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Úvod
Rok 2011 bol 10-tym najteplejším rokom, najteplejším s La Niňa, s najnižším
objemom arktického ľadu
Globálne teploty v r. 2011 sú v súčasnej dobe 10-tymi najvyššími záznamami a sú
vyššie ako ktorýkoľvek rok predtým, kedy sa vyskytol jav La Niňa, ktorý má
ochladzujúci účinok (obr.1). Celkovo 13 najteplejších rokov sa vyskytlo za ostatných
15 rokov od r. 1997. Rozloha arktického ľadu v r. 2011 bola druhou najnižšou počas
existencie záznamov a jeho objem bol najnižší vôbec.
Táto správa je predbežným vyhlásením Svetovej meteorologickej organizácie (WMO)
k stavu Klimatickej zmeny, ktoré hodnotí stav globálnej teploty a zbežný prehľad
počasia a klímy po celom svete v r. 2011. Správa bola zverejnená 29.11.2011 na
medzinárodnej konferencii v Durban, Južná Afrika.
„Našou úlohou je poskytovať vedecké znalosti aby sme informovali ľudí, ktorí
vykonávajú zásadné rozhodnutia. „Naša veda je na pevných základoch a dokazuje
jednoznačne, že svet sa otepľuje a toto oteplenie spôsobuje človek svojou aktivitou“,
povedal Generálny Sekretár WMO Michel Jarraud.
Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére dosiahli nové rekordy. Veľmi rýchlo sa
približujú k hranici zodpovedajúcej otepleniu o 2-2,4°C priemernej globálnej teplote,
čo by mohol byť spúšťací mechanizmus k neodvrátiteľným zmenám na Zemi,
biosfére a oceánoch.
Predbežné stanoviská WMO odhadového nárastu kombinovanej globálnej teploty
(povrch zeme a oceánu) za obdobie január až október r. 2011 na 0,41°C+/-0,11°C
nad normál 1961-1990 ročnej priemernej teploty vzduchu 14°C. Toto je 10-ty
najteplejší rok od začiatku záznamov merania (r. 1850).
Obdobie r. 2002-2011 tak ako obdobie r. 2001-2010 sa rovnajú najteplejším
dekádam z obdobia záznamov a to o 0,46°C nad dlhodobým priemerom.
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Globálna klíma v r. 2011 bola silne ovplyvnená silným účinkom javu La Niňa, ktorý sa
objavil v tropickom Tichom oceáne v druhej polovici r. 2010 a pokračoval až do mája
r. 2011. Bol jedným z najsilnejších za ostatných 60 rokov a bol úzko spätý so suchom
vo východnej Afrike, ostrovoch v strednom rovníkovom pásme Tichého oceánu a na
juhu Spojených štátov a záplavami v južnej Afrike, východnej Austrálii a južnej Ázii.
Roky so silným javom La Niňa sú typicky o 0,10 až 0,15°C chladnejšie ako roky im
predchádzajúce a nasledujúce. Globálne teploty v r. 2011 kopírovali tento scenár,
síce nižšie než v r. 2010, ale boli ešte stále značne teplejšie než posledné stredne
silné roky s javom La Niňa (r. 2008, +0,36°C, r. 2000, 0,27°C, r. 1989, 0,12°C). Slabé
podmienky javu La Niňa sa rozvinuli v posledných týždňoch, ale stále ešte nedosiahli
intenzity pozorovanej koncom r. 2010 a začiatkom r. 2011.
Teplota povrchu (pevnina - oceán) bola v r. 2011 nad dlhodobým priemerom na
väčšine území sveta. Najväčšie odchýlky od priemeru boli pozorované nad Ruskom,
najmä v severnej časti Ruska, kde teploty v období január až október boli asi 4°C
nad priemerom.
Sezónne arktické minimum morského ľadu dosiahlo 9. septembra 4,33 miliónov
štvorcových kilometrov, čo bolo 35% pod dlhodobým priemerom z r. 1979-2000 a
bolo iba jemne nad minimom z r. 2007. Na rozdiel od sezóny r. 2007, oba morské
prechody severozápadný aj severovýchodný boli v lete 2011 bez ľadu. Objem ľadu
bol dokonca ešte nižšie pod priemerom a bol odhadnutý ako nový nízky záznam
pozostávajúci z 4200 kubických kilometrov, neprekonateľného záznamu 4850
kubických kilometrov stanovených z r. 2010.
Nadpriemerné teploty v mnohých severných polárnych oblastiach sa zhodovali s
druhým

minimálnym

rozsahom

arktického

morského

ľadu

a

s najnižším

zaznamenaným objemom ľadu.
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I. VEREJNÝ ŽIVOT

Demografické údaje :
Počet obyvateľov k 31. decembru 2011 v meste pod Urpínom bol 78 327, pričom
žien bolo viac 41 474 a mužov 36 853. Do Banskej Bystrice sa vlani prisťahovalo 867
obyvateľov a odsťahovalo sa 1 274 ľudí. Najčastejšie sa ľudia sťahovali do okolitých
obcí: Slovenská Ľupča (69), Badín (40), Hronsek (22), Vlkanová (22), Nemce (20),
Medzibrod (18), Selce (18), Lučatín (16) a ďalšie. Zo zahraničia sa do Banskej
Bystrice vlani prisťahovalo 22 ľudí z Čiech, Veľkej Británie, Švajčiarska a Nemecka.
V roku 2011 sa narodilo 374 Banskobystričanov a 342 Banskobystričaniek.
V matričnom úrade bolo celkovo zapísaných 1 165 detí. Štatistika zaznamenala za
vlaňajší rok 343 úmrtí mužov a 352 úmrtí žien, v celom matričnom obvode to bolo
1184 úmrtí. Novomanželov s trvalým pobytom na území mesta bolo 399. V celom
matričnom obvode bolo uzavretých 391 manželstiev, z toho 226 civilným spôsobom a
165 cirkevne..
1. narodené dieťa v roku 2011 bola Zara Zelenčíková z Banskej Bystrice, ktorá sa
narodila 1. minútu po polnoci
Obľúbené mená:
Mužské

Ženské

Jakub

41

Sofia, Sophia

29

Samuel

27

Ema, Emma

24

Adam

26

Michaela

23

Martin

26

Nela, Nella, Nelly

23

Tomáš

26

Lucia

19

Matúš

25

Nina

18
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Michal

25

Laura

17

Lukáš

24

Natália

16

Filip

22

Sára, Sara, Sarah

16

Matej

20

Kristína

13

Marek

18

Vanesa, Vanessa

13

Peter

17

Viktória

13

Patrik, Patrick

17

Alexandra

11

Šimon

15

Ela, Ella

11

Alex

13

Eliška

10

Andrej

13

Lea

10

Dominik

13

Mária

10

Ján

13

Alžbeta, Alžbetka

8

Oliver

11

Diana

8

Richard

10

Tamara

8

Netradičné mená zapísané v knihe narodení mesta Banská Bystrica:
Ženské:

Elisa, Eliana, Shali, Zaya, Deborah, Leyla a Leila,Lilly, Jessica

Mužské:

Eli, Eliáš, Benett, Bentley, Lion, Francisco, Saleh, Zayed, Santino,
Ibrahim, William, Esteban

Pribudli nové ulice
Nové ulice v meste Banská Bystrica na MsZ 20.9.2011 bolo VZN o určení názvov
ulíc a verejných priestranstiev schválených 22 názvov nových ulíc v lokalitách:
Pršianska terasa – ulice: Diamantová, Topásová, Zafírová, Platinová, Jantárová
a Rumelková, lokalita – Stupy - Skalica: Smaragdová ulica, lokalita Slnečné stráne II:
K lomu, Pod vysielačom, Cmárovo, lokalita za Moskovskou ulicou : Zadarská ulica,
6

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Vršacká ulica, Radomská ulica, lokalita Klinčok /Rudlová/ - Ulice Svetozára Stračinu,
Rudelinova ulica, Ulica Jakuba Pribicera, Ulica richtára Ondreja, Ulica Jána Móryho,
lokalita Šalková – Ponická ulica, Rakytovce východ - Dolné Lúky: Bazová ulica
Brestová ulica, Jarabinová ulica

Klimatické údaje za rok 2011 pre Banskú Bystricu

Priemerné mesačné teploty vzduchu v °C
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

-1,8

-1,2

4,8

11,4

14,2

17,5

17,9

19,5

16,5

8,3

1,6

0,3

9,1

Maximálne denné teploty vzduchu v °C
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

9,2

15

18,5

24,2

27,2

28

31,7

32,5

28,9

26,7

16,4

8,8

32,5

Minimálne denné teploty vzduchu v °C
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

-14,5

-16,8

-10

1

-1,8

6

8,5

6,1

5,5

-3,4

-7,5

-10,6

-16,8

11

12

rok

Počet letných dní s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C
Mes

1

2

3

4

°C

5

6

7

8

9

10

9

9

13

21

12

3

67

Počet mrazových dní s minimálnou teplotou vzduchu pod 0 °C
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

7
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°C

21

24

2011

17

2

8

20

19

111

Mesačné úhrny zrážok v mm
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

mm

23,9

12,9

60,6

19,4

44,2

141

127

21,2

13,3

30,6

3,1

107,8

605

Maximálne denné úhrny zrážok v mm
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

mm

6,8

6,8

35,4

11,6

10,6

30,1

29,2

9,3

7,8

15,8

0,7

41,7

41,7

Priemerná vlhkosť vzduchu v %
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

%

84

73

64

58

60

70

76

71

66

73

83

88

72

9

10

11

12

rok

Trvanie slnečného svitu v hodinách
Mes

1

hod

76,8

2

3

4

5

6

7

8

101,2 196,1 216,5 290,8 182,4 182,6 271,2 234,6 131,7

118

24,7 2026,6

Počet dní so snehovou pokrývkou 1cm a viac
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dní

16

5

1

-

-

-

-

-

-

-

11

12

rok

25

47

12

rok

15

15

Maximálna výška snehovej pokrývky v cm
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

cm

12

6

1

-

-

-

-

-

-

-

11

8
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Priemerné rýchlosti vetra v m/s
Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

rok

°C

1

1,7

2

2,1

2,3

2,5

2

1,7

1,7

1,7

1,2

1,2

1,8

Priemerná častosť smerov vetra v %
smer

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezvetrie

%

9,9

7,8

3,1

10,9

7,9

3,6

16,2

16

24,7

Údaje poskytnuté podľa meteorologickej stanice Banská Bystrica.

Stručné zhodnotenie teploty vzduchu a zrážok v roku 2011, v porovnaní s
normálovým obdobím 1961-1990:
Z hľadiska priemernej teploty vzduchu rok 2011 v Banskej Bystrici s hodnotou 9,1 °C
bol klasifikovaný ako veľmi teplý, teplotný normál za obdobie 1961-1990 presiahol
o 1,1 °C. Veľmi teplé boli mesiace apríl, august a september 2011, naopak studený
mesiac sa vyskytol iba jediný, a to november 2011.
Rok 2011 v Banskej Bystrici bol veľmi suchý, spadlo len 605 mm zrážok, v
uplynulom desaťročí sa podobné sucho vyskytlo v roku 2003 (557 mm). Veľmi sucho
bolo v mesiacoch január, február, apríl, máj a august 2011, mimoriadne sucho v
novembri 2011. Vlhké obdobia sa vyskytli len mesiacoch jún a júl 2011.

Menovanie prednostu mestského úradu
Nový banskobystrický primátor Peter Gogola už urobil prvé personálne zmeny v
mestskom úrade. Novým prednostom sa stal od 3.1.2011 Mgr. Miroslav Rybár,
podnikateľ

v polygrafickom

priemysle

a stredoškolský

pedagóg.

Prednosta

mestského úradu riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ a plní úlohy spojené s
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odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostu
vymenúva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi
mesta. V dobe neprítomnosti primátora a zástupcu primátora je prednosta oprávnený
vykonávať pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia
primátorom alebo zástupcom primátora. V rámci organizačnej štruktúry MsÚ sú
priamo podriadenými pracovníkmi prednostu MsÚ vedúci odborov a samostatných
oddelení.
V zmysle Štatútu Mesta Banská Bystrica vedie a organizuje prácu mestského úradu,
zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu, podpisuje spolu s
primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, zúčastňuje sa na
zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným. Prednosta
mestského úradu plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor a mestské zastupiteľstvo.
Na post vedúcej kancelárie primátora si Gogola vybral Zuzanu Šikulovú, ktorá bola
tajomníčkou jeho volebného tímu. "Rozhodol som sa na tieto pozície vybrať ľudí,
ktorým dôverujem a ktorí už preukázali svoje profesionálne kvality a manažérske
zručnosti v praxi," vysvetlil médiám svoje rozhodnutie primátor Gogola. Pre médiá
uviedol , že odborné posty na úrade budú obsadzované na základe výberových
konaní. Bývalý prednosta Jaroslav Sihelský odišiel z úradu po dohode s primátorom
k 31. decembru.

