Podľa Mišíkovej mali svojich ľudí aj na daňových
úradoch. Keď vedeli, že ich pracovníčka má na starosti firmy začínajúce na D., založili
spoločnosť Droftsoft, popísala ich konanie Mišíková. Konatelia týchto firiem boli väčšinou
nastrčené osoby v zlej sociálnej situácii. Keď sa o daňové podvody začala zaujímať aj polícia,
hlavy skupiny František Miker, Rastislav Š., Jozef K. a Peter L. začali vraždiť. Prvou obeťou
sa mal stať Miroslav Z., ktorému dlhovali 800 000 korún. Vylákali ho do objektu Petra L., tu
ho vyzliekli a začali škrtiť. Potom ho prinútili vypiť fľašu alkoholu, posadili ho do auta a
pustili do 80 metrovej priepasti. Na druhý deň polícia dostala anonymný telefonát o
havarovanom aute a Miroslava Z. našla síce zraneného, ale živého. Pri ďalších pokusoch už
neriskovali a zavraždili minimálne štyroch ľudí. Ich telá neskôr rozpustili v kyseline.
Prvou obeťou bol v novembri 2000 Ing. Marek Novotný, konateľ jednej z firiem. Zo sveta ho
zniesli pravdepodobne údermi kladiva, telo dali do plastovej nádoby a naliali do nej kyselinu.
Zrejme sa inšpirovali maďarským pastorom odsúdeným v Belgicku. Ten však svoje obete
najskôr rozporcioval, povedala Mišíková. V decembri 2000 vraždili opäť. Obeťou sa stal
Marián Cibíček. Toho však neumlátili kladivom, ale zastrelili. Červená zapáchajúca hmota,
ktorá zostala v kyselinovom sude po jeho tele, skončila v žumpe. Treťou obeťou, ktorá sa
rozpustila v kyseline, bola hlava celej skupiny František Miker. Jeho sa rozhodli zlikvidovať
Rastislav Š., Jozef K. a Peter L., pretože ich okrádal a nedelil peniaze z podvodu rovným
dielom. Najskôr ho držali zviazaného v prenajatej chate, potom ho zastrelili a rozpustili.
Zatiaľ

poslednou

dokázanou

obeťou

je

Vladislav

Sviheľník.

Keď už polícia o trestnej činnosti tejto skupiny vedela, dozvedeli sa niekoľkí kyselinári o
veľkej sume peňazí, ktorý sa nachádza v jednom z modranských rodinných domov. Tak tam
vtrhli

v

kuklách

s

bejzbalovými

palicami

a

ulúpili

3,5

milióna

korún.

Súdny proces bude na Krajskom súde v Banskej Bystrici, ktorý zatiaľ vykonáva právomoci
Špeciálneho súdu. Mišíková predpokladá, že hlavným aktérom vrážd reálne hrozí výnimočný
trest, ktorým môže byť až doživotné väzenie. Súčasťou dôkazového materiálu sú aj nahrávky
odpočúvaných telefonátov obžalovaných. Advokát Gabriela K. Ján Havlát však podal na
Ústavný súd sťažnosť, podľa ktorej bolo odpočúvanie porušením ústavných práv jeho klienta.
Ak by Ústavný súd sťažnosti vyhovel, procesný súd by na nahrávky ako dôkazy nesmel pri
rozhodovaní prihliadať.
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B. BYSTRICA:Náčelníka mestskej polície asi nezbili, spadol zo schodov
Údajný fyzický útok na náčelníka banskobystrickej mestskej polície Františka Vaškoviča, pri
ktorom utrpel zlomeninu lícnych kostí a ďalšie poranenia, sa zrejme nestal. Zranenia, ktoré
Vaškovičovi podľa jeho vyjadrenia pre médiá spôsobili neznámi násilníci, si pravdepodobne
spôsobil sám. Išli sme z kaviarne s kamarátmi z Námestia SNP k VÚB na zastávku. Pred nami
išiel nejaký opitý pán, ktorý sa pri Priore hore na schodoch potkol. Prvých schodov sa ešte
dotkol, ale potom ostatné preletel a zostal ležať dolu na zemi. Zavolali sme zdravotníčky z
neďalekej polikliniky a z dvoch mobilných telefónov sa volala záchranná služba. Uvoľnili
sme mu dýchanie, aby nedýchal krv. Zdravotníčky ho dali do stabilizovanej polohy, my sme
už potom odišli, uviedla svedkyňa. Dodala, že išlo určite o Vaškoviča, pretože ho spoznala na
fotografii v médiách. Z publikovaných informácií o útoku neznámych páchateľov je
rozčarovaná.
Polícia prípad vyšetruje ako ublíženie na zdraví. Podľa banskobystrickej policajnej hovorkyne
Márie Faltániovej sa vyšetrovanie začalo na základe informácií z médií, Vaškovič ani nikto
iný podnet na políciu nepodal. Z päťčlennej skupiny mladých ľudí, ktorí Vaškovičovi zavolali
zdravotnícku pomoc, zatiaľ vypovedal na polícii iba jeden. Prípad je stále v štádiu
vyšetrovania, vypočúvaní sú ďalší svedkovia a vyžiadané boli aj ďalšie lekárske posudky. Ak
sa preukáže, že tu nešlo o zavinenie cudzou osobou, bude podaný návrh na okresnú
prokuratúru na zastavenie trestného stíhania. Náčelník mestskej polície sa k prípadu
nevyjadruje. Po operácii v Martinskej fakultnej nemocnici čerpá dovolenku.
Pod mostom našiel mŕtvolu
Na piatkové dopoludnie tak ľahko nezabudne jeden z obyvateľov Vlkanovej (okres Banská
Bystrica). Krátko po 10:00 totiž polícii ohlásil, že pod miestnym mostom našiel vo vode ležať
mŕtvolu ženy. Policajné vyšetrovanie ukázalo, že mŕtva je 49-ročná Katarína z obce Priechod
(okres Banská Bystrica). Podľa súdneho lekára zomrela prirodzenou smrťou, čo by mala
potvrdiť aj dnešná pitva.

Život zrazeného dievčaťa už mimo ohrozenia
Osemročná Terezka, ktorú spolu s jej dvoma rovesníčkami vo štvrtok v Hrabičove v okrese
Žarnovica zrazilo auto, je už mimo ohrozenia života. Uviedol to primár Detskej kliniky
Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ladislav Laho, lekári už dievča odpojili od
prístrojov, ktoré ju udržiavali v umelom spánku. Stále je však v bezvedomí. Nasledujúce
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obdobie ukáže, aké sú následky nehody. Má totiž viaceré pomliaždenia mozgu, povedal Laho.
Stav druhého dievčaťa, Kristínky, ktorá utrpela ešte vážnejšie poranenia hlavy, však primár
charakterizoval ako beznádejný. Simonku, ktorá z nehody vyviazla iba so zlomeninou nohy a
poranením panvy, už preložili z oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny na pediatrické
oddelenie.
Do trojice dievčat, ktoré vo štvrtok podvečer v Hrabičove prechádzali spoza autobusu cez
cestu, narazil 18-ročný vodič Vokswagenu Golf Michal B. z tej istej obce. Polícia v prípade
začala

trestné

stíhanie

pre

ublíženie

na

zdraví,

alkohol

u

vodiča

nezistili.

Zhoreli dve autá
Zatiaľ neznámy páchateľ podpálil v Banskej Bystrici na Majerskej ceste Peugeot 406 a Škodu
Octavia Combi. Požiar autá úplne zničil. Podľa informácií zástupcu banskobystrickej
policajnej hovorkyne Ľuboša Podlesného oheň narobil škodu za 1 180 000 korún.
Vyšetrovateľ začal stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.
Horelo aj vo dvore rodinného domu v obci Veľká Ves v okrese Poltár. Škodu na zničenej
drevenej hospodárskej budove vyčíslili na 70 tisíc korún. Experti nevylúčili ani zavinenie
inou osobou.

Oheň v Banskej Bystrici narobil niekoľkomiliónovú škodu
Predbežne trojmiliónovú škodu spôsobil v stredu v noci požiar v sklade Drevokombinátu v
Banskej Bystrici. Oheň sa rozhorel krátko pred polnocou na druhom poschodí a zničil
elektroinštaláciu a statiku objektu. Pri obhliadke miesta nezistili zavinenie inou osobou.
Škodu na uskladnených drevotrieskových doskách vyčíslia až po inventarizácií. Polícia začala
stíhanie vo veci pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
Príležitostný trh „Pamiatka zosnulých“.
Mesto Banská Bystrica prostredníctvom referátu pre podnikanie a mestské organizácie
usporiadalo v dňoch od 27. 10. 2004 do 1. 11. 2004 na Nám. Š. Moysesa pred Barbakanom
príležitostný trh „Pamiatka zosnulých“. Bol spojený s predajom živých i umelých kvetov,
kytíc, čečiny, sviečok, kahancov a ozdobných predmetov sa uskutoční každý z uvedených dní
od 9. do 17. hod.
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Príležitostný trh “Vianoce 2004”.
Mesto Banská Bystrica prostredníctvom referátu pre podnikanie a mestské organizácie
usporiadalo v dňoch od 13. do 22. decembra 2004. príležitostný trh “Vianoce 2004”.
V priestoroch Námestia Š. Moysesa pred Barbakanom z uvedených dní od 9. hod do 18. hod
Vám svoje výrobky ponúkali ľudovo - umeleckí remeselníci, ponúkali i možnosť nákupov
vybraných druhov spotrebného tovaru s vianočnou tématikou a na zahriatie nechýbal
vianočný punč ani tradičné vianočné občerstvenie na pôsobivo vyzdobenom Námestí SNP.
Pojednávanie v korupčnej afére poslanca NR SR
Pojednávanie v korupčnej afére poslanca NR SR Gabriela K. a riaditeľa banskobystrického
župného úradu Milana M. po prečítaní výpovedí svedkov samosudca Okresného súdu v
Banskej Bystrici odročil na 2. decembra. Pôvodne mali byť na pojednávaní prehraté aj
nahrávky telefonátov obžalovaných a rozhovorov Gabriela K. s agentom, poslanec však
namietal, že sú účelovo postrihané. Súd preto predvolá aj znalca, ktorý nahrávky posúdi.
Gabriel K. a Milan M. sú obžalovaní z trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej
výhody. Dopustili sa ho podľa obžaloby minulý rok, keď si v súvislosti so zákazkou BBSK na
prístavbu telocvične strednej školy v Žiari nad Hronom vypýtali od konateľa firmy
Technotrade Juraja Hromadu províziu päť percent zo základného rozpočtu stavby a 10 percent
zo zvýšenia. Hromada, ktorý začal spolupracovať s políciou ako agent, im 25. novembra v
krajskej kancelárii HZDS v Banskej Bystrici odovzdal v obálke pol milióna korún. Vzápätí
ich zadržala polícia. VZ

Na pojednávaní s Gabrielom K. čítajú listinné dôkazy Na

Okresnom súde v Banskej Bystrici čítaním výpovedi svedkov a listinných dôkazov pokračuje
hlavné

pojednávanie s

poslancom

NR

SR

Gabrielom

K.

a

riaditeľom

Úradu

Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Milanom M., obžalovanými z korupcie.
Počas štvrtkového pokračovania pojednávania vypovedalo pred súdom 16 svedkov. Medzi
nimi aj poslancova dcéra Kristína K., zamestnanci Úradu BBSK a vyšetrovateľ.
Gabriel K. a Milan M. sú obžalovaní z trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej
výhody. Dopustili sa ho podľa obžaloby minulý rok, keď si v súvislosti so zákazkou BBSK na
prístavbu telocvične strednej školy v Žiari nad Hronom vypýtali od konateľa firmy
Technotrade Juraja Hromadu províziu päť percent zo základného rozpočtu stavby a 10 percent
zo zvýšenia. Hromada, ktorý začal spolupracovať s políciou, im 25. novembra v krajskej
kancelárii HZDS v Banskej Bystrici odovzdal v obálke pol milióna korún. Vzápätí ich
zadržala polícia. Vypočúvaním svedkov na Okresnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo 4.
novembra hlavné pojednávanie s riaditeľom Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
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(BBSK) Milanom M. a poslancom Národnej rady SR Gabrielom K. Obžalovaní sú z trestného
činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody v spolupáchateľstve.Dopustili sa ho podľa
obžaloby minulý rok, keď si v súvislosti so zákazkou BBSK na prístavbu telocvične strednej
školy v Žiari nad Hronom vypýtali od konateľa firmy Technotrade Juraja Hromadu províziu
päť percent zo základného rozpočtu stavby a 10 percent zo zvýšenia. Pred súd ako svedok
predstúpil aj predseda BBSK Milan Marčok. Uviedol, že výberové konania na stavby boli
plne v kompetencii riaditeľa Úradu BBSK Milana M., ktorý aj zostavoval výberové komisie.
Po vypuknutí úplatkárskej kauzy dal Marčok vypracovať nezávislý audit. Podľa neho riaditeľ
žiarskej Združenej strednej školy služieb Jaroslav Hlaváč pri schvaľovaní doplnkových
zmlúv, ktoré zvýšili rozpočet z pôvodných 17 miliónov na 21 miliónov porušil rozpočtovú
disciplínu. Neodvolal som ho však, pretože nedokážem posúdiť mieru závažnosti tohto
porušenia, uviedol Marčok. Dodatkov k pôvodnej zmluve o dielo s firmou Technotrade sa
týkali aj výpovede ďalších svedkov pracovníkov Úradu BBSK. Obhajoba sa snažila dokázať,
že obžalovaní nevedeli o zvýšení rozpočtu a nemohli si preto pýtať z tohto zvýšenia 10
percent.

Odborné prílohy
Výročné správy:
Organizácia: Štátna galéria v Banskej Bystrici
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Typ hospodárenia: príspevková organizácia
Miesto konania verejného odpočtu: Štátna vedecká knižnica BB, II. poschodie
Čas konania verejného odpočtu: 31.3.2005 o 14.00 hodine
Výročná

správa

je

na

internetovej

stránke

MK

SR:

www.culture.gov.sk/odpocty/odpocty.html
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:www.isternet.sk/sgbb
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Hlavné skupiny úžívateľov výstupov organizácie

1.1.

Identifikácia organizácie

Názov: Štátna galéria v Banskej Bystrici
Sídlo: 975 90 Banská Bystrica, Dolná 8
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľka: PhDr. Alena Vrbanová
Členovia vedenia: Ing. I. Konkoľová, H. Hudcovičová
Telefón: 048 – 41 241 67 (sekretariát)
Fax: 048 – 41 241 67, 048 – 412 60 80
e-mail: sgbb@isternet.sk
adresa internetovej stránky organizácie: www.isternet.sk/sgbb
Hlavné činnosti:
1. Tvorba, ochrana a sprístupňovanie zbierok ako súčasti kultúrneho dedičstva
2. Výskumná a vedecko-výskumná činnosť
3. Realizácia výstav výtvarného umenia
4. Edičná a publikačná činnosť
5. Kultúrno - výchovná práca
6. Dokumentácia
7. Rozpočtové, ekonomické a účtovné činnosti
2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslanie: Výskum, mapovanie, umenovedná reflexia a dokumentácia, zhromažďovanie a
ochrana diel výtvarného umenia ako súčasti kultúrneho dedičstva štátu formou sústavného
výskumu a prezentácie významných výtvarných hodnôt 20. storočia a súčasného umenia
( slovenského, regionálneho a zahraničného v oblasti voľnej grafickej tvorby a aktuálneho
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umenia ).
Hlavným výstupom plnenia poslania ŠG BB je tvorba a ochrana zbierkového fondu
a jej umelecko-historické spracovanie, dokumentácia, prezentácia a popularizácia.
Ďalšími výstupmi sú potom tvorba výstav a expozícií, edičná práca a odborná publikačná
činnosť, kultúrno-výchovné pôsobenie a vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia a jeho
kontextov.
Strednodobý výhľad organizácie:
ŠG BB bude naďalej pokračovať v napĺňaní svojho hlavného poslania – t. j.
tvorbe, ochrane a sprístupňovaní zbierkového fondu, jeho sústavnej prezentácii interpretácii
a jeho umelecko-historickom spracovaní.
Potrebné je zvýrazniť edičnú činnosť v podobe vydávania katalógov a publikácií.
Strednodobým cieľom je naďalej dobudovanie priestorov depozitára
(doplnenie závesných

systémov a ďalších prvkov vybavenosti) a tiež zabezpečenie

elektronickej dokumentácie zbierkového fondu.
Tvorba expozícií a výstavných projektov:
Príprava Stálej expozície slovenskej grafiky 20.storočia je plánovaná na r. 2006
pri príležitosti 50.výročia založenia Štátnej galérie v B. Bystrici v priestoroch ŠG
na Dolnej 8 – Bethlenov dom s plochou 750m2. V r. 2005 je nevyhnutné prikročiť k opravám
určených interiérov výstavných priestorov, zavlhnutých suterénov na Dolnej 8 ( klubovňa,
šatňa a sociálne zariadenia) a zabezpečiť tiež výrobu nových inštalačných prvkov – panely,
pulty, rámy a informačný systém do expozície.
Vo výstavných priestoroch, osobitne v Stálej expozícii D. Skuteckého a na Nám. Š. Moysesa
25, je potrebné inštalovať kamerový bezpečnostný systém.
Oblasť medzinárodných stykov a prezentácie v slovenského umenia v zahraničí
bude treba cielene budovať a finančne podporovať s ohľadom na vstup Slovenska
do EU, ako aj špecializáciu ŠG na oblasť medzinárodnej grafickej tvorby.
Personálne dobre podchytené oddelenie kultúrno-výchovnej práce bude naďalej
potrebné dobudovať a to hlavne v oblasti materiálno-technického zabezpečenia
( videotechnika, zriadenie klubovej miestnosti, edičné materiály pre školy, masmédiá a
verejnosť ).
V oblasti personálnej je potrebné prijatie 2 pracovníkov do pozícií:
Umenovedec a kurátor zbierok, správca počítačovej siete.
V oblasti investičnej činnosti je potrebné prioritne zabezpečiť opravy a renováciu interiérov
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výstavných priestorov vo všetkých troch budovách ŠG:
- výmena podláh a okien na Nám.Š. Moysesa 25, výmena soc. zariadení
- oprava omietok, podláh a suterénov výstavných priestorov na Dolnej 8
- kamerový bezpečnostný systém, ozvučenie výstav. priestorov
- oprava vnútorných omietok a náter strechy na Hornej 55
- rekonštrukcia záhrady – exteriér Stálej expozície D. Skuteckého na Hornej 55
Neposlednou oblasťou bude skvalitnenie propagácie činnosti smerom k širokej verejnosti –
PR, ako aj oblasť odbornej publikačnej činnosti.
V oblasti personálnej práce budú potrebné investície do vzdelávania – kurzy
práce s PC, cudzích jazykov a menežmentu v oblasti podpory kultúry.
V oblasti ekonomiky a legislatívy zasa príslušné školenia.
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Štátna galéria v B. Bystrici nemala na rok 2004 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR
v zmysle uznesenia vlády SR č.1067 zo dňa 20. 12. 2000.
4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
Tabuľka č. 4.4.1
Činnosti/produkty organizácie:

(v tis. Sk)
Náklady * na

Náklady kryté z:

Iných
zdrojov
transferu Výnosov **
2
3
4
259
111
44
37
200
70
60
503
218
60
zahŕňajú priame a nepriame náklady celkom.
Bežného Tržieb a

A
1
Realizácia výstavných projektov
370
Edičné tituly
81
Tvorba zbierky – akvizície
330
SPOLU
781
Pozn.: * Náklady na činnosť/produkty v sebe

**Iné zdroje – prijaté od iných subjektov, formou daru alebo grantu.
Dary umelcov do zbierkového fondu v čiastke: 60 tis. Sk
Z toho: 3 grafické listy od S. Filku á 10 tis.Sk = 30 tis.Sk
3 grafické listy od K. Fulierovej á 3 tis.Sk = 9 tis. Sk
4 digitálne printy od C. Blaža spolu v hodnote = 21 tis.Sk
Nepriame náklady neuvádzame.
Dátum: 18.2.2005
Spracovali: Mgr. Spišiaková, Ing.I. Konkoľová
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Tabuľka č. 4.4.2. Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2004 a porovnanie s rokom 2003
Ukazovateľ
2003
A
1
Tvorba zbierky –prírastky
34
Počet realizovaných výstav
20
Počet návštevníkov výstav 11 245

2004
2
22
19
11 222

Index (2/1)
3
- 12
-1
-23

a expozície
Počet edičných titulov
Lektoráty, prednášky

6
152

+4
+ 69

edukačné podujatia
Počet
reprízovaných 8

1

-7

vlastných výstav
Vlastné výstavy v zahraničí

0

-1

2
a iné 83

1

Komentár:
Tvorba zbierky – fyzický nárast prírastkov v r. 2004 evidujeme ako znížený v porovnaní s
rokom 2003. Z prostriedkov programu 07G02 – Akvizície zbierkových predmetov
( Rozpočtové opatrenie MK SR č.5 KT) v objeme 200. tis.Sk bola v čiastke120.tis.
financovaná maľba S. Balka a 80. tis.Sk maľba z pozostalosti A. Klimu. 70 tis.Sk bolo
použitých na akvizíciu z fondu reprodukcie ŠG na dofinancovanie 7 ks z grafického albumu
autora S. Filku, ktorý úplne absentoval v zbierkovom fonde ŠG do r. 2003.
Zvyšná suma predstavuje akvizície – dary od autorov z oblasti súčasnej slov. grafiky
v nadväznosti na posledný - 15. ročník celoslovenskej výstavy Súčasná slov. grafika v r.
2002/2003. Dary v r. 2004: 10 v hodnote: 60 tis.Sk.
Akvizície 2004 sumárne:
Nákup diel: 270 tis.Sk = 9 diel
Dary od autorov: 60 tis.Sk = 10 diel
Spolu hodnota akvizícií v r. 2004: 330 tis. Sk
Návštevnosť: Minimálny pokles návštevníkov výstav a podujatí ŠG bol spôsobený výrazne
menším počtom reprízovaných výstav oproti r. 2003.
V r. 2004 bola reprizovaná len 1 výstava – projekt domáceho aktuálneho umenia This Is My
Place v Galérii J. Koniarka v Trnave ( návštevnosť 450 osôb).
Vysoký nárast návštevníkov v r. 2004 evidujeme v oblasti návštevnosti kultúrno-výchovných
a edukačných podujatí. V r. 2004 ich bolo spolu: 3290 osôb.
Počet edičných titulov: Hoci ide v r. 2004 o zvýšenie počtu titulov z 2 na 6 ide o menšie
príspevky ŠG na spolufinancovanie katalógov a skladačiek k výstavám:
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Juraj Poliak – autorský katalóg, Prerušený obraz – skladačka k výstave,
Ilona Németh – autorský katalóg, Miroslav Brooš – autorský katalóg, Robert Urbásek –
autorský album, plagát k Stálej expozícii D. Skuteckého a ŠG tiež financovala
Prípravné práce na katalóg k Stálej expozícii D. Skuteckého, ktorý bude vydaný
v r. 2005.
V r. 2004 výrazne vzrástli edukačné a kultúrno-výchovné podujatia a záujem
najmä školskej mládeže o ne. Táto pracovná pozícia bola kvalifikovane obsadená na plný
úväzok od 1.9.2003, čo sa priaznivo odrazilo v práci s verejnosťou.
Dátum: l8. 2. 2005
Spracovala: dr. Vrbanová, riaditeľka
5.5. Rozpočet organizácie
Tabuľka č. 5.5.1
Ukazovateľ

v tis. Sk
Skutočnos Schválený Upravený Skutočnos Z toho
ť
rozpočet Rozpočet ť
z
2003
2004
2004
2004
transferu

a B
1
Výnosy spolu (6..)
7 380
Z toho:
B Prevádzková dotácia
6 688
(691)
Tržby
za
predaj 633
(601+602)
Z toho
510
Tržby z prenájmu
Iné ostatné výnosy
59
A tržby (649 + 651)
Náklady spolu (5..)
7 361
Z toho:
Spotrebované nákupy 1 429
(50)
Služby
2 534
(51)
Z toho:
10
Reprezentačné (513)
Osobné náklady
3 180
(52)
Z toho:
2 233
Mzdové náklady (521)
Dane a poplatky
7
(53)
Ostatné náklady
112
(54)
Odpisy,
predaný 99
majetok, rezervy.. (55)

2
5 540

3
6 244

4 939

5 525

533

615

417

4
6 276

%
čerpania
4:3

5
5 525

6
100,5

5 525

100,0

584

-

95,0

499

454

-

91,0

68

104

167

-

160,6

4 939

6 244

6 262

5 525

100,3

1 381

1 520

1 472

1 407

96,8

592

1 029

1 069

796

103,9

6

6

11

6

110,0

3 349

3 406

3 386

3 220

99,4

2 345

2 412

2 399

2 269

99,5

7

7

12

-

171,4

121

121

151

17

124,8

90

161

143

85

88,8

5 525
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Z toho:
99
Odpisy N a HIM (551)
Hospodársky
+19
výsledok ( +/- )
K Nákup NIM a HIM – 650
a spolu
Z toho menovite:
Akvizícia zbierkových 400
predmetov
Videotechnika
pre 250
hlavnú činnosť

90

161

143

85

88,8

0

0

+14

0

-

0

200

200

200

100,0

0

200

200

200

100,0

-

-

-

-

-

Dátum: 18. 2. 2005
Spracovala: Ing. I. Konkoľová, vedúca ekonómka ŠG BB
KOMENTÁR
Výnosy v ŠG predstavujú

751 tis. Sk

Tržby za vlastné výkony a tovar

584 tis. Sk

-z toho : nájomné zmluvy

454 tis. Sk

tržby za ostatné/vstupné/

97 tis. Sk

tržby za tovar/601+602+604/

32 tis. Sk

- úroky z BÚ v TB

1 tis. Sk

- iné ostatné výnosy
Z nájomných

167 tis. Sk
zmlúv za elektrickú energiu, vodné, stočné, čistenie chodníkov, EZS,

a ďalšie tržby
na základe uzatvorených zmlúv.
Komentár k nákladom
Spotrebované nákupy (50) súvisiace s hlavnou činnosťou zahŕňajú :
Náklady na materiál súvisiaci s hlavnou činnosťou, kancelárske potreby, čistiace potreby,
knihy, časopisy a noviny. V tejto čiastke sú náklady na PHM pre SMV vo výške 40 tis. Sk.
DHM : nákup bol realizovaný v čiastke 48 tis. Sk ( videá, sluchadlá, PC s príslušenstvom).
Spotreba energie : (502) bola v čiastke 1 199 tis.Sk oproti plánovaným 1 261 tis. Sk z toho
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Elektrická energia : 1 195 tis. Sk a vodné 4 tis. Sk. Náklady na predaný tovar sú 7 tis. Sk.
Financovanie transferu zo ŠR bolo v účtovnej skupine 50 čerpané o 32 tis. Sk menej.
Služby : ( 51) zahŕňajú náklady na údržbu a opravy v čiastke 301 tis. Sk , z toho na 24 tis. Sk
– oprava
a údržba SMU , 5 tis. Sk na opravu kopírky, videorekordéra.
Náklady na cestovné :

22 tis. Sk .

Náklady na reprezentáciu boli čerpané v čiastke 11 tis. Sk , z toho 6 tis. Sk zo ŠR.
Ostatné služby :

čerpanie vo výške 735 tis. Sk zahŕňajú náklady :

Telefóny:

110 tis. Sk

Poštovné:

32 tis. Sk

Revízie energ. zariadení : 32tis. Sk
Počítačové služby :

17 tis. Sk

Fotografické služby :

15 tis. Sk

Školenia :

17 tis. Sk

Zabezpečovací systém:

35 tis. Sk

Stočné :

33 tis. Sk

Právne služby :

60 tis. Sk

Autorské honoráre :

68 tis. Sk

Tlačiarenske služby
pre hlavnú činnosť:

145 tis. Sk

Nájom P.O.BOX :

1 tis. Sk

Nehmotný investičný
majetok :

15 tis. Sk

z toho :
nový software ekon. programov – majetok 10 tis. Sk
programové vybavenie PC
ostatné služby

5 tis. Sk
154 tis. Sk

( odvoz odpadu, čistenie chodníkov, dodávateľská preprava na hlavnú činnosť, ubytovanie
kurátorov,
cestovné výdavky kurátorov, pranie, čistenie, inzercia, služby pre hlavnú činnosť).
V roku 2004 boli vydané 3 edičné tituly, 1 bol zadaný do tlače.
Skladačka z výstavy Prerušený obraz 5 tis. Sk.
Monografický katalóg Juraj Poliak 15 tis. Sk.
Zadaný katalóg Miroslav Brooš

24 tis. Sk.
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Plagát Dominik Skutecký 15 tis. Sk.
Grafický návrh na katalóg k Stálej expozícii D. Skutecký 37 tis. Sk.
Katalógy spolu : 81 tis. Sk
Pozvánky PF - ka : 64 tis. Sk
Financovanie transferu zo ŠR bolo v účtovnej skupine 51 čerpané o 49 tis. Sk viac.
Osobné náklady : (52) boli čerpané v čiastke: 3 386 tis. Sk.
Z toho mzdové náklady : 2 399 tis. Sk , v tom zo ŠR: 2 269 tis. Sk – limit bol dodržaný.
OON boli čerpané v čiastke 19 tis. Sk .
Náklady na sociálne poistenie: 827 tis. Sk. Oproti rozpočtu boli čerpané nižšie o 6 tis. Sk ,
limit zo ŠR bol dodržaný.
Z toho tvorba sociálneho fondu : 22 tis. Sk.
Príspevok na stravné :
Náklady na dane a poplatky :

124 tis. Sk.
12 tis. Sk

Ide o daň z nehnuteľnosti, koncesionárske poplatky, poplatky pre MSÚ.
Ostatné náklady : ( 54 )

151 tis. Sk.

Pokuty a penále :

5 tis. Sk

Kurzové straty :

3 tis. Sk.

Manká a škody :

31tis. Sk.

Civilná služba :

62 tis. Sk

Poistenie majetku :

31 tis. Sk

Poplatky banke
Iné ostatné náklady :
Odpisy : ( 551).

7 tis. Sk
12 tis Sk
143 tis. Sk

Boli vykryté v plnej výške.
Daň z príjmov : ( 591 )

29 tis. Sk

V roku 2004 novelizovaným zákonom o Dani z príjmov sa ŠG stala plátcom dane z príjmov,
za tržby z prenájmu prebytočného majetku nad ročný limit: 300 tis. Sk.
Kapitálové výdavky zo ŠR :
Akvizícia zbierkových predmetov:

270 tis. Sk
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Z toho: 200 tis. Sk zo ŠR a 70 tis. Sk z vlastných zdrojov – FR.
V r. 2004 boli použité prostriedky z vlastných zdrojov – FR na EZS - 64 tis. Sk.
V B. Bystrici, 18. 2. 2005
Vypracovala: Ing. I. Konkoľová, vedúca ekonómka a Z. Hlaváčiková, účtovníčka
6.6. Personálne otázky
Počet zamestnancov:
Fyzický stav zamestnancov k 1.1. 2005 : 17
Vývoj počtu zamestnancov: V priebehu roka 2004 vzrástol počet zamestnancov o 1 fyzickú
osobu (hlavná účtovníčka)
Hlavné dôvody zmeny stavu zamestnancov v priebehu roka 2004:
Počet zrušených miest s označením funkcie a fyzický stav k 31.12. 2004:
Zrušené miesta: 0
Vytvorené miesto: hlavný účtovník
Priemerný stav zamestnancov: 16,1
Hodnotenie dodržania limitu: Stanovený limit bol 17, v počte fyzických osôb bol splnený.
Jedna vedúca zamestnankyňa a súčasne odborná pracovníčka dala k 31.7.2004 výpoveď,
jeden odborný pracovník dal výpoveď k 30.11.2004.
Od 1.8.2004 nastúpila zamestnankyňa na miesto hlavnej účtovníčky a od 1.11. 2004 nastúpila
odborná pracovníčka na miesto správa a evidencia zbierkových predmetov.
Prácu na pracovnom mieste – zriadenec biletár vykonávali občania pridelený na výkon CiS 5 občanov.
Priemerný stav zamestnancov sa z 15 ( 2003) zvýšil na: 16.1
4 zamestnanci mali v r. 2004 kumulované funkcie.
Štruktúra zamestnancov:
Riadiaci: 4 ( štatutár + 3 vedúci oddelení, od 1. 8. 2004 spolu: 3 )
Odborní: 9 ( z toho 1štatutár + 1vedúci )
Technicko-administratívni pracovníci: 9
Organizačná štruktúra organizácie:
Štatutárny zástupca - riaditeľka ŠG: 1 ( súčasne odborná pracovníčka)
Sekretariát: 2 ( sekretárka + šofér v kumulácii s technikom BOZP a CO )
Ekonomicko-hospodársky úsek: 7 (z toho 1 vedúca) + 4 (1 hlavná účtovníčka,1PAM, 3
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upratovačky, 1správa budov – kumulácia).
Umenovedný úsek: 4 (1 vedúca do 31. 7. 2004) + 3 (historik umenia do 30.11.2004, 1 k-v
pracovníčka a PR, 1 dokumentátorka+knižnica, 1 fotoarchív -kumulované miesto )
Výstavno-realizačný úsek: 8 ( vedúca +7 - z toho 3 miesta kumulované )
Personálny plán na rok 2004 a jeho plnenie:
Limit pre rok 2004 bol: 17
Plnenie: Fyzicky – 17, úväzky: 16,1
Limit pracovníkov daný v rozpočte na r. 2004:17
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov:
V r. 2004 bola táto oblasť práce saturovaná štúdiom a školeniami pracovníkov.
Kultúrno-výchovná pracovníčka absolvovala odborný workshop o súčasnom umení.
Dve zamestnankyne absolvovali školenia k Zákonu o štátnej pokladnici.
V B. Bystrici, 18.2.2005
Spracovala: A.Jakubíková, personalistka ŠG
7. 7. Ciele a prehľad ich plnenia:
Hlavnými cieľmi ŠG BB pre rok 2004 boli:
Tvorba zbierky - získavanie zbierkových predmetov:
V r. 2004 sme získali akvizície vo finančnom objeme: 375 tis.Sk
Nárast počtu diel bol v r. 2004 : 22 kusov
Ochrana zbierkových fondov:
Sprísnila sa ochrana a dôsledná evidencia zbierkových a nezbierkových diel
( pri realizácii výstav, ako aj výpožičkách),
V r. 2004 nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
Zbierkové predmety v r. 2004 neboli reštaurované.
Vedecko-výskumné úlohy:
Boli plnené podľa dlhodobého plánu a súviseli najmä s výstavnou, edičnou a publikačnou
činnosťou.
K najvýznamnejším patrili úlohy:
Moderné a súčasné umenie: 3 významné výstupy v r.2004:
S.Balko – súborná výstava a monografická publikácia
Alexander Eckerdt – súborná výstava
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Štefan Belohradský – súborná výstava
Súčasná slovenská grafika: Výstupom bola celoslovenská výstava
Digitálna a elektronická slovenská grafika.
Umenia najmladšej generácie na Slovensku:
Výstavy Trip na tri 3., S.Mikyta a J.Schlichting / Dies Natalis,
Finalisti Ceny O.Čepana za r. 2004
Martin Gerbóc – prierezová výstava
Výstavné projekty – tituly:
Na r. 2004 bolo plánovaných 16 nových výstavných titulov. Bolo realizovaných 18
/2 samostatné časti autorskej výstavy S. Balka v 2 objektoch prechádzali do r.2004/.
Jedna z výstav bola reprizovaná – projekt This is My Place v GJK v Trnave.
Návštevnosť:
Mierne bola mierne znížená oproti r.2004 z 11.245 na: 11.222 osôb
( z toho 450návštevníkov reprízy výstavy v Trnave ).
Kultúrno-výchovná práca:
V r. 2004 navštívilo špeciálne kultúrno-výchovné podujatia a lektoráty využilo
3.290 osôb. Spolu bolo realizovaných: 221 akcií a podujatí: prednášky, lektoráty,
galerijné animácie a tvorivé dielne.
Personálna oblasť: V r. 2004 nastúpila do ŠG kvalifikovaná odborná sila na
ekonomický úsek (ÚSO), a taktiež odborná VŠ pracovníčka do pozície odbornej
správy a evidencie zbierkových predmetov. Zlepšili sa tým výkony v uvedených oblastiach.
Dvaja odborní pracovníci rozviazali počas r. 2004 pracovný pomer.
Právnické služby poskytuje na základe Mandátnej zmluvy od r. 1992 JUDr.Porubský.
Počítačové a internetové služby si ŠG zabezpečuje na Dohodu o vykonaní práce.
8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2004
Celkové hodnotenie vývoja organizácie, osobitne z hľadiska odborných výkonov
/ akvizície, výskum, výstavy, kultúrno-výchovné pôsobenie /, ako aj práce s návštevníkom
a masmédiami považujeme za relatívne kvalitné – isté rezervy sú v redukovanej edičnej
činnosti. Návštevnosť je od r. 2002 približne na rovnakej
úrovni. Pohybuje sa medzi 11.000 – 12.000 osôb
Financovanie v r. 2004 bolo priaznivé vďaka 2 faktorom:
1/ vlastné zdroje príjmov resp. výnosov ( tržby z predaja vstupného a vlastných produktov,
nájomného ): 751 tis. Sk
197/314

2/ Rozpočtové opatrenia MK SR : 786 tis. Sk
Spolu získané prostriedky nad rámec pôvodného rozpočtu: + 1. 537 tis.Sk
Táto skutočnosť sa priaznivo prejavila nielen v činnosti ( 16 nových výstav, 22 nových
akvizícií zbierkového fondu, kvalitná edičná činnosť ), ale aj v obnove 3 hlavných objektov
ŠG:
1/ na Dolnej 8 – výmena vstupných dverí za elektronické, maľovanie prízemia
výstavných priestorov a 2 kancelárií.
2/ na Š. Moysesa 25 – komplexná výmena 27 závesných okenných roliet
3/ Horná 55 – maľovanie vstupného foyeru a výmena medziokenných žalúzií
Zásadné oblasti práce a plánované hlavné úlohy ŠG boli naplnené.
Najmä tvorba, ochrana a evidencia zbierkového fondu prebiehali
plynule podľa inovovaných smerníc.
Postupnosť krokov na zabezpečenie vývoja organizácie:
Získať vyhovujúce technické vybavenie na realizáciu výstavných titulov,
najmä realizáciu plánovanej Stálej expozície slovenskej grafiky 20. storočia.
Priebežne zabezpečovať obnovu 3 pamiatkových budov, v ktorých ŠG
realizuje svoju činnosť.
Rozšíriť internetovú sieť, zabezpečiť školenia pracovníkov.
Zakúpiť 2 PC, softvér na knižničnú databázu.
Zabezpečiť elektronické spracovanie zbierkového fondu: úloha dlhodobá
a je v plnení od r. 1997.
V oblasti personálneho rozvoja zlepšiť výkony zamestnancov prostredníctvom
školení a rozšírenia vybavenia PC.
9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Vedecko-výskumné: odborná obec v oblasti výskumu a dokumentácie
moderného a súčasného umenia, slovenskej a zahraničnej grafiky, súč. umenia v regióne B.
Bystrice a stredného Slovenska a v zahraničí ( galerijní, múzejní, vedeckí, publicistickí
a pedagogickí pracovníci ).
Študenti VŠ – najmä výtvarných odborov pedagogických fakúlt, Akadémie umení.
Výstav: široká verejnosť kultúrnych konzumentov – výtvarní umelci, teoretici,
žurnalisti, študenti, laická verejnosť, školy všetkých stupňov vrátane
pedagógov.
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B. Bystrica, dňa 18. 2. 2005
Za ŠG BB spracovali:

PhDr. A. Vrbanová, riaditeľka

Ekonomické ukazovatele: Ing. I. Konkoľová, vedúca ekonomického úseku
Personálne a mzdové údaje: A. Jakubíková (mzdy a personálna oblasť)
Odborné ukazovatele:
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A.
1.2.