Významné skutočnosti ovplyvňujúce hospodárenie mesta
Mesto Banská Bystrica v roku 2011 hospodárilo s prebytkom rozpočtu v sume 498 990
Eur. Uvedeným prebytkom bolo vykryté záporné saldo finančných operácií v sume
430 537 Eur. Pozitívny vplyv na rozpočtové hospodárenie malo rozpočtové
provizórium, v zmysle ktorého Mesto hospodárilo prvé tri mesiace roka 2011, nakoľko
bol rozpočet schválený MsZ až dňa 29. marca 2011. Mesačné výdavky Mesta v zmysle
rozpočtového provizória nemohli prekročiť jednu dvanástinu rozpočtových výdavkov
roka 2010. Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu sú podielové dane, ktoré v roku 2011
10
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predstavovali sumu 18 359 384,38 Eur. V porovnaní s rokom 2010 došlo k nárastu
príjmov z podielových daní o 24,12 %. Mesto si v priebehu roka dočasne
požičiavalo finančné prostriedky na zabezpečenie vitálnych funkcií mesta z fondu
minulých rokov.
V roku 2011 Mesto realizovalo projekt výstavby a obnovy miestnych komunikácií,
ktorý bol súčasťou nákladov a záväzkov roku 2011 vo výške 6 150 213 Eur, čo
ovplyvnilo prehĺbenie straty v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Pamätné zápisy za r. 2011 pri príležitosti:
22.2. 2011

- prijatie delegácie zo Šanghaja

23.2. 2011

- prijatie delegácie z Iránskej islamskej republiky

24.2. 2011

- najlepší športovci mesta za r. 2010

4.3. 2011

- prijatie účastníkov projektu: ART OF RECYCLING

24.3. 2011

- prijatie veľvyslankyne Kanady

1.4. 2011

- prijatie hokejistov HC ´05

5.4. 2011

- prijatie veľvyslanca Rakúskej republiky

8.4. 2011

- prijatie veľvyslanca Spojených štátov amerických

11.5. 2011

- prijatie účastníkov medzinárodného športovo-spoločenského podujatia
Svetový beh harmónie (World Harmony Run)

9.6. 2011

- prijatie basketbalových kadetiek družstva UMB 08 BB pri príležitosti

zisku strieborných medailí na Majstrovstvách Slovenska 2011
10.6.2011

- prijatie pracovníkov hvezdárne v BB (50. výročie založenia hvezdárne
v Banskej Bystrici)

16.6. 2011

- prijatie úspešných žiakov ZŠv meste BB
11
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24.6. 2011

- prijatie predstaviteľov Českého zväzu bojovníkov za slobodu

28.6. 2011

- návštevy prezidenta Českej republiky Václava Klausa

1.8. 2011

- prijatie členov víťazného družstva Majstrovstiev sveta v hokejbale
žien 2011

27.8. 2011

- prijatie nominovaných žien do regionálneho kola súťaže "Výnimočné
ženy Slovenska za banskobystrický kraj"

28.8. 2012

- pri príležitosti 40. ročníka štafetového behu vďaky, mieru a svornosti
Devín - Nitra - Banská Bystrica

9.9. 2011

- prijatie dobrovoľného hasičského zboru mesta Halberstadt

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Budva

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Dabas

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Hradec Králové

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Jyväskylä

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Kovačica

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Montana

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Radom

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Šalgotarján

9.9. 2011

- prijatie delegácie mesta Zadar

22.9. 2011

- prijatie najstaršieho občana mesta BB pána Pavla Slivku

20.10. 2011 - prijatie veľvyslanca Irackej republiky J.E. Mattheel Dhayif Majeed
Al-Sabti
27.10. 2011 - prijatie delegácie členov ZPOZ Človek človeku zo Žilinského kraja 30.12. 2011

- prijatie hokejistov družstva Harrison Trimble HS, Moncton Kanada
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Udelenie Čestného občianstva Zdenkovi MIKULOVI
Fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k
mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo
ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské
zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Mesta Banská Bystrica. O udelení čestného
občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor a ktorá sa signuje pečaťou
mesta. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom.
Zdenko Mikula, jeden z najvýznamnejších hudobných skladateľov na
Slovensku je úzko spätý s banskobystrickým regiónom a svojou tvorbou je známy v
celej spevácko-zborovej obci. Má originálny kompozičný rukopis. Má pozitívny vzťah
k slovenskému folklóru a ľudovej piesni. Ľudová pieseň je jeho inšpiračný zdroj a
klenot, ku ktorému sa obracia vo svojich kompozíciách a umeleckých spracovaniach.
Narodil sa 27.11.1916 vo Vyhniach. Základné hudobné vzdelanie získal u
Prof. Karla Štiku na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia
kompozície a dirigovania na bratislavskom Konzervatóriu bol v rokoch 1947-1955 na
tej istej škole externým pedagógom. Od roku 1953 bol dirigentom vojenskej hudby,
založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor a súčasne bol aj dirigentom
Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. V rokoch 1959-1966 bol tvorivým
tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov, externý pedagóg na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave, kde vyučoval vokálnu sadzbu a inštrumentáciu.
Súčasne bol od roku 1966 šéfom hudobného vysielania Československého rozhlasu
v Bratislave. V rokoch 1974-1978 bol vedúcim tajomníkom

Zväzu slovenských

skladateľov a od roku 1977 až do odchodu na dôchodok (r.1987) tajomníkom Zväzu
československých skladateľov v Prahe.
Hoci sa vo svoje tvorbe venoval aj orchestrálnym žánrom a komornej hudbe,
ťažiskom jeho kompozičnej aktivity je vokálna, najmä zborová tvorba. Nie náhodou
dostal Zdenko Mikula prívlastok upravovateľa ľudových piesní. Ľudovej piesni venuje
(až doteraz) celý svoj život veľkú pozornosť. Hudobné spracovanie slovenského
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folklóru nadobúda v jeho autorskom spracovaní rôzne podoby – od jednoduchých
harmonizácií určených pre amatérske telesá až po rozsiahlejšie kompozície. Na tejto
báze sú u Zdenka Mikulu zastúpené všetky charakteristické oblasti Slovenska,
slovenské ľudové piesne zahraničných Slovákov, inonárodné ľudové piesne a
capella i s orchestrom. V poslednom období to boli i spracovania vianočných piesní a
kolied (aj svetových), ktoré upravoval, spracovával alebo komponoval pre potreby
najmä adventného festivalu vo Veľkom Kýri pri Nových Zámkoch na objednávku.
Kvalitatívne predstavuje jeho zborová tvorba pevnú hodnotnú časť v
rozvetvenej slovenskej hudbe. Hudobný skladateľ a nestor slovenskej hudby Zdenko
Mikula patrí do tej generácie slovenských skladateľov, ktorých hudbu charakterizujú
moderné tendencie, ktoré sa spájajú s rešpektom pre tradičné.
Návrh na udelenie Čestného občianstva bol schválený 9. MsZ uznesením č.
235/2011 a odovzdané slávnostnom akte „Cena primátora“.

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
po komunálnych voľbách 27. novembra 2010 (volebné obdobie 2010 - 2014)
I. Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť
1. Tomáš Novanský - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Marián Hlaváč - člen, poslanec MsZ
3. Ján Šabo - člen, poslanec MsZ
4. Ladislav Topoľský - člen, poslanec MsZ
5. Jakub Gajdošík - člen, poslanec MsZ
6. Michal Škantár - člen, poslanec MsZ
7. Martin Turčan - člen, poslanec MsZ
8. Igor Kašper - člen, poslanec MsZ
9. Vladimír Pirošík - člen, poslanec MsZ
10. Pavol Katreniak - člen, poslanec MsZ
11. Iveta Sásiková - členka, neposlankyňa MsZ
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12. Peter Vaňo - člen, neposlanec MsZ
13. Štefan Turek - člen, neposlanec MsZ
Janka Demská - sekretárka komisie
II. Komisia MsZ pre územný rozvoj
1. Ján Šabo - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Peter Bielik - člen, poslanec MsZ
3. Martin Švec - člen, poslanec MsZ
4. Jakub Gajdošík - člen, poslanec MsZ
5. Ladislav Slobodník - člen, poslanec MsZ
6. Tomáš Novanský - člen, poslanec MsZ
7. Martin Turčan - člen, poslanec MsZ
8. Ľudmila Priehodová - členka, poslankyňa MsZ
9. Milan Lichý - člen, poslanec MsZ
10. Igor Kašper - člen, poslanec MsZ
11. Daniel Karas - člen, poslanec MsZ
12. Ján Barič - člen, neposlanec MsZ
13. Jozef Dupej - člen, neposlanec MsZ
14. Jozef Švantner - člen, neposlanec MsZ
15. Roman Neradný - člen, neposlanec MsZ
Nina Filipčanová - sekretárka komisie
III. Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí
1. Milan Smädo - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Ľubica Laššáková - členka, poslankyňa MsZ
3. Marcel Pecník - člen, poslanec MsZ
4. Vlastimil Plavucha - člen, poslanec MsZ
5. Andrej Refka - člen, poslanec MsZ
6. Daniel Karas - člen, poslanec MsZ
7. Milan Lichý - člen, poslanec MsZ
8. Jaroslav Kuracina - člen, poslanec MsZ
9. Jozef Kreutz - člen, neposlanec MsZ
10. Katarína Petríková - člen, neposlanec MsZ
11. Ján Hruška - člen, neposlanec MsZ
12. Elena Púchyová - členka, neposlankyňa MsZ
13. Ľubica Buranová - člen, neposlanec MsZ
14. Peter Magerčiak - člen, neposlanec MsZ
15. Ján Žambor - člen, neposlanec MsZ
16. Alexander Sámel - člen, neposlanec MsZ
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17. Ján Kulhány - člen, neposlanec MsZ
Vladimír Oboňa - sekretár komisie
IV. Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
1. Ladislav Slobodník - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Ľubica Laššáková - členka, poslankyňa MsZ
3. Peter Mečiar - člen, poslanec MsZ
4. Peter Hudec - člen, poslanec MsZ
5. Martin Švec - člen, poslanec MsZ
6. Pavol Legíň - člen, poslanec MsZ
7. Viera Dubačová - členka, poslankyňa MsZ
8. Milan Lichý - člen, poslanec MsZ
9. Pavol Bielik - člen, poslanec MsZ
10. Štefan Horváth - člen, neposlanec MsZ
Jana Lovásová - sekretárka komisie
V. Komisia MsZ pre školstvo a šport
1. Vlastimil Plavucha - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Ladislav Topoľský - člen, poslanec MsZ
3. Marcel Pecník - člen, poslanec MsZ
4. Daniel Karas - člen, poslanec MsZ
5. Ján Chladný - člen, poslanec MsZ
6. Igor Kašper - člen, poslanec MsZ
7. Lucia Skokanová - členka, poslankyňa MsZ
8. Zuzana Gajdošová - členka, neposlankyňa MsZ
9. Vladimír Hudec - člen, neposlanec MsZ
10. Ján Hegyi - člen, neposlanec MsZ
Dana Cibuľková - sekretárka komisie
VI. Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný
poriadok
1. Jakub Gajdošík - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Daniel Karas - člen, poslanec MsZ
3. Marián Hlaváč - člen, poslanec MsZ
4. Michal Škantár - člen, poslanec MsZ
5. Peter Hudec - člen, poslanec MsZ
6. Ladislav Slobodník - člen, poslanec MsZ
7. Milan Smädo - člen, poslanec MsZ
8. Ľudmila Priehodová - členka, poslankyňa MsZ
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9. Pavol Katreniak - člen, poslanec MsZ
10. Radoslav Lukaj - člen, neposlanec MsZ
11. Marek Modranský - člen, neposlanec MsZ
12. Peter Polešenský - člen, neposlanec MsZ
Mária Jagerčíková - sekretárka komisie
VII. Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
1. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
2. Marta Gajdošíková - členka, poslankyňa MsZ
3. Lucia Skokanová - členka, poslankyňa MsZ
4. Jaroslav Kuracina - člen, poslanec MsZ
5. Marcel Pecník - člen, poslanec MsZ
6. Daniel Karas - člen, poslanec MsZ
7. Andrej Refka - člen, poslanec MsZ
8. Radoslav Ivan - člen, neposlanec MsZ
9. Iveta Kavčáková - člen, neposlanec MsZ
10. Katarína Petríková - člen, neposlanec MsZ
11. Ján Ševčík - člen, neposlanec MsZ
12. Roman Neradný - člen, neposlanec MsZ
13. Ľubomír Motyčka - člen, neposlanec MsZ
Marta Lapiňová - sekretárka komisie
VIII. Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ
1. Viera Dubačová - predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ
2. Katarína Čižmárová - členka, poslankyňa MsZ
3. Marcel Pecník - člen, poslanec MsZ
4. Ľubica Laššáková - členka, poslankyňa MsZ
5. Vladimír Pirošík - člen, poslanec MsZ
6. Andrej Refka - člen, poslanec MsZ
7. Peter Hudec - člen, poslanec MsZ
8. Rastislav Škrinár - člen, neposlanec MsZ
9. Igor Šimeg - člen, neposlanec MsZ
Miriam Ondrejková - sekretárka komisie
IX. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a
prešetrovanie sťažností
1. Pavol Bielik - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Ľudmila Priehodová - členka, poslankyňa MsZ
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3. Tomáš Novanský - člen, poslanec MsZ
4. Milan Smädo - člen, poslanec MsZ
5. Ladislav Topoľský - člen, poslanec MsZ
Jarmila Ščepková - sekretárka komisie
X. Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady
1. Pavol Bielik - predseda komisie, poslanec MsZ
2. Vlastimil Plavucha - člen, poslanec MsZ
3. Andrej Refka - člen, poslanec MsZ
4. Lucia Skokanová - členka, poslankyňa MsZ
5. Pavol Katreniak - člen, poslanec MsZ
6. Katarína Čižmárová - členka, poslankyňa MsZ
7. Michal Škantár - člen, poslanec MsZ
8. Oľga Baumerthová - členka, neposlankyňa MsZ
Michal Štúber - sekretár komisie

Zasadnutia MsZ
sa uskutočnili v roku 2011 v termínoch
25.1.2011, 29.3.2011, 28.4.2011, 24.5.2011, 21.6.2011, 30.6.2011, 20.9.2011,
27.9.2011, 8.11.2011 a 13.12.2011