Identifikácia organizácie

Názov: Múzeum Slovenského národného povstania
Sídlo: Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Riaditeľ: PaedDr. Ján Stanislav, CSc.
Členovia vedenia: PhDr. Mgr. Dezider Tóth – námestník riaditeľa pre odborný úsek
Ing. Miloš Klenovčan – vedúci oddelenia ekonomiky a

investičnej
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činnosti
PhDr. Daniela Baranová – vedúca historického oddelenia
Mgr. Tatiana Babušíková – vedúca dokumentačného oddelenia
Mgr. Carmen Vágnerová – vedúca kultúrno-osvetového odd.
Ján Pálka – vedúci oddelenia technických činností a informatiky
Bc. Jozef Gibala – vedúci prevádzkového oddelenia

Telefón: 048/415 20 70
Fax:

048/412 37 16

e-mail:

muzeumsnp@isternet.sk

adresa internetovej stránky organizácie: www.muzeumsnp.sk
Hlavné činnosti: Múzeum SNP je celoslovenskou ústrednou špecializovanou múzejnou,
vedeckou,

odbornou

a informačnou

organizáciou

s archívom

osobitného významu v priamom riadení Ministerstva kultúry SR,
ktorá cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky, odborne
spracúva, využíva a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej
a galerijnej hodnoty so vzťahom k dejinám slovenskej spoločnosti
v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického
a národnooslobodzovacieho boja a SNP ako významnej súčasti
európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny,
dokumentuje povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov
a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie.
Vykonáva

vedecko-výskumnú,

kultúrno-osvetovú,

edičnú

odborno-metodickú,

a informačnú

činnosť

expozičnú,
viažúcu

sa

k uvedeným dejinným udalostiam. Má celoslovenskú pôsobnosť
s medzinárodným dosahom.
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2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslanie:
Múzeum SNP v Banskej Bystrici je ústredný špecializovaný múzejný, vedecký ústav
s Archívom Múzea SNP, ktorý je zaradený do siete verejných špecializovaných archívov,
s vlastným programom výskumnej, zbierkotvornej a prezentačnej činnosti v oblasti dejín
odboja a SNP. Poslaním Múzea SNP je zhromažďovať, uchovávať, ochraňovať, vedecky,
odborne spracúvať a širokej verejnosti sprístupňovať hmotné pamiatky (múzejné zbierky),
archívne zbierky a fondy (písomné, obrazové a zvukové záznamy) viažúce sa k dejinám
slovenskej spoločnosti rokov 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického
a národnooslobodzovacieho boja a SNP, ako súčasti európskej antifašistickej rezistencie
(európskeho protifašistického odporu) v rokoch druhej svetovej vojny; dokumentuje
povojnové súdne politické procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu,
rasovej neznášanlivosti a intolerancie. Múzeum SNP zároveň poskytuje v oblasti svojej
špecializácie odborno-metodickú a poradenskú službu ostatným múzeám na Slovensku,
odborno-metodickú a poradenskú službu pre učiteľov dejepisu, žiakov základných
a stredných škôl, študentov vysokých škôl a tiež v rámci svojej špecializácie poskytuje aj pre
zahraničie odborno-poradenskú, metodickú službu a materiálovú základňu pri tvorbe
expozícií a výstav.

Strednodobý výhľad organizácie:
Múzeum

SNP aj

v budúcnosti bude

vykonávať nezastupiteľnú

dokumentovaní, vedeckom, historickom zhodnocovaní

úlohu

pri

a prezentovaní Slovenského

národného povstania, pri dokumentovaní a prezentovaní domáceho i zahraničného odboja
počas 2. svetovej vojny i osudov protifašistických bojovníkov po roku 1945. Jeho
nezastupiteľná úloha aj v budúcnosti bude spočívať nielen v odbornom a historickom
zhodnocovaní predmetnej tematiky ale aj v sprístupňovaní písomných, obrazových a
zvukových záznamov z histórie slovenskej spoločnosti počas rokov 1938 – 1945.
Rastúci záujem verejnosti o doterajšiu činnosť a odborno-metodické zhodnotenie
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výsledkov činnosti Múzea SNP ako aj stúpajúce požiadavky spoločnosti voči múzeu sú
významným faktorom, ktorý istým spôsobom ovplyvňuje a určuje ďalšie smerovania práce
odborných zamestnancov múzea, čo sa premietlo aj do Rozšírenej koncepcie a špecializácie
Múzea SNP pre 21. storočie, ktorú vypracovalo vedenie múzea.
Za veľmi dôležité považujeme, že múzeum SNP dôstojne a na vysokej kultúrnej,
spoločenskej a odbornej úrovni plní svoju nezastupiteľnú úlohu pri realizovaní a prezentovaní
štátnej kultúrnej politiky SR.
Presvedčivým dôkazom opodstatnenosti existencie a pôsobenia Múzea SNP
v budúcnosti, je aj stupňujúci sa záujem slovenskej i zahraničnej verejnosti o jeho výsledky
v oblasti vedecko-výskumnej, akvizičnej, odborno-metodickej a kultúrno-osvetovej činnosti.
Celkový počet návštevníkov 190 003 v expozíciách, na výstavách, kultúrnych, vzdelávacích
a spoločenských podujatiach múzea (4695), bádateľov (843) a výpožičiek v Archíve Múzea
SNP (6889) sú toho dôkazom.
Jednou z ciest ako plniť v budúcnosti náročné požiadavky širokej verejnosti (odbornej
i laickej) v oblasti prezentácie činnosti múzea, bola realizácia novej múzejnej expozície:
Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945, ktorá je
realizovaná tak, že má niekoľko prezentačných rovín. Jedna rovina komunikuje
s návštevníkmi prostredníctvom múzejných a archívnych zbierok, ďalšia rovina tvorí
dokumentačné ostrovy komunikujúce prostredníctvom TV plaziem a PC monitorov, v ktorých
je k dispozícii rozsiahla databáza údajov a autentických písomných, obrazových a zvukových
záznamov z predmetného obdobia slovenských a svetových dejín. Tretiu rovinu prezentácie
bude

tvoriť

dokumentačné

a informačné

centrum,

ktoré

ponúkne

návštevníkom

prostredníctvom PC databázu encyklopedicky spracovaných hesiel ( 5700) týkajúcich sa
histórie rokov 1939 – 1945 a ktoré bude možné postupne dopĺňať o nové výsledky výskumov
a historického poznania.

Toto všetko je a bude riešené na vysokej európskej úrovni po

odbornej, múzejnej, výtvarnej a technickej stránke v rámci finančných možností múzea.
Ďalšou z aktivít, zahrnutých v strednodobom výhľade múzea je i bude každoročná
edičná činnosť. Múzeum vyvinie všetko úsilie, aby sa vrátilo k periodickému vydávaniu
múzejného zborníka, po ktorom je značný dopyt v učiteľských kruhoch i v radoch študujúcej
mládeže. Rozšírená koncepcia a špecializácia Múzea SNP pre 21. storočie

predpokladá

vydávanie zásadných historických dokumentov predmetného obdobia z nemeckých,
ruských, českých a slovenských archívov.
Rozšírená koncepcia a špecializácia múzea vychádza z myšlienky, že v súčasnosti je
žiadúce rozšíriť tematické zameranie Múzea SNP predovšetkým o výskum a dokumentovanie
203/314

obdobia rokov 1945 - 1989 s prihliadnutím na charakteristické fázy tohoto obdobia. Syntézou
a komparáciou

výsledkov

výskumu

obdobia

rokov

a dokumentáciou obdobia rokov 1945 – 1989 by

1938

–

1945

s výskumom

Múzeum SNP dokumentovalo

a prezentovalo dva ideologicky rozdielne totalitné režimy. Toto si vyžiada zvýšenie počtu
odborných

pracovníkov, nové programové rozvrhnutie vedecko-výskumnej činnosti

a organizácie práce, nárast finančných prostriedkov a nové priestorové kapacity na
zbierkotvornú a expozičnú činnosť. V súvislosti so zameraním a špecializáciou na dejinné
obdobie rokov 1945 – 1989 je nevyhnutná odborná a vedecká spolupráca s Ústavom pamäti
národa.
Múzejná a archívna činnosť, komplexný historický výskum a náležitá prezentácia
výsledkov týchto činností v oblasti dejín slovenskej spoločnosti v rokoch 2. svetovej vojny,
SNP a protifašistického odporu musia byť v Múzeu SNP zachované a v súlade s európskymi
trendmi muzeológie a archívnictva budované a modernizované.
Múzeum SNP v Banskej Bystrici bude aj v budúcnosti
α) v oblasti vedecko-výskumnej činnosti:
-

pokračovať v štúdiu a bádaní archívnych materiálov spravodajského charakteru
v archívoch Ruskej federácie k problematike antifašistickej rezistencie na území SR

-

pokračovať v archívnom výskume pomoc spojencov antifašistickej koalície odboju
a SNP

-

pokračovať v riešení štátnej výskumnej úlohy: Ľudské straty a obete obyvateľstva na
Slovensku v rokoch 2. svetovej vojny štúdiom materiálov k problematike
nacistických represálií na Slovensku v r. 1944-1945 v archívoch SR

b) v oblasti akvizičnej činnosti a spracovania zbierok:
-

pokračovať v zbierkotvornej činnosti programovo zameranej na predmetné

obdobie

dejín
-

zhromažďovať,

uchovávať,

ochraňovať,

ošetrovať,

odborne

spracovávať

a sprístupňovať verejnosti múzejné a archívne zbierky z predmetného dejinného
obdobia
-

pokračovať v elektronickom spracovávaní dokumentácie zbierok a ich digitalizovaní

-

v rámci ochrany zbierkových predmetov vybuduje samostatnú expozíciu vzácnej
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ťažkej bojovej techniky z rokov 2. svetovej vojny v skanzene Múzea SNP
χ) v oblasti odborno-metodickej činnosti:
-

spolupracovať so zahraničnými inštitúciami, múzeami a organizáciami, ktoré sa
zaoberajú výskumom, dokumentáciou a prezentáciou dejín 2. svetovej vojny a
protifašistickej rezistencie ( v ČR, Poľsku, Francúzsku, Izraeli, Maďarsku, Ruskej
federácii, Holandsku, Ukrajine, SRN, Rakúsku a Bielorusku)

-

v máji pripraví konferenciu s medzinárodnou účasťou k polstoročnici činnosti Múzea
SNP

-

sústreďovať a spracúvať informácie o predmete svojej činnosti a vytvárať informačnú
bázu na poskytovanie informácií inštitúciám a širokej verejnosti

-

pokračovať v budovaní knižničného fondu odbornej knižnice

-

pokračovať v poskytovaní bádateľských a odborných poradenských služieb v Archíve
Múzea SNP pre širokú odbornú a laickú verejnosť

-

pokračovať vo vytváraní múzejných a archívnych pomôcok k zbierkam (inventáre,
katalógy, sprievodcovia)

-

poskytovať informačné, poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojím
poslaním a predmetom činností

-

pripraviť a realizovať odborné semináre a iné spoločensko-vedné podujatia za účelom
vzdelávania učiteľov a žiakov a študujúcej mládeže v predmetnom odbore

-

poskytovať odborné poradenské služby pri príprave diplomových a doktorandských
prác

-

spolupracovať s metodickými centrami školských správ, ÚR SZPB a OV SZPB pri
organizovaní seminárov, prednášok, besied a vyučovacích hodín v múzeu

-

vybavovať jednotlivé žiadosti na základe archívnych záznamov tak, aby bola
dokumentovaná odbojová činnosť zainteresovaných osôb, pokiaľ ide o účasť v SNP,
zahraničných jednotkách, o ich pobyte v nacistických väzeniach a zajateckých táboroch

δ) v oblasti expozičnej a výstavnej činnosti:
-

programovo prezentovať výsledky výskumnej, odbornej a zbierkotvornej činnosti
zamestnancov múzea prostredníctvom expozícií, výstav, sympózií, konferencií
a odborných seminárov
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-

dobudovať informačné dokumentačné centrum k stálej expozícii Múzea SNP

-

pripraviť a zrealizovať výstavu k 50. výročiu činnosti Múzea SNP

-

pripraviť výstavy s tematikou holokaustu na Slovensku v rokoch 2. svetovej vojny pre
múzeum Českej a slovenskej kultúry v Cedar Rapids a Múzeum holokaustu v New
Yorku v USA

-

organizovať a prezentovať výstavnú činnosť iných právnických a fyzických osôb
a subjektov na pôde múzea

-

na základe dohody o spolupráci s Anna Frank House v Amsterdame prezentovať na
území Slovenska dokumentárnu výstavu Anna Franková – história a dnešok

ε) v oblasti edičnej činnosti:
- pripraviť edíciu dokumentov k predmetnému obdobiu, z ktorej I. zväzok bude mať názov
Nemecké dokumenty o Slovensku a SNP
- pripraviť a vydať monografiu Východoslovenská armáda v lete roku 1944
- vydávať zborníky z príspevkov prednesených na konferenciách realizovaných v múzeu (v
slovenskom a anglickom jazyku)
- pokračovať vo vydávaní periodického Zborníka Múzea SNP
Uvedené aktivity a služby chceme smerovať širokej domácej a zahraničnej verejnosti,
ale najmä mladým ľuďom.
Plánované použitie kapitálových výdavkov v strednodobom rozpočtovom výhľade v tis.
Sk je nasledovné:
Rok :
1. Vybudovanie informačného a dokumentačného centra
2. Obsahové a tematické rozšírenie expozičnej počítačovej databázy
3. reštaurovanie ťažkej bojovej techniky v skanzene - II. etapa

2005

5 280,2 550,300,-

3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
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Organizácia nemala na rok 2004 uzavretý kontrakt s Ministerstvom kultúry SR
v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.

4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
Základné činnosti Múzea SNP v roku 2004 vyplývali z Rozšírenej koncepcie
a špecializácie Múzea SNP pre 21. storočie a z Plánu hlavných úloh Múzea SNP na rok 2004.
Dominantné postavenie mali úlohy súvisiace s výskumom materiálov, prípravou a realizáciou
stálej expozície Múzea SNP expozície úlohy odbornej evidencie, správy a ochrany zbierok ,
úlohy výchovno-vzdelávacie, prezentačné, ako aj úlohy vyplývajúce z existencie Archívu
Múzea SNP a jeho povinností, ako špecializovaného archívu, ktorý uchováva materiály
k účasti občanov v protifašistickom hnutí.

1. Vedecko-výskumná činnosť
V hodnotenom období riešili pracovníci odborného úseku 13 vedecko-výskumných úloh.
Najrozsiahlejšími a najnáročnejšími úlohami boli príprava a realizácia novej stálej expozície
múzea, výstupmi ktorých boli libreto, scenár. Konečným výstupom bola samotná expozícia
múzea: Slovensko v hnutí odporu Európy v rokoch 1939 -1945, ktorá bola verejnosti
sprístupnená 27. augusta 2004 pri príležitosti 60. výročia SNP za účasti ministra kultúry SR.
V ďalších vedecko-výskumných úlohách riešili sa tieto vedecko-výskumné úlohy:

Vedecko-výskumná činnosť
Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor Výstup

Edícia prameňov: Nemecko-slovenské vzťahy Suško, Schvarc

2002-2006 história iné

1939-45
Evanjelici v protifašistickom odboji 1939-1945

1996-2005 história štúdia

Baranová
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Ľudské straty a obete obyvateľov Slovenska v r. 2. Tóth, Stanislav

1997-2006 história iné

svetovej vojny
Dr. Jozef Tiso, predseda vlády SR
Organizačná štruktúra DP na Slovensku v r.

2004-2006 história štúdia
2003-2006 história iné

Kováčová
Schvarc

1938-45
Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy Stanislav,
v rokoch 1939 -1945
Sprievodca

a 2004

história scenár

kolektív

k zbierke

protifašistického

Tóth

spomienok

odboja

na

účastníkov Babušíková,
Slovensku Schvarcová

expozí
cie
2002-2008 archívn iné
ictvo

nachádzajúcich sa v AMSNP, inventár k časti
1.ČSA na Slovensku
Hospodárstvo I. SR (1939 – 1945)
Mičko
Vývoj štruktúry a organizácie HG 1938-45
Kárpáty
Nové formy, metódy muzeálnej komunikácie Haringová

2004-2006 história štúdia
2002-2005 história iné
2004
muzeol štúdia

s verejnosťou, s dôrazom na mládež v M SNP
Spoločensko-politické udalosti v 2. polovici 60. Odrobiňáková

ógia
2004-2006 história iné

rokov v ČSR a ich odraz vo vysielaní Krajového
štúdia ČsRo na Slovensku
Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci 2. Mičko

2004-2006 história štúdia

svetovej vojny
Súdne a politické

2004-2009 história iné

procesy

v 50.

rokoch Odrobiňáková

s účastníkmi odboja a SNP
Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 13
Vypracovala: Mgr. T. Babušíková

Výsledky výskumných úloh boli prezentované v 6 štúdiách v 10 článkoch v odbornej tlači,
prostredníctvom 9 recenzií a 8 popularizačných článkov.

2. Odborná správa zbierok, ochrana zbierok
V rámci odbornej správy zbierok bolo v roku 2004 v chronologickej evidencii
spracovaných 127 ks múzejných zbierkových predmetov a 849 ks archívnych zbierok s 360
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prírastkovými číslami. Skatalogizovaných bolo 2 074 ks múzejných a archívnych zbierok s
594 prírastkovými číslami.

Komisia na tvorbu zbierok Múzea SNP zasadala 3-krát,

ohodnotila a navrhla na kúpu predmety v hodnote 200.000,-Sk. Zbierkotvorná činnosť bola
zameraná na zbierky potrebné na dokumentáciu historických tematických celkov obdobia
rokov 1939 -1968 v pripravovanej expozícii Múzea SNP.
V rámci

ochrany

zbierkových

predmetov

bolo

vlastnými

prostriedkami

nakonzervovaných a zreštaurovaných 1 967 ks zbierkových predmetov ( materiál kov, drevo,
papier a textil) s finančným nákladom 26 218,60.-Sk, dodávateľsky bolo zreštaurovaných 6 ks
ťažkej bojovej techniky, pancierový vozeň, lietadlo Li-2 v skanzene múzea, s finančným
nákladom 506.039,-Sk. Jednalo sa o cenné a najviac poškodené zbierky, na ktorých boli
vykonané rozsiahle odborné, časovo a finančne náročné práce.
V elektronickej forme programu BACH bolo spracovaných 3 912 ks konzervátorských kariet.
Vo fotolaboratóriu bolo na základe 18 žiadaniek vyhotovených 127 ks filmových
negatívov a 493 ks fotografických pozitívov určených na dokumentáciu činnosti Múzea SNP,
na výstavné, publikačné a na prezentačno-propagačné účely múzea.
Do fondu ústavnej knižnice pribudlo 53 nových knižných titulov. Náklady na nákup
literatúry a odbornej tlače boli 14.598,-Sk. Knižnica poskytla 559 prezenčných a absenčných
výpožičiek 251 návštevníkom knižnice. V elektronickej evidencii programu

BACH

PROMUZEUM – knižnica bolo spracovaných 2 655 knižničných jednotiek. V priebehu roka
2004 bolo Múzeom SNP odpredaných 360 ks publikácií v sume 34.387,-Sk.

Akvizičná činnosť a evidencia zbierok
Prírastky
Odbor
História

prír. č. ks
360
976

Spôsob nadobudnutia
Vlastný zber Kúpa
prír. č. ks prír. č. ks
136
290 140
239

Dar
Výmena - prevod
prír. č. ks prír. č.
ks
84
447 0
0

Evidencia zbierok

V knihe prírast. zaevidované

Skatalogizované

Odbor
História

k 31.12.2004
prír. č.
118 034

prír. č.
ks
prír. č.
116 909 215 057 0

ks
218 500

Úbytok v danom roku

Vypracovala: Mgr. T. Babušíková

209/314

ks
0

3. Odborná metodická činnosť
V dňoch 30. až 31. augusta 2004 v priestoroch kinosály uskutočnilo Múzeum SNP v
spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave a Historickým ústavom SAV
Bratislava konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom: SNP - súčasť európskej
antifašistickej rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny. Konferencie sa zúčastnili a aktívne
vystúpili s referátmi historici Múzea SNP, VHÚ Bratislava, Historického ústavu SAV
Bratislava a historici z Čiech, Nemecka a Poľska. Cieľom konferencie bolo prezentovať
najnovšie poznatky vedeckého výskumu histórie protifašistického hnutia odporu na
Slovensku a v strednej Európe v rokoch 2. svetovej vojny.

Pracovníci odborného úseku v

rámci špecializovaného inovačného štúdia učiteľov dejepisu

pokračovali v organizovaní

historických seminárov pre učiteľov dejepisu základných a stredných škôl. Semináre sa
uskutočnili v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Trenčíne. Témami seminárov boli:
protifašistický odboj, nemecké jednotky na Slovensku, vojenský význam SNP, represívne
zložky Slovenskej republiky a medzinárodná účasť v SNP. V novembri 2004 múzeum
zrealizovalo pre učiteľov stredných a základných škôl odborný seminár k problematike
oslobodzovacích bojov na strednom Slovensku, súčasťou ktorého bolo vyhlásenie literárnej a
výtvarnej súťaže pre žiakov a študentov. V Archíve Múzea SNP boli poskytnuté odborné a
metodické služby pri štúdiu archívnych materiálov k diplomovým a doktorandským prácam
študentov Univerzity MB v Banskej Bystrici a Fakulty ošetrovateľstva v Banskej Bystrici
( celkom 17 študentom).
Pracovníčka kultúrno-osvetového oddelenia poskytla odborné konzultácie k diplomovej práci
študentke FF Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre.
V súvislosti s prijatím zákonov č. 305/1999, č. 105/2002 Z. z., č. 439/2002 Z. z. a č.
443/2002 Z. z. o poskytnutí jednorázového finančného odškodnenia účastníkom národného
boja za oslobodenie ... bol v Archíve Múzea SNP aj tento rok zvýšený záujem bádateľov
o štúdium archívnych zbierok a fondov. Archív písomne vybavil 200 žiadostí týkajúcich sa
odškodnenia. V hodnotenom období Archív Múzea SNP poskytol bádateľské služby 843
študujúcim a realizoval 6 885 výpožičiek.
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Ostatná prezentačná činnosť
Názov
Prednášky a besedy
Vyučovacie hodiny a prezentácie
Špecializované akcie
Iné
Spolu
Vyhotovila: Mgr. Tatiana Babušíková

Počet podujatí
12
45
23
5
85

Počet návštevníkov
430
2 120
1 373
772
4695

4. Expozičná a výstavná činnosť
Múzeum SNP malo v prvom polroku pre rekonštrukciu expozície výstavné a expozičné
priestory zatvorené. V mesiacoch január až august 2004 boli zrealizované rozsiahle stavebné
úpravy priestorov, v ktorých bola postupne inštalovaná nová stála expozícia múzea:
Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy 1939 – 1945. Výstavná činnosť múzea sa
obnovila až v druhom polroku výstavou: Svedectvá

1964 – 1968, ktorej vernisáž bola

súčasťou znovuodhalenia súsošia Obete varujú v pietnej sieni Pamätníka SNP. Do konca roka
múzeum zrealizovalo ešte dve výstavy. Múzeum SNP prakticky pre návštevníkov fungovalo
len od 27. augusta 2004. Napriek tejto skutočnosti návštevnosť v expozíciách a na výstavách
inštalovaných múzeom bola veľmi dobrá – 190.003 návštevníkov zo Slovenska, Česka,
Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Izraela, Nového Zélandu, Japonska, Ruska, Belgicka,
Talianska, Slovinska, Rakúska, Portugalska, Španielska, Mexika a z Južnej Kórei.
Na základe podpísanej dohody medzi múzeami bola v mesiacoch apríl a október
zamestnancami Múzea SNP uskutočnená repasáž Slovenskej národnej expozície v Štátnom
múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime.
Kultúrno-výchovné aktivity múzea boli zamerané na podujatia pre širokú verejnosť, najmä
pre školskú mládež. Dňa 1. júna sa v areáli múzea uskutočnilo podujatie k MDD pod názvom
Banská Bystrica deťom. Pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia
bol zrealizovaný výchovno-vzdelávací program, ktorého súčasťou boli prednášky, besedy
a dokumentárny film k predmetnej tematike. Mesiac českej a slovenskej kultúrnej
vzájomnosti pripomenul verejnosti kultúrno-vzdelávací program prednášok na tému
Slovensko-české vzťahy v období 2. svetovej vojny a Účasť českých antifašistov
v protifašistickom odboji a SNP. V novembri sa konala v múzeu beseda s A. Breuerom,
svedkom represálií nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v r. 1944-1945, spojená
s premietaním dokumentárneho filmu. Kultúrno-výchovné akcie múzea konané v decembri
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boli venované deťom, ktoré múzeum pozvalo na Mikulášske dopoludnie a Vianočné koncerty
vážnej hudby.
Expozičná činnosť
Názov expozície
Expozícia
lietadla

Adresa
Rok
Li-2 Kapitulská 23, 1969

Katalóg

Druh
spoločenskovedná

v skanzene
B.Bystrica
NKP Kalište – expoz. odboja a Kalište

1996

spoločenskovedná

faš. represálí
II. čs. samostat. paradesantná Krpáčovo

1998

pamätná izba

brigáda
Stála expozícia Múzea SNP Kapitulská 23, 2004
Slovensko

spoločenskovedná

v protifašistickom B.Bystrica

hnutí odporu Európy v rokoch
1939 – 1945
Represálie nacistov

a

prísl. Nemecká

2003

spoločenskovedná

2002

spoločenskovedná

Spoločenskovedné expozície: 5 Expozície v prírode: 0
Prírodovedné expozície: 0
Pamätné izby: 1

Nové expozície: 1
Celkový počet
expozícií: 6

POHG na Slovensku 1944-45
Tragédia slovenských Židov

Osvienčim

Výstavná činnosť
Názov výstavy, autor scenára
Inštalácia
Katalóg
Druh
Svedectvá 1964-1969, Prof. akad.sochár MSNP, 27.08.-03.10.2004 bol
vydaný vlastná
J. Jankovič
Malgorzata

Svedectvá,
Gurowska:

200ks
Cyklus MSNP, 07.10.-26.10.2004 nebol vydaný vlastná

funerálny
Vypracovala: Mgr. Tatiana Babušíková
5. Oddelenie technických činností a informatiky
Počas 1. polroka hodnoteného obdobia sa uskutočnila kompletná demontáž techniky
audiovizuálnych systémov a postupne sa osadzovali a montovali jednotlivé audiovizuálne
a výpočtové prostriedky pre nové videoprojekcie, ktoré boli 28.8.2004 uvedené do
prevádzky. Pracovníci oddelenia pokračovali v prepisoch cenných zvukových záznamov
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archívnych zbierok na CD nosiče. Realizovali dokumentáciu akcií Múzea SNP na audio
nosiče (65) a video nosiče (29). Zabezpečovali neustálu prevádzkyschopnosť EZS,
kontrolu a údržbu svetelných zdrojov v expozičných a výstavných priestoroch.
Zabezpečovali prevádzku a servis všetkých zariadení výpočtovej techniky, ako aj
bezproblémový chod softwarov a jednotlivých operačných systémov; aktualizovali
internetovú stránku múzea a zabezpečovali poradenskú a školiteľskú činnosť pre
užívateľov PC v múzeu. Realizovali kopírovanie písomných archívnych záznamov
vrátane vyhotovovania bezpečnostných kópií z archívnych zbierok a fondov.
6. Spolupráca Múzea SNP
V hodnotenom období pokračovala intenzívna spolupráca Múzea SNP s ústrednými a
okresnými orgánmi SZPB, vedeckými inštitúciami SAV, MO SR a vysokými školami a
partnerskými organizáciami v zahraničí. Aj zásluhou týchto kontaktov a aktívnej
spolupráce so spomínanými organizáciami sa dostali výsledky práce múzea do škôl a
medzi širšiu verejnosť na Slovensku i v zahraničí.
7. V oblasti budovania materiálno technickej základne sa v hodnotenom období uskutočnili
rozsiahle stavebné a rekonštrukčné práce v rámci budovania novej stálej expozície múzea
k 60. výročiu SNP. Uskutočnil sa prevoz a osadenie súsošia Obete varujú z NKP Kalište
do Pietnej siene Pamätníka SNP a osadili sa mramorové kubusy na pamiatku účasti 32
národov a národností v SNP zo štyroch kontinentov sveta. Uskutočnili sa aj rekonštrukčné
a konzervátorské práce na veľkorozmerných exponátoch v skanzene ťažkej bojovej
techniky múzea.
Tabuľka č. 4.4.1
Činnosti/produkty organizácie:

a
Vedecko-výskumná činnosť
Akvizičná činnosť
Odborná správa zbierok
Expozičná a výstavná činnosť
Odborno-metodická činnosť

(v tis. Sk)
Náklady * na

1
2 830
388
3 799
6 012
6 374

Náklady kryté z:
Bežného
tranferu

Tržieb a
výnosov

2

3
2 171
298
2 914
4 611
4 888

Iných
zdrojov*
*
4

659
90
885
1 401
1 486
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SPOLU
19 403
14 882
4 521
Pozn.: * Náklady na činnosť/produkty v sebe zahŕňajú priame a nepriame náklady celkom.
Nepriame náklady boli na jednotlivé činnosti/produkty rozdelené týmto spôsobom:
Nepriame náklady obsahujú náklady na činnosť vrcholového vedenia, technickú činnosť,
informatiku, prevádzku budov, ekonomický servis a investičnú činnosť. Do hlavných činností
organizácie boli náklady rozpočítané v pomere počtu zamestnancov jednotlivých hlavných
činností.
**Iné zdroje – prijaté od iných subjektov, formou daru alebo grantu.
Dátum: 19.2.2005
Vypracoval: Ing. Miloš Klenovčan
Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2004 a porovnanie s rokom 2003
Ukazovateľ
a
Počet

2003
1
návštevníkov

20 775

v expozícii M SNP
Počet kultúrnych podujatí
½
51
počet
návštevníkov
3 039
v Pamätníku Nemecká
Počet
návštevníkov

na 4 mes. 16 284

výstavách
Počet návštevníkov v lietadle 4 mes. 5 228
Li-2
Počet

návštevníkov 66 700

v skanzene
Počet návštevníkov

v SNE 51 552

2004
2
26 316

Index (2/1)
3
1,27

½
85
3 332

1,67
1,1

4 mes. 16 850

1,03

4.mes.

1,32

6 910

53 700

0,81

77 188

1,49

Osvienčim
Dátum: 19.2.2005
Vypracoval: Mgr.Tatiana Babušíková

5.5 Rozpočet organizácie
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Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného štátneho rozpočtu na rok 2004
zo dňa 24.11.2003 stanovil pre Múzeum SNP výšku bežného transferu v objeme
14 680 tis. Sk. V priebehu roku sa uskutočnili rozpočtové opatrenia, ktorými sa schválený
rozpis upravoval nasledovne:
RO č. 2

- kapitálové výdavky

+ 20 000 tis. Sk

- Reinštalácia expozície Múzea SNP
RO č. 2/KV

- kapitálové výdavky

+ 4 800 tis. Sk

- Premiestnenie Súsošia "Obete varujú" z Kališťa do priestorov Múzea SNP
RO č. 3/KV

- kapitálové výdavky

+ 3 250 tis. Sk

- Reinštalácia expozície Múzea SNP; finančné prostriedky z rezervy vlády SR
RO č. 4

- EK 600

+

202 tis. Sk

- z toho EK 610

+

150 tis. Sk

- finančné prostriedky uvoľnené na základe Kolektívnej dohody
o verejnej službe na rok 2004
RO č. 5/KV

- kapitálové výdavky

+ 2 000 tis. Sk

- Reinštalácia expozície Múzea SNP
RO č. 6

- zvýšenie limitu reprezentačného formou presunu v rámci kategórie 630

Úprava rozpočtovej klasifikácie kapitálových výdavkov pre investičnú akciu "Premiestnenie
Súsošia Obete varujú z Kališťa do priestorov Múzea SNP"
RO č. 7/KV

- kapitálové výdavky

+

200 tis. Sk

- Akvizícia zbierkových predmetov
Vďaka rozpočtovým opatreniam Múzeum SNP priebežne plnilo všetky rozpočtom
stanovené úlohy. Prehľad rozpočtovej situácie v priebehu roku 2004 je uvedený v Tabuľke
č. 1. Finančná situácia v múzeu je konsolidovaná, múzeum priebežne plní všetky svoje
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záväzky v termíne splatnosti. Odvody do fondu reprodukcie a sociálneho fondu boli
realizované v plánovanej výške.
Výnosy z hlavnej činnosti pozostávali v prevažnej miere z prevádzkovej dotácie –
transferu na činnosť, ktorá bola pravidelne poukazovaná na účet Múzea SNP v celkovej
výške 14 882 tis. Sk podľa schváleného rozpočtu.
Tržby z predaja (601+602) dosiahli v roku 2004 výšku 1 330 tis. Sk, čo predstavuje
zníženie oproti skutočnosti roku 2003 (1 833 tis. Sk) o 27,4 %. Bolo to zapríčinené
uzavretím Múzea SNP pre verejnosť z dôvodu realizácie novej expozície až do konca
augusta 2004.

Rozhodujúce položky tržieb v roku 2004:
vstupné
nájomné
prejazdy vnút. komunik.
publikácie
prenájom zasadačky
prenájom kinosály
xerox a fotokópie
vstupné - lietadlo
pamätná izba Krpáčovo
parkovisko
tržby za tovar

267
536
54
24
6
2
33
23
18
367
6

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku (651) dosiahli výšku 6 050 tis. Sk.
Tento výnos sme získali z predaja prebytočného majetku - nevyužitého pozemku v areáli
Múzea SNP.
Náklady na hlavnú činnosť dosiahli v roku 2004 výšku 25 317 tis. Sk, čo predstavuje
zvýšenie o 47,4 % v porovnaní s rokom 2003 (17 173 tis. Sk). Zo štátneho rozpočtu z toho
bolo financovaných 14 882 tis. Sk. Tieto náklady boli taktiež v značnej miere zapríčinené
realizáciou novej expozície, ktorá si popri kapitálových výdavkoch vyžiadala aj značné
bežné výdavky.
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Spotrebované nákupy (50) boli vo výške 3 003 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie
oproti predchádzajúcemu roku o 9,4 %. Transferom zo ŠR bolo financovaných 2 176 tis.
Sk.
Služby (51) boli vo výške 2 136 tis. V porovnaní so skutočnosťou predchádzajúceho
roku došlo k zníženiu o 12,1 %. Transferom zo ŠR bolo financovaných 953 tis. Sk.
Osobné náklady (52) dosiahli výšku 10 951 tis. Sk, čo je zvýšenie
oproti predchádzajúcemu roku o 13,6 %. Z toho bolo transferom zo ŠR financovaných
9 547 tis. Sk. V tom mzdové prostriedky (521) v celkovej výške 7 684 tis. Sk boli zo ŠR
financované vo výške 6 954 tis. Sk.
Dane a poplatky (53) dosiahli výšku 16 tis. Sk, čo v porovnaní s predchádzajúcim
rokom predstavuje zníženie o 11,1 %. Zo ŠR boli financované v plnej výške.
Ostatné náklady (54) predstavujú iné prevádzkové náklady organizácie vo výške
3 968 tis. Sk. Zo ŠR boli financované vo výške 380 tis. Sk.
Odpisy a rezervy (55) uskutočnené v roku 2004 vo výške 4 583 tis. sa skladali
z odpisov vo výške 2 310 tis. Sk a zostatkovej ceny predaného dlhodobého hmotného
majetku (pozemku) vo výške 2 273 tis. Sk. Zo ŠR boli financované vo výške 1 810 tis. Sk.
Odpisy sú čiastočne finančne kryté (771 tis. Sk) a príslušný objem finančných
prostriedkov už bol prevedený do fondu reprodukcie.
Hospodársky výsledok Múzea SNP v roku 2004 predstavoval stratu vo výške
2 507 tis. Sk, ktorá vznikla v dôsledku viacerých neočakávaných nákladov, v prevažnej
miere súvisiacich s realizáciou novej expozície Múzea SNP. Ďalšou významnou
nákladovou položkou je aj daň z príjmu za predaj prebytočného majetku štátu
(pozemku) vo výške 660 tis. Sk (účet 591).
Limit na reprezentačné stanovené rozpočtom vo výške 40 tis. Sk bol rozpočtovým
opatrením č. 6 zvýšený formou presunu v kategórii 630 na 100 tis. Sk a bol dodržaný.
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Nákup hmotného investičného majetku financovaný z kapitálového transferu sa
uskutočnil na základe rozpočtových opatrení na rok 2004 a obsahoval 4 investičné akcie,
pričom pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške:
1. Rekonštrukcia novej expozície Múzea SNP

25 250 tis. Sk

2. Prevoz súsošia Obete varujú z Kališťa do priestorov Múzea SNP 4 800 tis. Sk
3. Akvizícia zbierkových predmetov

200 tis. Sk

Uvedené akcie boli rozdelené do 3 programov nasledovne:
1. program 07G0201

200 tis. Sk

2. program 07G020C

23 250 tis. Sk

3. program 07J0302

6 800 tis. Sk

Nákup DHM a DNM z vlastných zdrojov realizovalo Múzeum SNP s použitím
prostriedkov fondu reprodukcie. V roku 2004 bol zakúpený nasledovný dlhodobý
majetok:
PC zostava pre historické oddelenie
32 500,00 Sk
PC zostava pre prevádzkové oddelenie
32 500,00 Sk
PC zostava pre dokumentačné oddelenie
35 400,00 Sk
multifunkčné zariadenie pre sekretariát
38 400,00 Sk
PC zostava pre Informačný systém Štátnej 35 093,10 Sk
pokladnice
Pomník účasti 32 národností v SNP
1 550 000,00 Sk
Realizácia novej expozície Múzea SNP - 4 688 696,50 Sk
dofinancovanie
Spolu

6 412 589,60 Sk

Tabuľka č. 5.5.1

Ukazovateľ
a b
Výnosy spolu (6..)
Z toho:
B

v tis. Sk
Skutočnos Schválený Upravený Skutočnos Z toho

%

ť

rozpočet

Rozpočet ť

z

čerpania

2003
1

2004
2

2004
3

2004
4

transferu
5

4:3
6

16 724

16 530

16 732

22 810

14 882

136,33
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Prevádzková dotácia 14 687
(691)
Tržby za predaj
1 833
Z toho
947
Tržby z prenájmu
Iné ostatné výnosy
63
a tržby (649)
Náklady spolu (5..) 17 173
Z toho:
Spotrebované nákupy 2 745
(50)
Služby
2 431
(51)
Z toho:
40
Reprezentačné (513)
Osobné náklady
9 639
(52)
Z toho:
6 724
Mzdové náklady (521)
Dane a poplatky
18
(53)
Ostatné náklady
171
(54)
Odpisy,
predaný 2 169
majetok, rezervy.. (55)
Z toho:
Odpisy DHM a DNM 2 169
(551)
Hospodársky
- 449
výsledok ( +/- )
K Reinštalácia
novej
expozície Múzea SNP
a Presun súsošia "Obete
varujú" z Kališťa ...
Akvizícia zbierkových
predmetov
Spolu

14 680

14 882

14 882

1 700

1 700

1 330

78,24

550

550

544

98,91

150

150

528

352,00

16 530

16 732

25 317

14 882

151,31

2 176

2 176

3 003

2 176

138,01

953

953

2 136

953

224,13

40

100

117

100

117,00

11 195

11 397

10 951

9 547

96,09

8 168

8 318

7 684

6 954

92,38

241

241

16

16

6,64

155

155

3 698

380

2 385,81

1 810

1 810

4 583

1 810

253,20

1 810

1 810

2 310

1 810

127,62

0

0

- 2 507

0

20 000

25 250

29 939

25 250

118,57

4 800

4 800

4 800

100,00

200

200

200

100,00

30 250

34 939

30 250

115,50

20 000

Dátum: 17.02.2005

14 882

100,00

Vypracoval: Ing. Miloš Klenovčan

6.6. Personálne otázky
Organizácia: Múzeum Slovenského národného povstania, Kapitulská 23,
975 59 Banská Bystrica
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Zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Počet zamestnancov:
Vo fyzických osobách
36,00
49,00

k 01.01.2004
k 31.12.2004

Prepočítaný stav
40,78
49,82

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách počas roka 2004 bol: 42
zamestnancov.
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov v organizácii počas roka 2004 bol: 44,5
zamestnancov.
V priebehu roka 2004 bolo do zamestnania prijatých 20 osôb, z toho: 2
pracovníčky na dokumentačné oddelenie, 2 pracovníci na historické oddelenie, 9
pracovníkov na kultúrno-osvetové oddelenie a 7 pracovníkov na prevádzkové oddelenie.
Počas roka 2004 odišlo 20 pracovníkov, z toho: 2 pracovníčky z dokumentačného
oddelenia, 2 pracovníci z historického oddelenia, 8 pracovníkov z kultúrno-osvetového
oddelenia a 8 pracovníkov z prevádzkového oddelenia. Z uvedeného počtu 2 pracovníci
rozviazali pracovný pomer dohodou na vlastnú žiadosť zamestnanca, u ostatných
pracovný pomer skončil uplynutím určitej doby.
V priebehu roka 2004 sa do pracovného procesu v organizácii zapojili aj dve
pracovníčky, ktoré ukončili ďalšiu materskú dovolenku.
Organizácia zamestnáva 1 pracovníčku so zmenenou pracovnou schopnosťou,
ktorá pracuje na plný úväzok.
V organizácii bol počas roku 2004 základný pracovný úväzok v dĺžke 37,5 hodiny.
Pracovníci majú možnosť v súlade s Kolektívnou zmluvou uzavretou v organizácii na
rok 2004 využívať pružnú pracovnú dobu, ktorá je stanovená nasledovne: pevná časť:
od 8,00 h. do 13,00 h. pohyblivá časť: od 6,00 h. do 8,00 h. a od 13,00 h. do 16,30 h.
Priemerná mesačná mzda:
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004

9.234,- Sk
9.843,- Sk
10.526,- Sk
10.797,- Sk
12.438,- Sk
13.810,- Sk
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Štruktúra zamestnancov:
Pracovné zaradenie zamestnancov Múzea SNP k 31.12.2004
Zaradenie
Vedúci zamestnanci
Odborní zamestnanci
Administratívni

Počet
8
15
5

pracovníci
Prevádzkoví pracovníci

21

Veková štruktúra pracovníkov Múzea SNP k 31.12.2004
do 20 rokov

21 – 30 rokov
8

31 – 40 rokov
7

41 – 50 rokov
10

51 – 60 rokov
10

nad 60 rokov
14

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov Múzea SNP
Základné vzdelanie
3

Stredné vzdelanie
9

Úplné stredné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie
19
18

Organizačná štruktúra: (viď. príloha)
Činnosť Múzea SNP je zabezpečovaná nasledujúcimi oddeleniami:
Útvar riaditeľa (3 pracovníci) - útvar zabezpečuje: správnu agendu riaditeľa múzea úlohy
v oblasti personálnej práce plní úlohy na úseku vzdelávania, výchovy a zvyšovania
kvalifikácie zamestnancov zabezpečuje a koordinuje úlohy v oblasti sociálnej starostlivosti
zamestnancov zabezpečuje a usmerňuje plnenie úloh vyplývajúcich z právnych noriem,
ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vykonáva,
riadi, zabezpečuje, kontroluje a usmerňuje úlohy v oblasti CO. Zabezpečenie vnútornej
kontroly a právne služby boli počas roku 2003 vykonávané dodávateľským spôsobom.
Historické oddelenie (4 pracovníci) – rieši vedecko-výskumné úlohy buduje a odborne
spracováva zbierkový fond plánuje, organizuje, realizuje a vyhodnocuje edičnú činnosť
Múzea SNP prezentuje politické, vojenské a hospodárske dejiny Slovenska v rokoch 1938 –
1945. V súčasnosti je oddelenie v oblasti počtu pracovníkov poddimenzované a je nevyhnutné
ho do budúcnosti personálne dobudovať. Na oddelenie sa po skončení ďalšej materskej
dovolenky vrátila pracovníčka a zapojila sa do riešenia vedecko-výskumných úloh, 1
pracovník je od roku 2002 uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Počas roku 2004 2 pracovníci
rozviazali pracovný pomer dohodou. Na uvoľnené miesta odborných pracovníkov boli prijatí
2 zamestnanci.
Dokumentačné oddelenie ( 7 pracovníkov) – buduje, spracúva a ochraňuje zbierkový fond
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Múzea SNP rieši vedecko-výskumné úlohy a poskytuje poradenskú pomoc múzeám,
organizáciám, inštitúciám a jednotlivcom spravuje archív osobitného významu poskytuje
materiály na štúdium a vykonáva odborno-poradenskú činnosť pre badáteľov. V priebehu roka
2004 bol ukončený pracovný pomer u 2 pracovníčok uplynutím doby určitej. Pre
zabezpečenie plnenia úloh dokumentačného oddelenia boli 2 pracovníčky prijaté do
pracovného pomeru.
Kultúrno-osvetové oddelenie (13 pracovníkov) – plánuje, organizuje, realizuje a
vyhodnocuje všetky formy kultúrno-osvetovej činnosti

Múzea SNP zabezpečuje

prezentáciu a propagáciu Múzea SNP plánuje a vyhodnocuje expozičnú a výstavnú činnosť
Múzea SNP. Vzhľadom na legislatívne zmeny v Zákonníku práce bolo oddelenie najviac
poznamenané nárastom počtu pracovníkov. Pracovné úlohy, ktoré bolo možné riešiť v roku
2003 na základe Dohôd o pracovnej činnosti sa v roku 2004 museli zabezpečiť pracovníkmi
v pracovnom pomere. Nárast pracovníkov bol zaznamenaný až v mesiaci august 2004
z dôvodu sprístupnenia novovybudovanej stálej expozície Múzea SNP. Oddeleniu pri
zabezpečení niektorých nevyhnutných prác vypomáhajú aj občania, ktorí vykonávajú
v Múzeu SNP civilnú službu.
Oddelenie technických činností a informatiky (5 pracovníci)– zabezpečuje prevádzku
audiovizuálnej techniky, zabezpečuje elektronickú ochranu objektu, vykonáva údržbu
svetelných zdrojov, zabezpečuje prevádzku telekomunikačnej techniky, buduje a spravuje
informačný systém Múzea SNP s dôrazom na komplexné spracovanie archívnych a
múzejných zbierok.
Oddelenie ekonomiky a investičnej činnosti (5 pracovníkov) – zabezpečuje komplexnú
ekonomickú činnosť v zmysle zákona o účtovníctve a zákona č. 553/2003 Z.z. o verejnej
službe, zabezpečuje dodržiavanie finančnej a pokladničnej disciplíny v organizácii,
zabezpečuje pravidelné, včasné a správne úhrady odvodov poistného do fondov, sleduje a
zabezpečuje pravidelné úhrady záväzkov Múzea SNP, pravidelne mesačne spracováva
z podkladov výsledky hospodárenia, stará sa o pravidelné vymáhanie pohľadávok štátu,
zabezpečuje účtovné výkazníctvo, spracováva štatistické výkazy, zabezpečuje zaraďovanie,
vyraďovanie a likvidáciu nepotrebného majetku a s tým spojenej agendy, spolupracuje pri
zabezpečovaní inventarizácie majetku, vedie evidenciu a čerpanie kapitálových výdavkov
organizácie, zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov na nosičoch, na podsúvahových
účtoch vedie evidenciu prísne zúčtovateľných tlačív, komisionálneho tovaru, zabezpečuje
výdaj a evidenciu vstupeniek, skladovanie a výdaj materiálových zásob, stará sa o investičný
rozvoj organizácie. V priebehu roka 2004, v dôsledku zmeny legislatívy, pribudol
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k povinnostiam oddelenia aj styk so Štátnou pokladnicou.
Prevádzkové oddelenie (12 pracovníkov) - spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok,
zabezpečuje autodopravu, zabezpečuje všetky opravy a údržby týkajúce sa prevádzky,
zabezpečuje komplexnú výsadbu v areáli Múzea SNP a jeho údržbu, kontroluje výšky energií,
zemného plynu a energetických dodávok, zabezpečuje práce vzduchotechniky a klimatizačnej
techniky.
Organizácia sa zapojila aj do programu Absolventskej praxe. Absolventi vypomáhali
predovšetkým na kultúrno-osvetovom oddelení.
V mesiaci jún 2004 sa organizácia zapojila do Sektorového operačného programu –
Národného projektu č.V – Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou
odkázaných na dávku v hmotnej núdzi, ktorý je spolufinancovaný z Európskych sociálnych
fondov. Nezamestnaní, zapojení do uvedeného projektu, pomohli vo veľkej miere zabezpečiť
údržbu okolia Múzea SNP a ušetriť Múzeu SNP finančné prostriedky určené na údržbu.
Personálny plán na rok 2004 a jeho plnenie:
Ministerstvo kultúry SR stanovilo Múzeu SNP ako orientačný ukazovateľ limit 41
pracovníkov. Múzeum SNP k 31.12.2004 vykázalo vyšší stav pracovníkov z dôvodu zmeny
Zákonníka práce, ktorou boli zrušené Dohody o pracovnej činnosti, preto museli byť všetky
pracovné úlohy vykonávané na základe pracovných pomerov.
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov:
Organizácia počas roku 2004 umožnila 1 pracovníčke zvyšovanie kvalifikácie
dokončiť úplné stredné vzdelanie v študijnom odbore fotografia.
Organizácia sa snaží podporovať a motivovať pracovníkov z vlastných radov
k zvyšovaniu kvalifikácie a umožniť im zaradiť sa do riadiacich procesov v organizácii.
Na školenie, kurzy a semináre organizácia v roku 2004 vynaložila celkove 4.735,- Sk.
Táto čiastka predstavuje poplatky za kurzy, ktoré bolo z ekonomického, odborného a
legislatívneho hľadiska potrebné absolvovať, aby bol zaručený plynulý chod prevádzky
organizácie, pracovné semináre pracovníkov historického oddelenia a pracovníkov kultúrnoosvetového oddelenia, ktoré boli zamerané na nadviazanie kontaktov so školskými
zariadeniami. Pracovníci sú pravidelne preškolovaní v oblasti BOZP a informovaní o
zmenách legislatívy, týkajúcej sa pracovno-právnych predpisov, sociálneho a zdravotného
zabezpečenia.
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Vypracovala: 19.02.2004 Mgr. Ivana Gallová

7. 7. Ciele a prehľad ich plnenia:
Hlavné ciele Múzea SNP v roku 2004 boli stanovené Plánom hlavných úloh Múzea SNP
na rok 2004, ktorý vychádzal z Rozšírenej koncepcie a špecializácie Múzea SNP pre 21.
storočie. Ťažiskové úlohy v predmetnom roku vyplývajúce z týchto materiálov boli zamerané
najmä na:
1) Vedecko-výskumná činnosť
-

vedecko-výskumná úloha štátnej objednávky projektu Ľudské straty a obete na Slovensku
v rokoch 2. svetovej vojny – zamestnanci Múzea SNP realizovali v 1. polroku základný
štatistický výskum obetí z radov židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939
-1942, so zameraním na obete, ku ktorým došlo v dôsledku uplatňovania protižidovských
zákonov Slovenského štátu, vrátane prvej a druhej etapy deportácií v marci - októbri 1942
a september 1944 – marec 1945. Výskum bol uskutočnený v Slovenskom národnom
archíve v Bratislave, v štátnych archívoch v Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach
a v Archíve generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku. V zahraničí bol
realizovaný

výskum

v Poľsku

v Archíve

Štátneho

múzea

Auschwitz-Birkenau

v Osvienčime. V druhom polroku 2004 bol výskum zameraný na získanie základných
štatistických údajov o represáliách nacistov a príslušnikov POHG na Slovensku v rokoch
1944 – 1945. Štúdium a exerpovanie materiálov sa uskutočnilo v spomínaných archívoch
na Slovensku.
-

vypracovanie libreta a scenára novej stálej expozície Múzea SNP: Slovensko
v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945
Úloha na rok 2004 bola splnená

-

úloha Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v protifašistickom odboji v rokoch 1938
-1945, výstupy v roku 2004: vypracovanie štúdie a odborných podkladov z predmetnej
problematiky pre scenár novej expozície a články v odbornej tlači, štúdium archívnych
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materiálov
Úloha na rok 2004 bola splnená

-

úloha Štruktúra a organizácia Hlinkovej gardy v r. 1938 -1945, výstupy v roku 2004:
vypracovanie štúdie a odborných podkladov pre jednotlivé tematické celky novej
expozície, články v odbornej tlači, referát na odbornom seminári vo Zvolene, štúdium
archívnych materiálov
Úloha na rok 2004 bola splnená

-

úloha Organizačná štruktúra DP na Slovensku v r. 1938 – 1945 výstupy v roku 2004:
vypracovanie štúdie a odborných podkladov pre jednotlivé tematické celky novej
expozície, články v odbornej tlači, referát na odbornom seminári vo Zvolene, štúdium
archívnych materiálov
Úloha na rok 2004 bola splnená

-

úloha Sprievodca k zbierke spomienok v Archíve Múzea SNP, II. časť. Inventár
k spomienkam príslušníkov 1. a 2. taktickej skupiny 1. ČSA na Slovensku
Úloha na rok 2004 bola splnená

-

úloha Vypracovanie štúdie: Nové formy, metódy muzeálnej komunikácie s verejnosťou
s dôrazom na mládež v Múzeu SNP
Úloha bola splnená

2) Budovanie, správa a ochrana zbierkového fondu
-

akvizičná činnosť bola zameraná na predmetné obdobie a špecializáciu Múzea SNP
s prihliadnutím na potreby pripravovanej novej stálej expozície múzea, Komisia na tvorbu
zbierok v Múzeu SNP zasadala 3-krát a ohodnotila a navrhla na nákup zbierky v hodnote
200 000,-Sk
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-

správa zbierkového fondu Múzea SNP a Archívu Múzea SNP - do múzejného
a archívneho

zbierkového

fondu

bolo

v prvostupňovej

evidencii

v roku

2004

spracovaných 976 ks zbierkových predmetov s 360 prírastkovými číslami, z toho 127 ks
múzejných zbierok. Skatalogizovaných bolo 2 074 ks múzejných a archívnych zbierok s
594 prírastkovými číslami.
-

do fondu knižnice bolo spracovaných 53 nových titulov a v elektronickej evidencii
programu BACH bolo spracovaných 2 655 knižničných jednotiek

-

ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierok – 1 967 ks zbierkových predmetov
z materiálov: textil, papier, koža, kov a drevo bolo nakonzervovaných a čiastočne
reštaurovaných vlastnými prostriedkami, s finančným nákladom 26 218,60 Sk.
Dodávateľsky bolo zreštaurovaných 6 ks ťažkej bojovej techniky, pancierový vozeň,
lietadlo Li – 2 v skanzene múzea za 506 039,- Sk.
V elektronickej forme programu BACH bolo spracovaných 3 912 ks konzervátorských
kariet

3) Expozičná a výstavná činnosť
-

realizácia novej expozície Slovensko v protfašistickom hnutí odporu Európy v roku 1939
- 1945

-

Slovenská národná expozícia M SNP v Štátnom múzeu Auswitz-Birkenau v Osvienšime vykonaná repasáž (dvakrát)

-

realizácia 3 vlastných výstav, ktoré si prezrelo 16 850 návštevníkov

4) Edičná činnosť
-

zborník Účasť kresťanov v protifašistickom odboji v strednej Európe v rokoch 1933 –
1945 – II. časť (Postoje katolíckych a pravoslávnych kresťanov k fašizácii a nacizácii
spoločenského života v strednej Európe v rokoch 1933 – 1945 a ekumenizmus v odboji

5) Prezentačná a propagačná činnosť
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-

realizácia špecializovanych lektorských výkladov v expozíciách múzea a na výstavách

-

Otvorené hodiny (45) pre žiakov základných škôl a stredných škôl ( účasť 2 120 žiakov)

-

oslavy a kultúrny program k 60. výročiu SNP v areáli múzea (cca 15 000 osôb)

-

výchovno-vzdelávací program s prednáškami a besedami (848 študentov)

-

Ukážky modelov lietadiel a tankov z 2. svetovej vojny

-

Pamätný deň obetiam holokaustu a rasového násilia v SR, beseda s Tamarou Shachar,
výtvarníčkou, ktorá prežila holokaust (účasť 354 študentov )

-

organizovanie

tlačových

besied

k otvoreniu

expozície,

k 60.

výročiu

SNP

a k medzinárodnej konferencii SNP 1944 – súčasť európskej antifašistickej rezistencie
v rokoch 2. sv. vojny
-

propagácia v tlači 34-krát, v rozhlase 30-krát, v televízii 20-krát

-

propagácia na internete www.muzeumsnp.sk

6) Odborná a metodická činnosť
-

poskytovanie odborných špecializovaných konzultácií právnickým a fyzickým osobám
k otázkam prezentácie dejín predmetného historického obdobia

-

odborná, metodická a bádateľská služba pri štúdiu archívnych materiálov (počet
prezenčne študujúcich 843, počet výpožičiek 6 885.

-

vybavovanie písomných žiadostí súvisiacich s prijatím zákonov č. 305/1999 Z. z., č.
439/2002 Z. z. a č. 443/2002 Z. z. o poskytnutí jednorázového finančného odškodnenia
účastníkom národného boja za oslobodenie (vybavených 200 žiadostí)

-

aktívna účasť na odborných konferenciách a seminároch vlastných i organizovaných
inými inštitúciami

-

realizovanie medzinárodnej konferencie SNP 1944 – súčasť európskej antifašistickej
rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny, ktorá sa konala v dňoch 30. - 31. augusta 2004
v priestoroch Múzea SNP

-

realizovanie historických seminárov v rámci špecializovaného inovačného štúdia dejepisu
pre učiteľov základných a stredných škôl v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Trenčíne

-

odbornú študentskú prax absolvoval v Múzeu SNP jeden študent (z FF UKF v Nitre)

-

odborno-metodická pomoc k diplomovým a doktorandským prácam 17 vysokoškolákom
(UMB Banská Bystrica)

7) Styky so zahraničím a domácimi inštitúciami
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-

udržiavanie a rozvoj kontaktov a spolupráce so zahraničnými a domácimi múzeami,
kultúrnymi a spoločensko-vednými inštitúciami (Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau
v Osvienčime, Štátne múzeum Majdanek v Lubline, Národné české a slovenské múzeum a
knižnica Cedar Rapids lova USA, Centrálne múzeum Veľkej vlasteneckej vojny Moskva,
Památník Terezín, VHÚ Praha, VHÚ Bratislava a ďalšie

-

intenzívna spolupráca s ústrednými a okresnými organizáciami SZPB, vedeckými
inštitúciami SAV, MO SR, múzeami v SR, základnými, strednými a vysokými školami.
Zásluhou dobrej a efektívnej spolupráce so spomínanými inštitúciami sa dostali výsledky
činnosti múzea do pozornosti širokej verejnosti, ale najmä mladých ľudí na Slovensku i
v zahraničí.
Všetky hlavné priority, ktoré boli stanovené v Pláne hlavných úloh Múzea SNP na rok

2004 boli splnené. Hlavným cieľom každého múzea je zvýšenie záujmu návštevníkov o jeho
činnosť. Múzeu SNP sa podarilo splniť aj túto úlohu. Veľmi priaznivo sa vyvíjala návštevnosť
v Slovenskej národnej expozícii v Osvienčime (v roku 2002 - 46 995 osôb, v roku 2003 to
bolo 51 552 osôb, v roku 2004 77 188 osôb) a návštevnosť na spoločensko-vedných,
kultúrnych aktivitách realizovaných v Múzeu SNP v roku 2001 bola 13 295, v roku 2002 bola
8298 osôb, v roku 2003 bola 9 620 osôb, a za 4 mesiace roku 2004 4 695 osôb. Celkový
počet návštevníkov predstavoval v roku 2001 – 205 197 osôb, v roku 2002 to bolo 247 655
osôb a v roku 2003 260 734 osôb a v roku 2004 194 698 osôb. Treba však konštatovať, že
v hodnotenom období bolo Múzeum SNP zatvorené od januára do 25.8.2004.

8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2003
Múzeum SNP je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. V hodnotenom
období na svoju činnosť využívalo rozpočtové hospodárenie, ktoré sa odvíjalo z rozpisu
záväzných výstupov štátneho rozpočtu, ktorý stanovil pre bežný rok výšku a rozpis bežného
transferu do účtovných skupín, stanovil výšku tržieb a iných ostatných výnosov, ktoré boli
v plnej miere použité na úhradu nákladov organizácie. Zmena rozpisu záväzných
ukazovateľov bola možná len na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva kultúry SR.
Finančné zdroje činnosti Múzea SNP tvorili tri základné skupiny. Prevádzková dotácia –
transfer zo štátneho rozpočtu pokrýval náklady na bežnú činnosť múzea, náklady na
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schválené kultúrne aktivity a kapitálové výdavky. Vlastné tržby v zmysle platnej metodiky pre
príspevkové organizácie boli použité v bežnom roku na financovanie nákladov organizácie
rovnako ako prevádzkové dotácie. Fond reprodukcie hmotného majetku organizácie bol
múzeom využívaný na obnovu hmotného a nehmotného majetku organizácie.
Ľudské zdroje činnosti Múzea SNP tvorili zamestnanci múzea, ktorých počet bol doplnený
na základe konkrétnych potrieb organizácie pracovníkmi zamestnanými na dohodu
o pracovnej činnosti, alebo na dohodu o vykonaní práce.
Majetok spravovaný Múzeom SNP tvorili budovy a pozemky zverené múzeu zriaďovacou
listinou, ako aj hmotný a nehmotný investičný majetok, zbierkové múzejné, archívne
a knižničné fondy.
Múzeu sa napriek nepriaznivej situácii v sponzorskej oblasti podarilo získať
mimorozpočtové zdroje od sponzorov na dotáciu niektorých aktivít Múzea SNP.
Múzeum SNP počas svojej 49 - ročnej existencie vybudovalo v priestoroch Pamätníka
SNP postupne osem rozsiahlych stálych expozícií. Expozíciám realizovaným do roku 1995,
z pohľadu súčasného historického poznania predmetnej témy, bolo možné mnoho vyčítať.
Jednou z

príčin tohto stavu bol aj nedostatok zbierkových predmetov adekvátne

prezentujúcich obdobie 2. sv. vojny, SNP a vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 –
1945. Posun smerom k objektivizovaniu mnohých, doteraz neriešených,

problémov

v historickom poznaní priniesla expozícia rekonštruovaná v rokoch 1996 – 1997, ktorá bola
na základe výsledkov historického bádania a získavania cenných zbierkových predmetov
doplnená v rokoch 1999, o 1. a 2. audiovizuálny program v šiestich jazykových mutáciách.
Expozícia bola v r. 2000 až 2003 doplnená o nové zbierkové predmety a ikonografický
materiál.
V posledných rokoch múzeum prešlo viacerými transformačnými, ale aj organizačnými
zmenami, smerom k vyššiemu štandardu poskytovania

činností i služieb v oblasti bádania,

historického poznania a kultúrno-spoločenského pôsobenia. Vďaka rýchlemu pracovnému
tempu a neraz krajnému pracovnému nasadeniu zamestnancov múzea sa darí plniť vytýčené
prioritné úlohy programovej koncepcie prijatej na roky 1996 – 2000 s výhľadom do roku
2010.