Prijaté uznesenia MsZ :
25.1.2011 – 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
4 - Informácia o zložení poslaneckých klubov
5 - Návrh na zriadenie Výborov mestských častí
6 - Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
7 - Návrh na zriadenie stálych komisií MsZ, voľba členov a predsedov komisií MsZ
8 - Zmena Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici
9 - Návrh na schválenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb založených mestom, resp. s účasťou mesta
10 - Určenie platu primátora mesta
11 - Určenie platu zástupcu primátora mesta
12 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v
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Banskej Bystrici na I. polrok 2011
13 - Návrh zasadacieho poriadku poslancov MsZ
14 - Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Obnova
Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica“ z
dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
poskytovanej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Obnovme
si svoj dom
15 - Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
za rok 2010
16 - D i s k u s i a
29.3.2011 – 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
17 - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2011 - 2013
18 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
19 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
20 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
21 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
22 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
23 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
24 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
25 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
26 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
27 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
28 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
29 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
30 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2011 o úhradách za
služby poskytované v mestských detských jasliach
31 - Informatívna správa Koncepcia školstva – vyhodnotenie plnenia úloh v roku
2010 a plán úloh na rok 2011
32 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2./2011 o určení výšky
poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská
Bystrica - vzhľadom na schválenú účinnosť VZN uznesenie MsZ podpísané dňa 31.
3. 2011
33 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2011 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Banská Bystrica
34 - Zriaďovacia listina Základná škola, Gaštanová 12, Banská Bystrica –
zosúladenie názvu školy s prepožičaným názvom školy Ministerstvom školstva SR
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35 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č.22/2008 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
36 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2011 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Banská Bystrica - vzhľadom na
schválenú účinnosť VZN uznesenie MsZ podpísané dňa 31. 3. 2011
37 - Zásady zabezpečovania občianskych obradov a slávností v meste Banská
Bystrica
38 - Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti KROH s.r.o.
39 - Územný plán zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej
lokality C5 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2011,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena
a doplnok územnej lokality C5
40 - Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2010
41 - Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
42 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2010
43 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole č. 9/2010 plnenia výkonu
predbežnej finančnej kontroly vo vybratej preddavkovej organizácii Mesta Banská
Bystrica za rok 2009 Agentúra sociálnych služieb ul. 9. mája 74
44 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole č. 10/2010 dodržiavania
interných predpisov Mesta Banská Bystrica vo väzbe na stav a úroveň vymáhania
pohľadávok v roku 2009
45 - Správa o vykonaní revízie neinvestičného fondu Moje Mesto Banská Bystrica n.f.
"v likvidácii" za rok 2010
46 - Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od
25. 1. 2011 do 25. 3. 2011
47 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa
25.1.2011
48 - D i s k u s i a – reklamné tabule a bilbordy
49 - D i s k u s i a – zverejňovanie pozvánok
50 - D i s k u s i a – zachovanie SPŠ stavebnej na Skuteckého ulici
51 - D i s k u s i a – zriadenie hliadok MsP pri ZŠ v Podlaviciach
28.4.2011 – 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva
52 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
53 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
54 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
55 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
56 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
57 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
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58 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
59 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
60 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
61 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
62 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
63 - Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č..../2011 o určení
názvov ulíc v meste Banská Bystrica – žiadosť o odklad
64 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2011, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
65 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - šport
66 - Prehľad realizovaných a nerealizovaných investičných akcií v jednotlivých
volebných obvodoch
67 - Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov
68 - Návrh personálneho riešenia Dozornej rady Mestských lesov
69 - Personálne otázky – Vymenovanie riaditeľa Záhradníckych a rekreačných
služieb mesta Banská Bystrica
70 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 2/2011
poskytnutia a čerpania prostriedkov poskytnutých formou dotácií v roku 2010
právnickým a fyzickým osobám z vybratého referátu MsÚ - odbor školstva, športu a
kultúry, oddelenie pre šport a kultúru - úsek kultúry
71 - Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od
30.3.2011 do 21.4.2011
72 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa
29.3.2011
24.5.2011 – 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
73 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
74 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
75 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
76 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
77 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
78 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
79 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
80 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
81 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
82 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
83 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
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84 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
85 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
86 - Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2010
87- Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijných stavov na
miestnych komunikáciách a trávnatých plochách vo vlastníctve mesta Banská
Bystrica (Rudohorská ul., Gerlachovská ul., Stavebná ul.)
88 - Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská za rok
2010
89 - Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
90- Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2011 kontrola nakladania s finančnými prostriedkami v karanténnej stanici Zvolen v
priebehu roka 2010
91 - Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od
27. 4. 2011 do 20. 5. 2011
92 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa
28.4.2011
93 - D i s k u s i a - použitie rezervného fondu
94 - D i s k u s i a - zabezpečenie odchytu holubov
95 - D i s k u s i a - zverejnenie Harmonogramu opráv
96 - D i s k u s i a – zverejnenie Harmonogramu kosenia
97 - D i s k u s i a – podpora finančnej dotácie
98 - D i s k u s i a – predloženie informatívnej správy na MsZ
99 - D i s k u s i a – úprava rozpočtu
21.6.2011 – 6. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
100 - Negatívne dopady rozhodnutí vlády SR na mesto Banská Bystrica a celý
Banskobystrický región
101 - Slovo pre verejnosť
102 - Vízia rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica
103 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
104 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
105 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
106 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
107 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
108 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
109 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
110 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
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111 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
112 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
113 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
114 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
115 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
116 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
117 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
118 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
119 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
120 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
121 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
122 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
123 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
124 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
125 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
126 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
127 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2011 o úhradách
za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
128 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica –
žiadosť o odklad
129 - Organizačný poriadok Mestskej polície Banská Bystrica
130 - Odsúhlasenie platu primátora mesta v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov
131 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici na II. polrok 2011
132 - Informácia o príprave pilotného projektu „Od dávok k platenej práci“ Banská
Bystrica
133 - Plnenie uznesenia MsZ č. 66/2011 - MsZ z 28. apríla 2011 - žiadosť o odklad
134 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica na
II. polrok 2011
135 - Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od
25. 5. 2011 do 17. 6. 2011
136 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa
24.5.2011
Mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie
- k bodu: Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A/4 Podmienky pre
opakovanú obchodnú verejnú súťaž na Areál objektu Práčovne a čistiarne Majer
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- k bodu: Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod C/10 Nájom
nehnuteľnosti pre žiadateľa Ing. Igora Patráša - Trendwood - twd, Kremnička č. 5
- k bodu: Informatívna správa o stave projektu "Elektronizácia služieb mesta Banská
Bystrica"
30.6.2011 – mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
137 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
138 - Personálne otázky
139 - D i s k u s i a
20.9.2012 – 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
140 - Informácia o zámene zadnej časti Radnice s objektami VÚC
141 - 188 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
189 - Návrh na zmenu rozpočtu č. 2
190 - Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2010
191 - Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok
2011
192 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
193 - Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k
vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok
2010 vykonanej NKÚ SR
194 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2011 o verejnom
poriadku na území mesta
195 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 o nakladaní
s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica
196 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení
názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
197 - Zriadenie Komunitného centra v mestskej časti Sásová na Rudohorskej ul. č.
33, Banská Bystrica
198 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 12/2011, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 2/2011 o určení
výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Banská Bystrica
199 - Zriaďovacia listina Základnej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, –
zosúladenie názvu školy so zapožičaním čestného názvu školy Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
200 - Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica –
žiadosť o odklad
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201 - Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v roku 2010
202 - Prehľad realizovaných a nerealizovaných investičných akcií v jednotlivých
volebných obvodoch - doplnenie
203 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
204 - Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
2007 – 2013 Projekt: Revitalizácia Mestského parku
205 - Projekt: Budovanie produktov turizmu
206 - Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták –
Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H a Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Banská Bystrica č. 13/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ
Banská Bystrica Zmeny časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej
zóny H
207 - Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXXIX. etapa
lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia, lokalita č.193 Kotva – prístupová
komunikácia a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2011,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIX.
etapa lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia, lokalita č.193 Kotva –
prístupová komunikácia
208 - Výkon úloh ustanovených zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov Mestskou políciou v Banskej Bystrici na území obcí Selce a
Hrochoť
209 - Informatívna správa o stave plážového kúpaliska v zmysle uznesenia
č.803/2010 k 31.7.2011
210 - Prerušenie rokovania 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej
Bystrici
Mestské zastupiteľstvo neprijalo uznesenie k bodu:
1.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A 1.1./ Spôsob prevodu
nehnuteľností - pozemkov, katastrálne územie Kordíky
2. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A 2.1 / Spôsob prevodu
nehnuteľnosti, katastrálne územie Kordíky
3.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A 5.1 / Spôsob prevodu
nehnuteľnosti - pozemku, katastrálne územie Radvaň
4.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A 9.1 / Spôsob prevodu
nehnuteľnosti, katastrálne územie Dolný Harmanec
5.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A 17.1 / Spôsob prevodu
nehnuteľností, katastrálne územie Riečka
6.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod A 21 / Spôsob prevodu
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nehnuteľnosti - pozemku so zriadením vecného bremena, katastrálne územie
Radvaň
7.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod B 1.1 / Spôsob prevodu
nehnuteľností, katastrálne územie Radvaň
8.Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - bod B 2.1 / Spôsob prevodu
nehnuteľností, katastrálne územie Radvaň
27.9.2012 –pokračovanie 7. zasadnutia MsZ
211 - Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť
Murgašova ulica II. a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
č.15/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej
zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Murgašova ulica II.
212 - Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica - žiadosť o odklad
213 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2011
214 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 1/2011
- kontrola použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom v správe Parku
kultúry a oddychu (so sídlom Námestie Š. Moysesa 52-56 Banská Bystrica)
príspevkovej organizácie Mesta Banská Bystrica za roky 2009 - 2010
215 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 4/2011
vybratých zmlúv, ktoré boli podpísané na základe schválených uznesení mestského
zastupiteľstva o nakladaní s nehnuteľným majetkom Mesta Banská Bystrica v
priebehu roka 2010
216 - Správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 6/2011
- kontrola dodržiavania interných predpisov Mesta Banská Bystrica pri tvorbe, použití,
účtovaní a vykazovaní opravných položiek k pohľadávkam k 31. decembru 2010
217 - Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od
22. júna 2011 do 16. septembra 2011
218 - Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 22.06.
2011 do 20.09. 2011
219 - Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie
od 21.06. 2011 do 20.09. 2011
220 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa
21.6.2011
221 - D i s k u s i a - odkanalizovanie mestskej časti Rudlová
222 - D i s k u s i a - oprava úpravy brehu Rudlovského potoka
223 - D i s k u s i a - návrh VZN o terasách
224 - D i s k u s i a - odmeňovanie neposlancov
225 - D i s k u s i a - pasportizácia bilbordov
226 - D i s k u s i a - podanie podnetu
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8.11.2012 – 8. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
227 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa
27.09.2011
228 - Účelové zariadenie Úradu vlády – pohotovostné ubytovacie zariadenie Bystrica
(Eurohotel) – prevod vlastníckeho práva
229 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb
230 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - žiadosť o odklad
231 - Novela "Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2009 o
poskytovaní jednorázovej dávky a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská
Bystrica" - žiadosť o odklad
232 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská
Bystrica - žiadosť o odklad
233 - Výkon úloh ustanovených zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov Mestskou políciou v Banskej Bystrici na území obce Kynceľová
234 - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici,
členov - neposlancov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva
235 - Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica
236 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
237 - Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
238 - Návrh na zmenu rozpočtu č. 3
239 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
240 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica – šport
241 - Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov znení neskorších predpisov
242 - Slovo pre verejnosť
243 - Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2011
postupov Mesta Banská Bystrica pri obstarávaní vybratého dlhodobého hmotného
majetku evidovaného na účte 042 k 31. decembru 2010 obstaraného v období rokov
2009 a 2010
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244 - Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2011
plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri
kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2010
245 - Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od
21. septembra 2011 do 4. novembra 2011
246 - Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21.09.
2011 do 08.11. 2011
247 - Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie
od 21. 09. 2011 do 08. 11. 2011
248 - Informatívna správa o vytypovaných priestoroch pre vznik komunitných centier
v ostatných častiach mesta
249 - Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu
mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej
energetiky
250 - D i s k u s i a - predloženie informatívnych správ na MsZ
251 - D i s k u s i a - návrh na úpravu platu primátora mesta
13.12.2012 – 9. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
252 - Schválenie programu rokovania
253 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady - uznesenie podpísané
primátorom dňa 14.12.2011
254 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva - uznesenie podpísané primátorom dňa
14.12.2011
255 - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2012-2014
256 - Návrh na zmenu rozpočtu č. 4
257 - Vstup Mesta Banská Bystrica do obchodnej spoločnosti VISIT BB, s.r.o.
258 - 305 - Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
306 - Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica
307 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2011, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2011 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území
mesta Banská Bystrica - uznesenie podpísané primátorom dňa 14.12.2011
308 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2011, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o
štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka - uznesenie podpísané primátorom dňa
14.12.2011
309 - Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
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310 - Zápis do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2010
311 - Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Banská Bystrica a zápis do
Zoznamu pamätihodností mesta
312 - Udelenie Ceny mesta
313 - Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013 – aktualizácia
2011
314 - Návrh spoločnosti VAV invest, s.r.o. na spoluprácu v projekte „Nájomné byty
Belveder - bývanie pre mladých“
315 - Pasportizácia vonkajšej mestskej reklamy
316 - Správa o plnení uznesenia MsZ č. 223/2011 z 27. septembra 2011
317 - Územný plán zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok
územnej lokality A1 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.
21/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská
Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1
318 - Územný plán zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok
územnej lokality A1 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.
21/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská
Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1
Aktualizácia ÚPN – A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XLI. etapa, lokalita č. 196
319 - Zásady informačného systému mesta Banská Bystrica
320 - Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici na I. polrok 2012
321 - Informácia o prehodnotení zmluvy č. 40/2003/RÚRV o zriadení spoločného
obecného úradu
322 - Interpelácie poslancov

Účasť poslancov MsZ v Banskej Bystrici na 11 riadnych a mimoriadnych
zastupiteľstvách v roku 2011.

Prítomný

Ospravedlnený

Mgr. art. Viera DUBAČOVÁ

10

1

MUDr. Marián HLAVÁČ

10

1

Ing. Mgr. Pavol KATRENIAK

11

Ing. Ján ŠABO

11

Meno priezvisko
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MUDr. Peter BIELIK, PhD.

9

doc. RNDr. Katarína ČIŽMÁROVÁ, CSc.

11

PhDr. Ľubica LAŠŠÁKOVÁ

9

2

Jaroslav KURACINA

7

4

PhDr. Marcel PECNÍK

11

Ing. Igor KAŠPER

11

Milan SMÄDO

11

Mgr. Marta GAJDOŠÍKOVÁ

5

6

PaedDr. Ján CHLADNÝ

10

1

Ing. arch. Ľudmila PRIEHODOVÁ

10

1

MUDr. Peter HUDEC

10

1

Daniel KARAS

11

MUDr. Pavol LEGÍŇ

10

1

MUDr. Peter MEČIAR

6

5

Ing. Lucia SKOKANOVÁ

11

MUDr. Ladislav SLOBODNÍK

9

MUDr. Martin ŠVEC

11

RNDr. Ladislav TOPOĽSKÝ

10

1

Pavol BIELIK

10

1

Bc. Jakub GAJDOŠÍK

11

Ing. Milan LICHÝ

11

Ing. Tomáš NOVANSKÝ

11

Mgr. Vladimír PIROŠÍK

11

Vlastimil PLAVUCHA

11

Bc. Andrej REFKA

11

Ing. Michal ŠKANTÁR

11

2

2
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Ing. Martin TURČAN

2011

10

1

Zoznam poslancov MsZ v Banskej Bystrici podľa volebných obvodov
Volebný obvod č. 1 (Centrum):
1. Ing. Mgr. Pavol Katreniak
2. Mgr. Art. Viera Dubačová
3. Ing. Ján Šabo
4. MUDr. Marián Hlaváč
Volebný obvod č. 2 (Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo):
1. PhDr. Ľubica Laššáková
2. Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
3. MUDr. Peter Bielik, PhD.
Volebný obvod č. 3 (Senica, Šalková, Majer, Uhlisko):
1. Jaroslav Kuracina
2. PhDr. Marcel Pecník
Volebný obvod č. 4 (Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj):
1. Milan Smädo
2. Ing. Igor Kašper
Volebný obvod č. 5 (Radvaň):
1. PaedDr. Ján Chladný
2. Ing. arch. Ľudmila Priehodová
3. Mgr. Marta Gajdošíková
Volebný obvod č. 6 (Fončorda):
1. RNDr. Ladislav Topoľský
2. Daniel Karas
3. MUDr. Peter Mečiar
4. MUDr. Peter Hudec
5. MUDr. Martin Švec
6. Ing. Lucia Skokanová
7. MUDr. Ladislav Slobodník
8. MUDr. Pavol Legíň

31

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Volebný obvod č. 7 (Sásová, Rudlová):
1. Bc. Jakub Gajdošík
2. Pavol Bielik
3. Mgr. Vladimír Pirošík
4. Ing. Milan Lichý
5. Vlastimil Plavucha
6. Ing. Michal Škantár
7. Ing. Tomáš Novanský
8. Bc. Andrej Refka
9. Ing. Martin Turčan
Poslanecký klub SMER - SD, SNS, ĽS-HZDS
1. RNDr. Ladislav Topoľský - predseda klubu
2. Bc. Jakub Gajdošík - podpredseda klubu
3. MUDr. Peter Bielik, PhD.
4. MUDr. Marian Hlaváč
5. MUDr. Peter Hudec
6. Daniel Karas
7. PhDr. Ľubica Laššáková
8. MUDr. Pavol Legíň
9. MUDr. Peter Mečiar
10. Ing. Tomáš Novanský
11. PhDr. Marcel Pecník
12. Vlastimil Plavucha
13. Bc. Andrej Refka
14. MUDr. Ladislav Slobodník
15. Ing. Ján Šabo
16. Ing. Michal Škantár
17. MUDr. Martin Švec
Poslanecký klub Banskobystrická alternatíva
1. Ing. Mgr. Pavol Katreniak - predseda klubu
2. Ing. Milan Lichý - podpredseda klubu
3. Mgr. art. Viera Dubačová
4. Mgr. Marta Gajdošíková
5. Mgr. Vladimír Pirošík
6. Ing. arch. Ľudmila Priehodová
7. Ing. Lucia Skokanová
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Poslanecký klub nezávislých poslancov
1. Milan Smädo - predseda klubu
2. Jaroslav Kuracina - podpredseda klubu
3. Ing. Igor Kašper
Poslanecký klub SDKÚ - DS
1. Ing. Martin Turčan - predseda klubu
2. Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., - podpredseda klubu
3. PaedDr. Ján Chladný
Nezávislý poslanec (bez klubovej príslušnosti)
1. Pavol Bielik