Výsledky činnosti Múzea SNP dosiahnuté v roku 2004 múzeum

hodnotí ako úspešné s možnými rezervami v niektorých oblastiach. V prospech pozitívneho
hodnotenia výsledkov činnosti hovorí záujem verejnosti o novú expozíciu Múzea SNP. Počet
návštevníkov

v expozíciách,

na

výstavách,

kultúrno-spoločenských

podujatiach

a vzdelávacích aktivitách je priaznivý a ukazuje správnosť smerovania činností múzea.
Vedecko-výskumnú činnosť, zbierkotvornú, odborno-metodickú, kultúrno-propagačnú,
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expozičnú ako aj vzdelávaciu činnosť múzea prezentované v predošlých kapitolách je možné
hodnotiť z pohľadu múzea pozitívne.
Na činnosť Múzea SNP a Archívu Múzea SNP vplýva, a v určitej miere ju aj modifikuje,
záujem odbornej, ale aj laickej verejnosti o rozličné dejinné udalosti, obdobia a osobnosti. Aj
prijaté zákony o poskytnutí finančného odškodnenia účastníkom národného boja za
oslobodenie nútia občanov bádať v historických archívnych a múzejných prameňoch, a tak
nútia

múzeum a archív zhromažďovať konkrétne pramene, zhodnotiť ich a sprístupniť

pre širokú verejnosť.
Z analýzy činnosti Múzea SNP vyplynulo, že v najbližších rokoch je potrebné podporiť tie
úlohy a činnosti, ktoré sú už špecifikované v Rozšírenej koncepcii a špecializácii Múzea SNP
v Banskej Bystrici pre 21. storočie. V nej vedenie konfrontovalo doterajší vývoj

so

súčasnými požiadavkami i trendmi v spoločnosti a ponúklo alternatívy, ktoré Múzeum SNP
zaradia medzi účinné zložky súčasných premien spoločnosti a diania v nej. Múzeum bude
prostredníctvom svojich činností prínosom pre 21. storočie. Jeho múzejná, akvizičná,
archívna

dokumentačná,

vedecko-výskumná, expozično-výstavná,

edičná

a výchovno-

vzdelávacia činnosť by mala pokrývať obdobie fašizmu, rezistencie a SNP v európskom
kontexte, obdobie 2. svetovej vojny, povojnové súdne procesy a rehabilitácie povstalcov,
všetky zlomové spoločensko-politické opozity obdobia komunistickej diktatúry a mapovať
a dokumentovať

súčasné

prejavy

neofašizmu,

xenofóbie,

rasovej

neznášanlivosti

a intolerancie v kontinuite súvislostí s ich koreňovou základňou. Toto všetko je dnes výsostne
aktuálne a nevyhnutné aj z pohľadu potrieb ďalšieho vývoja našej spoločnosti k pluralitnej
demokracii a jej začlenenia sa do európskych demokratických štruktúr.
V najbližšom období je potrebné dobudovať dokumentačné a informačné centrum, ktoré
návštevníkom ponúkne databázu encyklopedicky spracovaných hesiel týkajúcich sa histórie
rokov 1939 – 1945 a pustiť sa do rekonštrukcie skanzenu
(zastrešenie ťažkej bojovej techniky, ochrana pred vandalmi).
V oblasti ochrany zbierok naliehavou úlohou zostáva vybudovanie reštaurátorských
laboratórií vo vyhovujúcich priestoroch s adekvátnym technickým vybavením.
V oblasti edičnej a publikačnej sa dostáva do popredia otázka pravidelného publikovania
štúdií, monografií, recenzií vo vlastnom periodickom zborníku, ktorého sa už niekoľko rokov
domáhajú aj učitelia a študenti.
Výsledky činnosti a nároky kladené na múzeum si vyžadujú personálne posilniť odborné
a vedecké činnosti v múzeu a v archíve.
V blízkej budúcnosti je potrebné zbaviť sa praxe považovať návštevníka za pasívneho
230/314

konzumenta muzeálnych činností a prostredníctvom

nových expozičných a výstavných

foriem viesť s ním dialóg. Hlavným cieľom našej pozornosti je mladá generácia. Ťažisko
pôsobenia múzea na vedomie mladej generácie nespočíva len vo sfére vzdelávania
a osvojovania si poznatkov, ale aj vo sfére globálneho, špeciálne emociálneho pôsobenia.
Z pohľadu možností historického poznania je prínos Múzea SNP pre širokú odbornú
i laickú verejnosť jednoznačne pozitívny.

9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Hlavné skupiny užívateľov výstupov činností (vedecko-výskumnej, akvizičnej,
expozičnej, výstavnej, odborno-metodickej, kultúrno-osvetovej, prezentačnej a edičnej) Múzea
SNP tvoria:

1. Návštevníci Múzea SNP patria medzi najpočetnejšiu skupinu užívateľov výstupov činností
múzea. Tvoria ju mladí ľudia (väčšinou žiaci základných škôl a študenti stredných i
vysokých škôl), ale aj široké spektrum

dospelých

návštevníkov zo Slovenska i zo

zahraničia (tržby zo vstupného tvorili 15,6 % z celkových výnosov a tržieb).
Podstatné je, že v ostatných rokoch sa počet užívateľov v rámci tejto skupiny zvyšuje.
2. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a redakcia Bojovník
Tvoria ďalšiu užívateľskú skupinu výstupov činností múzea. Pôsobnosť týchto inštitúcií je
o. i. postavená na úzkej spolupráci s Múzeom SNP, keďže činnosť zväzu a redakcie je
úzko spätá s národnou históriou obdobia, ktoré po muzeálnej stránke obhospodaruje
Múzeum SNP. Je len prirodzené, že spolupráca múzea s ňou bude mať prioritu aj
v budúcnosti.
3. Orgány štátnej správy a miestnej samosprávy
Pilierom bola a mala by aj zostať

spolupráca Múzea SNP s Ministerstvom kultúry,

Ministerstvom školstva, Ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvom obrany.
Múzeum SNP vidí svoje postavenie v tejto spolupráci predovšetkým v polohe partnera
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vykonávajúceho odborné servisné služby podporujúce záujmy štátnej kultúrnej politiky
(napr. vypracovávanie podkladov pre rokovania so zahraničnými partnermi v oblasti
kultúry, návrhov na kultúrne aktivity vo vzťahu k zahraničiu, odborná príprava expozícií a
výstav pre zahraničie, metodické pôsobenie a odborná pomoc organizáciám a inštitúciám
v SR, školám, vojenským útvarom, kultúrno-spoločenským zariadeniam a pod.).
Dôležité miesto patrí ďalej spolupráci múzea s krajskými, okresnými, mestskými a
obecnými úradmi najmä pri organizovaní spoločných podujatí (konferencie,
semináre, oslavy výročí SNP a oslobodenia, mítingy, kultúrno-spoločenské
aktivity atď.), kde sa ukazujú možnosti spolufinancovania, resp. inej materiálnej
podpory (napr. propagácie). Pôjde predovšetkým o spoluprácu s KÚ, OÚ a MsÚ
v Banskej Bystrici.
4. Vedecké ústavy a vysoké školy
VHÚ Armády SR, HÚ SAV, Politologickým kabinetom SAV, VHÚ – Vojenské múzeum
Svidník, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici, Vojenská akadémia v L. Mikuláši. Formy
užívania výstupov a formy spolupráce: spoluúčasť pri poriadaní sympózií, konferencií a
seminárov, vydávaní publikácií, súborov dokumentov, ďalej poskytovanie možnosti štúdia
v Archíve a knižnici Múzea SNP, odborno-metodická pomoc pracovníkov múzea
študentom vysokých škôl pri seminároch a diplomových prácach, uskutočňovanie
modelovaných vyučovacích hodín dejepisu v expozícii múzea, odborná prax študentov
v Múzeu SNP, preklady dokumentov z cudzích jazykov a i.
5. Múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie, médiá
Poskytovanie odborno-metodickej pomoci z predmetnej oblasti jednotlivým múzeám
v SR a v zahraničí i ďalším kultúrnym inštitúciám a rôznym médiám vo všeobecnosti.
6. Nadácie a kultúrno-spoločenské organizácie
Spolupráca Múzea SNP s týmito organizáciami sa orientovala na organizovanie
spoločných podujatí, na ktoré

múzeum poskytlo priestory a techniku. Do úvahy

v súčasnosti prichádzajú: Aliance Francaise, Nadácia Friedricha Eberta, Francúzske
kultúrne stredisko v Bratislave, stredisko EÚ pre program PHARE, Poľské informačné
stredisko v Bratislave (uvedené najmä vo vzťahu k zahraničiu); Židovská náboženská
obec, Nadácia Charty 77, Nadácia M. Šimečku a i.

232/314

7. Zastupiteľské úrady v SR
Spolupráca múzea s týmito úradmi bola najmä vo vzájomnej súčinnosti pri aktivitách
Múzea SNP v jednotlivých krajinách (napr. pri poriadaní výstav, organizovaní
konferencií s medzinárodnou účasťou, získavaní odbornej literatúry a pod.), uzatváraní
dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, výmene pracovníkov (stáže) atď. Na
základe doterajšej praxe a výhľadového plánu Múzea SNP sa spolupráca orientuje na
zastupiteľstvá týchto krajín: Česká republika, Ruská federácia, USA, Veľká Británia,
Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Izrael (vo Viedni),
Juhoslávia, Chorvátsko, Slovinsko, NSR, Holandsko, Taliansko, Kanada, Ukrajina a
Bielorusko.

Vypracovala: Mgr. Tatiana Babušíková
B.
Ι.

Hodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2004
Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov ŠR a hospodárenie organizácie

1. Záväzné ukazovatele organizácie
1.1 Bežný transfer
Tabuľka č. 1
Schválený rozpočet na rok 2004 stanovil výšku bežného transferu financovaného zo
štátneho rozpočtu vo výške 14 680 tis. Sk. V priebehu roku 2004 bol tento rozpočet
upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:
RO č. 2

- kapitálové výdavky

+ 20 000 tis. Sk

RO č. 2/KV

- kapitálové výdavky

+ 4 800 tis. Sk

RO č. 3/KV

- kapitálové výdavky

+ 3 250 tis. Sk

RO č. 4
RO č. 5/KV
RO č. 6

- EK 600

+

202 tis. Sk

- z toho EK 610

+

150 tis. Sk

- kapitálové výdavky

+ 2 000 tis. Sk

- presun v rámci EK 630

Úprava rozpočtovej klasifikácie kapitálových výdavkov
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RO č. 7/KV

- kapitálové výdavky

+

200 tis. Sk

V priebehu roku 2004 bol rozpočet čerpaný nasledovne:
-

Spotrebované nákupy v roku 2004 dosiahli výšku 3 003 tis. Sk.

-

Služby v roku 2003 dosiahli výšku 2 136 tis. Sk. Limit na reprezentačné, stanovený
rozpočtom vo výške 40 tis. Sk, bol rozpočtovým opatrením č. 6 zvýšený formou
presunu v kategórii 630 na 100 tis. Sk a bol vyčerpaný v plnej výške. Cestovné
domáce dosiahlo výšku 35 tis. Sk a cestovné zahraničné 115 tis. Sk. Rozpis
zahraničných pracovných ciest je uvedený v Tabuľke č. 9.

-

Osobné náklady
Tabuľka č. 2
Na rok 2004 nebol daný záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov, ale len orientačný
ukazovateľ - 41 zamestnancov. Priemerný počet zamestnancov za rok 2004 bol 42.
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov je uvedený v Tabuľke č. 2.
Mzdové náklady (521) dosiahli v roku 2004 výšku 7 684 tis. Sk. Na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru z toho bolo 369 tis. Sk.

-

Dane a poplatky v roku 2004 pozostávali z nasledovných položiek:
daň z nehnuteľností

7 tis. Sk

daň z úrokov

8 tis. Sk

ostatné nepriame dane a poplatky 1 tis. Sk
-

Ostatné náklady v roku 2004 dosiahli výšku 3 968 tis. Sk a pozostávali
z nasledovných položiek:
Ostatné pokuty a penále
Úroky
Iné ostatné náklady

-

33 tis. Sk
2 tis. Sk
3 933 tis. Sk

Odpisy DHM a DNM dosiahli v roku 2004 výšku 2 310 tis. Sk. Odpisy sú
finančne kryté vo výške 771 tis. Sk a príslušná čiastka bola prevedená z bežného
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účtu na fond reprodukcie.
-

Náklady na prevádzku budov
Tabuľka č. 11
Náklady na prevádzku budov uvedené v Tabuľke číslo 11 predstavujú náklady
energií, údržby, opráv, upratovania, revízie technických zariadení, revízie PO a
BOZP, prevádzku elektronického zabezpečovacieho systému a elektronickej
protipožiarnej signalizácie, odvoz odpadov, opravy budov, mzdové náklady
vrátane zákonného sociálneho poistenia a zákonných sociálnych nákladov
na zamestnancov múzea, ktorí prevádzku zabezpečujú. Odpisy budovy Múzea sa
nevykonávajú, nakoľko je národnou kultúrnou pamiatkou. V odpisoch sú
uvedené len tie objekty, ktoré nie sú kultúrnou pamiatkou.

1.2 Kapitálový transfer
Tabuľka č. 4
Schválený kapitálový transfer pre rok 2004 obsahuje 3 investičné akcie v celkovej
sume 30 250 tis. Sk. V priebehu roku 2004 sme z kapitálového transferu vyčerpali
prostriedky v plnej výške. Podrobný rozpis je v tabuľke.
2. Hodnotenie dosiahnutých výnosov
Výnosy z hlavnej činnosti pozostávali v prevažnej miere z prevádzkovej dotácie –
transferu na činnosť, ktorá bola pravidelne poukazovaná na účet Múzea SNP
v celkovej výške 14 882 tis. Sk.
-

Tržby z predaja (601+602) dosiahli v roku 2004 výšku 1 330 tis. Sk. Rozhodujúce
položky tržieb boli nasledovné :
vstupné
nájomné
prejazdy vnút. komunik.
publikácie
prenájom zasadačky
prenájom kinosály
xerox a fotokópie
vstupné - lietadlo

267
536
54
24
6
2
33
23
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-

pamätná izba Krpáčovo
18
parkovisko
367
tržby za tovar
6
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku (651) dosiahli výšku 6 050 tis. Sk.
Tento výnos sme získali z predaja prebytočného majetku - nevyužitého pozemku
v areáli Múzea SNP.

3. Hodnotenie fondov organizácie
Sociálny fond

stav k 01.01.2004

83 225,57 Sk

tvorba

88 797,27 Sk

čerpanie

106 780,50 Sk

stav k 31.12.2004

65 242,34 Sk

číslo účtu: 7000069608/8180
Rezervný fond

stav k 01.01.2004

19 832,64 Sk

tvorba

12,39 Sk

čerpanie

14 263,50 Sk

stav k 31.12.2004

5 581,53 Sk

číslo účtu: 7000069632/8180

Fond reprodukcie

stav k 01.01.2004

1 654 602,58 Sk

tvorba
v tom:

38 661 948,51 Sk
odpisy
2 103 277,00 Sk
kapitálový transfer zo ŠR
30 340 232,90 Sk
vyradenie pozemku - predaj 6 050 000,00 Sk
omyl - opravené
1 000,00 Sk
oprava účtovania
72 813,92 Sk
DHM jednorazovo odpísaný 189 267,00 Sk
zúčt. KV limitiek + zúčt. - 95 672,21 Sk
Kalište
(vratka fin.
prostriedkov)
kreditný úrok

čerpanie

1 029,90 Sk
37 172 624,60 Sk
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v tom: zbierky
oprava exponátov - tanky
fa 63,72 - nová expozícia
DHM - JO
fa 250,266,276,297,299,319
fa 497,98,517,421
oprava účtovania
vyúčtovanie k prefinanc. DHM
vyúčtovanie k prefinanc. DHM
vyúčtovanie k prefin. expozície
halier. vyrovn. z obstarania
úroky
omyl - opravené
poplatok za transakcie
stav k 31.12.2004

200 000,00 Sk
198 434,00 Sk
4 510 077,60 Sk
269 357,60 Sk
7 643 758,89 Sk
5 254 772,40 Sk
75 736,00 Sk
5 017 513,30 Sk
7 458 865,50 Sk
6 542 679,50 Sk
- 0,69 Sk
393,00 Sk
1 003,00 Sk
34,50 Sk
3 143 926,49 Sk

číslo účtu: 7000069624/8180
4. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na schválené
kultúrne aktivity v roku 2004
Tabuľka č. 5
Upravený rozpočet organizácie pridelil finančné prostriedky na 1 kultúrnu aktivitu.
Podrobný rozpis je v tabuľke.
5. Vyhodnotenie programov - KV
Tabuľka č. 4
Múzeu SNP Banská Bystrica boli pridelené alokované finančné prostriedky
na reinštaláciu expozície Múzea SNP, na presun súsošia "Obete varujú"
a na akvizíciu zbierkových predmetov v celkovej výške 30 250 tis. Sk. Podrobný
rozpis podľa jednotlivých investičných akcií a programov je v tabuľke č. 4.
6. Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Múzeum SNP dosiahlo na konci roku 2004 záporný hospodársky výsledok - stratu
vo výške 2 507 tis. Sk. Táto vznikla v dôsledku viacerých neočakávaných nákladov, v
prevažnej miere súvisiacich s realizáciou novej expozície Múzea SNP. Ďalšou
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významnou nákladovou položkou je aj daň z príjmu za predaj prebytočného
majetku štátu (pozemku) vo výške 660 tis. Sk (účet 591).
7. Podnikateľská činnosť
Múzeum SNP Banská Bystrica nemá povolenú a ani nevykonáva podnikateľskú
činnosť.

8. Program hospodárnosti
V záujme hospodárneho a efektívneho vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu
v roku 2004

prijalo Múzeum SNP Program hospodárnosti, ktorý obsahuje súbor

úsporných opatrení. Prijaté opatrenia boli v priebehu roka plnené nasledovne:
1. Náklady

na

reprezentačné,

limitované

rozpočtom,

boli

prísne

sledované

a rozpočtovaný náklad bol dodržaný.
2. Múzeum nenakupovalo žiadnu bielu techniku.
3. Využívanie e-mailovej pošty nahrádza v čoraz väčšej miere poštu papierovú.
4. Múzeum SNP vstupovalo len do takých záväzkov, ktoré sú rozpočtovo kryté
a v priebehu roku 2004 nevznikol žiadny neuhradený záväzok.
5. Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb bol v roku 2004 realizovaný len na základe
konkrétnych potrieb a skladové zásoby vznikli len minimálne.
6. Spotreba všetkých druhov energií je mesačne sledovaná v operatívnej evidencii a pri
odchylkách oddelenie prevádzky prijíma okamžité opatrenia.
9. Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za hodnotené obdobie
Začiatkom roka bola v našej organizácii vykonaná kontrola pracovníkmi Finančnej
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kontroly Zvolen. Neboli zistené žiadne podstatné porušenia rozpočtovej disciplíny
a zistené nezrovnalosti boli po ukončení kontroly odstránené.

10. Priebežné hodnotenie plnenia predmetu Kontraktu na rok 2004
Múzeum SNP Banská Bystrica nemalo v roku 2004 uzatvorené žiadne kontrakty.
Banská Bystrica 20.2.2005

PaedDr. Ján Stanislav, CSc.
riaditeľ Múzea SNP

Výročná správa o činnosti
Nadácie Matice slovenskej za rok 2004
Správu predkladá Vojtech Porubský, správca Nadácie MS
Pôvodní zriaďovatelia:
Matica slovenská, Všeobecná úverová banka, Slovenská poisťovňa,
Devín banka, Tatra banka, Investičná a rozvojová banka,
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovnaft,
Východoslovenské železiarne, Závod SNP, Gumárne Barum, Benzinol.
účely nadácie:
1. Podpora rozvoja kultúrnych aktivít smerujúcich k prehlbovaniu
národného povedomia Slovákov, úcty k historickým tradíciám
slovenského národa a k sprístupňovaniu slovenskej kultúry
a informácií o Slovensku príslušníkom iných národov a Slovákom
žijúcim v zahraničí:
– podpora ochrany prírody a pamiatok, muzeálnych a galerijných
zbierok, ktoré sa viažu na históriu Slovákov
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– podpora budovania expozícií, muzeálnych zbierok dokumentácie
súvisiacej s históriu Slovenska
– podpora tvorby literárnych, hudobných, dramatických,
výtvarných, urbanisticko-architektonických diel zameraných na
rôzne oblasti života Slovákov, pre potreby škôl, prípadne
prostriedkov masovej komunikácie,
– podpora výučby slovenského jazyka na území Slovenskej
republiky, kde žijú Slováci v menšine a výučby Slovákov žijúcich
v zahraničí.
2. Udeľovanie cien a prémií fyzickým a právnickým osobám za
vynikajúce výsledky dosiahnuté najmä v oblasti slovenskej
kultúry, vedy a techniky, hospodárstva, finančníctva a obchodu,
ochrany ľudských práv a prínosov k slovenskému národnému životu.
3. Spravovanie majetkovej hodnoty zbierky na Národný poklad SR.
orgány nadácie: správna rada – predseda Ing. Jozef Markuš,
DrSc., podpredsedovia: MUDr. Svetozár Hikkel, PhDr. Natália
Rolková, členovia: PhDr. Ján Bobák, Mgr. Ružena Dorčáková, akad.
mal. Ignác Kolčák, PaedDr. Igor Kovačovič, MUDr. Jana Litvíková,
Bronislav Medňanský, Ing. Ján Peržeľ, Tomáš Winkler, Mgr. Helena
Zolovčíková; správca – Vojtech Porubský, dozorná rada: predseda
JUDr. Pavol Boroň, členovia: PaedDr. Štefan Adam, Mgr. František
Ďurina.
Nadácia Matice slovenskej bola 22. 10. 2003 zaregistrovaná
v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb na
prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie
obdobie 2003 pod spis. zn. NCRpo 130/2003.
udeľovanie cien
a prémií nms
Najvýznamnejšou akciou nadácie je každoročne odovzdávanie Cien
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NMS. V roku 2004 boli udelené dve ceny a dve prémie:
– Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode
prof. Ing. Miroslavovi Ferenčíkovi, DrSc. a prof. MUDr. Jurajovi
Korpášovi, DrSc.; Cena Miloša Alexandra Bazovského za výtvarné
umenie akad. maliarovi Milanovi Laluhovi a akad. sochárovi
Alexandrovi Ilečkovi; Prémia Milana Thomku Mitrovského za
tvorivé výkony v oblasti prepojenia výtvarného a slovesného
umenia Mgr. Dušanovi Mikolajovi a Prémia Kolomana Sokola za
výtvarné umenie určená mladým výtvarníkom Mgr. Art. Františkovi
Demetrovi.
Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 26. marca 2004
v spoločenskej sále Posádkového klubu v Liptovskom Mikuláši za
prítomnosti niektorých poslancov NRSR, členov diplomatického
zboru, zástupcov cirkví, SAV, predstaviteľov mesta Liptovský
Mikuláš, zástupcov miest a obcí ocenených, predstaviteľov Matice
slovenskej a ostatných pozvaných. Ceny a prémie NMS odovzdal
predseda správnej rady Ing. Jozef Markuš, DrSc. spolu
s predstaviteľmi príslušných komisií – prof. MVDr. Michalom
Novákom, DrSc., PhDr. Ladislavom Mlynkom, CSc. a akad. mal.
Ignácom Kolčákom. Program udeľovania cien zostavili Vladimír
Kyseľ a Igor Kovačovič. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj
bulletin so životopismi ocenených a prehľadom doterajších
laureátov cien od roku 1994. Vlastné ceny a prémie sú
zrealizované v bronze na kamennom podstavci osadené v kazete.
Autorom týchto plakiet je akad. sochár Marián Polonský.
projekt msfsm
Ďalšou veľmi významnou akciou bol IX. ročník Matičného
svetového festivalu slovenskej mládeže, ktorý nadácia
organizovala v spolupráci s Maticou slovenskou. Festival sa
konal vo viacerých mestách Slovenska.
Hlavnými témami festivalu boli: Slováci vo svete a ich pôvodná
vlasť, Slovensko a Európa, identita a integrita, zachovávanie
a šírenie kultúrneho dedičstva našich predkov. Cieľom MSFSM bolo
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duchovné naplnenie festivalu odkazom cyrilometodských tradícií.
Na predmetný projekt dostala nadácia grant z Ministerstva
kultúry SR vo výške Sk 600 000,–, ktorý bol použitý na dopravu
a ubytovanie, malá časť na propagáciu.
Podpora rozvoja
kultúrnych aktivít
Správna a dozorná rada NMS zasadala v roku 2004 celkom 3 : 6.
februára 2004 v obci Radava, okres Nové Zámky, 30. júla 2004
v Martine a 22. decembra 2004 v Podhájskej. Na týchto
zasadnutiach schválila finančné príspevky na jednotlivé projekty.
projekty, ktoré boli
realizované s prispením
nadácie matice slovenskej:
– pre Informačné ústredie MS, Martin – MS – DC ROM– história
a súčasnosť MS – Sk 30 000,–,
– pre Radu mladých matičiarov Bratislava – recitačná súťaž
Ranená breza – Sk 9 576,–,
– pre Krajskú knižnicu Ľ. Štúra, Zvolen – Štúrovo pero 2003
– Sk 10 000,–,
– pre Sekretariát predsedu MS, Bratislava – pamätník Antona
Bernoláka pre Jatov – Sk30 000,–,
– pre Vydavateľstvo SAV Veda, Bratislava – Bátorová – Hronský
a moderna – Sk 10 000,–,
– pre Klub výtvarných umelcov a teoretikov Bratislava
– výstava Mikuláša Klimčáka v Moskve – Sk 10 000,–,
– pre Dom MS, Galanta na aktivity DMS – Sk 10 000,–,
– pre SHÚ a Vydavateľstvo MS, Bratislava – vydanie zborníka
Desaťročie Slovenskej republiky (zost. Dr. N. Rolková) – Sk 35
000,–,
– pre MOMS Malá Čalomija – vydanie publikácie Tradície ľudovej
kultúry – Sk 10 000,–,
– pre Jána Juráša, Bratislava – vydanie stolového kalendára
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2005 Historické orgány na Slovensku – Sk 8 000,–,
– pre Vydavateľstvo MS, Martin – vydanie diela Ľudovít Kandra:
Satan proti Bohu – Sk 60 000,–,
– pre Vydavateľstvo MS, Martin – vydanie diela E. K. Kautsky:
M. R. Štefánik – Necenzurované legendy o oslobodení – Sk 60
000,–,
– pre Klub Zemplínčanov, Košice – IX. Zemplínsky majáles 2004,
Košice – Sk 40 000,–,
– pre Vydavateľstvo MS, Martin – vydanie publikácie Š. Haviar,
M. Púchovský – Národný kalendár 2005 – Sk 200 000,–,
– pre SHÚ MS, Bratislava – Historický zborník 2/2004 – Sk 90
000,–,
– pre SHÚ MS, Bratislava – Historický zborník 1/2004 – Sk 90
000,–,
– pre Obecný úrad Ličartovce – pamätná tabuľa k 80. výročiu
narodenia ekológa a geobotanika doc. RNDr. Antona Jurku, DrSc.
– Sk 8 000,–,
– pre MOMS Krompachy – pamätná izba významným krompašským
rodákom – Sk 35 000,–,
– pre Slavistický kabinet SAV, prof. Ján Doruľa, Bratislava
– Konferencia: Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo – slovenské
ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre
a umení – Sk 15 000,–,
– pre Oblastnú radu MS, Bardejov – vydanie diela: Metod
Kaľavský – Kamenistá cesta – memoáre bardejovského disidenta –
Sk 20 000,–,
– pre MO MS Dolný Ohaj – Rok slovenského sveta – návšteva
zahraničných Slovákov v Dolnom Ohaji – Sk 5 000,–,
– pre Vydavateľstvo MS, Martin – vydanie diela E. Hendrichová.
Jesenné akordy – Sk 15 000,–,
– pre Dr. Svätoslava Mathého, Bratislava – monografia Moderná
logika – Sk 7 000,–,
– pre MOMS Spev. súbor Ivančanka, Ivánka pri Nitre – nahrávka
CD, kazeta piesní matičného spev. súboru Ivančanka – Sk 7 000,–,
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– pre Športový odbor MS, Dolné Orešany – 5.
bežecko-cyklistické štafetové posolstvo pri príležitosti MSFSM
– Sk 7 000,–.
– pre MOMS Krompachy – Pamätná izba významným krompašským
rodákom – dodatok k žiadosti – Sk 10 000,–,
– pre Drahomíru Vrecníkovú, Brhlovce – vydanie publikácie
Dejiny obce Brhlovce 1245–2005 – Sk 13 000,–,
– pre Slovenskú hudobnú úniu, Bratislava – finálový koncert
súťaže o Cenu Janky Guzovej – Sk 8 500,–,
– pre Dom MS, Rimavská Sobota – vyhotovenie znaku Matice
slovenskej pre matičné subjekty – Sk 27 600,–,
– pre Vydavateľstvo Kubko – Goral, Bratislava – vydanie diela
Milan Ferko V zápase o zvrchovanosť – Sk 40 000,–,
– pre ZŠ Horná Mariková – materiálne zabezpečenie detského FS
Žrnovanček pri ZŠ – Sk 5 000,–,
– pre Sekretariát predsedu MS, Bratislava – bronzová busta
Karola Kuzmányho – 5ks pre JZÚ SR – Sk 25 000,–,
– pre Spolok slovenských žien ŽIVENA, Bratislava – slávnostné
podujatie k 135. výr. Živeny a k 150. výročiu narodenia E.
Maróthy-Šoltésovej – Sk 10 000,–,
– pre Sekretariát predsedu Matice slovenskej – zahraničné
služobné cesty do Juhoslávie, Zakarpatska a Rumunska spojené
s aktívnou účasťou na národno-kultúrnych podujatiach
s rokovaniami s krajanskými organizáciami o kultúrnej spolupráci
– 735 EUR, 10 USD.
Projekty nadačného fondu Mladá Matica:
– pre Výbor OMM– valné zhromaždenie OMM– Sk 9 782,–,
– pre Klub OMMŠaľa – kolkársky turnaj OMM– Sk 2 100,–,
– pre Výbor OMM– Zimná matičná olympiáda – Sk 14 000,–,
– pre Klub OMMTopoľčany – Študentské športové hry – Sk 3 000,–,
– pre Výbor OMM– Ekotábor OMM– Sk 17 400,–,
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– pre Klub OMM, Bratislava – recitačná súťaž Dobšinského
rozprávky 2004 – Sk 8 782,–,
– pre Klub OMMHrušov – folklórne pásmo Od Mikuláša do Nového
roku – Sk 10 000,–,
– pre Klub OMM Šurany – futbalový turnaj – Sk 6 000,–,
– pre MOMS Raslavice – 5-ročné jubileum AD 99 – Sk 5 000,–,
– pre Klub OMM Dolný Ohaj – diskoples v Dolnom Ohaji – Sk
4 500,–,
– pre Klub MOMM Martin – Slovenský Mikuláš v Paríži – Sk
4000,–,
– pre Výbor OMM na činnosť výboru OMM – Sk 9 218.–.
Projekty miestnej a regionálnej kultúry:
– pre Miestny odbor MS, Bratislava-Devínska Nová Ves – 11.
festival Slovenskej národnej piesne – Sk 4 000,–, Slávnostné
ukončenie Roka Slovákov Sk 4 000,–,
– pre Združenie Prebudená pieseň, Bratislava – FIK
– termínovník podujatí 2005, propagácia a popularizácia ľudovej
kultúry, revitalizácia nehmotného kultúrneho dedičstva –
Sk 50 000,–,
– pre MOMS Ivánka pri Dunaji – Luknárova Ivánka – Sk 1 000,–,
– pre Dom MS Banská Bystrica – Folkórne slávnosti pod Poľanou
Detva 2004 – Sk 30 000,–, Koliesko 2004 – Sk 28 000,–, Vatry
zvrchovanosti, Matičné spevácke zbory, IX.
medzinárodný dixielandový festival – Sk 17 000,–,
– pre MO MS Banská Bystrica – Maliarsky plenér v Španej Doline
2004, Horský duatlon, Deň MS, Tradície a ľudia, Tvorivé dielne
učiteľov – Slovákov zo zahraničia, Festival ľudových hudieb
a spevákov piesní – Sk 28 000,–,
– pre Miestny odbor MS, Pohorelá – X. majstrovstvá Pohorelej
a sveta v kosení – Sk 6 000,–,
– pre MO MS Závadka nad Hronom – vystúpenie FS pri
príležitosti 10. výročia založenia Sk 2 000,–,
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– pre MOMS Telgárt – Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou
Hoľou – Sk 12 000,–,
– pre MOMS Brezno – Okresná výtvarná súťaž žiakov ZŠ z okresu
Brezno, IV. ročník koncertov k sviatku sv. Cyrila a Metoda, VI.
ročník koncertov S hudbou v srdci Nízkych Tatier, Matičný
šachový turnaj, Deň ústavy SR s jubilantom L. Ťažkým – Sk
7 500,–,
– pre MOMS Heľpa – XII. ročník matičných dní „Vianoce
minulosti„ – Sk 7 000,–,
– pre MOMS Sebechleby – Slovenské dionýzie X. ročník – Sk
8 000,–,
– pre Dom MS Fiľakovo – Modlitba za mamu, Spievajže si
spievaj…, Deň slovenskej kultúry – Sk 3 500,–,
– pre Dom MS Lučenec – Timravin chodníček, M. R. Štefánik
a Lučenec, Cestný beh mládeže o pohár DMS, Ozvena v Lučenci – Sk
13 000,–,
– pre Matičnú družinu pri MOMS Lučenec – Spevácka skupina
Zvonček, Letný tábor pre slovenských žiakov z Maďarska – Sk
5 000,–,
– pre Dom MS Rimavská Sobota – P. Dobšinský – konferencia – Sk
2 500,–,
– pre MOMS Kráľ – Ľudové divadlo, Návrat ku koreňom – Sk
6 000,–,
– pre MOMS Hrušov – Autobus dobrej vôle 3 000,–,
– pre Oblastné pracovisko MS Veľký Krtíš – Hontianska paráda
Hrušov 2004 – Sk 29 000,–, Nesieme Vám slovo, Mladé pero – Sk
4 000,–,
– pre MOMS Podzámčok – Folklórne slávnosti Na svätého Jána
– X. ročník – 8 000,–,
– pre MO MS Očová – Očovská folklórna hruda, Spomienka na Jána
Gašpara Hrisku, Slávnostná akadémia pri príležitosti dňa Ústavy
SR a 60. výročia SNP, Nesúťažná Prehliadka DFS zo škôl
s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy – Sk 12 000,–,
– pre MOMS Kremnica – 155. výročie popravy Juraja Langsfelda
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– Sk 1 500,–,
– pre MOMS Zvolen – Štúrovo pero 2003 – Sk 2 000,–,
– pre MOMS Prakovce – Slovanská pieseň 2004 – Sk 2 500,–,
– pre MOMS Kojšov – Kojšovská heligónka – Sk 5 000,–,
– pre MOMS Košice – Košická matičná hudobná jeseň ZUŠ, XII.
ročník Košickej matičnej slovesnej a tvorivej jesene 2004, XII.
výročie obnovy štátnej suverenity – Deklarácia o zvrchovanosti
SR – Sk 9 000,–,
– pre Dom MS Michalovce – Splav Zemplínskych riek, Horovov
Zemplín, Celoslovenská súťaž hádankárov a krížovkárov – Sk 17
000,–, Medzinárodný letný tábor MS – Sk 24 000,–, Zemplínske
slávnosti Sk 16 000,–,
– pre MOMS Budkovce – X. folklórne slávnosti 2004 – Sk 4 000,–,
– pre MOMS Poruba pod Vihorlatom – Podvihorlatské folklórne
slávnosti – XXI. ročník – Sk 4 000,–,
– pre MO MS Strážske – VII. ročník súťaže Strážsky slávik – Sk
1 000,–,
– pre MOMS Pozdišovce – Uchovanie ľudových tradícií, Matičné
folklórne slávnosti – Sk 4 000,–,
– pre MOMS Gočovo – Rozvíjanie kultúrnych aktivít MOMS
a súboru Gočovan – Sk 5 000,–,
– pre MO MS Vlachovo – Letný festival ľudového spevu a tanca
vo Vlachove – 5 000,–,
– pre Oblastné pracovisko MS Rožňava – Materinská moja reč
– VII. ročník, Znej rómska pieseň – VIII. ročník, Zlatý mikrofón
– XI. ročník, Rok na Gemeri – Sk 10 000,–,
– pre Dom MS Spišská Nová Ves – Smižanský biganček 4 500,–,
– pre MOMS Smižany – Smižanské folklórne slávnosti Sk 4 500,–,
– pre MOMS Sečovce – Deň s populárnou hudbou, …nič to, že sme
nevidiace deti … – Sk 6 500,–,
– pre MO MS Komárno – odkaz sv. Cyrila a Metoda pre Európanov
3. tisícročia – 1 000,–,
– pre MOMS Dulovce – Južnoslovenské detské a mládežnícke
folklórne slávnosti – Sk 9 000,–,
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– pre Dom MS Levice – Čriepky 2004 – južná časť okresu
v Dolnom Piali, Čriepky 2004 – severná časť okresu v Hronských
Kľačanoch, Zahrajme sa spolu – IX. ročník, Národný výstup na
Sitno – III. ročník – Sk 12 500,–,
– pre MOMS Kozárovce – Memoriál Márie Švolíkovej X. ročník
– Sk 7 000,–,
– pre MO MS Plášťovce – podpora aktivít na národnostne
zmiešanom území – Sk 2 500,–,
– pre MO MS Tlmače – Tekovské folklórne slávnosti – Sk 5 000,–,
– pre Dom MS Nitra – Beh o pohár DMS v Nitre – X. ročník
– 4 500,–,
– pre Dom MS Šurany – Ozveny – prehliadka speváckych zborov
a skupín MS, Divadelné Šurany – XXX. ročník slávností južného
Slovenska a sprievodné podujatia, Literárne Šurany, Slovensko
moje – Sk 23 000,–,
– pre MOMS Maňa – Ľudové remeslá v národopisnej izbe ZŠ
v Mani, Festival mládežníckych spevokolov III. ročník – Sk
6 000,–,
– pre MOMS Hertník – XIV. ročník duchovnej a národnej piesne
Hertník 2004 – 4 000,–,
– pre Oblastné pracovisko MS Bardejov – IX. ročník Oblastných
Cyrilo-metodských slávností v Bardejove, Vystúpenie FS Slovákov
zo Srbska v obciach a miestnych odboroch MS Horného Šariša – Sk
42 600,–,
– pre MOMS Humenné – Proglas, Zemplín hutori, Humenné
a Drugetovci, Zemplín špiva, Slávnosti folklóru – Sk 20 000,–,
– pre MOMS Liptovská Teplička – Folklórne slávnosti Pod
Kráľovou hoľou 2004 – Sk 8 500,–,
– pre MOMS Ličartovce – Prehliadka dolnošarišských folklórnych
súborov – Sk 3 000,–,
– pre MOMS Veľký Šariš – Výstava Premeny času na fotografiách
– Sk 1 500 –,
– pre Oblastné pracovisko MS Prešov – Za krásu slova, Folklór
Prešov 2004, Kytica domovine, Gorazdov literárny Prešov – Sk
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6 000,–,
– pre MOMS Šarišské Michaľany – Rómske posiedky, Od Ondreja do
Vianoc – Sk 2 000,–,
– pre Dom MS Snina – Matičná galéria – Slovensko – moja vlasť
– Sk 10 000,–,
– pre MO MS Dlhé Klčovo – Šaffova ostroha 2004 – Sk 7 000,–,
– pre Oblastné pracovisko MS Vranov nad Topľou – Odhalenie
pamätníka Karola Kuzmányho, Hornozemplínske folklórne slávnosti
– Sk 9 000,–,
– pre OVMS Považská Bystrica – Matičný svetový festival
slovenskej mládeže 2004 – koncertné vystúpenia – Sk 5 000,–,
– pre MOMS Handlová – literárna súťaž Prebudená pieseň – Sk
2 000,–,
– pre MOMS Močenok – Gorazdov Močenok 2004 – Sk 4 000,–,
– pre MOMS Trenčianska Turná – Medzinárodný festival detských
súborov – Sk 3 000,–,
– pre MOMS Šamorín – Prišli sme k Vám na koledu – Sk 3 500,–,
– pre Dom MS Galanta – Potulky slovenskou literatúrou, Matičné
športové a zábavné hry pre deti a mládež – Sk 4000,–,
– pre MOMS Sereď – Mihálikova Sereď – Sk 2 000,–,
– pre MOMS Cífer – IXX. Cíferská hudobná jar 2004 – Sk 3 000,–,
– pre MOMS Oščadnica – Hľadáme mladé talenty – Sk 2 000,–,
– pre Oblastné pracovisko MSČadca – Starobystrické rockovanie,
Ako vznikol názov kysuckej obce – Sk 7 000,–,
– pre Dom MS Liptovský Mikuláš – Tatrínska sednica – Sk
5 000,–,
– pre Členské ústredie MS, Martin – Matičná nedeľa v Roku
slovenského sveta – Sk 14 000,–,
– pre Hudobný odbor MS, Martin – Internátny kurz dirigentov
speváckych zborov MS so zahraničnou účasťou frekventantov – Sk
4 500 ,–,
– pre ZDOS – divadelný odbor MS, Martin – XIII. oravský
divadelný Podzámok – Sk 4 000,–,
– pre MOMSTrstená – Matičný sláviček IX. ročník – 1 500,–.
249/314

dedičstvo
V roku 2004 získala Nadácia Matice slovenskej dedičstvo po
neb. Františkovi Jungmayerovi. Dedičstvo bolo poručené Nadácii
Mladá Matica. Nakoľko predmetná nadácia bola zlúčená s Nadáciou
Matice slovenskej, dedičstvo pripadlo jej.
Dedičstvo pozostáva z nehnuteľného majetku – jednoizbového
bytu na Drotárskej ulici č. 4/8 v Bratislave, ktorý bol ocenený
sumou Sk 700 000,–, a finančného majetku pozostávajúceho z účtov
vedených v Slovenskej sporiteľni, v DDP Tatry-Sympatia a zo
životného poistenia v poisťovni ALLIANZ v celkovej sume Sk 218
172,10. Finančné prostriedky boli uložené na účet Nadácie MS č.
147832-012/0200.
Nadácia uhradila pohrebné trovy, zabezpečila uloženie urny na
cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave, uhradila hrobové miesto
do 11. 6. 2020 a dala vyhotoviť a osadiť pomník zosnulému.
Byt na drotárskej 4 v Bratislave bol čiastočne zrekonštruovaný
a zaradený do ponúk realitných kancelárií na prenájom.
spravoVAnie majetkovej hodnoty
národného pokladu sr
V súlade s Nadačnou listinou Nadácie Matice slovenskej
spravuje majetkovú hodnotu zbierky na Národný poklad SR.
K 31. decembru 2004 bol stav Národného pokladu nasledovný:
– v dlžných cenných papieroch

Sk

23 000 000,–

– na BÚ NP č. 150134-012/0200

Sk

50 000,34

Spolu
Sk 23 050 000,34
– umelecké diela – obrazy popredných slovenských výtvarných
umelcov, dočasne uskladnené v depozite Slovenskej národnej
knižnice, ohodnotené v rokoch 1994–1995 na
Sk 4 021 200,–
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– predmety z drahých kovov, uložené v depozite Všeobecnej
úverovej banky, pob. Bratislava-Ružinov, ohodnotených v rokoch
1993–1995 na

Sk 3 744 306,–

Celkom hodnota Národného pokladu k 31. 12. 20004
Sk 30 815 506,34
Vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., je stále otvorený účet
(č. 150134-012/0200), na ktorý je stále možné prispievať.
hospodárenie nadácie:
Nadácia Matice slovenskej má podstatné príjmy práve z výnosov
z peňažných prostriedkov Národného pokladu. Preto z dôvodu
možnosti vyšších výnosov má uložené finančné prostriedky
v celkovej výške Sk 23 790000,– v dlhopisoch, resp. v akciách CI
(z toho 23 000000,– z Národného pokladu a 790 000,– z NMS).
Nadácia MS je majiteľom 4 306 ks akcií Matičného fondu
v celkovej účtovnej hodnote Sk 1 502 100,–. Je aj naďalej členom
Podielového družstva Slovenské investície s vkladom k 31. 12. 2004 Sk 19 842,67.
V roku2004 Nadácia zdedila po nebohom Františkovi Jungmayerovi
hmotný aj finančný majetok: jednoizbový byt na Drotárskej ul. č.
4/8posch. v Bratislave, vrátane 17 m2 priľahlého pozemku
v celkovej hodnote 700 000,–, finančné prostriedky v celkovej
sume Sk 218 172,10.
Správna rada na svojom zasadnutí 30. júla 2004 prerokovala
a schválila upravený rozpočet na rok 2004 nasledovne:
Príjmy: – výnosy z majetku Nadácie a z majetku spravovaného
Nadáciou, dary a príspevky od právnických a fyzických osôb

Sk

3

850 000,–
Výdavky: – výdavky na podporu účelu Nadácie
Sk

2 900 000,–
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– zrážková daň z príjmu
Sk

466 000,–

– náklady na správu Nadácie v členení:
Sk

1 054 000,–

– ochrana a zhodnotenie majetku NMS
S

33 000,–

– prevádzka NMS
Sk

236 000,–

– odmena za výkon funkcie správcu
Sk

60 000,–

– náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
Sk

35 000,–

– mzdové náklady
Sk

490 000,–

– iné náklady na prevádzku
Sk

200 000,–

Spolu výdavky

Sk

4 420 000,–

Ročná účtovná závierka Nadácie Matice slovenskej k 31. 12. 2004:
Aktíva celkom:

Sk

36 734 307,37

z toho: majetok

Sk

10 097 054,37

– dlhodobý hmotný majetok

Sk

8 575 111,70

– finančné investície

Sk

1 521 942,67

obežný majetok

Sk

– krátkodobé pohľadávky
– finančný majetok Sk
– prechodné účty aktív
Pasíva celkom:

Sk

26 637 253,–
Sk

1 990 335,70

24 142 206,97
Sk

504 710,33

36 734 307,37

z toho: základné imanie
SK

3 816 000,–
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ostatné fondy organizácie
Sk

30 869 133,85

nerozdelený zisk min. rokov
Sk

1 587 051,78

výsledok hospodárenia 2004
Sk

-529 415,06

cudzie zdroje
SK

991 536,80

– dlhodobé záväzky
Sk

91,60

– krátkodobé záväzky
Sk

982 158,–

– prechodné účty pasívne
Sk

9 287,20

Hodnoty z Výkazu ziskov a strát:
– celkové príjmy (vr. výnosov z obchodovania s CP)
Sk

51 693 254,60

– celkové výdavky (vr. nákladov z obchodovania s CP)
Sk

51 756 844,03

Hospodársky výsledok pred zdanením
Sk

-63 589,43

Uhradená zrážková daň z príjmov
Sk

465 825,63

Výsledok hospodárenia za rok 2004 po zdanení
Sk

-529 415,06

Rozpis príjmov za rok 2004:
– výnosy finančného majetku
Sk

2 594 932,92

– dary a príspevky od fyzických a právnických osôb
Sk

331 522,10

– príspevky z podielu zaplatenej dane
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Sk

375 317,–

– dotácie na prevádzku z MKSR
Sk
Príjmy celkom

597 885,58
Sk

3 899 657,60

Rozpis výdavkov za rok 2004:
– výdavky na podporu účelu Nadácie MS
SK

2 925 274,69

– príspevky na projekty
Sk

2 356 071,29

– Ceny Nadácie MS za rok 2003
Sk

569 203,40

– zrážková daň z príjmu
Sk

465 825,63

– náklady na správu Nadácie, v členení:
Sk

1 037 972,34

a) ochrana a zhodnotenie majetku NMSSk

32 388,–

b) propagácia účelu nadácie
Sk

0,–

c) prevádzka nadácie
Sk

235 781,80

d) odmena za výkon funkcie správcu
Sk

30 000,–

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – cestovné
Sk

36 693,–

f) mzdové náklady a odvody
Sk

486 637,–

g) iné náklady na prevádzku nadácie
Sk
Výdavky celkom

216 472,54
Sk

4 429 072,66

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Sk

-529 415,06
254/314

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie roku 2004 je strata vo
výške 529 415,06 Sk.
Na činnosť Nadácie Matice slovenskej v roku 2004 prispeli: Dom
Matice slovenskej v Nitre sumou Sk 10 000,–, Capital Invest, o.
c. p., a. s., sumou 100 000,– a časť pracovníkov Matice
slovenskej mesačne percentom z platov. Z grantu Ministerstva
kultúry Nadácia MS dostala účelovú dotáciu vo výške Sk 597
885,58.
Hospodárenie Nadácie Matice slovenskej v roku 2004
kontrolovala Dozorná rada NMS. V zmysle Zákona o nadáciách č.
34/2002 Z. z. bola účtovná závierka overená audítorom.
Vojtech PORUBSKÝ,
správca
Nadácie Matice slovenskej
Hodnotenie umeleckej činnosti Štátnej opery

V roku 2004 umelecký súbor Štátnej opery realizoval dve operné premiéry, jedno
hudobno-dramatické a tanečné dielo a jednu operetnú premiéru.
Okrem toho sa uskutočnilo niekoľko symfonických a vokálno-inštrumentálnych
koncertov (spolu 10) či už samostatne, alebo v rámci XXXI. ročníka Zámockých hier
zvolenských (26. ročník opernej časti) alebo XI. ročníka jesenného hudobného festivalu
Banskobystrické hudobné dni, ktoré Štátna opera organizuje. Na každej produkcii
spolupracovali i hosťujúci umelci, speváci, inštrumentalisti i vokálne zbory. Všetky
podujatia mali dobrú návštevnosť a stretli sa s kladnými reakciami laickej verejnosti,
ale aj v odbornej tlači.
Premiéra koncertu
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8. januára 2004 sa konal Novoročný koncert, ktorým ŠO pokračovala v tradícii
každoročne uskutočňovaných koncertov. Zazneli časti diel Johanna Straussa st., Johanna
Straussa ml., Josepha Straussa, C. M. Webera, H. Berlioza, J. Brahmsa a ďalších. Účinkovali
sólisti a orchester ŠO spolu s hosťujúcimi umelcami. Dirigoval Igor Bulla, koncertnou
majsterkou bola Beata Bieliková.
Premiéra koncertu
11. januára 2004 komorný zbor ŠO pod vedením Viery Hovancovej realizoval ďalší
novoročný koncert pod názvom Veľa šťastia v novom roku!. Verejnosti boli predstavené
úryvky z vokálnych diel W. A. Mozarta, M. Moyzesa, D. Bortnyanského, S. A. Tovačevského
spolu s novoročnými koledami.
Hosťovanie ŠO v Japonsku
V dňoch 13.1.až 26.1.2004 sa uskutočnilo na základe pozvania p. Nadayuki Hasegawu
z Japonska umelecké hosťovanie sólistov Štátnej opery v Japonsku za účelom uskutočnenia
šiestich koncertov. Dramaturgia koncertov v jednotlivých mestách bola odlišná. Sólisti Štátnej
opery sa predstavili japonskému publiku troma druhmi koncertov.
A to: a) prierezom opery “G.Verdi – Traviata” a výberom piesní z operetných a muzikálových
diel;
b) vybranými áriami a duetami z operných diel a prierezom operety “E.Kálmán –
Čardášová princezná”
c) výberom árií a duet z operných diel a výberom piesní z operiet a muzikálov.
Všetky koncerty sa konali s klavírnym sprievodom.
Koncerty sa uskutočnili v mestách : Sapporo 2x, Otaru, Kitahiroshima, Ebetsu a Iwamizawa.
Hosťovania sa zúčastnilo šesť sólistov, klaviristka, tlmočník - speaker a riaditeľ.

Premiéra koncertu
5. februára 2004 odznel v ŠO Symfonický koncert. Uvedená bola predohra k opere
Don Giovanni W. A. Mozarta, Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester, op. 33
od P. I. Čajkovského - tu sa predstavil jeden z popredných slovenských interpretov na
violončelo, Eugen Prochác. Na záver bola publiku predstavená jedna z najznámejších
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symfónii v klasickej hudobnej literatúre – V. symfónia c-mol, op. 67 (Osudová) L. van
Beethovena. Koncert dirigoval dirigent z Českej republiky, Miloš Formáček.
Premiéra opery
12. a 13. marca sa konala premiéra opery Georgesa Bizeta Carmen. Práve Carmen patrí k tým
operám, ktoré sa vo svete hrávajú najčastejšie. Je to príbeh krásnej cigánky a žiarlivého
milenca, ktorý kvôli nej opustí nežnú Micaelu, stratí svoje profesné postavenie, pridá sa
k pašerákom a ktorého konanie vyústi do vraždy.
Dobová kritika považovala obsah diela za nemorálny. Obecenstvu sa nepáčilo realistické
poňatie postáv. Ich konanie a hudba sa zdá byť príliš zložitá. Napriek tomu jednotlivé
hudobné čísla predstavujú umelecké skvosty, ktorých účinok je znásobený aj scénickou
a kostýmovou zložkou diela.
Zaradenie opery Carmen do repertoáru ŠO pre návštevníkov znamená
obohatenie aj z hľadiska hosťovania atraktívnych sólistov, zaradenia detského zboru do
deja i možnosti vypočuť si toto dielo v pôvodnom jazyku, v akom bolo komponované –
vo francúzštine.
Dielo režíroval Pavol Smolík a. h., scénu navrhol Vladimír Čáp a. h., kostýmy
vypracovala Ľudmila Várossová a. h., choreografické spracovanie Elena Záhoráková a.
h., zbormajsterka Viera Hovancová. Hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Bulla.

Premiéra koncertu
4. apríla 2004 sa uskutočnil Veľkonočný koncert. Toto podujatie rovnako ako
novoročné koncerty nadväzuje na tradíciu pravidelne uvádzaných slávnostných koncertov.
Tento krát na ňom zazneli diela W. A. Mozarta, a to Moteto Exsultate, Jubilate, K. V. 165, kde
sa predstavila hosťujúca sopranistka Hana Pospíšilová-Medková (ČR), jedno z posledných
diel tohto autora, Ave Verum, K. V. 618 a v závere Korunovačná omša. Práve táto uvedená
omša patrí k najznámejším Mozartovým dielam a hlavní protagonisti – sólisti ŠO, zbor ŠO
spolu so zbormajsterkou Vierou Hovancovou a hosťujúcim dirigentom Karolom Kevickým –
sa postarali o veľkolepé vyvrcholenie tohto slávnostného koncertu.
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Premiéra Hudobného salóna
21. apríla 2004 sa po niekoľkých rokoch obnovil cyklus koncertov uvádzaných
v Bohéma klube ŠO pod názvom Hudobný salón Jána Petrusa. Ide o podujatie
uskutočňované v spolupráci s Gymnáziom J. G. Tajovského v Banskej Bystrici venované
predovšetkým mládeži, resp. študentom gymnázií a stredných škôl. Jeho hlavnou úlohou je
pútavou formou priblížiť mladým ľuďom svet vážnej hudby, prekonať predsudky o jej
konzervativizme

a oboznámiť

ich

s poprednými

vokálnymi

interpretmi,

ale

aj

s inštrumentalistami rôznych žánrov. Nenútenou formou sú poslucháči vovedení do sveta
“tradičnej” klasickej hudby, ale aj do sveta fúzií a experimentov.
Práve

21.

apríla

bola

publiku

predstavená

španielska

hudba,

a to

prostredníctvom árií z opery Carmen, ale aj prostredníctvom taneènice flamenca
a slovenským jazzmanom, ktorí vo svojej hre vychádzali z predlohy už spomínanej
Bizetovej Carmen.

Premiéra koncertu
30. apríla sa uskutočnil Slávnostný symfonický koncert pri príležitosti vstupu
Slovenska do EÚ. Koncert pozostával z dvoch častí: v prvej zazneli diela L. van Beethovena:
Prometeus, a C. M. von Webera: Koncert pre klarinet a orchester f-mol, op. 73, v ktorých
účinkoval orchester ŠO pod vedením Pavla Tužinského a klarinetistka Bibiana Bieniková.
V druhej časti bolo uvedené dielo M. P. Musorgského: Obrázky z výstavy a zaznela aj hymna
Európskej únie.

Premiéra opery
28. mája 2004 sa konala premiéra operného predstavenia Viva la Mamma
s podtitulom Slasti a strasti divadelného života od Gaetana Dinizettiho. Dielo vypovedá
o živote a práci umelcov na doskách, ktoré znamenajú svet. G. Donizetti, renomovaný
skladateľ prvej polovice 19. storočia odhaľuje v opere zákulisie tohto žánru vo svojej dobe.
Otvorene sa vysmieva neduhom, ironizuje, nastavuje krivé zrkadlo, úškŕňa sa nad slabôstkami
spevákov i všetkých, ktorí sa zúčastňujú na vzniku operného predstavenia, nadsázkou chce
zabaviť diváka.
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ŠO uviedla toto dielo pred dvadsiatimi rokmi v slovenskej premiére. Reakcie
vtedajšieho premiérového obecenstva potvrdili, že sa na javisku podarilo vytvoriť zábavné
a duchaplné predstavenie. Zaradenie titulu do repertoáru ŠO predpokladá, že sa i teraz podarí
vytvoriť predstavenie s podobným účinkom. Ohlasy po premiére zatiaľ tomu nasvedčujú.
Režijného naštudovania sa ujal Matúš Oľha a. h., scénu vypracoval Jaroslav Valek,
kostýmy Jana Hurtigová, zbormajsterka Viera Hovancová. Hudobné naštudovanie a dirigent:
Pavol Tužinský.

Premiéra koncertu
10. júna sa uskutočnil Koncert Akadémie umení, na ktorom sa podieľal orchester
i sólisti ŠO. Ide o každoročnú spoluprácu ŠO a Akadémiou umení v Banskej Bystrici, pri
ktorej sa predstavujú jej absolventi, či už v obore kompozície, spevu, alebo inštrumentálnej
hry.
Zámocké hry zvolenské – operná časť
V dňoch 25. – 29. júna 2004 sa na nádvorí Zvolenského zámku konala operná časť
festivalu Zámocké hry zvolenské.
Premiéra koncertu v rámci ZHZ
V piatok 25. júna 2004 sa predstavil orchester ŠO spolu so Speváckym zborom mesta
Bratislavy a renomovanými sólistami v premiére koncert pod názvom Hommage Dvořák –
Janáček. V tomto roku si pripomíname jubileá týchto dvoch velikánov českej hudby – 100
rokov od úmrtia A. Dvořáka a 150 rokov od narodenia L. Janáčka. Dramaturgia koncertu bola
zostavená tak, aby si poslucháči mohli vypočuť jedny z najlepších diel týchto skladateľov
v skvelej vokálnej i inštrumentálnej interpretácii.
Od A. Dvořáka zaznela Symfónia e-mol, Z nového sveta. op. 95 v podaní orchestra
ŠO a pod taktovkou P. Tužinského, zaujímavosťou bol Otčenáš L. Janáčka, kde sa
predstavili traja výborní sólisti: Ľudivít Ludha – tenor, Alica Mitková – harfa a Peter
Sochuľák – organ spolu so Speváckym zborom mesta Bratislavy. Na záver koncertu bolo
uvedené opäť dielo A. Dvořáka Te Deum pre soprán, bas a orchester, op. 103, kde bola
prizvaná sopranistka Maria Haan (ČR) a basbarytonista Richard Haan (ČR). Spoluúčinkovali
orchester ŠO s dirigentom
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P. Tužinským a Spevácky zbor mesta Bratislavy so zbormajstrom L. Holáskom.
V sobotu 26. júna 2004 sa uskutočnil koncert Mladosť na zámku. Išlo o vokálnoinštrumentálny komorný koncert mladých umelcov, ktorí každoročne dostávajú priestor na
ZHZ predviesť svoje umenie. Protagonisti koncertu sú väčšinou víťazi medzinárodných
súťaží a mimoriadne talenty v oblasti spevu alebo inštrumentálnej hry. Tento rok sa predstavili
Martina Masaryková – soprán, Róbert Pechanec – klavírny sprievod, komorné trio: Dalibor
Karvay – husle, Milan Karanovič (Srbsko) – violončelo, Stefan Stroissig (Rakúsko) –
klavírny sprievod.
V nedeľu 27. júna 2004 účinkovala na nádvorí zámku ŠO BB v predstavení Carmen
od G. Bizeta. Výborné výkony sólistov a orchestra si vyslúžili skvelé ocenenia od širokej
verejnosti, ale aj od odbornej kritiky. Upútali najmä výkony hosťujúcich sólistov obsadených
v hlavných rolách opery: Carmen – Viktoria Dinas-Mayfatova (Uzbekistan), Don José – Oleg
Videman (Rusko), Escamillo – Martin Babjak (SR), Micaela – Yvetta Tannenbergerová (ČR).
Na predstavení spoluúčinkovali zbor ŠO a detské zbory Vodopád a Vodopádik pre ZUŠ J.
Cikkera v B. Bystrici a ZŠ Radvaň. Dirigoval I. Bulla.
Vyvrcholenie

festivalu

predstavovalo

hosťovanie

Národního

divadla

Moravskoslezského z Ostravy v predstavení Madama Butterfly od Giacoma Pucciniho.
Atraktívne bolo najmä obsadenie hlavných rolí opery: postavu Madama Butterfly stvárnila
japonská speváčka Mitsuko Mori (Japonsko), B. F. Pinkertona taliansky spevák Luciano
Mastro, Sharplessa Alexander Podolchov. Predstavenie dirigoval taliansky dirigent Paolo
Gatto. Organizátori opernej časti ZHZ sa snažili ponúknuť publiku v rámci svojich možností
predstavenie, resp. sólistov na vysokej úrovni, čoho garantom mali byť i kladné kritiky zo
zahraničia. Naša kritika však prijala ich výkony rozporuplne. Verejnosť zase paradoxne toto
predstavenie vnímala skôr pozitívne.

Hosťovanie ŠO v Japonsku
V dňoch 8. až 24. júla 2004 sa uskutočnilo umelecké hosťovanie sólistov Štátnej
opery v Japonsku, ktoré je pokračovaním približovania európskej hudobnej kultúry
Japoncom. Súčasťou uvádzaných koncertov bol aj workshop, ktorý mal za úlohu
načrtnúť vývoj európskeho operného umenia prostredníctvom odbornej prednášky
doplnenej zvukovými ukážkami. Pre divákov boli pripravené dva programy. Každý
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z nich obsahoval v prvej časti prierez operou (G. Verdi: Traviata alebo G. Puccini:
Tosca) a v druhej časti výber z populárnych operetných a muzikálových melódií.
Zájazdu sa zúčastnilo sedem sólistov, klaviristka, riaditeľ ŠO a tlmočník – speaker do
japončiny. Účinkujúci absolvovali sedem koncertov v šiestich mestách Japonska.
Od roku 1999 je to už siedmy zájazd, po ktorom má ŠO na konte 35 koncertov
na území Japonska
Premiéra koncertu
Na jeseň roku 2004 si banskobystrická operná scéna pripomenula 45. výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti sa 24. 9. uskutočnil slávnostný koncert, ktorý režijne pripravil
Pavol Smolík. Koncert bol venovaný predovšetkým zakladajúcim členom tejto inštitúcie, jej
dlhoročným pracovníkom, ale aj verejnosti. Naším prianím bolo, aby si bývalí zamestnanci,
ale i verejnosť prostredníctvom videoprojekcie a “živých” hudobných a tanečných vstupov
zaspomínali na minulé roky, na osobnosti sólistov, režisérov, dirigentov, riaditeľov,
scénografov... – na ľudí, ktorí počas 45-ročnej histórie dávali tomuto divadlu tvár, ale aby
súčasne mali možnosť vidieť výsledky nášho súčasného snaženia. Účinkovali všetky zložky
tohto divadla: sólisti, zbor i balet. Zároveň boli pozvaní sólisti, ktorí v našom divadle začínali
a momentálne pôsobia na iných scénach (Martin a Ján Babjakovci). Spolu so slávnostným
koncertom bola otvorená i výstava venovaná bilancii 45 rokov divadla, na ktorej návštevníci
mali možnosť vidieť zakladajúce osobnosti vtedy ešte Spevohry DJGT, ale i najúspešnejšie
inscenácie, významných tvorcov i sólistov.

Banskobystrické hudobné dni
V dňoch 22. – 28. 10. 2004 sa uskutočnil XI. ročník jesenného hudobného festivalu
Banskobystrické hudobné dni. Jeho organizátorom je už od začiatku Štátna opera, ktorá
zostavuje jeho dramaturgickú koncepciu a festival zabezpečuje po všetkých stránkach.
Festival zahájila v priestoroch Štátnej opery premiéra inscenácie Dany Dinkovej Biele
peklo alebo Mne sa to stať nemôže. Ide o scénické spracovanie problému drogovej
závislosti rečou hudby, tanca a slova.
23. 10. 2004, v druhý deň festivalu zaznel v Katedrálnom kostole F. Xaverského
koncert pod názvom Virtuózne majstrovstvo Jablokovovcov. Išlo o komorne ladený koncert
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uznávaného huslistu Alexandra Jablokova a jeho detí. Interpreti predviedli predovšetkým
diela z obdobia baroka (Händel, Speer, Teleman, Vivaldi), ale aj známe skladby
klasicistického a romantického repertoáru. Raritou bolo nielen nástrojové obsadenie tohto
zoskupenia - päť huslistov, violončelo a čembalo, ale aj vek interpretov, z ktorých najmladší
mal desať rokov.
24. 10. 2004 sa v Štátnej opere uskutočnil koncert Mladosť v hudbe. Išlo o koncert
sólistov, zboru a orchestra študentov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
Títo mladí ľudia každoročne dostávajú na festivale priestor, aby predviedli svoje umenie.
Odzneli predovšetkým diela súčasnej hudby, resp. hudby 20. storočia, a to známych
slovenských skladateľov, ale aj autorské diela študentov kompozície (I. Bázlik, I. Hrušovský,
J. Hudecová, I. Zeljenka, E. Suchoň, L. Papanetzová). Predstavili sa i mladí dirigenti –
študenti i absolventi banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu. Publikum na tomto
koncerte tvorili predovšetkým mladí ľudia – študenti hudby a priaznivci súčasnej vážnej
hudby.
25. 10. 2004 sa v Bohéma klube Štátnej opery uskutočnil komorný koncert pod
názvom Panther tuba band (ČR). Panther tuba band je komorné združenie štyroch hráčov na
tubu, ktorí profesionálne pôsobia v ostravských orchestroch. Čo sa týka nástrojového
zoskupenia, ide o raritu so zaujímavým zvukom a zaujímavým repertoárom: v prvej časti
koncertu odzneli diela “starých majstrov” H. Purcella, T. Morleya, J. I. Linka, J. Perzeliusa
európskej i českej proveniencie. V druhej časti boli interpretované populárne jazzové šlágre
a známe filmové melódie v netradičných úpravách, na ktoré reagovalo publikom búrlivým
potleskom.
26. 10. 2004 sa na pôde Štátnej opery uskutočnilo predstavenie hudobno-tanečného
divadla pod názvom Carmen. Interpreti tvorili desaťčlenné zoskupenie hudobných
a tanečných profesionálov v oblasti flamenca a charakterového tanca, ktorí sa inšpirovali
operou G. Bizeta Carmen. Táto hudobná, spevácka, tanečná a divadelná produkcia je unikátna
už samotným aranžmánom hudby a tanečno-divadelným spracovaním. Scénická úprava
Carmen je fúziou flamencového a súčasného tanca. Projekt po hudobnej stránke zastrešila
skupina Remedios – komorné zoskupenie hudobníkov, ktorí sa špecializujú na tvorbu
a interpretáciu hudby inšpirovanej andalúzskym folklórom. nesúcim názov flamenco...
Predstavenie sa stretlo s mimoriadne kladným ohlasom publika a zároveň prinieslo zaujímavú
možnosť konfrontácie “tradičnej” podoby Carmen, ktorú má v repertoári aj umelecký súbor
Štátnej opery, s novými prístupmi k jej spracovaniu.
27. 10. 2004 sa v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici konal koncert Čaro súzvuku.
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Predstavilo sa na ňom komorné zoskupenie po názvom Sklo. Hudobný prejav tejto skupiny sa
dá charakterizovať ako prepracovaný viachlas “a capella” so sporadickým inštrumentálnym
sprievodom (gitara, lutna, historické dychové nástroje, rytmické nástroje). Na koncerte si
poslucháči vypočuli prierez repertoárom Skla od starej (sakrálnej i svetskej) až po súčasnú
vokálnu tvorbu, nielen z územia Slovenska. Odzneli duchovné, renesančné piesne, madrigaly,
ľudové piesne, vianočné koledy a černošské spirituály. Skladby boli interpretované
z pôvodných zápisov, ale aj vo vlastných úpravách skupiny Sklo a v úpravách hudobných
skladateľov.
Vyvrcholením festivalu Banskobystrické hudobné dni bol koncert pod názvom
Skvosty českej hudby, ktorý sa uskutočnil v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici.
Účinkoval v ňom Symfonický orchester Štátnej opery pod taktovkou domáceho dirigenta
Pavla Tužinského, Slovenský filharmonický zbor, ktorý dirigoval Marián Vach a sólisti Jozef
Benci a Marek Gurbaľ.
XI. ročník Banskobystrických hudobných dní možno hodnotiť kladne. Festival a jeho
účinkujúci podnietili nové pohľady na dramaturgiu a spracovanie scénických, orchestrálnych
a zborových diel. Umožnil konfrontovať výkony domácich a hosťujúcich sólistov, ale i celých
umeleckých telies. Návštevníkov zaujali predovšetkým tzv. “veľké produkcie”, či už koncerty
alebo predstavenia. Komorné koncerty sa stali skôr záležitosťou “fajnšmekrov” a divákov
s hlbším záujmom o vážnu hudbu. Skutočnosťou však ostáva, že zaujať návštevníka a
“pritiahnuť” ho na predstavenie či koncert sa z roka na rok stáva ťažšou úlohou, či už
v dôsledku sťaženej finančnej situácie, alebo ako výsledok celospoločenských trendov.

Premiéra koncertu v rámci BBHD
Premiéra koncertu pod názvom Skvosty českej hudby (28.10.2004) patrila
k najzávažnejším podujatiam jesenného festivalu BBHD. Dramaturgia koncertu bola
tématicky zameraná na najväčšie osobnosti českej tvorby 19. a 20. storočia, a to na Antonína
Dvořáka, Leoša Janáčka a Bohuslava Martinů. Na projekte sa podieľali Symfonický orchester
Štátnej opery v Banskej Bystrici s dirigentom Pavlom Tužinským, Slovenský filharmonický
zbor s dirigentom Mariánom Vachom a sólisti Jozef Benci a Marek Gurbaľ. Premiérovo
zazneli diela, ktoré sú v širšom regionálnom kontexte netradičné, a to Dvořákove
BIBLICKÉ PÍSNĚ v podaní Symfonického orchestra ŠO a sólistu ŠO J. Benciho,
Janáčkove zbory ako napr. MARIČKA MAGDONOVA, ZLATÁ ULIČKA atď.
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v interpretácii Slovenského filharmonického zboru. Mimoriadne silným zážitkom bola
predovšetkým pompézna a zároveň dojímavá POLNÍ MŠE B. Martinů, ktorá je na
Slovensku takmer neznáma napriek tomu, že vo svete je často hrávaná. Uviedli ju spoločne
Symfonický orchester ŠO, Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou Pavla Tužinského
a sólista Marek Gurbaľ.