VZN prijaté v roku 2011 MsZ Banská Bystrica prijalo uznesenia:
1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 01/2011 o

úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach
3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.3/2011 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Banská Bystrica. Účinnosť od: 1.5.2011

4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2011 o
niektorých podmienkach držania psov na území mesta - Účinnosť od:
30.4.2011

5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2011
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská
Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5 - Účinnosť od:
15.4.2011

7/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 07/2011 o
úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Účinnosť
od: 6.5.2011

8/201

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica Účinnosť od:
1.8.2011
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9/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2011 o
verejnom poriadku na území mesta Účinnosť od: 1.1.2012

10/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 o
nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica Účinnosť od:
15.10.2011

11/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o
určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica Účinnosť od: 15.10.2011

13/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2011
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny
časť Hušták - Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H Účinnosť od: 15.10.2011

14/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14 /2011
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a
doplnky XXXIX. etapa Lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia
Lokalita č.193 Kotva – prístupová komunikácia-- Účinnosť od:
31.10.2011

15/2011 --

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2011,
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej
zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica II.
- Účinnosť od: 31.10.2011

16/2011 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2011 o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb --Účinnosť
od: 7.11.2011

17/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2011 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Účinnosť od: 15.12.2011

18/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o
miestnej dani za užívanie verejného priestranstva -Účinnosť od:
1.1.2012

19/2011 -

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.19/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská
Bystrica č. 3/2011, o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
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školských zariadení na území mesta Banská Bystrica -Účinnosť od:
1.1.2012
20/2011-

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 20/2011,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica
č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka -Účinnosť od:
1.1.2012

20/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2011
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská
Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1 -Účinnosť od: 1.1.2012

Občianske rady v meste Banská Bystrica
V zmysle § 21 Štatútu mesta Banská Bystrica, výbory si môžu zriadiť ako poradný
orgán občianske rady za účelom účasti obyvateľov príslušného volebného obvodu na
výkone samosprávy mesta. Počet občianskych rád v jednotlivých volebných
obvodoch nie je obmedzený.

Občianska rada je zložená z obyvateľov mesta s

trvalým pobytom v príslušnej časti mesta a zástupcov podnikateľských subjektov,
ktorí majú sídlo prevádzky, resp. vykonávajú podnikateľskú činnosť v príslušnom
volebnom obvode.
V roku 2011 v meste Banská Bystrica pracovali Občianske rady:
Občianska rada Rudlová - Sásová II. - predsedníčka: Ing. Elena Púchyová
web stránka: www.or.sasova.sk
Občianska rada Fončorda - predseda: Ing. Ján Hruška.
Občianska rada Radvaň - predseda: Daniel Hanka
web stránka: or-radvan.blogspot.com
Občianska rada Senica - predseda: Alexander Sámel
e-mail: orsenica@gmail.com
Občianska rada Podlavice – Skubín - predseda: Ing. Jozef Kreutz
web stránka: orpodlavice.meu.zoznam.sk
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Občianska rada Šalková - predsedníčka: Ing. Katarína Petríková
web stránka: www.salkova.sk.

Občianska rada Kráľová - predseda občianskej rady: Ján Vrana
e-mail : orkralova@gmail.com

Občianska rada Uhlisko - predseda: Ing. Jozef Pikula, CSc.
Občianska rada Uhlisko vznikla v septembri 2011 ako poradný orgán Výboru
mestských častí vo VO č. 3

Občianska rada Pršianska terasa - predseda Ondrej Krchman
kontakt: palickrchman1@gmail.com

O činnosti Občianskej rady Sásová – Rudlová za rok 2011.
Občianska rada (OR) Sásová – Rudlová aj v roku 2011, už 8. rok, pokračovala vo
svojej činnosti, zastupovala záujmy obyvateľov žijúcich na sídlisku Sásová - Rudlová
a predkladala ich požiadavky na riešenie, v zmysle štatútu občianskej rady.
V roku 2011 sa udiali v OR personálne zmeny. Dovtedajší predseda OR, Bc.
A. Refka požiadal o zmenu na poste predsedu OR, nakoľko sa stal poslancom
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ale ostal aj naďalej členom OR. Za
predsedníčku navrhol dlhoročnú členku OR Ing. Elenu Púchyovú, ktorá už aj predtým
pôsobila, ako predsedníčka a zároveň navrhol do OR nových členov -Mgr. Dominiku
Hajkovskú a Mgr. Tomáša Štrbu. Tým sa zvýšil počet členov OR, ktorí zastupovali
jednotlivé časti sídliska na jedenásť
OR Sásová – Rudlová v roku 2011 pracovala v zložení:
Ing. Elena Púchyová (predsedníčka), Mgr. Ivan Bartoš (podpredseda), a členovia
Bc. Andrej Refka, RNDr. Peter Chabada, Ing. Jozef Lapin, Ing. František Paluška,
Jana Ševcová, Mgr. Martin Turčan, Milan Zachar, Mgr. Dominika Hajkovská, Mgr.
Tomáš Štrba.
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Vďaka dlhoročnej spolupráce s občianskymi združeniami - NOI Náš domov
Sásová, Domka – združenie saleziánskej mládeže, Laura – združenie mladých a
poslancami za volebný obvod Sásová – Rudlová sa podarilo zorganizovať niekoľko
veľmi vydarených akcií, ktoré majú už niekoľkoročnú tradíciu
-

Pondelky v knižnici v miestnej pobočke Knižnice Mikuláša Kováča (Stretnutie
s primátorom, občianskymi radami a občianskymi združeniami, Bábkoherec,
Poetky, MDŽ , Stretnutie zberateľov poštových známok, Deň matiek, Deň
otcov Máme malé dieťatko, Beseda Drogy a drogové závislosti, Predvianočné
stretnutie),

-

Máj zelený, MDD, Aktívny animátor v Sásovej,

-

Hecni sa, Maxistretko a Mikuláš v Sásovej.

Obľúbené tradičné akcie - Fašiangy s pochôdzkou, Futbal v Sásovej, Jesenné
slávnosti a Vianoce pre seniorov organizovala občianska rada, ktorá pôsobí v dolnej
časti Sásovej – Rudlovej v zložení: predsedníčka Ľubica Buranová a členovia Erika
Klobušická, Jozefom Herko, Jozef Horváth, Anna Grešková, Lucia Maršáliková, Ján
Chudík
Obyvateľov potešilo vybudovanie parkovacích miest na Magurskej ulici,
vybudovanie chodníka medzi Sitnianskou a Strážovskou ulicou, realizované za
podpory poslancov volebného obvodu Sásová - Rudlová.
Najväčším úspechom roku 2011 bolo vybudovanie multifunkčného ihriska s
umelou trávou na Rudohorskej ul. pri opornom múre, ktoré bolo slávnostne otvorené
3.7.2011 pre verejnosť a všetky vekové kategórie. Je to skvelá vizitka spolupráce
občianskej rady, občianskeho združenia NOI Náš Domov Sásová s poslancami za
volebný obvod Sásová - Rudlová a sponzormi Banskobystrickou energetickou
spoločnosťou a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou VEOLIA VODA.
Ihriská sú neustále využívané a nie je neobvyklé vidieť mamičky, ktoré hrajú futbal
so svojimi malými deťmi.
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Verejnosť bola o akciách, ktoré boli organizované v Sásovej – Rudlovej pravidelne
informovaná

prostredníctvom

Radničných

novín,

na

webových

stránkach

www.or.sasova.sk,www.nasdomov.sasova.sk,www.banskabystrica.sk,www.bystricovi
ny.sk, www.sbb.sk.
OR Podlavice
Miesto stretnutí a zasadnutí OR- Základná škola JGT Banská Bystrica – Podlavice Gaštanová 12
Zloženie : Ing. Jozef Kreutz – predseda, členovia: Danko Uhliar, Elena Šupolová,
Ing. Ľubomír Lehoťan, Ján Beňo, Ivan Beňo, Lýdia Ivaničová, Anna Kánová, Mária
Králiková, Michal Lepieš, Anna Necpalová, Dr. Vladimír Oboňa, Mgr. Milan Pápay,
Taliana Procházková, Ing. Eva Tribulová, Stanislav Bulla, Mária Andrašíková, Anna
Kráľová, Tatiana Brumerová Novovytvorená OR Podlavice -Skubín má 19 členov.
Sú v nej zastúpení bývalí i noví členovia, z rôznych pracovných profesií, mladí i
starší, čím je predpoklad, že všetky aktuálne otázky a problémy sa riešia v záujme
všetkých občanov.
Zasadnutia OR sa konali v roku 2011 – 8. marca, 12. apríla,10. mája, 14. júna, 9.
augusta, 13. septembra,11. októbra,8. novembra a 13. decembra. Na zasadnutiach
sa riešili pripomienky občanov sídliska Podlavice, Skubín týkajúce sa bežného života.
Z príhovoru predsedu OR Ing. Kreutza do kroniky mesta vyberáme: „V zmysle
štatútu mesta Banská Bystrica sa občianske rady zriaďujú za účelom účasti
obyvateľov tej-ktorej mestskej časti na výkone samosprávy mesta. Tak pracuje, a i v
minulosti pracovala, Občianska rada Podlavice-Skubín. Po konštituovaní našej novej
Občianskej rady vo februári 2011 sme vypracovali materiál Hlavné smery činnosti v
najbližšom období, t.j. v období r. 2011-2014. V ňom sú najpodstatnejšie tieto smery
činnosti:
Príprava a organizovanie kultúrnospoločenských podujatí. Za tým účelom úzko
spolupracovať so všetkými organizáciami a zložkami v našej mestskej časti.
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akcie

2011

organizovať

v

zrekonštruovanom

Kultúrnom

dome

v

Podlaviciach.
V súčinnosti s poslancami, Mestskou políciou a občanmi, pri úzkej súčinnosti s
vedením ZŠ Podlavice, vytvárať podmienky pre účinnejší boj proti narušiteľom
verejného

poriadku,

ako

aj

porušovateľom

zásad

dobrého

susedského

spolunažívania. Podporiť snahu vedenia ZŠ Podlavice na vytvorenie služobne
Mestskej polície v priestoroch školy ako aj realizáciu akcie Monitorovací systém ZŠ
Podlavice.
Na zasadnutiach OR operatívne riešiť všetky problémy života našej mestskej časti.
Prizývať kompetentných zástupcov mesta s cieľom postupne riešiť všetky aktuálne
otázky a problémy.
Zvýšiť informovanosť občanov

o dianí v mestskej časti, jednak prostredníctvom

vyššieho počtu informačných tabúľ mesta, jednak prostredníctvom internetovej
stránky.
Občianska rada združuje občanov dobrovoľne. Nemá žiadne kapacity a prostriedky
realizovať mnohé predstavy. Môže však, pri úzkej spolupráci s poslancami MsZ za
svoj obvod, pôsobiť a apelovať na príslušné subjekty a útvary mesta, aby riešili
vzniknuté problémy a žiadať -odstrániť ich nápravu.
Od marca 2011 roku má OR , vďaka p. Ing. Ľubomírovi Lehoťanovi, novú webovú
stránku, kde sú sústredené všetky dôležité informácie. Webová stránka je:
www.orpodlavice.meu.sk
Podujatia
V. ročník CIBUĽAČKY
V piatok 2. septembra 2011 sa uskutočnil v priestoroch u Rumpla už 5. ročník
tradičnej cibuľačky, ktorú organizovala OR v spolupráci s členmi klubu denného
centra Dúbrava Podlavice Skubín. Účastníkov pozdravila poslankyňa MZ v BB pani
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Ľubica Laššáková a o zábavu sa postarala kapela pod vedením Dušana Oravca.
Pravidelne na sklonku leta a prázdnin sa obyvatelia mestskej časti Podlavice-Skubín
stretávajú na tzv. „cibuľových slávnostiach.“ V minulosti sa tu totiž hojne pestovala
cibuľa a o tom, že sa jej darilo, svedčí skutočnosť, že Podlavické a Skubínske
gazdinky ju chodili predávať na trhy do blízkej Radvane ,aj na jarmoky

do

vzdialenejších a chladnejších horehronských miest. Cibuľu pestovali, predávali, aj
sami výdatne užívali. Z tých čias sa zachovalo aj niekoľko receptov na výborné
cibuľové kysnuté koláče, ktoré chutili aj návštevníkom na jubilejnom 5. ročníku
„Cibuľačky“ v Podlaviciach, na sklonku augusta . Súčasťou slávností boli aj tradičné
súťaže v čistení a krájaní cibule, ale aj v čo najrýchlejšom skonzumovaní poriadne
veľkých a slzy vyháňajúcich cibuľových hlavičiek. Každý návštevník dostal tradičný
cibuľový chlieb s masťou a pre tých, čo túto zeleninu veľmi neobľubujú, ale prišli sa
zabaviť, sa našli výborné tvarožníky a ozajstné domáce buchty. Ak ste neochutnali
špecialitu poľovníkov – „jágerec“, potom môžete naozaj ľutovať, pretože ten, ktorý
v tomto roku navaril Ďurko Oravec by obstál aj pred hociktorou medzinárodnou
porotou Vďaka výbornej muzike Duška Oravca, Ľubka Balka a ich dvom kamarátom muzikantom sa organizátorom opäť podarilo výborné podujatie. Aj v roku 2011 sa
pod

organizáciu Cibuľačky podpísali ochotné členky denného centra Dúbrava,

členovia

Občianskej

rady a Občianskeho

združenia

Podlavice-Skubín.

Ukončenie Akadémie Európskeho seniora v kultúrnom dome v Podlaviaciach
Slávnostné ukončenie sa uskutočnilo vo štvrtok 27.októbra 2011 v kultúrnom dome v
Podlaviciach za účasti primátora mesta Petra Gogolu a značného počtu členov
Denného centra z Podlavíc, ktorí sa zúčastnili aj športovo kultúrnych podujatí v rámci
AES. Súčasťou slávnostného ukončenia AES bolo vystúpenie folklórneho súboru
BYSTRINA z Banskej Bystrice.
Stretnutie s jubilantmi
Stalo sa už tradíciou, že ku koncu roku organizuje Občianska rada v spolupráci s
Denným centrom Dúbrava stretnutie s občanmi Podlavíc a Skubína, ktorí sa v danom
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roku dožili svojho okrúhleho životného jubilea. V piatok 11. novembra 2011 sa stretli
v hojnom počte jubilanti v jedálni Základnej školy na Gaštanovej ulici. Všetkých
prítomných privítala pani Elena Šúpolová členka OR. Jubilantov prišiel pozdraviť aj
primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, ktorý im v krátkom príhovore poprial
pevné zdravie do ďalších rokov ich života. Slávnostný veršovaný príhovor mala
poslankyňa

a

viceprimátorka

Doc.