Premiéra hudobno-dramatického a tanečného diela
V dňoch 22. 10. a 8. 11. 2004 uviedla Štátna opera premiéru inscenácie Dany
Dinkovej: BIELE PEKLO. Ide o dielo, v ktorom scenár, choreografiu i réžiu vytvorila
autorka (námetom na scenár bola kniha Radka Johna Memento). Už prvé uvedenia tejto
inscenácie sa stretli s mimoriadnym ohlasom publika. Spracúva totiž tému drogovej závislosti,
ktorá ponúka rôzne možnosti umeleckého spracovania. V tomto prípade ide o scénickú
podobu, v ktorej má hlavné slovo hudba, slovo a tanec. Týmto dielom by i Štátna opera chcela
prispieť k eliminovaniu a prevencii drogových závislostí. Umeleckými prostriedkami sa
inscenačný tím snažil čo najviac priblížiť mladému človeku, “rozprávať jeho rečou” a pritom
vykresliť priebeh závislosti v jej reálnej podobe. Príbeh umocňuje silná hudba Mozartovho
Requiem v rockovej podobe, hudba Jimmyho Hendrixa, skupiny Doors a živá rocková kapela
na pódiu.
Pre dielo vytvorila scenár, choreografiu a réžiu Dana Dinková a. h., scénu navrhol
Jaroslav Valek, kostýmy vypracovala Adriena Adamíková a. h.
Hosťovanie ŠO v Maďarsku
V dňoch 18. 11. a 19. 11. 2004 sa uskutočnilo na základe pozvania Zväzu Slovákov v
Maďarsku už druhé hosťovanie Štátnej opery v Maďarsku s operetou “Emmericha Kálmána:
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ”. Štátna opera sa predstavila dňa 18.11.2004 návštevníkom
z Komáromsko-Ostrihomskej župy v meste Oroszlány a to pri príležitosti ich regionálnych
osláv. Dňa 19.11.2004 sa predstavila v meste Šalgótarján a to pri príležitosti konania
druhého ročníka regionálnych osláv

Dňa národnosti Heveš–Novohrad–Boršotskej župy.

Obidve predstavenia mali vynikajúci ohlas u publika i usporiadateľa. Tak ako minulý rok aj
tento sa predstavenia začínali hymnou divákov – Slovákov žijúcich v Maďarsku. Pre Slovákov
žijúcich v Maďarsku malo naše hosťovanie mimoriadny význam z hľadiska súdržnosti
a udržiavania kontaktov medzi SR a slovenskou národnosťou v Maďarsku.
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Recenzie
Čardášová princezná medzi nami
Pri príležitosti Dňa národností, ktorý organizuje Zväz Slovákov v Maďarsku sa stalo už
tradíciou hosťovanie Štátnej opery z Banskej Bystrice. V tomto roku s operetou Emmericha
Kálmána Čardášová princezná. Národnostný deň sa konal v Orosláni 18. 11. 2004
(Komáromsko-Osrihomská župa) a v Šalgótarjáne 19. 11. 2004 (Novohradská a Hevešská
župa)
“V Orosláni mal program mimoriadny úspech, obecenstvo tlieskalo ešte dlhé minúty po
spustení opony.”
V Šalgótarjáne ,,...samotnú operetu organizátori sprístupnili aj divákom, ktorí neprišli na
národnostný program. Čardášová princezná očarila každého. Potlesk bolo počuť prakticky od
začiatku do konca. Obecenstvo sa výborne bavilo, keďže umelci šikovne použili niekoľko
maďarských výrazov a vykúzlili tým mnoho úsmevov. Herci sa naozaj snažili. Akoby nie, keď
im neústavné tlieskanie nedovolilo povoliť ani na sekundu! Ale Banskobystričanov nebolo
potrebné povzbudzovať. Do ich produkcie sa nedostala ani tá najmenšia chybička a výsledok
bol naozaj fenomenálny. Keď sa blížil koniec, skandovanie bolo čoraz častejšie a hlasnejšie a
bolo isté, že záver bude veľkolepý. Tak sa i stalo. Diváci tlieskali postojačky dlhé minúty a
,,nedovolili” umelcom sa vzdialiť.
Tí sa so šťastnými úsmevmi a v záplave kvetov klaňali vďačnému obecenstvu a ako sami
povedali, slovenské obecenstvo ako v Orosláni, tak aj v Šalgótarjáne nemá páru. Je isté, že
národnostný program i opereta sa vydarili výborne. Diváci, ktorí sem prišli 9 autobusmi z 23
slovenských národnostných dedín Novohradskej a Hevešskej župy, určite na tento večer nikdy
nezabudnú.”
(Ľudové noviny, týženník Slovákov v Maďarsku, 2. 12. 2004, ročník XLVII, č. 49)
Obecenstvo skandovalo po stojačky.
“V rámci Dňa národností v Šalgótarjáne najvýznamnejšou udalosťou večera bolo uvedenie
svetoznámej operety Emmericha Kálmána Čardášová princezná.
V podaní umelcov Štátnej opery z Banskej Bystrice zazneli známe melódie z operety, ktoré
obecenstvo spočiatku len hmkalo, neskôr aj spievalo spolu s očividne oduševnenými
a nadšene spievajúcimi a hrajúcimi umelcami. Po vlaňajšom stvárnení Grófky Marice aj
tentokrát podala vynikajúci výkon v titulnej úlohe Silvy pani Oľga Hromadová. Okrem nej
najväčšie ovácie zožal tenorista ostravskej opery pán Peter Svetlík, ale nezabudnuteľnými
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výkonmi potešili obecenstvo aj ostatní účinkujúci, ako

aj orchester pod vedením pána

dirigenta Tužinského.”
(Nógrád megyei hírlap, 22. 11. 2004)
Voľne preložil Peter Schneider.

Premiéra operety
10. a 11. 12. 2004 sa konala I. a II. premiéra operety Carla Millöckera Žobravý
študent. Toto dielo bolo už v banskobystrickom divadle úspešne inscenované pred 40 rokmi.
Zaradenie tohto titulu do repertoáru Štátnej opery predpokladá, že pôjde o verejnosťou
rovnako obľúbené a navštevované predstavenie. Žobravý študent je romantická opereta
v dvoch dejstvách. Toto dielo je považované za vrchol jeho tvorby a zároveň za jedno
z najlepších v klasickej operetnej literatúre vôbec. Príbeh je zasadený do Krakova na začiatku
17. stor., do obdobia zápasu Poliakov proti saskej nadvláde. Tu sa odohráva príbeh lásky,
ktorá prekoná všetko, príbeh zlomyseľnej pomsty, ktorá sa nakoniec nevyplatí – príbeh s
množstvom vážnych humorných zápletiek. Celosvetovo známa je predovšetkým pieseň
Žobravého študenta, reprezentujúca “pravý viedenský valčík”. A keďže ide o viedenskú
operetu jej vrcholného obdobia, okrem valčíkov zaznejú i “chytľavé” kuplety a strofické
piesne.
Dielo režijne naštudovala Andrea Hlinková a. h., scénu a kostýmy vytvorila Miriam
Struhárová a. h., choreografia: Jaroslav Moravčík a .h., zbormajsterka: Iveta Popovičová,
hudobné naštudovanie a dirigent: Igor Bulla.

Premiéra koncertu
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Posledným premiérovým podujatím kalendárneho roka 2004 bol
VIANOČNÝ KONCERT (18.12.2004), na ktorom zazneli známe diela
skladateľov W. A. Mozarta, J. S. Bacha, R. Bingeho, ale i skvosty barokových
a klasicistických skladateľov G. Torelliho a L. Boccheriniho. Najkrajšiou časťou
koncertu bola Česká mše vánoční od J. J. Rybu. Na tomto podujatí sa predstavili
výhradne domáci umelci – J. Burášová, B.Bieliková, A. Trgová, E.Lucká, D.
Šimo, I.Zvarík a D. Turňová, zbor ŠO so zbormajsterkou Ivetou Popovičovou
a orchester ŠO, ktorý dirigoval Miloš Formáček.

-

organizovanie festivalov
každoročne organizujeme dva festivaly, opernú časť Zámockých hier zvolenských
a festival Banskobystrické hudobné dni. Oba festivaly majú spoločného menovateľa
a to nedostatok finančných prostriedkov. Napriek našej snahe sa nám nedarí dostať,
najmä opernú časť ZHZ, na pôvodnú úroveň z dôvodu nedostatočného finančného
krytia. Je to škoda, pretože tento festival v minulosti mal vysokú umeleckú úroveň a je
jediným operným festivalom na Slovensku.

Nové ciele
V nadväznosti na plnené úlohy v roku 2004 je potrebné aj naďalej sa sústrediť na
zabezpečovanie návštevnosti predstavení hlavne dobrou dramaturgiou a kvalitnou
propagáciou v rámci finančných možností organizácie.
V oblasti zahraničných stykov rozvíjať a získavať novú spoluprácu so zahraničnými
partnermi so zreteľom na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí
Vytvoriť ďalší priestor pre spoluprácu s mládežou a umeleckým školstvom.
Získavať mimorozpočtové finančné prostriedky na zlepšenie činnosti organizácie.
Zabezpečiť rekonštrukciu a dostavbu budovy ŠO.
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2004
Pri hodnotení a analýze vývoja Štátnej opery je potrebné brať do úvahy niektoré
zásadné skutočnosti, ktoré ovplyvňovali činnosť ŠO v uplynulom roku.
V uplynulom období ovplyvňovala našu činnosť aj zhoršená ekonomická situácia
obyvateľstva a zdražovanie vstupov pre našu činnosť. Napriek týmto skutočnostiam sa
nám podarilo ukončiť rok bez straty s vyrovnaným rozpočtom. Aké zdroje a v akej
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štruktúre sme využívali je podrobne uvedené v bode 5.5.
Napriek spoločnej snahe s MK SR sa nám nedarí zabezpečiť dostatok
finančných
prostriedkov na vykrytie potrebných nákladov na riešenie technicko-prevádzkových
problémov.
Dlhodobo pretrvávajú problémy so zastaralým dopravným parkom, neumožňujúcim výjazd
do zahraničia a ohrozujúcim samotnú prevádzku.
Nevyhovujúce pracovné priestory.
Nízke mzdové ohodnotenie zamestnancov zapríčiňujúce častú fluktuáciu najmä
kvalitných umelcov. Nové mzdové zatriedenie zamestnancov, pre nedostatok finančných
prostriedkov, vo väčšine prípadov zhodnocuje len vek zamestnanca a nie jeho skutočnú
kvalitu.
V oblasti financovania pretrvával problém s delením rozpočtu na samotný rozpočet
a finančné prostriedky z VPS, čo zapríčiňovalo nielen nárast administratívnej práce, ale
hlavne nemožnosť operatívne riešiť objektívne zmenené podmienky pri realizácii jednotlivých
projektov a konečné plánovanie v rámci kontraktov bolo neprehľadné.
Z analýzy činnosti a vývoja Štátnej opery je do budúceho obdobia potrebné
zaoberať sa problematikou technicko-priestorového riešenia prevádzky a prispôsobením
legislatívy k špecifickým podmienkam.
Napriek hore uvedeným problémom veria, že i v budúcnosti budú vykonávať činnosť
k spokojnosti divákov.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici so špecializovaným organizačným útvarom
Literárnym a hudobným múzeom v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach z 12. mája
2000, zákona č. 387/2001 Z.z. o múzeách, zriaďovacej listiny Ministerstva kultúry SR MK
555/2002-1 zo dňa 1. apríla 2002 je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou
a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnej a hudobnomúzejnej
a vydavateľskej činnosti. Je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou
Knižnica :
- zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov,
napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby,
podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj
- poskytuje knižnično-informačné služby z vlastných knižničných fondov a sprístupňuje
268/314

vonkajšie informačné zdroje, podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
- zhromažďuje, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce
a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
- je pracoviskom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby
- plní funkciu konzervačnej knižnice v zmysle zákona č. 212/1997 Z.z. a jeho doplnení
zákonom č. 182/2000 Z.z. a 535/2003 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických
a neperiodických publikácií
- zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v oblasti registrujúceho
bibliografického popisu slovenských patentových spisov, excerpovaním a bibliografickým
spracovaním príspevkov publikovaných v zborníkoch
- vykonáva výskumnú, dokumentačnú a poradenskú činnosť v oblasti historických
knižných fondov a dejín knižnej kultúry na Slovensku, v tejto oblasti sa podieľa na
zabezpečovaní úloh celoštátneho charakteru
- pôsobí ako celoslovenské koordinačné pracovisko pre bibliografiu vedných odborov
národnooslobodzovací odboj a SNP, stavebníctvo, architektúra a cestovný ruch
- plní úlohy :
1. regionálneho strediska špeciálnych technických dokumentov a strediska
patentových informácií Úradu priemyselného vlastníctva SR
2. strediska európskych informácií v súčinnosti s Kanceláriou Rady Európy
v Bratislave
3. partnerskej knižnice Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
4. regionálneho vzdelávacieho centra nemeckého jazyka a kultúry v spolupráci
s Nadáciou H. Boscha v Stuttgarte
- rieši odborné a vedecko-výskumné úlohy a ich výsledky prezentuje prostredníctvom
vlastnej edičnej, publikačnej, propagačnej činnosti a kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Literárne a hudobné múzeum :
- na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, zhodnocuje a odborne
spracováva zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho dedičstva z oblasti literárneho
a hudobného života na Slovensku
- dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov na Slovensku
- popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce
verejnosti.
Základným poslaním je uspokojovať informačné potreby obyvateľov s osobitným
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zreteľom na oblasť vedy, výskumu, odbornej praxe a vzdelávania a uľahčiť im prístup k
získavaniu informácií a poznatkov z rozličných oblastí spoločenského života.
Spoločenské
bibliografických,

poslanie
informačných,

knižnica

napĺňa

prostredníctvom

vedeckovýskumných,

knihovníckych,

vydavateľských,

kultúrno-

spoločenských, vzdelávacích a ďalších aktivít.
K hlavným úlohám patrí ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt vytvorených
ľudskou spoločnosťou uložených v knižničnom fonde, vytváranie optimálnych podmienok na
využívanie širokým spektrom používateľov.
Knižničný fond v súčasnosti predstavuje viac ako 1,650.000 dokumentov v klasickej
a elektronickej podobe. Dokumenty knižnica získava na základe zákona č. 535/2003 Z.z.
o povinných

výtlačkoch,

darmi,

domácou

a zahraničnou

kúpou

a prostredníctvom

medzinárodnej výmeny. Používateľom slúži k dispozícii 13 špecializovaných študovní. Ročne
knižnica realizuje viac ako 380.000 výpožičiek a navštívi ju okolo 140.000 návštevníkov.
Informačnú a vzdelávaciu funkciu plní knižnica poskytovaním absenčných a prezenčných
výpožičiek, medziknižničnej výpožičnej služby, spracovávaním rešerší z vlastného fondu
a z elektronických databáz a informácií šírených prostredníctvom internetu, adresných
informácií a reprografických služieb. Organizovaním kultúrno-výchovných podujatí,
prednášok, besied so spisovateľmi, prezentácií vydavateľstiev, výstav, špecializovaných
vyučovacích hodín a koncertov plní knižnica funkciu spoločenskú a kultúrnu.
Používateľské zázemie knižnice tvoria vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci
orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikatelia, vysokoškolskí pedagógovia, študenti
vysokých a stredných škôl nielen z Banskej Bystrice, regiónu stredného Slovenska ale aj
z celého Slovenska.
Svoju odbornú knihovnícku, bibliografickú a výskumnú činnosť knižnica prezentuje
odbornej verejnosti formou seminárov a aktívov, ktoré organizuje v spolupráci s domácimi aj
zahraničnými

partnerskými

inštitúciami

a v spolupráci

s profesijnými

organizáciami

a spolkami. K prezentácii činnosti knižnice patrí aj vydávanie edičných titulov – odborných
a personálnych bibliografií, zborníkov zo seminárov, publikovanie výsledkov výskumu a pod.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum. Jeho poslaním je na základe
prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, zhodnocovať a odborne spracovávať zbierkové predmety ako
súčasť kultúrneho dedičstva. Vo svojej múzejnej činnosti sa zameriava na literárny a hudobný život na
Slovensku, dokumentuje výrobu a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov a bábkarské tradície na území
Slovenska. Popularizačnými podujatiami a stálymi expozíciami prezentuje výsledky svojej práce verejnosti.
Knižnica sa profiluje ako otvorená a multikultúrna inštitúcia. Je miestom, cez ktoré používatelia efektívne
realizujú prístup do informačných databáz, získavajú informácie a poznatky, ktoré sú významné pri
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rozvoji vedy, výskumu, vzdelávacieho procesu, v rámci školského celoživotného vzdelávania občanov.
Súčasne je miestom, v ktorom používatelia môžu využiť mnohé doplnkové kultúrne a vzdelávacie aktivity.
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V strednodobom výhľade sa ŠVK orientuje na nasledovné činnosti
a služby :
a/ v knižnično-informačnej oblasti
- systematické a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov,
odborné

spracovávanie,

uchovávanie

a sprístupňovanie

prostredníctvom

knižnično-informačných služieb používateľom
- plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho uznesenia č. 801 zo 17. júla 2002
k programu elektronizácie knižníc v SR – projektu knižnično-informačného
systému 3. generácie
- plnenie úloh vyplývajúcich z participácie na budovaní súborného katalógu
knižníc Slovenskej republiky
- zvyšovanie komfortu služieb pre používateľov realizovaním úplnej
automatizácie výpožičného procesu
- poskytovanie služieb elektronického dodávania dokumentov, sprístupňovanie
on-line časopisov a iných elektronických dokumentov, zapájanie sa do
vnútroštátnych a zahraničných projektov v tejto oblasti
- rozširovanie poskytovaných služieb s využitím informačných zdrojov internetu
a plnotextových elektronických databáz a rozširovanie skladby poskytovaných
CD ROM databáz
- rozširovanie služieb poskytovaných handicapovaným občanom
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- spolupráca na Národnom projekte ochranného mikrofilmovania, ktorého
garantom

je

Slovenská

národná

knižnica

v Martine,

predovšetkým

zabezpečovaním mikrofilmov periodík, ktoré sú v knižnici najviac využívané
a periodík regionálneho charakteru
- zabezpečovanie ochrany, biologickej očisty a reštaurovania historických tlačí
- plnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu Partnerskej knižnice Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky
- plnenie úloh informačného centra Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky
- plnenie úloh strediska európskych informácií v súčinnosti s Informačnou
kanceláriou Rady Európy v Bratislave
- riešenie čiastkových výskumných úloh rezortnej výskumnej úlohy Dejiny
knižníc a knižnej kultúry na Slovensku, pasportizáciou tlačí 16 storočia na
území mesta Banská Bystrica
-

vytvorenie

strediska

poskytovania

služieb

pre

malých

a stredných

podnikateľov
- spracovávanie projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov na odborný
a materiálny rozvoj knižnice

b/ v oblasti elektronizácie knižnice
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- postupné využívanie všetkých funkcií, ktoré poskytuje nový komplexný
knižnično-informačný systém VIRTUA, implementovaný v knižnici v roku 2004
- sústavné skvalitňovanie využívanej výpočtovej techniky (PC, tlačiarne,
scanery) a rozširovanie príslušného programového vybavenia
- využívanie pripojenia knižnice do počítačovej siete SANET a GOVNET
- rekonštrukcia a rozšírenie lokálnej počítačovej siete

c/ v múzejnej činnosti
- spracovanie údajov o zbierkových predmetoch v elektronickej podobe
- spracovanie

a realizácia koncepcie expozície v Pamätnom dome J. G.

Tajovského v Tajove
- širšie zapojenie LHM do riešenia grantových úloh a organizovania odborných seminárov
a konferencií v spolupráci s Národným múzejným centrom SNM a profesijnými literárnymi,
hudobnými a múzejnými organizáciami

d / v priestorovej a materiálnej oblasti
- ukončenie rekonštrukcie strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9
- sprístupnenie skladové priestory, vzdelávacie centrum knižnice a galériu v podkroví
v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia
- zabezpečenie projektových prác na stavbu knižničných skladov
- rekonštrukciu fasády hlavnej budovy knižnice
- rekonštrukciu plynovej kotolne
- výmenu okien vonkajšieho obvodového plášťa hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9
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- rekonštrukciu nádvoria a vytvorenie tzv. letnej čitárne

e/ venovať sústavnú pozornosť vzdelávaniu pracovníkov knižnice vysielaním na
vzdelávacie aktivity organizované inými inštitúciami a formou interného
vzdelávania. Na uvoľnené miesta prijímať pracovníkov v zmysle interných
zásad obsadzovania voľných miest.

3.3

KONTRAKT

ORGANIZÁCIE

S ÚSTREDNÝM

ORGÁNOM

A JEHO

PLNENIE
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici nemala na rok 2004 uzavretý kontrakt
s Ministerstvom kultúry v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.
4.4

ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici v roku 2004 vyplývali z jej

poslania, stálych úloh určených v zriaďovacej listine v zákone č. 183/2002 Z. z. o knižniciach
a plnenia krátkodobých a operatívnych činností, ktoré stanovil ročný plán činnosti.
4.4.1

Náklady na produkty organizácie
Počet

Činnosti /produkty organizácie

Odprac. Náklady

pracovní H/rok

Výdavky kryté

na činnosť Štátny

Iné zdroje

Výpožičné služby - absenčné

6

10603

1544

rozpočet
1244

Výpožičné služby - prezenčné

9

15260

2365

1965

400

Medziknižnič. výpožičná služba

1

1740

270

170

100

Referenčné služby

4

6329

1267

867

400

300
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Reprografické služby

2

2588

576

426

150

Doplň. a sprac. kniž. fondov

14

24706

4708

4458

250

Prevádzka knižničných skladov

6

9126

1655

1255

400

Väzba, preväzba

4

3995

399

299

100

Bibliograf. a výskumná činnosť

8

11603

2108

1908

200

Elektroniz. a automatiz. knižnice

2

4460

1270

1034

245

Múzejná činnosť

11

18444

2959

2709

250

Riad., ekon. a prevádz. čin.

22

33187

8371

8042

329

Spolu

89

142041

27501

24377

3124

4.4.2

KNIŽNIČNÝ FOND
Knižničný fond Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici k 31. 12. 2004

predstavoval 1,654.790 knižničných jednotiek. Tvoria ho knihy, viazané periodiká, normy,
patenty, hudobniny, mapy, mg pásky, CD platne, CD ROMy, audio a videokazety, historické
tlače, mikrofilmy a mikrofiše. Knižničný fond doplňujeme povinným výtlačkom v zmysle
zákona č. 535/2003 Z. z., kúpou, darmi a výmenou.
V zmysle Vyhlášky MK SR č. 421/2003 Zb. sme spracovali internú smernicu
o odbornej evidencii, vyraďovaní a revízii knižničného fondu. Následne v jej intenciách
upravili interné evidencie a pracovné postupy.
4.4.2.1 Doplňovanie knižničného fondu
Pravidelná a cielená akvizičná činnosť bola ovplyvnená nemožnosťou rovnomerne
čerpať finančné prostriedky na doplňovanie knižničných fondov. V prvom polroku bol
nedostatok finančných prostriedkov, v druhom polroku na základe našej žiadosti nám MK SR
navýšil rozpočet na doplňovanie knižničného fondu o 900.000.- Sk.. Z pôvodného rozpočtu
knižnica vyčlenila na doplňovanie knižničného fondu 455.000.- Sk.
Formou kúpy sme doplňovali prednostne odbornú a vedeckú literatúru slovenskú
a českú. Inú zahraničnú len obmedzene. Okrem uhradenia ročných poplatkov za prístup do
zahraničnej plnotextovej databázy Springer Link, databáz SNB, ČNB, Firemného monitora
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a Monitora tlače, sme zakúpili licencie na využívanie databázy PRO QUEST a Bibliomedica.
Percentuálne zloženie prírastku knižničného fondu podľa spôsobu nadobudnutia je
nasledovné :
- kúpa

25,1 %

- povinný výtlačok

47,5 %

- dar

27,4 %
Najvýznamnejšie boli knižné dary z Nadáce Pro Helvetia, z Univerzity Mateja Bela

v Banskej Bystrici, ktoré získavame na základe dohody o spolupráci, od spoločnosti Willing
a. s. v Bratislave a od Centra ruskej kultúry v Bratislave.
Po prechode na nový systém nebola doriešená tlač prírastkových záznamov, preto sme
v druhom polroku museli dočasne prírastkovať dokumenty klasicky.
Fond slovenských technických noriem sme doplňovali v úplnosti na základe
povinného výtlačku. Dokúpili sme len tituly noriem vydaných v rokoch 2002 a 2003, kedy
knižnica nemala na tento druh dokumentu právo povinného výtlačku a z finančných dôvodov
sme ich v uvedených rokoch nemohli zakúpiť. Patentové spisy poskytuje Úrad priemyselného
vlastníctva na základe zmluvy. Ostatné špeciálne druhy dokumentov sme dopĺňali výberovo
podľa požiadaviek používateľov a na základe finančných možností.
Ochrana, revízie, vyraďovanie a obsahové previerky knižničného fondu
Revízie a obsahové previerky
Na úseku ochrany, revízií a vyraďovaní knižničných fondov sme sa v prvom polroku
zamerali na plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov komplexnej revízie knižničného fondu,
ktorá sa uskutočnila v rokoch 2002 – 2003. Realizovali sme opatrenia prijaté na základe
revízie a dohľadávali chýbajúce dokumenty. Dohľadávaním sa počet chýbajúcich knižničných
jednotiek po revízii znížil o 2.021.
Priebežne sme vyraďovali dokumenty, ktoré navrhla na vyradenie komisia pre
obsahovú previerku a vyraďovanie knižničných dokumentov a dokumenty, ktoré stratili
používatelia knižnice. Vyradili sme z fondu staré CD ROM databázy, ktoré pravidelne
aktualizujeme a priebežne sa z evidencií knižnice vyraďovali dokumenty uložené pod
signatúrou „C“, ktoré boli navrhnuté na vyradenie počas obsahovej previerky v roku 2003.
Uskutočnili sme obsahovú previerku fondu technických noriem, mikrofilmov a regionálneho
fondu uloženého v priestoroch Univerzálnej študovne. Pri vyraďovaní postupujeme v zmysle
internej smernice o odbornej evidencii knižničného fondu. Dokumenty vyradené po obsahovej
previerke ponúkame prednostne Slovenskej národnej knižnici v Martine, Univerzitnej
knižnici v Bratislave. Zoznam vyradených dokumentov je vystavovaný na www stránke
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knižnice. Dokumenty, ktoré nežiadajú knižnice ponúkame na odpredaj antikvariátu Paseka
a používateľom knižnice. Príjem z odpredaja vyradených knižničných dokumentov bol
18.447.- Sk.
V zmysle zákona o knižniciach sme začali opäť vykonávať cyklickú komplexnú
revíziu knižničného fondu. V roku 2005 boli odrevidované fondy v príručných knižniciach
Študovne hudobnín a audiovizuálnych dokumentov, Oddelenia informačných technológií a
úseku revízií Oddelenia doplňovania a spracovania knižničných fondov.
chrana knižničných fondov
Spracovali sme Zásady ochrany a sprístupňovania knižničného fondu ŠVK v B.
Bystrici a na ich základe sme realizovali opatrenia na zamedzenie poškodenia knižničného
fondu predovšetkým zo strany vlhkosti, plesní, nesprávnej manipulácie a pod. Do knižničných
skladov bol umiestnený výkonný pohlcovač vlhkosti.
Zabezpečili sme zreštaurovanie siedmych starých tlačí vedeckého charakteru z 18.
storočia. K reštaurovaným dokumentom bol spracovaný protokol o reštaurovaní vrátane
fotodokumentácie.
Viazané periodiká s vročením do roku 1950 boli presunuté do historického fondu
(spolu 726 titulov) a na viazané periodiká s vročením do roku 1918 sa začali uplatňovať
špeciálne podmienky sprístupňovania, ktoré vyplývajú z internej smernice o ochrane
historického knižničného fondu.
Za účelom ochrany uchovávaných periodík sme odovzdali na zviazanie 587 zv. do
vlastnej knihárskej dielne a 450 zv. dodávateľsky do knihárstva GEORG v Žiline.
V knihárskej dielni bolo opravených - previazaných 780 poškodených knižničných jednotiek.
Používateľov sme pokutovali za poškodenie kníh celkovou sumou 2.897.- Sk. V roku
2004 používatelia stratili a nahradili 122 kníh, čo je o 66 viac ako v roku 2003. V septembri
knižnica uskutočnila akciu na vrátenie alebo nahradenie dlhodobo nevrátených kníh
používateľmi. Poverená pracovníčka navštívila osobne 91 používateľov v B. Bystrici a okolí,
54 z nich vrátilo alebo nahradilo požičané dokumenty v celkovom počte 118 zv.

4.4.3 KNIŽNIČNÉ SLUŽBY
Poskytovanie knižničných služieb je základným výstupom knižničnej činnosti. Na
priamej realizácii služieb sa podieľajú Oddelenie absenčných služieb, Oddelenie referenčných
služieb, Oddelenie prezenčných služieb a Oddelenie bibliografie.
278/314

Knižničné služby v uplynulom roku využívalo menej registrovaných používateľov ako
v roku 2003. Poklesol mierne počet absenčných výpožičiek, zvýšil sa počet prezenčných
výpožičiek. Bolo to spôsobené predovšetkým z dôvodu, že knižnica nedoplňuje knižničný
fond v dostatočnom počte duplikátov a multiplikátov, ale aj z dôvodu, že počas prechodu na
knižnično-informačný systém VIRTUA sme takmer tri mesiace mali obmedzené absenčné
požičiavanie dokumentov – nepredlžovali sme výpožičnú lehotu a tak sme štatisticky stratili
určitý počet absenčných výpožičiek. Okrem pravidelného plnenia úloh v oblasti poskytovania
konzultačných, informačných a rešeršných úloh, realizácie exkurzií do knižnice sme sa na
tomto úseku zamerali na
- realizáciu odborného celoslovenského seminára so zahraničnou účasťou s názvom
Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia
- uskutočnili sme sériu školení o efektívnom vyhľadávaní informácií z elektronických
informačných zdrojov dostupných v knižnici pre študentov prvých ročníkov Katedry
histórie a Katedry etiky Fakulty humanitných vied UMB
- konzultantské a poradenské služby pri elektronickom katalógu knižnice boli v druhom
polroku zintenzívnené najmä na zaučenie a pomoc používateľom pri vyhľadávaní
dokumentov v prostredí novo využívaného systému VIRTUA.
Počet vypracovaných rešerší sa v porovnaní s rokom 2003 znížil z dôvodu zmenenej
metodiky vykazovania tejto služby.
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Úsek konzultantských služieb a MVS
Úsek

zabezpečoval informačné a konzultantské služby pri online

katalógoch knižnice v programovom systéme VTLS, v prípade potreby aj pri
klasických čitateľských katalógoch. Veľká

pozornosť bola venovaná

individuálnej práci s používateľmi rôznych vekových kategórií. Z hľadiska
práce s používateľmi bol veľmi náročný prechod na novú modernejšiu verziu
knižnično-informačného systému Chameleón - VIRTUA. Bolo potrebné vo
zvýšenej miere komunikovať s používateľmi a vysvetľovať im viaceré nové
údaje, symboly a príkazy v systéme. Veľký záujem zo strany používateľov bol
o expresné výpožičky, túto službu využilo 3788 čitateľov.
Na základe telefonických či e-mailových objednávok sme pre požívateľov
vybavili 1696 žiadaniek a 1200 informácií o dokumentoch.
V rámci medziknižničnej výpožičnej

služby prišlo z iných

na našu

knižnicu 2706 požiadaviek, z toho 1208 požiadaviek bolo vybavených kladne,
621 požadovaných dokumentov bolo požičaných a 790 sme nemali v našom
knižnom fonde. Prostredníctvom MVS prišlo 406 žiadostí o xerokópie článkov
z odborných periodík z nášho fondu, vybavených bolo 272.
Naši používatelia

mali 758 požiadaviek na dokumenty z iných knižníc,

vybavených bolo 459 požiadaviek, z toho 87 dokumentov zo zahraničia v rámci
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby. Vzhľadom k zvýšeným
finančným

poplatkom

i časovej

náročnosti

MMVS

naši

používatelia

uprednostnili službu MVS zo slovenských knižníc.

Úsek rešeršných a databázových služieb
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Rešeršné a informačné služby z elektronických informačných zdrojov
prístupných cez internet a licencovaných pre knižnicu (EBSCO, SpringerLink)
využilo 2003 používateľov, ktorým bolo poskytnutých 2506 rešerší. Na základe
písomných a elektronických objednávok z iných knižníc sme spracovali

61

rešerší. Pri vybavovaní informačných požiadaviek používateľov sme využívali
informačné zdroje voľne dostupné na internete ako aj elektronické databázy, do
ktorých prístup sme mali len v skúšobnej prevádzke (napr. Thomson Gale) a
elektronické

informačné portály. Používatelia využívali aj zahraničné

plnotextové článkové databázy EBSCO a SpringerLink, zaevidovali sme 151
používateľov. Vypracovali sme tematické vyhodnotenie rešerší a informačných
požiadaviek na oddelení za prvý polrok roku 2004, z ktorého vyplýva, že najviac
rešerší

a informačných

dotazov

poskytujeme

z pedagogiky,

ekonómie

a politológie. Výrazne je zastúpená aj oblasť jazykovedy - lingvistiky ako aj
etika – filozofia. Najmenej požiadaviek je z architektúry, zo športu a techniky.
Informačné služby internetu na Oddelení referenčných využilo 3630
používateľov. Tento klesajúci počet používateľov súvisí z výrazným rozšírením
prístupov na internet v rámci celej knižnice.

Stredisko európskych informácií
Sprístupňovalo pre používateľov informácie o dokumentoch Rady Európy a Európskej
únie a zabezpečovalo pravidelný monitoring informácií o európskej problematike z internetu.
Sprostredkovalo záujemcom

prístup k elektronickým dokumentom s

problematikou

európskej integrácie z elektronických informačných zdrojov.
Pre záujemcov z radov používateľov knižnice Stredisko zabezpečilo osobné
konzultácie k problematike ochrany

ľudských práv a základných slobôd s právničkou

Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave JUDr. Ingrid Vaculčíkovou.
Stredisko európskych informácií navštívilo 142

zaevidovaných používateľov.

Pracovník Strediska zabezpečoval okrem informačných a konzultačných služieb aj
skenovanie a tlač farebných i čiernobielych kópii pre potreby používateľov.
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Prezenčné služby
Prezenčné výpožičné služby knižnica zabezpečuje prostredníctvom komplexu
študovní, ktoré sú organizačne začlenené do Oddelenia prezenčných služieb a Oddelenia
bibliografie.
Na zvýšenom počte realizovaných prezenčných výpožičiek sa najvýraznejšie
podieľajú Univerzálna študovňa, Študovňa odborných periodík a Študovňa viazaných
periodík. V uvedených študovniach sa v minulom roku podarilo zosúladiť budovanie
knižničného fondu s poskytovanými službami tak, aby boli čo najefektívnejšie a boli
prínosom

pre

používateľov

knižnice.