RNDr.

Katarína

Čižmárová,

CSc.

Pre jubilantov predviedli kultúrny program žiaci ZŠ Podlavice, no a po ňom sa
postupne predstavili jubilanti v jednotlivých vekových kategóriách, ktorým boli z rúk
poslankyne Ľubky Laššákovej a podpredsedu OR Danka Uhliara odovzdané
pamätné listy, kvetinové a vecné dary. V druhej časti oceňovali jubilantov
viceprimátorka Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. a predseda OR Ing. Jozef
Kreutz. Potom už nasledovala veselá zábava, o ktorú sa postarali hudobníci pod
vedením Dušana Oravca. Jubilanti neodolali a pri takejto muzike si aj zatancovali.
Členovia OR sa postarali aj o občerstvenie

Rok 2011 v Banskej Bystrici skratke
JANUÁR
4.1.

Mnohí obyvatelia Banskej Bystrice vychutnávali ojedinelé astronomické
divadlo – čiastočné zatmenie Slnka

14.1. Otváracím podujatím plesovej sezóny sa stal Mestský charitatívny ples, ktorý
pripravilo mesto, PKO a Rotary klub
FEBRUÁR
13.2. V predvečer Valentína ste sa mohli v Matejovom dome stať aspoň na chvíľu
hrdinami ľúbostného románu a zmeniť sa na Rómea a Júliu
14.2. Netradičného Valentína pripravili pre pacientov s chorobami srdca deti z
detského domova Srdiečko. Symbolicky ich prišli potešiť srdiečkami. Akciu
pripravilo občianske združenie Arise
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19.2. Na Svetový deň sprievodcov pripravilo Informačné centrum bezplatné
prehliadky mesta
27.2. Vlaňajšia zima bola na sneh skúpa. Kvôli problémom so snehom museli
odvolať a presunúť aj obľúbené zimné podujatie Banskobystrická stopa
MAREC
17.3. Študenti Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre spoločne s
mestom Banská Bystrica predstavili návrhy na riešenie lomu Kostiviarska a
kopca Bánoš
28.3. Bohatý Týždeň slovenských knižníc pripravila aj Verejná knižnica Mikuláša
Kováča
APRÍL
10.4. Neďaleko Horného Jelenca pri Starých Horách vzbĺkol mohutný lesný požiar.
Uhasiť sa ho podarilo 12. 4., na zásahu sa podieľalo v náročnom horskom
teréne takmer 200 hasičov, vrtuľníky ministerstva vnútra a obrany. Požiar
zasiahol asi sto hektárov lesa. Už po pár dňoch vzbĺkli plamene opäť, no
uhasili ich rýchlejšie
13.4. Na Námestí SNP sa začali tradičné Veľkonočné trhy
14.4. Jarnú migráciu žiab ukončili pracovníci Správy NAPANTu s úspechom. Pri
Starých Horách preniesli cez cestu 2 333 skokanov zelených
15.4. Mladí veriaci sa zišli na Kvetnom víkende
29.4. Majstrovstvá sveta v hokeji mohli fanúšikovia z Banskej Bystrice sledovať aj v
„hokejovej dedine“
MÁJ
1.5.

Najkrajším psom na Národnej výstave psov sa stal írsky vlkodav

7.5.

Približne 50 chuligánov - priaznivcov Slovana, demolovalo hudobný klub v
meste

8.5.

Neznámy páchateľ pokreslil ružovými srdiečkami tank pri Pamätníku SNP,
medzi novinármi získal prívlastok srdiečkový fantóm. Postupne okrášlil
srdiečkami aj ďalšie miesta v meste
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14.5. Noc múzeí a galérií bolo už tradične obľúbeným podujatím
16.5. Pri obnove Kališťa, zničeného fašistami, pomáhali mladí nemeckí remeselníci
20.5. Hlavnú cenu Envirofilmu získal Ostrov tučniakov
20.5. V Smrečine horelo, zasahovali hasiči
28.5. Deň rodiny slávilo 13 slovenských miest, nechýbala Banská Bystrica.
Podujatie organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií
JÚN
16.6. Odštartoval Yní víkend s podtitulom Nepijem, nefajčím, neberiem drogy
24.6. Stará cementáreň patrila už po tretí krát Cementárni
24.6. V centre mesta spustili petíciu za zachovanie daňového riaditeľstva v Banskej
Bystrici
28.6. Banskú Bystricu navštívil český prezident Václav Klaus
JÚL
20.7. Prudké júlové dažde narobili problémy na viacerých miestach
Banskobystrického kraja
27.7. Na následky krvnej embólie náhle skonal banskobystrický diecézny biskup
Mons. Rudolf Baláž. Biskupskú vysviacku prijal v marci 1990 v Banskej
Bystrici, v rokoch 1994 – 2000 bol aj predsedom Konferencie biskupov
Slovenska.
28.7. Za administrátora Banskobystrickej diecézy zvolili Mons. Mariána Bublinca.
Diecézu povedie až do vymenovania nového diecézneho biskupa
28.7. Mesto si pripomenulo sté výročie narodenia Jána Cikkera
AUGUST
3.8.

Obyvatelia sa naposledy rozlúčili s Banskobystrickým diecéznym biskupom
Mons. Rudolfom Balážom. Po pohrebných obradoch v Banskej Bystrici uložili
jeho telesné pozostatky na odpočinok v rodnej obci Nevoľné.
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Radnicu zachvátil požiar, našťastie iba virtuálny. Obyvatelia mesta si takto
pripomenuli ničivé plamene z roku 1761, ktoré si vyžiadali 130 životov

13.8. V Kališti sa uskutočnilo Stretnutie generácií, ktorým si pripomenuli hrôzy
druhej svetovej vojny
20.8. V masíve Krížnej odhalili pietne miesto obetiam hôr vo Veľkej Fatre
29.8. Uskutočnili sa oslavy SNP, ktorých súčasťou bol bohatý kultúrny program,
prezentácia pancierového vlaku Štefánik, či kolóna historických vozidiel
SEPTEMBER
2. 9. Začal sa medzinárodný festival tradičného bábkového divadla Anderleho
Radvaň
9.9.

Radvanský jarmok a Dni mesta priniesli opäť množstvo príjemných okamihov

10.9. Na stavbe severného obchvatu sa uskutočnil Deň otvorených dverí
11.9. Pápežský vlak Jána Pavla II. sa zastavil aj v Banskej Bystrici, uskutočnila sa v
ňom pútnická sv. omša
20.9. Krásnych 100 rokov oslávil obyvateľ nášho mesta Pavol Slivka
23.9. Piaty ročník Cyklofestu ukázal na potrebu budovania cyklotrás
23.9. Banská Bystrica sa po prvý krát zapojila do medzinárodného projektu Noc
výskumníka
25.9. Primátor Peter Gogola a hokejista Vlado Országh odštartovali stávkou kampaň
na Banskobystrický maratón, ktorý sa uskutoční v septembri 2012
OKTÓBER
4.10. V meste začali s rozdávaním potravinovej pomoci
8.10. Centrum Banskej Bystrice rozvoňal festival Grilliada
10.10. Banská Bystrica zverejnila ako prvá na Slovensku mapu bezbariérových
budov
11.10.

Odporcovia spaľovne na Graniari začali novú petíciu
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14.10.

Štátna opera uviedla premiéru opery Jána Cikkera Coriolanus

16.10.

Bábkové divadlo na Rázcestí predstavilo ojedinelý projekt pre batoľatá
– Batolárium

19.10.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou začala využívať priestory,
ktoré získala nadstavbou nového podlažia

26.10.

Divadlo z Pasáže sa pripravovalo na cestu do USA, kde spoločne s
divadlom JUMP START malo pripraviť novú inscenáciu

30.10.

Sprístupnili novú oddychovú zónu – parčík Medokýš

NOVEMBER
2.11.

Pri požiari v Smrečine zasahovalo niekoľko hasičských áut, požiar sa
podarilo zlikvidovať

5.11.

V doplňujúcich komunálnych voľbách sa volil aj nový starosta pre obec
Horná Mičiná. Stal sa ním Miloš Klibáni

19.11.

Banská Bystrica sa zapojila do druhého ročníka celoeurópskeho
podujatia Noc divadiel. Šesť umeleckých súborov participovalo na
zaujímavom programe

26.11.

V aule Fakulty humanitných vied UMB sa uskutočnil 1. ročník festivalu
amatérskych filmov a prezentácií Zem – Voda – Vzduch

27. 11.

Krásnych 95 rokov sa dožil najstarší žijúci hudobný skladateľ Slovenska
a čestný občan Banskej Bystrice Zdenko Mikula

29. 11.

Na nádvorí Rooseveltovej nemocnice zorganizovali lekárske odbory
sviečkovú demonštráciu. Protestovali tak proti vyhláseniu núdzového
stavu v slovenskom zdravotníctve

30. 11.

Vyvrcholila kríza v slovenskom zdravotníctve, keďže v tento deň sa
končila výpovedná lehota lekárov, ktorí dali pred časom hromadné
výpovede. Dotklo sa to aj chodu Rooseveltovej nemocnice a Detskej
fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici

30.11.

V Selciach pri Banskej Bystrici zavŕšila svoju púť relikvia sv. Cyrila,
ktorá putovala po farnostiach Banskobystrickej diecézy od konca
septembra
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DECEMBER
Banskobystrické Vianoce – počas celého adventu a Vianoc až do Silvestra pripravilo
mesto spoločne s PKO množstvo zaujímavých predvianočných programov.
Sprevádzal ich motív svetla a anjelov, ktorí sú aj v mestskom erbe. Do Banskej
Bystrice sa vrátila niekoľko storočí stará postava mestského rozsvecovača.
7.12. Štúdio tanca uviedlo premiéru celovečernej tanečnej rozprávky Stromy
7.12. Zložitá situácia v slovenskom zdravotníctve sa postupne upokojila, nemocnice
v Banskej Bystrici sa vrátili do štandardného režimu
8.12. Primátor Peter Gogola a prednosta mestského úradu Miroslav Rybár
vysvetľovali zložitú situáciu okolo informácií o možnom hromadnom
prepúšťaní zamestnancov úradu
9.12. Štátna opera uviedla premiéru Cigánskej lásky od Franza Lehára
13.12. Mestskí poslanci schválili rozpočet pre rok 2012 vo výške 45 miliónov eur a
odsúhlasili zvýšenie mestských daní
15.12. Do historicky prvého Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska zapísali aj Radvanský jarmok a aušusnícke služby
baníkov zo Španej Doliny. Slávnostný zápis sa uskutočnil v Dvorane
Ministerstva kultúry SR v Bratislave
15.12. Po piatich rokoch rekonštrukcie ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská
otvorila historický objekt Krajského súdu v Banskej Bystrici
23.12. Obyvatelia mesta spomínali pri Mariánskom stĺpe na bývalého
československého prezidenta Václava Havla
27.12. Po ťažkej chorobe skonal Roman Graca, bývalý mládežnícky futbalový
reprezentant SR
30.12. Rekordných 1 401 účastníkov si prišlo zaplávať na obľúbenú Plaveckú 24hodinovku
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Mesto navštívila nórska veľvyslankyňa
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal v stredu 26.1.2011 na pôde
mesta veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva Trine Skymoen. Je to prvá tohtoročná
zahraničná návšteva na mestskom úrade. Na stretnutí sa zúčastnila aj zástupkyňa
primátora Katarína Čižmárová a v rozhovore dominovali témy možnej vzájomnej
spolupráce i rozvoja cestovného ruchu. Nórska veľvyslankyňa pripomenula, že v
Banskej Bystrici sa stretla s predstaviteľmi Nadácie Ekopolis a Občianskeho
združenia Návrat, ktoré realizujú svoje projekty aj z podpory Nórskeho finančného
mechanizmu. „Som rada, že môžem na vlastné oči vidieť, ako sa finančné
prostriedky z našich grantových mechanizmov v praxi využívajú na dobré ciele.“ V
odpovedi na otázku nórskej veľvyslankyne Trine Skymoen týkajúcu sa priorít nového
vedenia mesta, primátor Peter Gogola zdôraznil: „Vnímam, že máme obrovský dlh
voči mladej generácii, a preto za jednu z kľúčových oblastí považujem podporu a
rozvoj vzdelávania. Možnosti vidím aj v rozvoji cestovného ruchu, pre ktorý má našej
mesto a región obrovský potenciál.“ Na stretnutí odznela aj informácia, že
predstavitelia Centra komunitného organizovania spolu so zástupcami mesta Banská
Bystrica sa budúci týždeň v nórskom Oslo zúčastnia na pracovnom stretnutí, ktorého
cieľom je vzájomná výmena skúseností z budovania komunitných centier.

Návšteva veľvyslankyne Holandského kráľovstva
Mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Holandského kráľovstva na Slovensku
Daphne Bergsma 17. 2. 2011 prijali primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola
spolu s viceprimátorkou Katarínou Čižmárovou. "V spoločnej diskusii dominovali
najmä témy podpory univerzitných mobilít, kultúrnej výmeny a otázky životného
prostredia." Gogola oboznámil veľvyslankyňu so svojimi prioritami v oblasti
zvyšovania transparentnosti pri riadení mesta a v rámci spolupráce s mimovládnymi
organizáciami. Obe strany vyjadrili snahu rozvíjať vzájomné kontakty a realizovať
konkrétne projekty. Diskutovali o kultúrnej výmene i životnom prostredí.
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Výťažok z charitatívneho plesu mesta Detskej fakultnej nemocnici
Dňa 10. februára 2011 odovzdal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola
symbolický šek s výťažkom z charitatívneho plesu mesta nášmu riaditeľovi MUDr.
Jánovi Noskovi. Šek mal hodnotu tritisíc eur. Tieto financie sa podarilo vyzbierať z
tomboly, príspevku Rotary klubu Banská Bystrica a časti vstupného na II.
Charitatívny ples mesta Banská Bystrica, ktorý pod názvom Sen a fantázia
secesie otváral 14. januára tohtoročnú plesovú sezónu v meste. Po odovzdaní
symbolického šeku sa malým pacientom predstavil Hary Teater s Divadielkom o
smutnom kráľovi.
Výťažok z plesu použije nemocnica na úpravu prostredia pre detských pacientov pri
rekonštrukcii nemocnice alebo ich združí s inými darmi na kúpu prístrojovej techniky.
“Nemôžem povedať, že nám nejaká technika chýba, aj keby bolo dobré mať aj MR aj
CT prístroj a tak ďalej, ale zostávame v tomto smere pri zemi. Niektoré prístroje
dožívajú aj sú morálne zastarané, čiže budeme uvažovať o náhrade niektorých
prístrojov,” povedal riaditeľ Nosko. Primátora Gogolu teší, že aspoň takýmto drobným
spôsobom môže mesto pomôcť dobrej veci.
Charitatívny ples 14. januára 2011 otváral plesovú sezónu v meste. Niesol sa v
znamení secesie pod názvom „Sen a fantázia secesie”. Tradíciu charitatívnych
mestských plesov založil predchádzajúci primátor Ivan Saktor. Ten prvý sa konal
pred rokom 15. januára 2010 v štýle Orientu pod názvom „Tisíc a jedna noc” a
výťažok z neho vo výške 4.150 eur daroval vtedajší primátor spolu s prezidentom
banskobystrického Rotary Clubu a riaditeľom PKO primárovi chirurgického oddelenia
DFNsP Jánovi Novotnému a riaditeľovi Noskovi.
Autorom scenára oboch zaujímavých plesov bol bývalý riaditeľ PKO Peter Danáš.
Ten začiatkom roka rezignoval na svoju funkciu a nezúčastnil sa ani finále realizácie
svojich tvorivých myšlienok na samotnom plese. Vedením PKO je zatiaľ poverená
Lýdia Baranová.
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Práve PKO v Banskej Bystrici už viac ako 15 rokov organizuje pre detských
pacientov v Rooseveltke divadelné predstavenia a rôzne zábavné podujatia. Vo
februári sú to divadelné predstavenia v rámci projektu „Klauni rozdávajú smiech”. 9.
februára sa uskutočnilo bábkové predstavenie Divadla Neline „Uštrikovaná
rozprávka” s nádhernými bábkami od manželov Pogorielovcov z Banskej Bystrice. V
marci rozprávka Harry Teater „Čarovný bubliduch” (8.3.) a Tanečné divadlo Blesk
PKO s predstavením „Čarovný kufor”.
V každom prípade je organizovanie mestských charitatívnych plesov veľmi užitočným
počinom mesta a PKO. Z nich nemajú príjemný zážitok len ich samotní účastníci, ale
aj detskí pacienti. Jednak v podobe zlepšenia podmienok ich liečby v DFNsP, ale aj v
spríjemnení ich pobytu v nemocnici.