Zabezpečením

multilicenčného

využívania

informačných databáz umožnilo používateľom prístup do nich na viacerých miestach
v knižnici. Kopírovacie služby v študovniach sme skvalitnili zakúpením a umiestnením
nového kopírovacieho stroja v Univerzálnej študovni. Presťahovaním Študovne hudobnín
a audiovizuálnych dokumentov vznikol v zrekonštruovaných priestoroch podkrovia ucelený
komplex študovní. Z dôvodu rekonštrukčných prác v podkroví sme zrušili Geologickú
študovňu. Fond z nej bol umiestnený v knižničných skladoch a požičiava sa prostredníctvom
Univerzálnej študovne.
Do oddelenia bibliografie organizačne patria špecializované študovne : Bibliografická
študovňa, Študovňa knihovníckej literatúry a Študovňa historických knižničných fondov,
ktorá poskytuje svoje služby predovšetkým bádateľom.
Nemecká študovňa realizuje svoju činnosť na základe dohody o spolupráci s Goetheho
inštitútom Inter Nationes v Mníchove. Je to jediná študovňa, ktorá na základe dohody ealizuje
aj absenčné výpožičky. Pri Nemeckej študovni pôsobí aj Regionálne vzdelávacie centrum
nemeckého jazyka a literatúry. Jeho činnosť finančne zabezpečuje Nadácia H. Boscha
v Stuttgarte.
Študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov plní funkciu
informačného strediska Úradu priemyselného vlastníctva SR, zabezpečuje odbornú evidenciu
a bibliografické spracovanie slovenských technických noriem.
Vzdelávacia činnosť, kultúrno-spoločenské podujatia
Popri individuálnej práci s používateľmi sa v poskytovaných knižničných službách
zameriavame aj na skupinové formy práce a vzdelávacie podujatia. Za významné z tohto
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hľadiska považujeme predovšetkým sériu školení o efektívnom vyhľadávaní informácií
z elektronických informačných zdrojov dostupných v knižnici pre študentov prvých ročníkov
Katedry histórie a Katedry etiky Fakulty humanitných vied, študenti germanistiky Fakulty
humanitných vied a Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študenti
Katedry histórie sa zúčastnili tiež vyučovacích hodín venovaných dejinám knižnej kultúry na
Slovensku a dejinám školských knižníc na Slovensku, ktoré sa uskutočnili v Študovni
historických fondov.
Na základe dohody o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
vykonávali v knižnici prax študenti Katedry histórie Fakulty humanitných vied..
V priebehu
o poskytovaných

roku

sme

knižničných

uskutočnili
službách,

133

exkurzií

knižničnom

do

fonde

knižnice

s výkladom

a spôsobe

využívania

elektronického katalógu.
Významné podujatia v priebehu celého roka v oblasti vzdelávacej činnosti vykonáva
Regionálne vzdelávacie centrum nemeckého jazyka a literatúry a jeho lektor. Zoznam
uskutočnených podujatí ako aj vzdelávacích podujatí uskutočnených v Nemeckej študovni je
uvedený v prílohe č. 1.
Okrem vzdelávacích podujatí knižnica organizuje kultúrne podujatia – napr. cyklus
Osobnosti, koncerty, prednášky, prezentácie kníh, vydavateľstiev, výstavy. Celkový prehľad
o podujatiach poskytuje príloha č. 1. Pre odbornú verejnosť sme zorganizovali 4 semináre,
z toho 2 s medzinárodnou účasťou a jednu medzinárodnú poradu.
4.4.3.5

Reprografické služby
Oddelenie reprografických služieb v roku 2004 pokračovalo v nadväznosti na

predchádzajúce obdobie vo všetkých plánovaných oblastiach a ukazovateľoch.
Oblasti činnosti a výkonov oddelenia:
•

fotokopírovacie práce (interné, externé)

•

knižná väzba a knihárske práce (interné, externé)

•

výstavnícka činnosť, organizovanie a zabezpečovanie výstav

•

iné práce
Oddelenie plní v rámci celej knižnice úlohy súvisiace so zabezpečovaním výstavníckej

činnosti a organizovaním výstav v priestoroch knižnice. V roku 2004 bolo celkom
uskutočnených 18 výstav. Ich súpis je uvedený v prílohe č. 2.
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BIBLIOGRAFICKÁ ČINNOSŤ
V rámci plnenia úloh ústredného špecializovaného koordinačného pracoviska sme
spracovali vyhodnotenie bibliografickej činnosti s tematikou národného odboja a SNP na
Slovensku, zúčastňovali sme sa zasadaní Koordinačnej rady pre slovenskú národnú
bibliografiu.
Spolupracovali sme na budovaní bázy dát Pedagogický bibliografický spravodajca
excerpovaním článkov a zasielaním v systéme CDS-ISIS do Slovenskej pedagogickej
knižnice.
V rámci budovania článkovej databázy s tematikou mesta Banská Bystrica sme
ukladali údaje z klasickej kartotéky do elektronickej podoby v systéme VTLS, celkove 9000
záznamov. Súčasne sme excerpovali nové záznamy z periodík a zborníkov od r. 1918
s tematikou Banskej Bystrice – 1013 záznamov.
V zmysle plánu sme spracovávali tematické a personálne bibliografie. Ich súpis je
uvedený v edičnej činnosti.
Nakoľko počas roku prebiehala implementácia celoslovenského projektu KIS3G
v Slovenskej národnej knižnici aj v ŠVK Banská Bystrica, menili sa podmienky na
spracovávanie článkov v registrujúcej národnej bibliografii, bolo pozastavené excerpovanie
a zasielanie záznamov analytického rozpisu zborníkov do bibliografickej článkovej databázy
SNK.
Pracovníčky bibliografického oddelenia spracovali pre používateľov 7 rešerší (270
záznamov) prevažne z klasických informačných zdrojov. V bibliografickej študovni
zabezpečovali aj predaj publikácií vydaných knižnicou. Za predaj získali 6.610.- Sk.
V 2004 vydali edičné tituly :
-

FEDOROVÁ, Iveta : Slovenská národná rada – Národná rada Slovenskej republiky :
1989-2004 : Výberová bibliografia. 293 s.

-

HRÚZOVÁ, Mária : Ladislav Novomeský : 1904-1976 : Personálna bibliografia.152 s.

-

ŠVÁČOVÁ, Soňa : Zdenko Kasáč : Výberová personálna bibliografia. 101 s. + [4] s.
fotogr. príl.

-

HUMANISTICKÉ tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania :
Zborník príspevkov z odborného seminára k 60. výročiu Slovenského národného
povstania a 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského. Zost. Soňa Šváčová. 92 s.

-

INFORMAČNÁ vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia. Zborník z odborného
seminára so zahraničnou účasťou. Zost. Mária Meleková. Uverejnený v elektronickej
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podobe na www stránke knižnice
- VRANOVÁ, Jana : Zoznam objednaných a dochádzajúcich periodík do ŠVK v Banskej
Bystrici v roku 2004. 52 s.
-

KNIŽNIČNÉ NOVINY. Občasník Štátnej vedeckej knižnice. 4 čísla
Počas roka sme spracovali a vydali rôzne propagačné materiály a skladačky, vydali sme

bibliofílie, v ktorých stručne približujeme osobnosť, ktorej je venované podujatie v rámci
cyklu Osobnosti.
Spracovali sme scenár a nahrali videofilm o službách, ktoré knižnica poskytuje. Videofilm
premietame v priestoroch požičovne knižnice, aby sme upútali pozornosť používateľov aj na
iné služby, ktoré knižnica poskytuje.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Pracovníci knižnice v súlade s prijatou koncepciou vedecko-výskumnej činnosti
vyplývajúcej zo získanej akreditácie vedecko-výskumného pracoviska riešili nasledovné
výskumné úlohy :
Bibliografický systém protifašistického odboja a SNP na Slovensku
Čiastková úloha:

Kontinuita národných a demokratických princípov v politickej
činnosti Povstaleckej SNR a NR SR na základe rozboru slovenskej
tlače

V súlade s plánom bol vydaný titul: Slovenská národná rada – Národná rada Slovenskej
republiky : 1989-2004 (výberová bibliografia), ktorý registruje a analyzuje tlačenú produkciu
s tematikou SNR od roku 1989 a NR SR od roku 1993. Súčasťou publikácie sú aj príspevky
najvyšších predstaviteľov slovenského zákonodarného orgánu a ich hodnotenie vlastného
funkčného obdobia.
Riešiteľka : Mgr. Iveta Fedorová
Čiastková úloha:

Myšlienky humanizmu v slovenskej literárnej tvorbe na pozadí
Slovenského národného povstania
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Pri príležitosti 100. výročia narodenia významnej osobnosti našich kultúrnych a spoločenskopolitických dejín 20. storočia sme vydali personálnu bibliografiu: Ladislav Novomeský. 19041976. Organickou súčasťou publikácie sú eseje PhDr. Štefana Druga, CSc., PhDr. Ivana
Kamenca, CSc a PhDr. Viktora Timuru, CSc.
Riešiteľka : Mária Hrúzová
V súlade s plánom bola vydaná personálna bibliografia Zdenko Kasáč venovaná vedeckému
dielu Prof. PhDr. Zdenka Kasáča, CSc. – vedecko-pedagogického pracovníka Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici pri príležitosti jeho životného jubilea a zároveň pri príležitosti
udelenia čestného titulu Dr. h. c. Zdokumentovanie, analýza a štúdium diela tejto významnej
vedeckej autority v oblasti výskumu slovenskej literatúry na pozadí Slovenského národného
povstania otvára možnosti a priestor pre pokračujúci výskum danej problematiky.
Riešiteľka : Mgr. Soňa Šváčová

Čiastková úloha: Ilegálne letáky protifašistického hnutia a SNP na Slovensku 1939-1945.
V rámci plnenia čiastkovej úlohy bol materiál získaný v rámci výskumu rozčlenený podľa
typov dokumentov a spracovaný do súpisu. Pri príležitosti 60. výročia SNP bola v priestoroch
knižnice inštalovaná výstava „Povstalecká tlač“ – dobové plagáty a výzvy.
Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie
mesta Banská Bystrica
Výskum prebiehal v rámci čiastkovej úlohy Pamäť mesta Banská Bystrica 1918 – 2000.
Na jazykové korektúry bol postupne v priebehu roka odovzdávaný odborný preklad titulu:
Jurkovich, Emil : Monografia kráľovského mesta Banská Bystrica.
Riešiteľ: Mgr. Imrich Nagy
Dejiny školských knižníc na Slovensku
Čiastková úloha: Seminárne knižnice ako súčasť výchovy a kresťanského vzdelávania
na Slovensku v 18. a 19. storočí
Pokračoval výskum Seminárnej knižnice. Bibliograficky bolo do databázy ŠVK spracovaných
1. 693 tlačí z 18.-19. storočia a 2 tlače zo 16. storočia.
Riešiteľka: Mgr. Blanka Ružičková
V roku 2004 uskutočnila komisia menovaná Ministerstvom kultúry SR hodnotenie
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vedecko-výskumnej činnosti knižnice. Na základe hodnotenia získalo a Bibliografické
oddelenie osvedčenie o periodickom hodnotení úloh vedy a rozvoja (akreditácia vedeckovýskumného pracoviska).

AUTOMATIZÁCIA A INTERNETIZÁCIA
Hlavnou úlohou v tejto oblasti bola realizácia projektu KIS3G v podmienkach našej
knižnice. V praxi to znamená, že boli zrealizované nasledovné úlohy :
- inovovali sme výpočtovú techniku (zakúpili sme nové počítače a tlačiarne).
- pracovníci knižnice absolvovali systémové aj knihovnícke školenia na
knižnično-informačný systém VIRTUA
- nastavili sme parametre nového systému.
- v spolupráci so SNK a firmou VTLS Inc. sme preniesli databázu údajov (knižničný fond,
výpožičky, čitatelia) zo systému VTLS Classic do systému VIRTUA.
- ostrú prevádzku nového systému sme spustili v polovici októbra ako prvá knižnica zapojená
do projektu KIS3G.
Nové pracovné stanice boli nainštalované aj v zrekonštruovanej časti B a C podkrovia
hlavnej budovy knižnice pre bibliografické oddelenie a pre novozriadené vzdelávacie
centrum.
Priebežne sme realizovali činnosti na zabezpečenie prevádzky, ako sú správa serverov,
operačných systémov, relačnej databázy, systému VTLS a VIRTUA, zálohovanie, chod
počítačov a lokálnej počítačovej siete, údržbu a aktualizáciu programového vybavenia,
operátorské činnosti vo vzťahu k iným oddeleniam knižnice. Zabezpečovali sme generovanie
a tlač upomienok, prírastkových zoznamov, katalogizačných záznamov a pod.
Poskytovateľom Internetu pre knižnicu bolo aj v roku 2004 združenie SANET.
Stav výpočtovej techniky ku koncu roku bol nasledovný : 3 servere, 1 hadvérový
firewall, 112 osobných počítačov, z toho 54 pre verejnosť a 58 pre pracovníkov knižnice
a LHM. Do lokálnej počítačovej siete knižnice bolo pripojených 107 PC. Prístup na internet
bol pre verejnosť zo 41 PC, pre zamestnancov z 55 PC. Pre verejnosť je prístupných 5
tlačiarní a 1 skener.
MÚZEJNÁ ČINNOSŤ
Prieskum, akvizícia, výskum
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Výskumné úlohy
Grantová úloha
- Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v 1. polovici 20. storočia (PhDr.
Marianna Bárdiová, bez výstupu),
Ústavné úlohy:
- Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku (Miloslav Šípka, výstupy: 7
článkov, 1 referát a diskusný príspevok na vedeckej konferencii, výstava hud. nástrojov na
FSPP v Detve, akvizícia),
- Tradície rockovej hudby v Banskej Bystrici - osobnosti rocku,

(Mgr. Igor Fudra,

výstupy: akvizícia, článok v bulletine Múzeum, dve prednášky),
- Literárna kultúra Banskej Bystrice od 19. storočia (Mgr. Zlata Troligová, bez výstupu),
- Problém emancipácie v korešpondencii J. G. Tajovského a Hany Gregorovej (Mgr.
Zlata Troligová, výstup: prednáška na seminári),
- Stredoslovenská odbočka Zväzu slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici 19621990 (PaedDr. Jana Borguľová, výstupy: referát na konferencii a publikovaný v zborníku),
- Tradície bábkarstva na strednom Slovensku (Mgr. Soňa Žabková, PhD., výstupy: výstava
Svet bábok Antona Andeleho, 20 odborných príspevkov v médiách, vystúpenie v rámci
festivalu Bábkarská Chrudim, koncepcia a realizácia podujatia s Antonom Anderlem v cykle
Osobnosti),
- Vojenská hudba v Banskej Bystrici (PhDr. Marianna Bárdiová, výstup: referát na
konferencii v Rakúsku a recenzia o konferencii v tlači)
Na základe hodnotenia dlhoročných pozitívnych výsledkov v oblasti vedeckovýskumných
úloh a ich prezentácie doma i v zahraničí a v zmysle odporúčania hodnotiacej subkomisie
získalo Literárnemu a hudobnému múzeu osvedčenie o periodickom hodnotení úloh vedy
a rozvoja (akreditácia vedeckovýskumného pracoviska).
4.4.8.2 Správa, evidencia a ochrana zbierok
Prvostupňová evidencia zbierok
-

všetky novozískané zbierky boli prvostupňovo zaevidované v Registračnej knihe a

v knihách prírastkov.
-

Komisia na tvorbu zbierok zasadla v roku 2004 - 6 x.

-

Úloha doriešiť archív Divadelného súboru A. Sládkoviča v Banskej Bystrici z časových
dôvodov nebola splnená.
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Kategorizácia zbierkového fondu
Uskutočnilo sa 5 zasadnutí Kategorizačnej komisie LHM. Členovia komisie skategorizovali
1200 zbierkových predmetom (v skupine hudba 400, v skupine literatúra 800).
Akvizícia za rok 2004
Odbor

prír. č.

jd.

Ks

Cena

Hudba

128

128

128

34.000

Literatúra

269

311

313

4.688

Knižnica-liter. zbierky 93

93

93

21.037,70

Knižnica-hud. zbierky 11

11

11

274

Súčet

543

545

59.999,70

501

Akvizícia za rok 2004 podľa spôsobu nadobudnutia zbierok
Kúpa

Dar

Vlast. čin.

Prevod

pr.č. jd.

Ks

pr.č. jd.

Ks

pr.č.

jd.

Ks

Hudba

3

3

3

11

11

11

114

114

114

-

Literatúra

16

16

16

130

172

174

123

123

123

-

Súčet

19

19

19

141

183

185

237

237

237

-

Celkový stav zbierkových predmetov k 31.12.2004 z hľadiska evidencie zbierok:
Prírastkových č.
30 523

Evidenčných č.
34 854

Kusov
51 177

Druhostupňová evidencia zbierok
-

V roku 2004 bolo druhostupňovo spracovaných 1052 jd / 1609 ks zbierkových predmetov
(plán na rok 2004: 1000 jd). Zbierky boli spracované na klasických písacích strojoch,
okrem výtvarných zbierok, ktoré boli spracované v elektronickej forme v programe ISIS.

Práca v depozitároch a s fondom iných predmetov
-

Novozískaným zbierkam boli pridelené signatúry a boli uložené v depozitároch: 1333 sg.,

-

Zabezpečovali sme príjem a výdaj zbierok. Na reverzy bolo vydaných 2769 jd / 2839 ks;
prijatých 2551 jd / 2610 ks zbierok.
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-

V zmysle príkazu riaditeľky bola uskutočnená revízia zbierkového fondu podskupiny
3/02-plagáty literatúra (skontrolovaných 614 jd/ 634 ks zbierkových predmetov) a
fondu podskupiny 3/02-plagáty hudba (skontrolovaných bolo 807 jd/ 889 ks
zbierkových predmetov).

-

Vypracovali sme rešerš pre Slovenskú ústrednú hvezdáreň Hurbanovo s 38 záznamami.

Konzervátorské a fotografické práce
-

Svojpomocne sme zabezpečili ošetrenie a konzervovanie 46 ks zbierkových predmetov.

-

Zabezpečovali sme fotodokumentáciu zbierok podľa plánu práce a ich písomnú evidenciu
–celkom 453 ng / 88 poz.,

-

Skenovali sme dokumenty na bádateľské a prezentačné účely - 296 ks,

-

Podľa požiadaviek sme zabezpečovali digitálne fotografie z rôznych podujatí ŠVK a
LHM

-

Fotografovali a skenovali sme zbierkové predmety.

Špecializované audiovizuálne pracovisko a depozitár v Grossmannovom dome
-

Priebežne sme dopĺňali fond videozáznamov (vlastné nahrávky súčasného literárneho
a hudobného života regiónu podľa plánu dokumentácie – 54 záznamov v trvaní 125 hod.)
a zabezpečovali ich evidenciu vo videoarchíve LHM.

-

Podľa požiadaviek bádateľov sme poskytovali fond videozáznamov a zbierkový
audiovizuálny

fond

na

prezenčné

štúdium

a

vykonávali konzultačné

služby.

Videokopírovanie sme uskutočnili 77 x / 156,4 hod (pre bádateľov, DÚ Bratislava,
inštitúcie, atď.), audiodokumentáciu 9 x v trvaní 18 hod.
-

Dokumentovali

sme

činnosť

amatérskeho

filmu

v regióne

a

v spolupráci

so

Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici podieľali na vedení
amatérskeho videoklubu.

Prezentačná činnosť
Expozícia J. G. Tajovského a Hany Gregorovej v Tajove
Expozícia Jozefa Murgaša v Tajov
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-

Prevádzku a propagáciu expozícií sme zabezpečovali priebežne.

-

Vykonali sme zásah proti drevokaznému hmyzu v objekte PD JGT (z vonkajšej časti
drevenice - dvere a zruby) a uskutočnili fotodokumentáciu expozície.

-

V spolupráci s obcou Tajov a SPŠS J. Murgaša sme realizovali spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 140. výročia narodenia Jozefa Murgaša. Podujatie bolo dôstojnou spomienkou
na kňaza, vynálezcu, maliara a rodáka z Tajova.

-

16.10.2004 sme v spolupráci s obcou Tajov a Rímskokatolíckym farským úradom
v Tajove uskutočnili spomienkovú slávnosť venovanú 130. výročiu narodenia J. G.
Tajovského. Slávnosť, mala bohatý kultúrny program, bola vyjadrením úcty
k spisovateľovi, tajovskému rodákovi.

-

Príprava novej expozície v priebehu roka 2004 postupovala podľa harmonogramu
spracovania koncepcie expozície. Cieľom bolo ujasniť si koncepciu novej expozície
v Pamätnom dome J. G. Tajovského v Tajove (PD JGT), zakomponovať do nej históriu
vrátane ochotníckeho divadelníctva a národopis obce, spisovateľov J. G. Tajovského
a jeho manželku Hanu Gregorovú, osobnosť Jozefa Murgaša a ďalších významných
rodákov. Uskutočnili sme rokovania a konzultácie so starostom obce Tajov L.
Žabkom, lektorom PD JGT J. Šebom, a s Ing. arch. L. Farkašom, CSc. zo Slovenského
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. V ďalším období bude pokračovať spolupráca
LHM, obce Tajov a SPÚ pri riešení projektu rekonštrukcie Pamätného domu J. G.
Tajovského v súlade s koncepciou novej expozície.

Expozícia Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
-

Pravidelne sme informovali školy z Banskej Bystrici a okolia prostredníctvom
ponukových listov o možnosti návštevy uvedenej expozície. Dôvodom menšieho záujmu
zo strany pedagógov je najmä nevyhovujúce dopravné spojenie z Banskej Bystrice do
Podkoníc, ako aj skutočnosť, že osobnosť P. Tonkoviča nie je súčasťou učebných osnov.

Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
-

Prevádzku, lektorovanie a propagáciu expozície v Grossmannovom sme zabezpečovali
priebežne.

Expozícia Múzeum – domov múz
-

O expozíciu bol záujem zo stany škôl aj individuálnych návštevníkov. Atraktivitu
expozície zvýšili aj niektoré špecializované podujatia (prednášky, vyučovacie hodiny,
Bábkarska súťaž a podobne),

Propagácia expozícií a múzea:
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-

propagovali sme expozície a služby LHM pedagógom

-

priebežne počas celého roka sme distribuovali nové ponukové listy LHM

-

vyhotovili sme nové metodické listy – prednášky v LHM, Jozef Urban, Matej Bel a jeho
notícia, vďaka ktorým školy pozitívne zareagovali na túto špeciálnu ponuku

-

zabezpečili sme komplexnú propagáciu expozícií LHM v Slovenskej agentúre cestovného
ruchu a v piatich cestovných kanceláriách v Banskej Bystrici.

Výstavy a výstavky
Okrem výstav, ktoré sme realizovali v priestoroch átria ŠVK (ich súpis je v prílohe č. 2
správy) sme zrealizovali dve významné výstavy :
-

Svet bábok Antona Anderleho - v spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí
a Štátnou galériou Banská Bystrica; 24.8.-20.9.2004, Štátna galéria, Nám. Š. Moysesa 25.

-

Banská Bystrica v minulosti a súčasnosti a ŠVK – výstava pre partnerskú Wojewodsku
biblioteku publicznu v Opole v Poľsku.

Putovné výstavy LHM
-

Ján Cikker - skladateľ a človek

-

Putovná výstava Básnik a jeho mesto /Mikuláš Kováč/ - je k dispozícii podľa záujmu.
Časť výstavy je inštalovaná v pobočkách Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.

-

Putovné výstavy: Terézia Vansová, Pavol Tonkovič, Andrej Sládkovič, Ľudo
Ondrejov, Ján Levoslav Bella, Štefan Žáry boli ponúknuté ZŠ v Banskej Bystrici.
Výstava Terézia Vansová je od 7. 4. 2004 inštalovaná v Základnej škole Tatranská ul.
Banská Bystrica.
Vedeckovýskumná prezentácia

Referáty, príspevky, moderovanie na konferenciách, štúdie a príspevky v odbornej
a vedeckej tlači:
-

BÁRDIOVÁ, M.: Anton Július Hiray (1770-1842) a hudobný život stredoslovenských
banských miest.
In: Slovenská hudba. - Roč. 29, č. 3-4 (2003), s.403-423

-

BÁRDIOVÁ, M.: Zur Geschichte der Militärmusik. IGEB (Abstrakt), 16. konferencia,
2004, s. 7

-

BÁRDIOVÁ, M.: Šimon Jurovský. Heslo.
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 9. Stuttgart : Bärenreiter Verlag
2003, Spalt 1318-131
-

BÁRDIOVÁ, M.: Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrice
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v minulosti a dnes.
In: Zborník Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Bratislava: Univerzitná
knižnica, 2004. s. 79 – 102
-

BORGUĽOVÁ, J.: I. zjazd slovenských umelcov a vedeckých pracovníkov v Banskej
Bystrici. Referát na odbornom seminári Humanistické tradície v literárnom odkaze
Slovenského národného povstania v ŠVK dňa 23.6.2003
In: Šváčová, S.: Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného
povstania. Zborník príspevkov z odborného seminára k 60. výročiu Slovenského
národného povstania a 100. výročiu narodenia Ladislava Novomeského. Banská Bystrica:
Štátna vedecká knižnica, 2004. s. 57- 62

-

BORGUĽOVÁ, J.: Svietnik s holubičkou. Referát na odbornom seminári Muzealizácia
skutočnosti, LHM, 29.9.2004

-

BORGUĽOVÁ, J.: Poéziou reagoval na poryvy života (Ladislav Novomeský).
In :Verejná správa- - Roč.59, č.6 (2004), s.26 - 27

-

BORGUĽOVÁ,

J.: Banskobystrické jubileá (o podujatiach k Medzinárodnému dňu

múzeí).
In :Knižná revue. - Roč.8, č.12 (2004), s.2
-

BORGUĽOVÁ, J: Novomeský v Banskej Bystrici.
In : Literárny týždenník. - Roč. 17, č.30-31 (2004), s.2

-

BORGUĽOVÁ, J.: Istoty Eleny Cmarkovej.
In : Slovenské národné noviny. - Roč.15 (19), č.8 (2004), s.2

-

FUDRA, I.: Zborová tvorba Šimona Jurovského.
In : Pazúrik, M.,zost.: Cantus Choralis Slovaca 2002. Zborník materiálov z V.
medzinárodného sympózia o zborovom speve. Banská Bystrica: FHV UMB, 2002. s. 52

-

FUDRA, I.: Osobný fond Jána Levoslava Bellu v zbierkovom fonde Literárneho a
hudobného múzea ŠVK v Banskej Bystrici.
In: Muntág, E.: Ján Levoslav Bella - národovec a Európan. Zborník materiálov z podujatí
usporiadaných pri príležitosti 160. výročia narodenia nestora slovenskej národnej hudby,
23. septembra 2003 v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš: Mestský úrad, 2004.
s.73-75

-

LÁSKOVÁ, M.: Čriepky environmentálneho povedomia v dielach osobností slovenskej
kultúry.
In : Enviromagazín. - Roč. 9, mimoriadne číslo (2004), s. 22 - 23

-

LÁSKOVÁ, M.: Matej Bel - veľká ozdoba Uhorska.
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In : Učiteľské noviny. - Roč. 54, č.17 (2004), s.8
-

ŠÍPKA, M.: Osobnosť a dielo Ladislava Ťažkého v literárnohistorických a spoločenskohistorických súradniciach druhej polovice 20. storočia. Referát v rámci literárnovednej
konferencie Literárne tradície Banskej Bystrice, 9. 9. 2004.

-

ŠÍPKA, M.: Národopisné aspekty v tvorbe Ladislava Ťažkého. Referát na vedeckej
konferencii venovanej L. Ťažkému, 5. 10. 2004

-

ŠÍPKA, M.: Výstava na folklórnych festivaloch. Hontianska paráda, Hrušov 2003.
In : Múzeum. - Roč. 49, č. 4 (2003), s. 44 - 45

-

ŠÍPKA, M.: O živej piesňovej kultúre (A. Králik - Z. Pavlíková: Slatina, Slatina...zbierka
ľudových piesní). OÚ Zvolenská Slatina, 2004.
In : Slovenské národné noviny. - Roč. 15 (19), č.23 (2004), s. 12

-

ŠÍPKA, M.: Dalej, Wesolo...Lieder aus Mittel und Osteuropa.
In : Slovenský národopis. - Roč. 51, č.4 (2003), s.562-563

-

TROLIGOVÁ, Z.: Bol básnikom lásky, krásy a slobody - Andrej Sládkovič.
In : Verejná správa. - Roč. 59, č.20 (2004), s. 26-27

-

TROLIGOVÁ, Z.: Sníval svoj sen o slobode a pravde (Ján Botto).
In : Verejná správa. - Roč. 59, č. 22 (2004), s.26-27.

-

TROLIGOVÁ, Z.: Tvorila a radila srdcom i rozumom (Terézia Vansová).
In : Verejná správa. - Roč.59, č.25-26 (2004), s.42-43

-

ŽABKOVÁ, S.: Špecifiká múzejnej prezentácie Literárneho a hudobného múzea
v Banskej Bystrici.
In : Múzeum. - Roč. 50, č.1 (2004), s.28-29. Koreferát, ktorý odznel na 2. ročníku
seminára Múzeum - školou a hrou, Hronec, 30. 9. - 1.10. 2003.

-

ŽABKOVÁ, S.: Radikálny kritik s citlivou dušou (osobnosť Alexandra Matušku).
In : Verejná správa. - Roč. 59, č.2 (2004), s.26 - 27

-

ŽABKOVÁ, S.: Jozef Šebo a Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského.
In : Múzeum. - Roč.49, č.4 (2003), s.36-38.

Odborný seminár v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
29.9.2004 - Muzealizácia skutočnosti. (Starý pôvod, nový účel).
Odborné konzultácie, bádatelia, metodická pomoc, posudky:
-

pracovníci LHM poskytli v roku 2004 bádateľom konzultácie a výpožičky zbierkových
predmetov a študijných materiálov - 427 x,
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-

rozvinula sa aktívnejšia spolupráca s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici

-

v dňoch

2.2.-6.3.2004

uskutočnili

v múzeu

odbornú

prax

študentky

z katedry

Ekomuzeológie FPV UMB v Banskej Štiavnici
-

PaedDr. J. Borguľová spracovala propozície literárnej súťaže „Zem pre všetkých“ v rámci
X. ročníka Envirofilmu 2004 v Banskej Bystrici,

-

Mgr. S. Žabková, PhD. v spolupráci s PhDr. M. Bárdiovou a Mgr. I. Fudrom spracovala
návrhy na metodické dni pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl pre
Pedagogické centrum v Banskej Bystrici,

-

M. Redlingerová sa podieľala na koncepcii činnosti amatérskeho videoklubu pri
Stredoslovenskom osvetovom stredisku a na pôde múzea uskutočnila dve metodické
prednášky s demonštráciou praktickej činnosti s videokamerou,

-

na návrh PhDr. M. Bárdiovej bolo 1. januára 2004 založené Múzeum Jána Cikkera
v Bratislave, pre ktoré spracovala viaceré metodické materiály.

Medzinárodná spolupráca
Mgr. Zlata Troligová
-

spolupráca s dcérou J. G. Tajovského a H. Gregorovej pani Dagmar Prášilovou a vnučkou
JGT pani Taťjanou Šiškovou (Česká republika) pri získavaní akvizície a dopĺňaní
vzácnych predmetov dokumentujúcich život starých rodičov

-

spolupráca a konzultácie s pracovníkmi veľvyslanectva Maďarskej republiky na
Slovensku (Ádám Szesztay a ďalší) pri dokumentácii Balassiho Bálinta v súvislosti s
riešením výskumnej úlohy

-

spolupráca

s

pracovníkom

vydavateľstiev a španielskeho rozhlasu

v

Barcelone

(Španielsko) Juanom Carlosom Morenom pri propagácii slovenskej kultúry v Španielsku
PaedDr. Jana Borguľová
-

vystúpenie na podujatí v cykle „Povídejme si o slovenské literatuře" v Hradci Králové
6.10.2004 a predstavenie slovenského spisovateľa a v súčasnosti veľvyslanca SR v
Českej republike Ladislava Balleka českej verejnosti

Mgr. Soňa Žabková, PhD.
-

nadviazanie nových kontakty a spolupráce s Moravským zemským múzeom v Brne
a s Múzeum loukařských kultur v Chrudimi (Česká republika)

PhDr. Marianna Bárdiová
-

kontakty a spolupráca s členmi Medzinárodnej spoločnosti pre výskum a podporu
dychovej hudby (IGEB) so sídlom v Grazi (Rakúsko) – poskytnutie odborných informácií
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o vydávaní historických časopisov na Slovensku a v Čechách vysokoškolskému
pedagógovi a prezidentovi IGEB Dr. B. Hablovi (Oberschützen), poskytnutie partitúry
pochodu Slobodné Slovensko od Jána Móryho

dirigentovi A. Marxovi (USA) zo

zbierkového fondu LHM, získanie materiálov o uvádzaní slovenských autorov v USA od
dirigenta a pedagóga K. Kindera
-

podiel na dramaturgii koncertu z orchestrálnej a piesňovej tvorby Jána Móryho a zaslanie
10 partitúr zo zbierkového fondu LHM organizátorovi koncertu, vnukovi skladateľa Dipl.
Ing. Christiánovi Kammelovi. Koncert sa uskutočnil v meste Aachen v Nemecku 9.
októbra 2004 pod názvom Im Schatten der Berge

(V tôni hôr). Múzeum získalo

z koncertu CD a pozvánku s programom, kde je uvedené.
14.12.2004 - Gustáv Šimkovič, život a dielo - Mgr. I. Fudra
Cyklické podujatia
-

VIII. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 22.- 26.3. 2004
v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov, Mestom Banská Bystrica, Verejnou
knižnicou Mikuláša Kováča, Univerzitou Mateja Bela a ostatnými kultúrnymi inštitúciami
mesta. Autorkou koncepcie festivalu a dramaturgie jednotlivých podujatí bola Dr. Jana
Borguľová
22.03.2004 - Beseda s českou spisovateľkou Lenkou Procházkovou
23.03.2004 - Čítanie s rakúskou spisovateľkou Annou Mitgusch
24.03.2004 - Burza literárnych talentov
25.03.2004 - Jozef Billy-beseda so spisovateľom
25.03.2004 - Nepokojné je srdce moje. Spomienkové podujatie venované poézii
emeritného biskupa Jozefa Feranca Považského

-

Podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí
17.05.2004 - Niečo ako nádej. Beseda s poetkou a publicistkou Natou Hosťoveckou
pri príležitosti jej životného jubilea
18.05. 2004 - bezplatný vstup do všetkých múzejných expozícií
18.05.2004 -

Mikuláš Kováč - spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitých 70.
narodenín

19.05.2004 - 2.ročník Bábkarskej súťaže detí
Súťažilo 13 kolektívov s celkovým počtom 117 detí zo základných škôl
v Banskej Bystrici, Medzibrode, Ľubietovej a Zvolenskej Slatine.
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V expozícii Múzeum – domov múz sme nainštalovali variabilnú scénu
pre súťaž, ako výstavku súťažných bábok
24.05.2004 - 35 rokov Literárneho a hudobného múzea. Slávnostné rozšírené
zasadnutie Múzejnej rady a stretnutie v rámci cyklu Osobnosti.
-

Umelecké a kultúrne podujatia venované významným osobnostiam, inštitúciám a
udalostiam s prihliadnutím na ich výročia sa uskutočňovali priebežne:
11.02.2004 - Spomienkové podujatie venované Stanislavovi Troppovi pripravené na
počesť významného slovenského výtvarníka a grafika
29.09.2004 - Pietna spomienka na Prof. Jána Števčeka pri pamätnej tabuli na Lazovnej
ul. a vernisáž výstavy Očarený literatúrou
21.10.2004 - Spomienkové stretnutie venované 15. výročia úmrtia Jána Cikkera
Sumár podujatí
Edičná činnosť

-

BORGUĽOVÁ, Jana: Významné osobnosti Tajova. Sprievodca po expozíciách PD JGT
a PI Jozefa Murgaša. Tlač: Brummer&Brummer Banská Bystrica, 2004. Náklad 7000 ks.
Grafický dizajn Vladimír Červený.

-

BORGUĽOVÁ, Jana – PATRÁŠ, Vladimír:

Tichý rozhovor. 12. zborník literárneho

klubu Litera 2. Náklad: 280 ks
Kluby a záujmová činnosť
-

Práca v kluboch LHM podľa vlastného programu:
1. Klub seniorov - vedie Mrg. S. Žabková, PhD. Členovia klubu sa pravidelne stretávali
na kultúrnych podujatia, ktoré pripravilo LHM a ŠVK.
2. Literárny klub Litera 2 - vedie PaedDr. J. Borguľová. Klub sa stretával pravidelne 1-x
mesačne, celkom za rok 2004 – 10 x.
3. Hudobný klub stretáva sa podľa potreby. Na podujatí k 35. výr. LHM vystúpil s
hudobným programom.

Partnerská a medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca
Na základe bilaterálnych dohôd spolupráce sa uskutočnili výmenné pobyty:
V Českej republike :
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-

24.-28.5.2004 v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Mgr. I. Fedorová,
M. Jablonovská)

-

14.-16.9.2004 – účasť na 12.ročníku konferencie Knihovny současnosti 2004 v Seči
u Chrudimi (PhDr. O. Lauková, PhDr. O. Doktorová)

-

6.-8.10.2004 Týždeň knižníc a Mesiac českej a slovenskej vzájomnosti – Hradec
Králové, Jičín, Náchod, Dvůr Králové (PhDr. O. Lauková, L. Žáčiková, PaedDr. J.
Borguľová)

V Maďarskej republike :
-

26.-28.5.2004 v Balássi Bálint Megyei Kőnyvtár v Salgótarjáne (PhDr. O.
Doktorová, Mgr. Z. Troligová),

V Poľskej republike :
-

21.-23.9.2004 vo Wojewodskej biblioteke v Opole (L. Žáčiková, PhDr. M.
Bárdiová, Mgr. A. Kmeťová, V. Makovický).

V knižnici sme prijali zahraničných kolegov :
z Českej republiky :
-

20.-25.júna 2004 zo SVK z Hradca Králové (PhDr. B. Blažková, Novotná)

-

14.-17.12.2004 zo SVK v Hradci Králové (Paulovičová, Havrdová)

-

1. 9. 2004 – riaditeľov krajských a vedeckých knižníc

-

2. – 3. 6. 2004 – účastníkov porady vedúcich bibliografických a rešeršných oddelení
českých a slovenských knižníc

z Maďarskej republiky :
-

30. 7. 2004 – knihovníkov zo šalgotarjánskej župy

Spolupráca s inštitúciami na Slovensku
-

so Slovenskou národnou knižnicou v Martine – v oblasti knihovníckej, bibliografickej
a v oblasti implementácie a prevádzkovania systému VIRTUA
-

s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri budovaní súborného
katalógu periodík a súborného katalógu zahraničnej literatúry

-

so

Slovenskou

pedagogickou

knižnicou

pri

budovaní

celoslovenskej pedagogickej databázy
-

s Informačnou
poskytovaní

kanceláriou
knižničných

rady

Európy

a informačných

v Bratislava
služieb

pri

Strediska

európskych informácií
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-

s Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici pri
využívaní patentových spisov a činnosti informačného centra Úradu
v priestoroch knižnice

-

s Mestom Banská Bystrica, s Akadémiou umení a Konzervatóriom
J. L. Bellu, Stredoslovenským múzeom, Štátnou galériou pri
organizovaní vzdelávacích a kultúrnych podujatí v knižnici

-

so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Štátnou vedeckou
knižnicou v Prešove pri plnení úloh vedeckých knižníc v danom
regióne

-

s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pri
plnení úloh regionálneho charakteru

-

s Kníhkupectvom

Duma,

Kníhkupectvom

Paseka,

s Kníhkupectvom Art Fórum, s Kníhkupectvom Albion Books
v Banskej Bystrici, Malým centrom, Slovartom GTG, Suwecom
Bratislava pri doplňovaní knižničného fondu
-

Sponzori ŠVK v roku 2004

Dary, granty, finančné príspevky
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Komenského 21, Banská Bystrica

7 000,- Sk

Dohoda o poskytnutí grantu na projekt LHM „2. ročník bábkarskej súťaže“
Goetheho inštitút Inter Nationes Bratislava, Panenská 33, Bratislava 47.688,- Sk
Zmluva o spolupráci, ročný príspevok 1200 Euro na udržiavanie techniky
Regionálneho vzdelávacieho centra pre nemecký jazyk a kultúru
Informačná kancelária Rady Európy, Klariská 5, Bratislava

50 000,- Sk

Dohoda o spolupráci na pokrytie nákladov Strediska európskych informácií
v ŠVK na rok 2004
Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo, Námestie SNP 19, B. Bystrica

20 000,- Sk

Zmluva o úschove a správe historického fondu, ročný dar na rozvoj ŠK
BIOHEM, spol. s r.o., Zlatovská 2211, Trenčín

25 000,- Sk

Darovacia zmluva, finančná čiastka na vydanie edičného titulu
Zdenka Kasáča, výberová personálna bibliografia
Ľudová banka, a.s., Vysoká 9, Bratislava

10 000,- Sk

Darovacia zmluva na nákup informačných dokumentov pre ŠVK
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Jozef Šebo, Tajov č. 172

2 000,- Sk

Darovacia zmluva na vydanie skladačky k expozíciám Významné osobnosti
Tajova
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica

8 000,- Sk

Zmluva o poskytnutí dotácie pre ŠVK-Literárny klub LITERA v BB
na vydanie nového zborníka literárnych prác
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava

6 000,- Sk

Darovacia zmluva na podporu otvorenia Centra ruských štúdií
5.5.3

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Organizácia v hodnotenom období roku 2004 dosiahla náklady vo výške 27,501.084,88Sk
a výnosy vo výške 27,571.412,22 Sk. Hospodársky výsledok je zisk 70.327,34 Sk.
Uvedený zisk je dosiahnutý z dôvodu že v roku 2004 sa podarilo získať vyššie tržby ako bolo
plánované. Týmto ziskom sa podarí vyrovnať stratu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici, keď strata minulých rokov je vykazovaná -60.486,78 Sk.
Kapitálové výdavky
•

Zo štátneho rozpočtu

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici na rok 2004 rozpisom záväzných ukazovateľov
štátneho rozpočtu č. MK-284/04-700 na rok 2004 mala rozpísané žiadané kapitálové výdavky
na akciu:
Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia ŠVK Lazovná 9

10 000 tis. Sk

V priebehu roku boli pridelené kapitálové prostriedky úpravou rozpočtu nasledovne:
Rozpočtovým opatrením č. 4/KV z 20. 10. 2004 sme dostali upravený rozpočet v programe
07G0101 v oblasti kapitálových výdavkov o sumu + 50 tis. Sk na akciu:
Akvizícia zbierkových predmetov pre Literárne a hudobné múzeum

50 tis. Sk

Rozpočtovým opatrením č. 5/KV z 22. 10. 2004 sme dostali upravený – zvýšený rozpočet
kapitálových výdavkov o sumu + 2 000 tis. Sk na akciu:
Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia ŠVK Lazovná 9
Týmto bola celková suma na kapitálové výdavky upravená na

2 000 tis. Sk
12 050 tis. Sk

Čerpanie k 31. 12. 2004:
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Rozp.pol.Rozpočet

Vyčerpané

Zostatok
0 Sk

Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia
prípravná a projektová dokumentácia

716

350.000

350.000

realizácia stavieb a ich techn.zhodnot.

717

11 650.000

11 649.999,30 0,70 Sk

akvizícia zbierkových predmetov pre LHM 719

50.000

50.000

Celkom čerpané

12 050.000

12 049.999,30 0,70 Sk

Akvizícia zbierkových predmetov

700

0 Sk

Pridelenými finančnými prostriedkami sa v roku 2004 na akcii ŠVK, rekonštrukcia strechy,
krovu a podkrovia na Lazovnej 9 zrealizovali stavebné práce v časti C, na časť priestorov
bolo vydané aj kolaudačné rozhodnutie. Kapitálové výdavky na túto akciu boli vyčerpané,
zostatok bol 0,70 Sk. Uvedená čiastka 12 049.999,30 Sk je zostatkom účtu 042, zaradenie
bude realizované v roku 2005 po kompletnom dokončení stavby. V roku 2004 bola zaradená
do majetku na budovu suma 9,999 430,50 Sk, skolaudované priestory časť B. V zmysle
Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 je technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky vyššie ako 30 tis. Sk odpisované. Z dôvodu že neboli na to finančné prostriedky,
uplatnili sme prerušenie odpisovania v zmysle zákona na celé zdaňovacie obdobie roku 2004.
Jedná sa o sum u 499.972,- Sk. Po ukončení akcie a zaradení zvyšnej časti na budovu ŠVK
Lazovná 9 bude potrebné v roku 2005 riešiť túto situáciu.
Na akvizíciu zbierkových predmetov bola urobená úprava v podprograme 07G0101
Inštitucionálna podpora knižníc a knižničnej činnosti v rezorte MK SR. Tieto účelové
prostriedky boli vyčerpané do konca roka 2004 a po ukonmčení predmetnej akcie bolo
predložené vyúčtovanie. Pridelením finančných prostriedkov bolo možné pokračovať v
nákupe zbierok Kapitálový transfer vo výške 50 tis. Sk bol použitý na nákup zbierkoých
predmetov, ktoré významne doplnili zbierkový fond ŠVK – Literárneho a hudobného múzea v
podskupinách typografiky, hudobné nástroje, fotografie a scénografiky. Osobitne treba
vyzdvihnúť akvizíciu vzácnych historických slovacikálnych tlačí, ktoré sa podarilo získať z
prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku.
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Organizačná štruktúra knižnice
Riaditeľ
Útvar riaditeľa – 4,8
Námestník riaditeľa I.
Námestník riaditeľa pre LHM
Referent pre ľudské zdroje
Manažér pre styk s verejnosťou
Manažér pre projekty
Oddelenie informačných technológií (OIT) - 2
- úsek správy operačných systémov a počítačovej siete
- úsek správy databáz
Oddelenie doplňovania a spracovania fondov (OF) – 14,3
- úsek akvizície
- úsek spracovania
- úsek periodík
- úsek ochrany a revízie
Oddelenie referenčných služieb (ORS) – 4,2
- úsek konzultačných služieb a MVS
- úsek rešeršných a databázových služieb
- stredisko európskych informácií
Oddelenie absenčných služieb (OAS) – 11,4
- úsek požičovne
- úsek knižničných skladov
Oddelenie prezenčných služieb (OPS) – 9,1
- univerzálna študovňa
- študovňa odborných periodík
- študovňa elektronických zdrojov
- študovňa viazaných periodík
- študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov
- študovňa špeciálnych technických a legislatívnych dokumentov
- nemecká študovňa
- multimediálna študovňa
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- študovňa elektronických kníh a periodík
- čitáreň periodík
Oddelenie bibliografie (OBg) – 6,9
- úsek súbežnej bibliografie
- úsek retrospektívnej bibliografie a výskumu dejín knižnej kultúry
- študovňa historických fondov
- bibliografická študovňa
- študovňa knihovníckej literatúry
Literárne a hudobné múzeum (LHM) - 11
- úsek spoločensko-vedný
- úsek dokumentačný a kultúrno-prezentačný
- vysunuté expozície:
− Literárna expozícia Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom
dome J. G. Tajovského v Tajove
− Pamätná izba Jozefa Murgaša v budove bývalej školy v Tajove
− Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu
Ekonomicko-správne oddelenie (ESO) – 14,4
- úsek ekonomický
- úsek správy budov a technickej prevádzky
Oddelenie reprografických služieb (ORpS) - 5
- kopírovacie služby
- knihárska dielňa

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Okrem plnenia stálych úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a zákona
o knižniciach, zákona o múzeách, plánu činnosti na rok 2004 sme sa v knižnici zamerali
predovšetkým na plnenie nasledovných prioritných úloh :
V oblasti riadenia
- pracoviská knižnice – bibliografické oddelenie a Literárne a hudobné múzeum získali
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akreditáciu vedecko-výskumného pracoviska a pravidelného hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti
- pracovníci knižnice absolvovali vzdelávanie ku knižnično-informačnému systému
VIRTUA v Slovenskej národnej knižnici, zúčastňovali sa vzdelávacích podujatí v zmysle
plánu interného vzdelávania a vzdelávania, ktoré organizovali iné inštitúcie a organizácie
- prijali a realizovali sme opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré zistila kontrola NKÚ
v mesiacoch február – máj
- spracovali sme interné smernice k evidencii, revízii a vyraďovaniu knižničných fondov
a k ochrane knižničných fondov, smernicu k vykonávaniu kontrolnej činnosti v knižnici
a registratúrny poriadok knižnice.
V knižnično-informačnej činnosti
- zapojili sme sa do riešenia úloh súvisiacich s projektom elektronizácie knižníc na
Slovensku KIS3G, pracovníci knižnice pôsobia v odborných komisiách vytvorených
v rámci realizácie projektu, uskutočnili sme prenos databázy z VTLS Classic do VTLS
VIRTUA a v októbri sme systém VIRTUA spustili do ostrej prevádzky
- v zmysle prijatých opatrení po komplexnej revízii knižničného fondu sme dohľadávali
chýbajúce knižničné jednotky a spracovali záverečný protokol revízie
- v súlade s koncepciou ochrany fondov boli do historického knižného fondu preradené aj
viazané periodiká s vročením do roku 1950 a podliehajú osobitnému režimu požičiavania,
- venovali sme zvýšenú pozornosť propagácii knižnično-informačných služieb,
-

v rámci

Týždňa

slovenských

knižníc

sme

zorganizovali

odborný

seminár

s medzinárodnou účasťou pod názvom Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka
21. storočia
- k roku Laca Novomeského a k 60. výročiu SNP sme uskutočnili odborný seminár pod
názvom Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania
- spracovali sme projekty, ktorými sme sa uchádzali o získanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov, z fondov EÚ a z grantového systému MK SR.
V múzejnej činnosti
- činnosť LHM v sa niesla v znamení 35. výročia jeho založenia
- realizáciu spomienkových podujatí k výročiam Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora
Tajovského
- realizáciu VIII. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica a 2. ročník Bábarskej súťaže
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- získali sme Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Akvizícia za získanie
500 ks bábkarských scénografík a celoslovenskú dokumentáciu v tejto oblasti.
V materiálno-technickom zabezpečení
- zrealizovali sme výberové konanie na dodávateľa stavebných prác rekonštrukcie strechy
a podkrovia časti C budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9, rekonštrukčné práce sa
realizovali v zmysle prijatého harmonogramu
- do zrekonštruovaných priestorov podkrovia v časti B boli presťahované pracovne
Oddelenia bibliografie a časť knižničných skladov
- Študovňa hudobnín a audiovizuálnych dokumentov bola presťahovaná z budovy na
Lazovnej 24-26 do hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9
- opravená bola soklová časť fasády budovy na Lazovnej ul. č. 9 a osadné nové garážové
a bočné vchodové dvere.

Prehľad plnenia základných ukazovateľov
Všetky činnosti a aktivity, ktoré knižnica a jej zamestnanci realizovali v roku 2004
smerovali k posunu v oblasti kvality a komplexnosti poskytovaných služieb.
Hlavnou

úlohou

bolo

vytvárať

podmienky

na

poskytovanie

knižničných

a informačných služieb k čo najväčšej spokojnosti používateľov.
Činnosť knižnice pozitívne ale aj negatívne ovplyvnil prechod na nový knižničnoinformačný systém. Pozitívne v tom smere, že knižnica prešla na vyššiu verziu komplexného
knižnično-informačného systému, ktorý má oveľa viac funkcií a poskytuje viac informácií
o dokumentoch, výpožičkách, používateľoch, viac prístupov na vyhľadávanie dokumentov
v databáze, možnosť pre používateľov skontrolovať si stav svojho konta, realizovať
elektronickú

žiadanku

a podobne.

Implementáciou

systému

sme

sa

pripojili

do

celoslovenského projektu elektronizácie knižníc KIS3G. Negatívom boli skutočnosti, že
prechod na nový systém trval dlhšie ako sme predpokladali a v tom čase sme nemohli
poskytovať používateľom služby v úplnosti (takmer tri mesiace sme výpožičky, vrátenia
a registráciu používateľov realizovali v obmedzenom režime), nepredlžovali sme výpožičky
a záznamy o nových dokumentoch sme ukladali len do lokálnych súborov. Do konca roku sa
nám nepodarilo spustiť do prevádzky elektronickú žiadanku a niektoré tlače, ktoré sme
s pôvodnom systéme mali vyriešené. Hlavnou úlohou v roku 2005 bude spustiť do prevádzky
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všetky moduly systému a zabezpečiť jeho plynulý chod. Nie je to však len úloha pre našu
knižnicu ale aj pre prevádzkovateľa systému Slovenskú národnú knižnicu.
Doplňovanie knižničného fondu ovplyvnilo nerovnomerné čerpanie finančných
prostriedkov. Kým v prvom polroku bolo možné vyčerpať len cca 200.000.- Sk v druhom
polroku vďaka úprave rozpočtu zo strany zriaďovateľa sme čerpali 900.000.- Sk. Zvýšenou
aktivitou v oblasti akvizičnej činnosti sme do fondu získali používateľmi požadované
dokumenty, zakúpili sme nové informačné databázy. Mnohé dokumenty, ktoré boli vydané
v prvom polroku sa nám už ale nepodarilo do knižnice získať.
V rámci plnenia celoslovenských úloh knižnica participuje na budovaní slovenskej
národnej článkovej bibliografie excerpovaním vybraných titulov zborníkov a spracovávaním
záznamov v elektronickej podobe do databázy SNB a na budovaní pedagogickej databázy tiež
excerpovaním určených titulov periodík.
Rozvoj v oblasti informatizácie a internetizácie sa týkal predovšetkým rozšírenia
lokálnej počítačovej siete, zakúpenia 29 PC, 3 tlačiarní a prác súvisiacich s prechodom na
systém VIRTUA.
V oblasti výskumu je pre knižnicu významné získanie osvedčenia o periodickom
hodnotení vedeckovýskumnej činnosti od MK SR na základe posúdenia dlhoročných
úspešných výsledkov v tejto oblasti. Osvedčenie získali dve pracoviská knižnice :
Bibliografické oddelenie a Literárne a hudobné múzeum.
Napriek niektorým čiastočným nedostatkom, možno činnosť knižnice v roku 2004
hodnotiť pozitívne. V oblasti zviditeľňovania a propagácie knižnice sme urobili značný
pokrok. Vydali sme nové po grafickej stránke kvalitné propagačné materiály, Knižničné
noviny boli používateľmi knižnice hodnotené pozitívne. Uskutočnili sme celoslovenské
odborné semináre, ktorých kvalitu ocenila odborná verejnosť, mnohé kultúrne podujatia.
Priestory knižnice sme poskytovali mnohým organizáciám a inštitúciám na organizovanie ich
podujatí. Prijali sme v knižnici mnohé domáce aj zahraničné návštevy. Pracovníci knižnice sa
zúčastnili viacerých zahraničných seminárov a konferencií, na ktorých predniesli príspevky.
Používateľská aj odborná verejnosť hodnotí knižnicu ako inštitúciu, ktorá sa veľmi
dynamicky rozvíja.
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia bol významný postup prác pri
rekonštrukcii strechy a podkrovia hlavnej budovy knižnice na Lazovnej ul. č. 9. Práce
postupovali podľa harmonogramu, vďaka verejným súťažiam na dodávateľov prác sa za
pridelené kapitálové prostriedky zrealizovalo viac prác ako sa pôvodne predpokladalo.
Odovzdávaním do užívania zrekonštruovaných priestorov vznikajú nové moderné pracoviská
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a priestory na poskytovanie knižničných služieb. V roku 2005 plánujeme rekonštrukciu
ukončiť.
Nezanedbateľné boli aj aktivity na zabezpečenie tržieb z predaja vlastných služieb.
Plán v tejto oblasti sme prekročili o 50 % a získali sme vyše 3 mil. Sk, ktoré sme následne
mohli použiť na zlepšenie materiálneho zabezpečenia knižnice a na skvalitnenie celkovej
činnosti.V múzejnej činnosti bol rok 2004 naplnený bohatou odbornou a prezentačnou
činnosťou. Riešili sme 8 výskumných úloh, z toho 1 grantovú úlohu v spolupráci s Ústavom
hudobnej vedy SAV. Čiastkovými výstupmi z riešenia úloh boli hodnotné odborné články,
štúdie, úspešná výstava Svet bábok Antona Anderleho, referáty na vedeckých konferenciách,
z toho jeden referát na konferencii v Rakúsku a prezentácia tvorivej dielne v rámci
Bábkarskej Chrudimi v Čechách. Výsledkom práce bola aj akvizícia zbierkových predmetov,
ktoré významne doplnili zbierkový fond LHM a jeho štruktúru v oblasti dokumentácie
literárnych a hudobných osobností, umeleckých telies a kultúrnych podujatí, ako aj zo
špecializovaných oblastí: bábkarske tradície na Slovensku, výrobcovia ľudových hudobných
nástrojov, rocková hudba. V roku 2004 začalo LHM celoslovenský záchranný prieskum
oblasti vojenskej hudby, ktorý bude pokračovať ako výskumný projekt v ďalších rokov v
spolupráci s ďalšími múzeami a inými inštitúciami.
Ocenením v odborných oblastiach to bolo aj získanie Výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii
Akvizícia za rok 2003, za akvizíciu bábkarských scénografík a celoslovenskú dokumentáciu tejto oblasti.
Múzeum malo v súťaži ďalších 6 nominácií na cenu (4 v kategórii Akvizícia, 1 v kategórii Publikácia (M. Šípka:
Krátky slovník folklorizmu) a 1 v kategórii Akcia (podujatia múzea v cykle Osobnosti). Štátna vedecká knižnica
v Banskej Bystrici patrí medzi najväčšie knižnice na Slovensku. Je univerzálnou vedeckou knižnicou a jej
pôsobnosť je zameraná na územie stredného Slovenska. V Banskej Bystrici sídli Univerzita Mateja Bela,
Akadémia umení, stredné škôly všeobecného, odborného aj umeleckého zamerania, ústredné orgány
a organizácie štátnej správy a samosprávy, výskumné ústavy, bankové a finančné inštitúcie a podnikateľské
subjekty. Aktívnymi alebo potenciálnymi používateľmi knižničných služieb sú zamestnanci, alebo študenti
uvedených subjektov. Štátna vedecká knižnica poskytuje dokumenty a informácie pre potreby školského alebo
celoživotného

vzdelávania.

Okrem

plnenia

informačných

a vzdelávacích

funkcií,

knižnica

svojou

širokospektrálnou činnosťou plní aj funkcie kultúrne a v dnešnej dobe stále viac aj funkcie sociálne.

Formou

medziknižničnej

výpožičnej

služby

knižnica

poskytuje

dokumenty

používateľom celého Slovenska a prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice aj zo
zahraničia.
V roku 2004 knižnicu navštívilo 140.042 návštevníkov, ktorí využili knižničné
a informačné služby knižnice. V tom nie sú zahrnutí návštevníci, ktorí sa zúčastnili kultúrnoprezentačných

podujatí.

Registrovali

sme

8.155

aktívnych

používateľov,

z toho

novoprihlásených bolo 3.703 (čo predstavuje 45,4 %) a preregistrovaných 4.452 (54,6 %).
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Kolektívni používatelia boli inštitúcie, ktoré predovšetkým využívali cirkulačnú výpožičnú
službu periodík, fond špeciálnych technických dokumentov, medziknižničnú výpožičnú
službu a rešeršné služby.
Percentuálne vyjadrenie kategórií používateľov knižnice :
- vedeckí pracovníci

13

0,1 %

- s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1.369

16,8 %

- s ukončeným stredoškolským vzdelaním

1.542

18,9 %

- študenti vysokých škôl

3.851

47,2 %

- študenti stredných škôl

1.114

13,5 %

- handicapovaní

60

0,7 %

- kolektívni používatelia

126

1,6 %

- ostatní

102

1,2 %

Uvedený prehľad dokumentuje, že najviac využívajú služby knižnice absolventi
a poslucháči vysokých škôl. Pre študentov stredných škôl a prvých ročníkov vysokých škôl
organizujeme pravidelne informačnú výchovu formou exkurzií do knižnice a informácií
o poskytovaných službách. Pre študentov posledných ročníkov organizujeme školenia
k používaniu informácií a citovaniu informačných prameňov pri spracovávaní diplomových
prác.
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby používateľom od 15
rokov. Uvedomili sme si, že dnešné deti sú veľmi vyspelé, vzdelané a mnohé sa zaujímajú
o informácie, ktoré sa v knižnici nachádzajú. Od roku 2004 sme umožnili zaevidovať sa do
knižnice aj 14 ročným.
Prioritnou úlohou v oblasti skvalitňovania knižničných služieb bolo uviesť do prevádzky
nový knižnično-informačný systém a najmä možnosť zadávanie elektronickej žiadanky. V 3.
štvrťroku sme uviedli do prevádzky nový systém, do konca roka sa nepodarilo sprevádzkovať
elektronickú žiadanku a prístup používateľa k informáciám o svojom konte. Počas celého
roka mali používatelia možnosť posielať žiadanky na dokumenty, požiadavky na rezerváciu
a predĺženie dokumentov formou elektronickej pošty alebo telefonicky. Knižnica tiež na
požiadanie posielala upomienky o nevrátení dokumentov a rôzne oznamy na e-mailové adresy
používateľov. Túto službu využívajú predovšetkým študenti.
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PODUJATIA ORGANIZOVANÉ PRE VEREJNOSŤ
Odborné semináre
25. 3. 2004
Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia
celoslovenský odborný seminár so zahraničnou účasťou
2.-3. 5. 2004
Medzinárodná porada českých a slovenských vedúcich bibliografických a rešeršných
oddelení zorganizovaná v spolupráci so Státní technickou knihovnou v Prahe
23. 6. 2004
Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania
odborný seminár venovaný 60. výročiu SNP a Roku Laca Novomeského“
7. 10- 2004
Jednoduchá cesta k ochrane kníh, paperbackov a časopisov
metodický seminár s interaktívnou prezentáciou, zorganizovaný v spolupráci s firmou Ceiba
27. 10. 2004
Efektívne riadenie kultúrnych inštitúcií
seminár so zahraničným lektorom zorganizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom USA
a Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja

Cyklus OSOBNOSTI
3. 2. 2004
Prof. MUDr. Milan Izák, CSc. – významný slovenský oftalmológ
1. 3. 2004
Jozef Dekret Matejovie – lesný hospodár
5. 4. 2004
Štylistika podľa Jána (Findru)
15. 4. 2004
JUDr. Peter Tomka, CSc. – sudca Medzinárodného súdneho dvora v Haagu
7. 6. 2004
Prof. RNDr. Otto Tomeček, PhD. – pedagóg, vedec
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7. 9. 2004
Prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc. – pedagóg a vedec
4. 10. 2004
Ladislav Ťažký – spisovateľ
8. 11. 2004
Anton Anderle – majiteľ, režisér a herec tradičného bábkového divadla
6. 12. 2004
Jozef Šebo – učiteľ, zaslúžilý pracovník kultúr
Prednášky, besedy, prezentácie, výstavy literatúry
22. 3. 2004
Lenka Procházková – beseda s českou spisovateľkou a kultúrnou atašé ČR
22. 3. 2004
Lexikón slovenských žien – prezentácia biografického slovníka, v spolupráci so SNK
23. 3. 2004
Anna Midgutsch – Haus der Kindheit – scénické čítanie a beseda s rakúskou spisovateľkou
23. 3. 2004
Scientia – výstava zahraničnej literatúry spojená s predajom
24. 3. 2004
Deň

knihovníkov

Banskobystrického

kraja

slávnostný

seminár

s odmeňovaním

knihovníkov
23. 4. 2004
Bedřicha Smetanu

- Prednáška o živote a tvorbe hudobného skladateľa k 180. výr.

narodenia
27. 4. 2004
Ako vplýva hudba na estetické cítenie. Prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ a študentov
gymnázií
3. 5. 2004
Gitandžalí v preklade Ľubomíra Feldeka – prezentácia publikácie za účasti prekladateľa
26. 5. 2004
Štýlové obdobia v hudbe. Prednáška spojená s koncertom
26. 5. 2004
Trian s. r. o. Banská Bystrica – prezentácia vydavateľstva
10. 9. 2004
Ako vplýva hudba na estetické cítenie. Prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ a študentov
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gymnázií
14. 10. 2004
Ako vplýva hudba na estetické cítenie. Prednáška pre žiakov 9. roč. ZŠ a študentov
gymnázií
15. 10. 2004
Muzikál, jeho vznik a vývoj. Prednáška pre študentov gymnázií spojená s videoprojekciou
20. 11. 2004
Letokruhy priateľstva – poeticko-hudobné pásmo venované poetke Jane Chorváthovej
25. 11. 2004
Ján Cikker- 15. výročie úmrtia – prednáška doplnená hudobnými ukážkami a videom
1.

12. 2004

Literárne randevú – stretnutie so spisovateľmi A. Balážom, M. Bátorovou, A. Hykishom, J.
Kuniakom
Vyučovacie hodiny a seminárne cvičenia v Nemeckej študovni
7. 1. 2004
Vyhľadávanie informácií na témy -

Bavorsko, Hrady a zámky v Nemecku s využitím

informačných prameňov fondu študovne - študenti Katolíckeho gymnázia Š. Moysesa BB
24. 2. 2004
Práca s výkladovými slovníkmi a encyklopédiami, vyhľadávanie termínov na tému šport,
divadlo, film - študenti Gymnázia Zvolen
25. 5. 2004, 29. 9. 2004
Vyhľadávanie informácií v primárnych a sekundárnych informačných prameňoch na témy súčasný životný štýl v Nemecku, Günther Grass, architektúra a umenie Nemecka 19. a 20.
stor. - študenti jazykovej školy RK Centrum
25. 11. 2004
Vyhľadávanie informácií v klasických a elektronických informačných zdrojoch k téme –
hlavné mestá nemeckých krajov – študenti Gymnázia A. Sládkoviča
Podujatia Regionálneho vzdelávacieho centra
Konzultačné hodiny pre používateľov a návštevníkov knižnice
1x krát týždenne – utorok 14.00-16.00
Čítanie z diel nemecky píšucich autorov
1x krát týždenne – utorok 17.00-18.00
Literárne stretnutia s nemecky píšúcimi autormi
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Anna Mitgutsch : Haus der Kindheit

23. 3. 2004

Julia Franck : Lagerfeuer

20. 10. 2004

Ilma Rakusa : Miramar

23. 11. 2004

Koncerty
28. 4. 2004

Nemecko-francúzske šansóny – duo Hamm+Hummel zo Strassburgu

28. 10. 2004 Klavírny koncert – Jevgenij Iršay
7. 12. 2004

Vianočný koncert

Nedeľné matiné
11. 1, 1. 2., 7. 3., 4. 4., 9. 5., 6. 6.
Koncerty študentov akadémie umení
19. 1., 26. 1., 25. 2., 8. 3., 15. 3., 6. 4., 19. 4., 21. 4., 22. 4., 26. 4., 17. 5., 11. 6.,
VÝSTAVY
ŠTEFAN ŽÁRY
Výstava pripravená k 85. výročiu narodenia literáta
T: od 17. decembra 2003 do 11. januára 2004
ROVERSKÝ FOTOKLUB BB
Výstava fotografií z tvorby členov klubu
T: 13. januára do 26. januára
HOMAGE Á STANO TROPP
Výstava MAIL ARTU profesionálnych výtvarných umelcov venovaná Stanovi Troppovi.
T: od 28. januára do 17. februára
LITERA 2
Výstava banskobystrického literárneho spolku.
T: od 19. februára do 7. marca
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2004
Súťažná výstava kalendárov a kalendárovej tvorby na Slovensku pre rok 2004
T: od 10. marca do 30. marca
RADOM
Výstava grafiky a počítačovej grafiky z Fakulty umenia z Radomu v Poľsku.
T: od 1. apríla do 20. apríla
UVIAZNUTÍ V JANTÁRI
Výstava fotografií zväčšenín jantáru.
T: od 22. apríla do 3. mája
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JAPONSKO
Kolektívna výstava autorskej fotografie.
T: od 5. mája do 18. mája
I. GING
Výstava z maliarskej tvorby výtvarníka Gottfrieda Bauera z Rakúska.
T: od 20. mája do 6. júna
DIPLOM
Výstava praktických diplomových prác poslucháčov PF UMB v B. Bystrici.
T: od 8. júna 2004 do 15. júla 2004
AUTOPORTÉT
Výstava z výberu umeleckej portrétnej tvorby akademického maliara Jozefa Krakovského.
T: od 20. júla do 30. augusta
BIBLIO…
Výstava z ilustrátorskej a grafickej tvorby prezentovanej vo vydavateľstve Originál z Nitry.
T: od 11. augusta do 30. augusta
POVSTALECKÁ TLAČ
Výstava dobových plagátov a drobných tlačí z obdobia Slovenského národného povstania
T : od 27. augusta do 30. septembra
ĽUDIA, KTORÍ ZVÍŤAZILI NAD VOJNOU
Výstava fotografií z Ruskej federácie pri príležitosti 60. výročia SNP
T : od 27. augusta do 30. septembra
DETSKÉ INTEGRAČNÉ CENTRUM
Výstava prác zamestnancov a klientov DIC v B. Bystrici.
T: od 2. septembra do 19. septembra
SPOLOČNE V EURÓPE – ĽUDIA V NEMECKU
GEMEINSAM IN DEUTSCHLAND – MENSCHEN IN DEUTSCHLAND
Výstava fotografií nemeckého fotografa Henryho Maiteka
T : od 2. septembra do 1. októbra
PROFESOR JÁN ŠTEVČEK
Výstava pripravená k výročiu spisovateľa.
T: od 22. septembra do 4. októbra
TRETÍ SEKTOR
Výstava spojená s prezentáciou mimovládnych a neziskových organizácií pôsobiacich na
území mesta a regiónu Banskej Bystrice.
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T: od 7. októbra do 24. októbra
GUSTÁV ŠIMKOVIČ
Výstava pripravená k 125. výročiu narodenia.
T: od 30. októbra do 30. novembra
FOTO
Členská výstava Klubu fotopublicistov SSN.
T: od 2. decembra do 19. decembra
JÁN EGRY (1824 – 1908)
Regenschori, skladateľ a pedagóg: výstava zo života.
T: od 21. decembra 2004 do 11. januára 2005
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