Jarné upratovanie bolo len začiatkom k čistejšej Banskej Bystrici
Banská Bystrica, 20. apríl 2011 Výsledkom tradičného jarného upratovania v Banskej
Bystrici je viac než 332 kontajnerov odpadu. Do tohtoročnej akcie Za krajšie mesto
sa okrem Banskobystričanov zapojili aj aktivační pracovníci, ktorí čistili verejné
priestranstvá a samospráva zároveň odštartovala čistenie miestnych komunikácií a
chodníkov po zimnej údržbe. Následná kontrola čistoty v meste však napriek úsiliu
odhalila nedostatky. Prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár
skonštatoval: „Osobne som si prešiel jednotlivé časti mesta a zistil som, že mnohé
problémy pretrvávajú. V úsilí čistiť mesto budeme naďalej dôsledne pokračovať,
zameriame sa na verejné priestranstvá a trávnaté plochy. V tejto súvislosti však treba
jednoznačne zdôrazniť, že udržiavanie čistoty v meste musí byť úsilím nás všetkých,
každý musí začať od seba“. Banskobystrická samospráva aktuálne pripravuje zmenu
všeobecne - záväzného nariadenia o verejnom poriadku, ktoré zavádza prísnejšie
sankcie voči vlastníkom pozemkov a nehnuteľností. Hlavný motív pripravovaného
VZN je v tom, že vlastniť pozemok, či nehnuteľnosť znamená zároveň starať sa o
majetok, udržiavať ho v čistote, resp. v prípade pozemku zabezpečovať jeho údržbu,
kosenie a pod. V prípade, ak vlastník ustanovenia VZN nedodrží, musí očakávať
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prísne sankcie zo strany mesta.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa prednosta MsÚ

Miroslav Rybár pri nedávnej osobnej kontrole zameral, bol postup prác súvisiacich s
opravou a údržbou miestnych komunikácií a chodníkov. Pripomeňme, že od začiatku
apríla prebieha v Banskej Bystrici stavebná údržba, pričom na tzv. zberných
miestnych komunikáciách sú výtlky už opravené a práce pokračujú na ďalších
kritických úsekoch.. Zároveň platí, že na cestách, ktoré sú zaradené do Projektu
obnovy a údržby miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta, sa čiastková oprava
výtlkov

nebude

realizovať,

pretože

tieto

komunikácií

budú

rekonštruované

komplexne, v rámci spomínaného projektu, ktorý by mal byť ukončený v auguste t.r.
V súvislosti s opravou ciest v Banskej Bystrici je však dôležité zdôrazniť, že nie
všetky komunikácie sú vo vlastníctve mesta. Najmä mnohé hlavné cestné ťahy sú
majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, resp. Slovenskej správy ciest a
je preto na vlastníkoch, aby zabezpečili opravu a údržbu svojich komunikácií.

Stavanie mája stranou Smer
Podpredseda parlamentu SR Róbert Fico, ako aj ďalší poprední regionálni
predstavitelia strany SMER-SD strany týmto starobylým jarným zvykom zároveň
oslávili 1. máj. Už niekoľko rokov sa nesie stavanie mája v Banskej Bystrici v duchu
politických mítingov strany SMER-SD a ani rok 2011 nebol výnimkou. Pozývali na
podujatie všetkých a sviatok práce označili, ako “najkrajší sviatok roka”. V rámci
programu vystúpil folklórny súbor Urpín, ako aj detský folklórny súbor Matičiarik.

5.ročník charitatívnej aukcie a prvá dáma SR v Banskej Bystrici
Milovníci krásnych áut, umenia a najmä ľudia s otvoreným srdcom sa dňa 4. 3. 2010
stretli v Banskej Bystrici. V priestoroch spoločnosti Motor Car Banská Bystrica sa
uskutočnil už 5-ty ročník charitatívnej aukcie s názvom „Objavte tajomstvo
dokonalosti.“ Pre hostí bolo pripravené aj prekvapenie. A to premiéra automobilu
Mercedes Benz triedy E model E kabrio. Medzi účastníkov podujatia zavítala i
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manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová a zástupcovia Slovenskej
nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých. Cieľom tohto
charitatívneho podujatia je prostredníctvom dražby umeleckých diel vyzbierať
finančné prostriedky, ktoré sú venované za účelom podpory zdravotne a telesne
postihnutých detí. A tak tomu bolo i tento rok. Šek v hodnote 4990,- eur odovzdal do
rúk prezidentke Nadácie SNSG Peter Kunkela, riaditeľ spoločnosti Motor – Car
Banská Bystrica. Pani Gašparovičová poďakovala účastníkom večera za finančnú
čiastku, ktorá sa podarila vyzbierať. „Ďakujem Vám všetkým, lebo aj s Vašou
pomocou môžeme zlepšiť vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Minulý rok
nadácia vďaka finančnej čiastke, ktorá sa tu podarila vyzbierať zakúpila polohovacie
zariadenie s pracovnou plochou pre študentov Spojenej školy internátnej v
Topoľčanoch a Integrovanej základnej škole v Partizánskom sme zakúpili program
Fono 2.“ uviedla manželka prezidenta SR. Do dražby venovali svoje diela poprední
slovenskí umelci. Ako napríklad pani Gordana Türuk, pán Karol Benický či Jaro
Šulek.
Gastronomický festival Grilliada
Prilákať do Banskej Bystrice návštevníkov na nový typ podujatia je ambíciou
gastronomického festivalu Grilliada, ktorý v spolupráci s mestskou samosprávou
usporiada 8. októbra na Námestí SNP reklamná agentúra Gee and Stone. Hlavným
bodom programu bola súťaž miestnych reštaurácií o ugrilovanie najchutnejšieho
bravčového rebierka. Ako na tlačovej besede uviedol primátor Banskej Bystrice
Peter Gogola, cieľom festivalu je vytvoriť lokálny produkt mesta, ktorý by obohatil
ponuku reštaurácií, zvýšil atraktívnosť mesta a prilákal viac turistov, čo je v súlade s
jeho zámerom profilovať Banskú Bystricu ako centrum turistického ruchu. "Na
úplnom počiatku bola iniciatíva vlastníkov reštaurácií na námestí, ktorých trápi, že po
otvorení obchodného centra Europa sa značná časť ľudí presunula tam a námestie
sa pomaly začalo vyľudňovať," uviedol primátor. Mesto sa na organizovaní festivalu
finančne nepodieľa, podporuje ho poskytnutím priestorov a súčinnosťou pri
propagácii.
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Podľa riaditeľa agentúry Gee and Stone Romana Neradného má Grilliada dva hlavné
ciele. Primárnym je pomôcť mestu v oblasti cestovného ruchu, sekundárnym urobiť
pre ľudí zaujímavé podujatie z oblasti gastronómie. "Mesto ponúka málo lokálnych
produktov, pre ktoré by sem mohli zavítať návštevníci. Našou ambíciou je vybudovať
za niekoľko rokov silnú značku festivalu, ktorý bude celoslovensky známy, možno
neskôr aj prekročí hranice Slovenska," uviedol Neradný. Do tohtoročného úvodného
ročníka Grilliady sa prihlásilo 16 z päťdesiatky oslovených reštaurácií. Recept
prípravy by mal byť úzko previazaný s regiónom, v súťažných podmienkach je, že
musí obsahovať lokálne ingrediencie, napríklad bylinky, med, pivo či bystrické slivky.
O tom, kto sa stane víťazom, rozhodnú návštevníci, ktorí budú môcť v každom zo
súťažných stánkov odovzdať v prípade spokojnosti svoj hlas. "Poučili sme sa z
podujatí, ako sú majstrovstvá vo varení a jedení halušiek v Tureckej. Návštevníci
radšej sami ochutnajú súťažné jedlá, než by sa mali pozerať ako ich súťažiaci na
rýchlosť zjedia," podotkol primátor Gogola. Grilliada ponúkne návštevníkom aj
viacero sprievodných podujatí a atrakcií, sprevádzať ho budú aj vystúpenia
banskobystrických hudobných a tanečných skupín. V ďalších rokoch by sa podľa
zámeru organizátorov mal z Grilliady stať viacdňový festival zameraný na grilovanie
nielen rebierok, ale aj iných druhov mäsa, rýb, zeleniny či ovocia. Ďalší ročník sa má
uskutočniť na prelome mája a júna budúceho roka.

Rebierko od sv. Krištofa
Pôda v meste bude žeravá, sľuboval v súvislosti s Grilliadou gastronomický mág
Jaroslav Žídek. Napriek tomu, že nebo nad Banskou Bystricou nebolo uplynulú
sobotu bezoblačné, vo vzduchu sa šírila podmanivá vôňa grilovaných rebierok, ktorá
prilákala na Námestie SNP tisícky zvedavcov z Banskej Bystrice i z okolia. Tí
napokon svojimi hlasmi v podobe kupónov na koštovacej karte rozhodli, že
Šampiónom Grilliady sa spomedzi šestnástky súťažiacich reštaurácií stala Koliba U
sv. Krištofa. Hneď za ňou nasledoval Restorant Mediteran a symbolickú bronzovú
medailu si odniesol šéfkuchár Kongres hotela Gala. Nultý ročník súťaže o najlepšie
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rebierko

sa

napriek

počasiu

vydaril.

Ďakujem

všetkým

Banskobystričanom i návštevníkom, že prišli a boli pri vytváraní lokálneho produktu
nášho mesta. Široký záujem verejnosti o Grilliadu svedčí o tom, že má zmysel cez
lokálnu gastronómiu zvyšovať atraktívnosť mesta a tak prispievať k rozvoju
cestovného

ruchu,

konštatuje

primátor

Banskej

Bystrice

Peter

Gogola.

Dvetisíc koštovacích kariet, prostredníctvom ktorých mohli návštevníci hlasovať o
Šampiónovi Grilliady, organizátori vypredali ešte pred začiatkom samotného
festivalu. Roman Neradný z agentúry Gee & Stone, ktorá Grilliadu pripravovala,
prezradil: Sme radi, že uvádzací ročník Grilliady mal taký pozitívny ohlas medzi
Banskobystričanmi. Splnili sme si svoj cieľ – Banská Bystrica má svoj vlastný lokálny
produkt, predstavili sme šéfkuchárov banskobystrických reštaurácií a vybrali sme
Šampióna. Tešíme sa na prvý ročník Grilliady, ktorý sa bude konať už začiatkom leta
2012.
Šéfkuchár Róbert Daniš, hrdý nositeľ titulu Majster Grilliady, má na rebierko á la
Koliba U sv. Krištofa jednoduchý recept: Naše grilované rebierko spoznáte podľa
bylinkového kabátika podfarbeného chuťou tmavého piva Urpiner. A ako hodnotí
nultý ročník banskobystrickej Grilliady tvár festivalu a uznávaný odborník na
gastronómiu Jaroslav Žídek? „Myslím si, že každé mesto by malo mať podobné
podujatie, pretože sa potom ľudia majú každý rok na čo tešiť. Akcia bola z môjho
pohľadu profesionálne zvládnutá a napriek nepriazni počasia bola bohatá
návštevnosť a ľudia sa bavili. Ja som sa určite bavil.“
Majsterky sveta v hokejbale prijal primátor B. Bystrice
Dve aktuálne majsterky sveta v hokejbale Nikola Kaliská a Zuzana Kolcunová
doniesli na stretnutie s primátorom vzácnu trofej a zlatú medailu.

Dve aktuálne

majsterky sveta v hokejbale Nikolu Kaliskú a Zuzanu Kolcunovú oficiálne prijal
primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Stretnutie sa konalo na základe
iniciatívy predsedu poslaneckého klubu SDKÚ – DS Martina Turčana a zástupcu
hokejbalovej únie v Banskej Bystrici Matúša Molitorisa. Hokejbalovým hráčkam z
Banskej Bystrice a trénerovi slovenskej ženskej hokejbalovej reprezentácie
Jaroslavovi Kolibíkovi odovzdal primátor mesta Peter Gogola pamätný list. Zároveň
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im poprial veľa športových úspechov v kariére a poďakoval za kladnú reprezentáciu
mesta a celého Slovenska. Sympatické hráčky doniesli na stretnutie s primátorom
vzácnu trofej a zlatú medailu. Predseda poslaneckého klubu SDKÚ – DS Martin
Turčan na stretnutí uviedol, že s iniciatívou oceniť hráčky víťazného tímu prišiel
preto, lebo prvenstvo hokejbalistiek vníma ako veľký úspech, ktorý si zaslúži
pozornosť aj na domácej pôde. „V našom meste vyrástlo veľa úspešných športovcov.
Nikola a Zuzana sú dôkazom toho, že šport má u nás tradíciu a treba ho naďalej
podporovať.“ Spolu s hokejbalovou úniou v Banskej Bystrici spolupracuje na projekte
výstavby novej multifunkčnej haly, ktorá by bola zároveň domácim stánkom pre
hokejbalistov. Podľa zástupcu hokejbalovej únie Matúša Molitorisa, záujem o
hokejbal v krajskom meste stále rastie, problémom je však nevyhovujúce ihrisko,
ktoré nespĺňa ani základné parametre. Jeho slová potvrdil aj tréner ženskej
reprezentácie Jaroslav Kolibík, ktorý by v Bystrici rád videl kvalitné extraligové
zápasy. Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien sa konali 19. – 26.6.2011 v
Bratislave. Išlo o najväčšie podujatie v histórii hokejbalu, čo do počtu zúčastnených
tímov aj krajín. V ženskej kategórii súťažilo o titul majstra sveta celkovo 9 družstiev.
Slovenky prechádzali od zápasu k zápasu bez väčších problémov. Zlomový a
zároveň najťažší bol semifinálový zápas s Češkami. Vo finále sa stretli s družstvom
Kanaďaniek, s ktorými v doterajšej histórii vždy skončili na 2. mieste. Motivácia
získať zlato doma bola silná a výsledok 1:0 v prospech Sloveniek priniesol vytúžené
medaily.
Banská Bystrica na stupni víťazov v súťaži biodiverzity
V súťaži Hlavné mestá biodiverzity 2011 patrí Banskej Bystrici tretie miesto v
kategórii mestá nad 50 tisíc obyvateľov. Vyhlasovateľom druhého ročníka súťaže
bolo Regionálne environmentálne centrum Slovensko (REC Slovensko), v spolupráci
s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, pod záštitou
Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
Cieľom projektu pod názvom Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských
oblastiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity je motivovať samosprávy k
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ochrane prírody. Okrem Slovenska sa projekt realizoval aj v Maďarsku, Španielsku,
Francúzsku a v Nemecku, kde sa víťazom súťaže stalo mesto Hannover. V tomto
roku bola súťaž slovenských samospráv dvojkolová, pričom mestá a obce vypĺňali
dotazníky a informovali o projektoch, ktoré sa viazali k témam ako trvalo udržateľné
spravovanie krajiny, komunikácia a vzdelávanie v oblasti starostlivosti o životné
prostredie a iné. Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 25 samospráv, z ktorých
sa do druhého kola prebojovalo 22 miest a obcí. Práve v kategórii nad 50 tisíc
obyvateľov získala Banská Bystrica symbolickú bronzovú medailu, tesne za Trnavou,
pričom prvenstvo patrí Nitre.
Podľa Beaty Kostúrovej z Oddelenia životného prostredia Mestského úradu v
Banskej Bystrici, ktorá sa na vyhlasovaní výsledkov súťaže zúčastnila, porota
pozitívne hodnotila preventívne a výchovné enviroaktivity v oblasti práce s deťmi a
mládežou, ale aj fakt, že mesto okrem tradičných komodít zaviedlo aj triedenie
biologicky rozložiteľného odpadu a kovov. Ochranu prírody a biodiverzity vnímajú
ako kľúčové poslanie aj banskobystrické Mestské lesy, s.r.o. Projekt Podpora
ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: Európska cena Hlavné mesto
biodiverzity je čiastočne financovaný z programu EÚ LIFE+, MŽP SR a REC
Slovensko. Program LIFE+ je nový európsky finančný nástroj pre životné prostredie s
celkovým rozpočtom 2,143 miliardy eur na obdobie rokov 2007 až 2013.

S vedúcim Úradu vlády SR
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, ktorý v prvom polroku predsedal 2011
Združeniu K8, sa 12. júla 2011 včera stretol s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom
Nižňanským. Predmetom ich rokovania bola pripravovaná novela zákona 416/2001
Z. z. a súvisiacich právnych predpisov o prechode kompetencií z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky. „Ako primátori krajských miest sme prejavili
záujem participovať na procese pripomienkovania tejto, pre územné samosprávy
dôležitej legislatívy. Viktor Nižňanský následne ponúkol združeniu K8 dve pozície vo
svojej pracovnej skupine zaoberajúcej sa novelou kompetenčného zákona. Predseda
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K8 a riaditeľ kancelárie združenia K8 budú pravidelne prizývaní na rokovania a môžu
sa podieľať na pripomienkovaní materiálu, o ktorom by mala v auguste rokovať
vláda“, informoval po stretnutí s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským
primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Združenie K8, ktoré zastupuje približne
jeden milión dvestotisíc občanov Slovenska, obhajuje záujmy krajských miest a ich
obyvateľov. Členovia združenia majú ambíciu aktívne vstupovať do diskusie o
kľúčových rozhodnutiach vlády SR, Národnej rady SR i ďalších orgánov, ktoré majú
dopady na fungovanie samospráv, ale aj na životy občanov a miest v čo najširšom
meradle.
Členovia Združenia krajských miest K8 požadujú adekvátny priestor pri tvorbe
opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom vyhnúť sa prípadným problémom pri ich
implementácii v praxi, alebo neprimeraným zásahom do kompetencií samospráv.

Primátor s riaditeľom nemocnice
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola 29. júna 2011 vo Fakultnej nemocnice F. D.
Roosevelta rokoval s riaditeľom Michalom Bucekom o redukcii lôžkovej kapacity
geriatrického oddelenia, aj sťahovaní psychiatrického oddelenia.

„Veľmi citlivo

vnímam vlnu nevôle, ktorú vyvolali avizované zmeny v Rooseveltovej nemocnici.
Uvedomujem si, že ide o zložité problémy a preto chcem mať komplexné informácie.
V uplynulých dňoch som už telefonicky komunikoval o týchto otázkach s predsedom
predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne a dnes som si vypočul aj
argumenty riaditeľa nemocnice MUDr. Michala Buceka“, konštatoval krátko po
stretnutí primátor Peter Gogola a dodal, že riaditeľ nemocnice ho informoval o
organizačných

zmenách,

ktoré

vyplynuli

z

trojstranných

rokovaní

medzi

ministerstvom, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemocnicou. „Chcem v tejto
veci ešte hovoriť s ministrom zdravotníctva a som pripravený sa s ním v najbližších
dňoch stretnúť“, uzavrel primátor Peter Gogola. U riaditeľa FNsP F.D. Roosevelta sa
Peter Gogola informoval aj o dlhodobom probléme, ktorý trápi nielen banskobystrickú
verejnosť, ale aj všetkých návštevníkov nemocnice. Ide o nedostatok parkovacích
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plôch v areáli zdravotníckeho zariadenia. Podľa slov Michala Buceka plánuje vedenie
nemocnice riešiť situáciu odpredajom časti pozemku, na ktorom súkromný investor
vybuduje parkovací dom s kapacitou cca 300 miest.

Prezident Václav Klaus v Banskej Bystrici
Prezident Českej republiky Václav Klaus navštívil Banskú Bystricu. Miestom druhého
dňa návštevy prezidenta Českej republiky Václava Klausa na Slovensku sa 28. júna
2011 bola Banská Bystrica. Po položení kvetov k Pamätníku SNP v Banskej Bystrici
prijal primátor Peter Gogola Václava Klausa v priestoroch historickej Radnice na
Námestí SNP. V ich rozhovore dominovala ochota posilňovať vzájomné československé vzťahy a primátor vyzdvihol spoluprácu Banskej Bystrice s českým
partnerským mestom Hradec Králové. Peter Gogola zároveň načrtol víziu ďalšieho
rozvoja mesta s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu, pričom práve českí turisti
tvoria

jednu

z

najpočetnejších

skupín

návštevníkov

Banskej

Bystrice.

„V závere nášho oficiálneho stretnutia na Radnici som pánovi prezidentovi
zablahoželal k jeho nedávnemu životnému jubileu. V rámci prechádzky po námestí
som v rozhovore zdôraznil najvýznamnejšie kapitoly banskobystrických dejín, pána
prezidenta Klausa zaujala šikmá hodinová veža a obdivoval aj architektúru okolitých
historických budov“, zhodnotil primátor Peter Gogola. Prezident Václav Klaus si ako
dar od primátora odnáša grafiku s vyobrazením banskobystrických veží a knihu
Dejiny kráľovského mesta Banská Bystrica. Na záver stretnutia sa český prezident
zapísal do Pamätnej knihy mesta a následne spolu s primátorom absolvovali krátku
prehliadku historického námestia. Prezident Václav Klaus zavŕšil návštevu Mesta pod
Urpínom stretnutím s predsedom BBSK Vladimírom Maňkom.

Primátori spoločne za trasu R1
Primátori Banskej Bystrice a Ružomberka Peter Gogola a Ján Pavlík sa 9. júna 2011
dohodli, že budú spoločne koordinovať kroky smerujúce k realizovaniu predĺženia
rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka. Výsledkom ich spolupráce
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sú Pripomienky oboch miest k dokumentu Program pokračovania prípravy a výstavby
diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 (ďalej Program), ktorý predkladá
MDVRR SR na rokovanie vlády SR. Svoje pripomienky dnes primátori oboch miest
adresovali ministrovi dopravy, výstavby, a regionálneho rozvoja SR Jánovi Figeľovi.
„Dopravné napojenie našich miest má mimoriadny význam pre ďalší rozvoj nielen
Banskej Bystrice a Ružomberka, ale aj celej severnej časti územia nášho kraja, ktorá
upadla do hlbokého hospodárskeho útlmu aj vďaka nevyhovujúcim dopravným
podmienkam“, uvádzajú primátori v liste. Peter Gogola a Ján Pavlík ďalej
argumentujú, že medzi základné východiskové dokumenty Programu patrí Operačný
program Doprava 2007 – 2013, v ktorom je v rámci siete rýchlostných ciest uvedená
aj trasa cesty R1 s predĺžením trasy v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča Ružomberok. Medzi priority Programu však už tento úsek trasy cesty R1 zaradený
nebol. Z hľadiska miest Banská Bystrica Ružomberok považujú primátori presunutie
výstavby trasy cesty R1 v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Ružomberok
na bližšie nestanovený termín druhej polovice tohto desaťročia za neprijateľný a
nemôžu s ním súhlasiť. „Žiadame o prehodnotenie významu trasy R1 (Banská
Bystrica – Ružomberok D1) a akceptovanie pôvodne stanovených termínov výstavby
úsekov cesty R1, ktoré predpokladajú ukončenie výstavby do roku 2016“, konštatujú
primátori Peter Gogola a Ján Pavlík. Význam trasy umožňujúcej priame napojenie
miest Banská Bystrica a Ružomberok na diaľnicu D1 a vybudovanie významného
severojužného dopravného prepojenia (R3, R1) v trase historickej európskej cesty E
77, je pre celý priestor banskobystricko - zvolenského osídlenia a priestoru Oravy a
Liptova životne dôležitý. Prepojenie miest Banská Bystrica a Ružomberok
prostredníctvom rýchlostnej komunikácie R1 má navyše mimoriadny význam pre
ochranu vodných zdrojov slúžiacich pre banskobystrický región nachádzajúcich sa v
trase I/59. Dobudovanie R1 predstavuje alternatívu a záložné prepojenie v smere
východ – juhozápad SR a je významným priamym prepojením v smere sever – juh. V
odvolaní sa na platné, schválené aj pripravované dokumenty, v ktorých trasa cesty
R1 nebola nikdy spochybnená, zároveň žiadame o akceptovanie a zaradenie trasy
cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica
– Ružomberok, vrátane jej posledného úseku Banská Bystrica – Korytnica –
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dokumentácie, vrátane ich zmien a doplnkov a miest obcí, cez ktoré stanovená trasa
cesty prechádza, uzatvárajú svoje pripomienky primátori Peter Gogola a Ján Pavlík
S ministrom financií
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola sa - 23. júna 2011 stretol s ministrom
financií SR Ivanom Miklošom. Stretnutie sa uskutočnilo v súvislosti s prebiehajúcou
transformáciou daňovej a colnej správy, ktorej súčasťou je aj zámer vytvorenia
jednotnej Finančnej správy so sídlom v Bratislave.
„Na dnešnom viac ako hodinovom stretnutí s ministrom financií Ivanom Miklošom
som sa oboznámil s podrobnými zámermi MF SR v súvislosti s vytvorením Finančnej
správy Slovenskej republiky. Po tomto stretnutí môžem jednoznačne konštatovať, že
zámer vytvorenia jednotnej Finančnej správy SR v Bratislave nebude mať zo
strednodobého hľadiska dopad na zamestnanosť v banskobystrickom regióne“,
konštatoval po skončení stretnutia primátor Peter Gogola. Podľa informácií MF SR
napriek tomu, že viaceré kompetencie súčasného Daňového riaditeľstva SR budú
presunuté do zlúčenej Finančnej správy, bude na návrh ministra financií vytvorené v
Banskej Bystrici Kompetenčné centrum finančných operácií. V Banskej Bystrici bude
taktiež vytvorený nový krajský daňový úrad. Znamená to nielen zachovanie
súčasného počtu zamestnancov, ale aj perspektívu ich budúceho nárastu v súvislosti
s potrebou komplexného spracovanie agendy jednotného výberu daní ciel a
odvodov. Súčasný odborný potenciál zamestnancov daňovej správy v Banskej
Bystrici bude týmto v plnej miere využitý aj v budúcnosti.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické
zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v
desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po
prvý raz uskutočnilo vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz.
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Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.
mája 2011, ku ktorému sa zisťovali potrebné údaje. Záujem o prácu sčítacieho
komisára v našom meste spočiatku prejavilo temer 450 obyvateľov, z ktorých bolo
potrebné vybrať 204 záujemcov s trvalým bydliskom priamo vo svojom sčítacom
okrsku, prípadne v jeho blízkosti.
Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách bola pre občanov Slovenskej
republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov, kde je uvedené, že „každý, kto je povinný poskytnúť
údaje, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas". Pri sčítaní obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011 si verejnosť po prvý raz v histórii mohla vybrať, či sčítacie tlačivá
vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Údaje v elektronickej forme
bolo potrebné vyplniť a odoslať do 29. mája 2011.
Sčítací komisári v čase od 13. mája do 6. júna 2011 navštevovali domácnosti, ktoré
patrili do ich sčítacieho obvodu. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári
opäť navštívili každú domácnosť. Pomohli vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o
to požiadali. Skontrolovali vypísané tlačivá a v prípade potreby vyzvali občanov, aby
doplnili alebo spresnili údaje.
17. júna 2011 si so slovami "a mám to za sebou" vydýchol posledný sčítací komisár.
Výsledok sčítania sa rodil v zložitých podmienkach. Problémy spôsobila

nielen

nedostatočná propagácia tejto zákonom stanovenej celoštátnej úlohy, ale najmä
nečakane zložitá metodika, vyvolaná možnosťou elektronického sčítania a
množstvom doplnkových údajov, ktoré bolo potrebné zbierať osobnou komunikáciou
s občanmi.
Práve zložitá metodika vyžadovala od sčítacích komisárov nadpriemerné zručnosti a
schopnosti presviedčať občanov, že nie všetky informácie o sčítaní v médiách sú
pravdivé. Náročnosti práce sa zľaklo viac ako 10 % vybratých komisárov v našom
meste a vzdali sa funkcie komisára ešte pred začiatkom samotného sčítania.
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Postupne bolo potrebné preškoliť a pripraviť až 24 náhradných sčítacích komisárov,
z toho niekoľkých ešte priamo počas sčítania.
Bulvárne médiá podsúvali občanom informácie o odmenách, ktoré majú komisári
dostať za svoju prácu, čo mnoho divákov alebo čitateľov vnímalo ako signál k
zdržaniu sa akejkoľvek ústretovosti voči "svojmu" sčítaciemu komisárovi. Len mizivé
percento občanov bolo ochotné komisára pozvať do bytu a väčšina komunikácie tak
prebiehala pred dverami bytov. Sčítací komisári, resp. skôr ženy - komisárky, ktorých
bolo z celkového počtu komisárov viac ako 75 %, si museli robiť poznámky o
vzťahoch členov domácnosti a iných odpovediach opretí o stenu chodby, resp. o
zábradlie.
Mestu Banská Bystrica bola na prípravu a priebeh sčítania obyvateľov, bytov a
domov v roku 2011 poskytnutá celková čiastka cca 84 737,19 € predovšetkým na
odmeny sčítacím komisárom, ktorí zbierali údaje z 215 sčítacích okrskov.
Z celkového počtu 78 613 obyvateľov, evidovaných s trvalým pobytom v našom
meste k 31. máju 2011, bolo sčítaných 78 496 obyvateľov. Výsledných 99,85 %
sčítaných obyvateľov nášho mesta možno vzhľadom na všetko pozitívne a
negatívne, čo sčítanie sprevádzalo, vnímať ako veľmi dobrý výsledok, spolupráce
celého realizačného tímu, zloženého z riadiacej skupiny zamestnancov mestského
úradu, sčítacích komisárov a zamestnancov pracoviska Štatistického úradu SR v
Banskej Bystrici. Poďakovanie za dosiahnutý výsledok sčítania však patrí aj väčšine
občanov nášho mesta.
Ocenenie pracovníkov – SODaB
10.11.2011 – predsedníčka Štatistického úradu p. Benkovičová prijala na pôde
Štatistického úradu v Banskej Bystrici pracovníkov samospráv, gestorov za jednotlivé
mestá v Banskobystrickom kraji, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave a
realizovaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v máji 2011 a ocenila ich pamätnými
plaketami. Medzi ocenenými boli aj pracovníci mesta Banská Bystrica Ing. Peter
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Jakubec – vedúci organizačno-právneho oddelenia a Margita Žolnerová –
pracovníčka Matričného úradu a ohlasovne pobytu Mesta Banská Bystrica.

16. ročník Športovej olympiády detí materských škôl
Predseda Slovenského olympijského výboru František Chmelár ocenil iniciatívy
športovania najmenších v Banskej Bystrici. Vo štvrtok 23. júna 2011 16. ročník
Športovej olympiády detí materských škôl slávnostne otvoril predseda Slovenského
olympijského výboru František Chmelár. Na podujatí, na ktorom najmenší športovci
z materských škôl v Banskej Bystrici a okolitých obcí súťažili o Putovný pohár
primátora mesta sa zúčastnila aj poslankyňa NR SR Jana Laššáková . Oslava športu
pre najmenšie deti sa v Banskej Bystrici na štadióne VŠC Dukla Banská Bystrica
uskutočnila už 16. krát . Z Športovej olympiády detí materských škôl sa radovali
pedagógovia, rodičia a najmä deti.

Okresná organizácia SMER-SD - Hurá na prázdniny
Okresná organizácia SMER-SD v Banskej Bystrici na čele s poslancom NR SR Ing.
Petrom Pellegrinim zorganizovala v spolupráci s Oblastným výborom Zväzu
protifašistických bojovníkov a Občianskou radou Podlavice kultúrno-spoločenské
podujatie pod názvom Hurá na prázdniny. Pre deti boli pripravené hry a súťaže s
odmenami, ukážky práce polície a záchrannej služby, ako aj futbalový zápas, v
ktorom sa proti domácemu družstvu z Podlavíc postavil výber poslancov MsZ v
Banskej Bystrici. Účastníkov podujatia prišla podporiť aj poslankyňa NR SR Jana
Laššáková.
Ostro kritizoval opatrenia vlády
V utorok 21. júna 2011 sa poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter
Pelegrini zúčastnil zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. V rámci
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svojho vystúpenia ostro kritizoval opatrenia vlády, ktoré budú mať za následok
zníženie životnej úrovne občanov Banskej Bystrice.

Poslanci o priemyselnom parku
Poslanec NR SR Peter Pelegrini (Smer-SD) na mestskom zastupiteľstve 22.6.2011
obvinil krajských predsedov vládnych strán zo záškodníckej činnosti v súvislosti
s priemyselným parkom v Banskej Bystrici. Martin Baník (SDKÚ-DS) aj Radovan
Sloboda (SaS) to považujú za klamstvo a tvrdia, že situácia je presne opačná. Na
utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpil poslanec NR SR Peter
Pelegrini s prejavom o negatívnych dopadoch vládnych rozhodnutí na obyvateľov
Banskej Bystrice. Kritizoval vládu SR za rozhodnutie pozastaviť výstavbu prepojenia
R1 s D1 cez Hiadeľské sedlo a za to, že sídlom novovytvoreného Finančného
riaditeľstva bude Bratislava a nie Banská Bystrica. V rámci ostrého vystúpenia obvinil
aj regionálnych predstaviteľov vládnych strán, že proti týmto rozhodnutiam nič
nepodnikli, a že dokonca vytvárajú záškodnícku činnosť v prípade priemyselného
parku v Banskej Bystrici. „Títo páni kontaktujú priamo firmy, ktoré tam majú kúpené
pozemky a nabádajú ich k tomu, aby sa negatívne vyjadrili k tomu, že ešte nie sú
siete, alebo sú, ale nie v poriadku,“ povedal na krátkom brífingu s novinármi
Pelegrini. Poslanec mestského zastupiteľstva Jakub Gajdošík (Smer-SD – SNS –
HZDS) ho doplnil: „Štyria investori v priemyselnom parku sa sťažovali predsedovi
predstavenstva MBB, že sa k nim nahlasujú politické strany SDKU, SaS, Most-Híd.“
Podľa Gajdošíka predstavitelia týchto strán mali investorom tvrdiť, že nie je dobré
investovať do pozemku v priemyselnom parku v Šalkovej-Majeri, keďže nie sú
dostavané inžinierske siete. Dôvodom takéhoto konania majú byť neuspokojené
osobné ambície. „Za to, že ich Gogola neuspokojil vo funkciách, snažia sa takouto
záškodníckou činnosťou pomstiť MBB a primátorovi,“ dodal Gajdošík. Pellegrinim
menovaní regionálni predsedovia Martin Baník (SDKÚ-DS) a Radovan Sloboda
(SaS) označili tieto tvrdenia za klamstvo. „Človek, ktorý nehovorí pravdu, buď
vedome klame, alebo pracuje s neoverenými informáciami. Smutné je, že ide
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o poslanca Národnej rady SR,“ hovorí Sloboda a dodal: „Vo veci priemyselného
parku som mal jeden telefonický rozhovor so zástupcom firmy, ktorá uvažuje
s výstavbou až v priebehu niekoľkých rokov, a to skladu. Zúčastnil som sa ešte
dvoch rokovaní výhradne informatívneho charakteru s potencionálnymi investormi.
Pri týchto rozhovoroch bolo viac osôb, takže manipuláciu s témou rozhovoru
vylučujem.“ Podobne sa proti tvrdeniam ohradzuje aj Martin Baník (SDKÚ-DS). „Pán
Pelegrini klamal, a to čo tam povedal, sa nezakladá absolútne na žiadnej pravde,“
hovorí predseda regionálneho zväzu SDKÚ-DS Banská Bystrica. Podľa neho
ponúkol v januári tohto roka svoju pomoc primátorovi Gogolovi, o čom informoval aj
predsedu predstavenstva MBB Ľubomíra Bobáka. Martin Baník vyzýval aby tí, čo ho
obvinili priniesli dôkazy. „Ja môžem svoju činnosť v prospech priemyselného parku
podrobne zdokladovať,“ hovorí Baník. Vysvetlenie žiada aj Sloboda. „Poslanca NR
SR Pelegriniho žiadam, aby svoje tvrdenia ohľadne mojej osoby a priemyselného
parku vysvetlil. Srdcom som Bystričan, pre Bystricu žijem, čo som v uplynulých
rokoch dokázal skutkami a nie táraním,“ dodáva na záver Sloboda.

Za zachovanie sídla Daňového riaditeľstva
V piatok 24. júna 2011 bola z iniciatívy petičného výboru v zložení Ing. Peter
Pelegrini, Ing. Vladimír Maňka, JUDr. Jana Laššáková, Ing. Ľubomír Vážny, RNDr.
Ladislav Topoľský a Bc. Jakub Gajdošík zahájená petičná akcia za zachovanie sídla
Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici. Každý deň organizátori petičnej akcie
získajú od občanov, nespokojných s opatreniami tejto vlády, niekoľko stoviek
podpisov.

Nové sídlo banskobystrického pracoviska Špeciálneho súdu
28. júna - Minister spravodlivosti Štefan Harabin

spolu s guvernérom Národnej

banky Slovenska (NBS) Ivanom Šramkom a predsedom Špeciálneho súdu Michalom
Trubanom slávnostne otvoril nové sídlo banskobystrického pracoviska Špeciálneho
súdu, umiestnené v budove pobočky NBS na Národnej ulici v Banskej Bystrici.
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Ako Harabin uviedol pre médiá, s novými priestormi je spokojný, hoci jeho negatívny
názor na existenciu Špeciálneho súdu sa nezmenil. „Treba rešpektovať existujúci
právny stav, som ministrom všetkých sudcov a nerobím medzi nimi a tobôž medzi
súdmi rozdiely,“ povedal Harabin.
Ocenil, že predseda Truban našiel pre pobočku také priestory, ktoré sú ekonomicky
výhodné. „Pokiaľ by sa bolo takto postupovalo na samom začiatku pri zriaďovaní
Špeciálneho súdu v Pezinku, nemuseli sme mať také straty, aké sme pri tom
zaznamenali,“ uviedol minister. Pripomenul, že napríklad špecializované policajné
tímy nemusia chodiť z Košíc do Pezinka, čo je výhodné nielen z ekonomického
hľadiska, ale aj preto, lebo v týchto otázkach je podstatná rýchlosť rozhodovania. V
banskobystrickom pracovisku má Špeciálny súd sústredenú všetku agendu
prípravného konania. „Úspory sú už teraz neporovnateľne vyššie oproti doterajšiemu
stavu aj pokiaľ ide o bezpečnostný režim. Veď tu našiel predseda ideálne riešenie,
pretože NBS je v najvyššom stupni ochrany. Bezpečnostné opatrenia sú tu takého
rázu, že nebolo treba robiť žiaden vstup nad ich rámec,“ dodal Harabin. Predseda
Špeciálneho súdu Truban zdôraznil, že bezpečnostný status sudcov je v Banskej
Bystrici zachovaný v plnom rozsahu vyžadovanom zákonom, rovnako ako v Pezinku.
Na banskobystrickom pracovisku má Špeciálny súd dva zo svojich štyroch senátov,
sedem z pätnástich sudcov a päť administratívnych pracovníkov. Dosiaľ pracovisko
sídlilo v jednej z budov tamojšieho krajského súdu. Nové priestory v expozitúre NBS,
ktoré má Špeciálny súd prenajaté na päť rokov, nebolo treba nijako upravovať, súd
využíva aj nábytok banky. Náklady na sťahovanie zo starých priestorov boli podľa
Trubana menej než 10-tisíc korún, ročné nájomné a náklady za energie sú 600- až
700-tisíc korún, čo je o zhruba pol milióna korún menej než v priestoroch krajského
súdu. „Sme síce v menších priestoroch, ale postačujú na riadny chod súdnictva na
banskobystrickom pracovisku. Výraznú úsporu finančných prostriedkov predstavuje
rozsah priestorov. Na krajskom súde sme užívali 1 154 štvorcových metrov, tu je to
okolo 485 štvorcových metrov, k tomu máme bezodplatne k dispozícii pojednávacie
miestnosti vojenského obvodového súdu,“ povedal Truban.
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V nových priestoroch v Banskej Bystrici sídlia aj predseda a podpredseda
Špeciálneho súdu. „Dohodli sme sa tak, že kým budem v Banskej Bystrici, bude
podpredseda v Pezinku a naopak, aby na oboch pracoviskách bol vždy niekto z
vedenia,“ uviedol Truban.
JUDr. Sergej Kohút
JUDr. Sergej Kohút, žijúci v Banskej Bystrici (* 22. marec 1940, Užhorod, Ukrajina) je
slovenský sudca Ústavného súdu SR. Za sudcu Ústavného súdu bol vymenovaný
prezidentom 16. februára 2007. Jeho právnou špecializáciou je Správne právo
Profesná kariéra
1962 – vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
1968 - obhájil titul doktora práv a nastúpil na Okresný súd v Prešove ako čakateľ.
Presunuli ho na Okresný súd v Banskej Bystrici a po vymenovaní za sudcu ho
pridelili na Krajského súdu v Banskej Bystrici. Z politických dôvodov bol
donútený odísť z justície. Neskôr pôsobil ako advokát vo Zvolene, odkiaľ
taktiež musel z politických príčin odísť.
1975 bol perzekvovaný
1981 až 1990 – podnikový právnik
1990 bol rehabilitovaný a nastúpil ako sudca na Krajský súd v Banskej Bystrici.
Neskôr sa stal námestníkom Ministerstva spravodlivosti SR.
1992 až 1994 sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
1994 – štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
1995 až 2007 sudca Najvyššieho súdu SR. Počas tejto doby bol aj predsedom
Správneho kolégia Najvyššieho súdu. V roku 2002 kandidoval ako protikandidát
Štefana Harabina na post predsedu Najvyššieho súdu SR.
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Linka čistoty
Od 1. júla mohli obyvatelia Banskej Bystrice svoje podnety k čistote a verejnému
poriadku oznamovať formou elektronickej komunikácie alebo telefonicky. K dispozícii
majú LINKU ČISTOTY. Banskobystrický mestský úrad spustil v prvý prázdninový deň
LINKU ČISTOTY.
Od 1. júla 2011 bola záujemcom k dispozícii e-mailová adresa v tvare
„linkacistoty@banskabystrica.sk“, kam mohli zasielať svoje podnety elektronicky. Pre
tých, ktorí uprednostňovali telefonický kontakt, bola k dispozícii linka 048 4330 323,
vybavená záznamníkom, ktorý bude prijímať podnety občanov 24 hodín denne.
„Zriadenie Linky čistoty pomôže mestu flexibilnejšie reagovať na podnety občanov a
v konečnom dôsledku skvalitňovať životné prostredie, čo vnímam ako jeden z
rozhodujúcich prvkov zvyšovania atraktivity mesta,“ povedal primátor Banskej
Bystrice Peter Gogola. Hlásenia Banskobystričanov budú evidované v Klientskom
centre a následne distribuované zodpovedným zamestnancom mestského úradu.
Zriadenie LINKY ČISTOTY interpeloval na májovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva poslanec Vladimír Pirošík. Banskobystričania však aj doteraz mali
možnosť aktívne komunikovať s mestskou samosprávou. Existujúce formy
komunikácie, a to diskusné fórum (www.banskabystrica.sk), e-mailová adresa
info@banskabystrica.sk, bezplatná telefónna linka 0800 14 15 14 a telefax linka 048
411 35 75, sú k dispozícii aj naďalej.
Informačné tabule o osobnostiach
Banská Bystrica mala v minulosti šťastie na osobnosti dejateľov národa. Dlhý
zoznam mien na oboch cintorínoch to dokazuje. V Banskej Bystrici našli miesto
svojho posledného odpočinku mnohé významné osobnosti. Tunajšie cintoríny s
náhrobnými kameňmi sú ako otvorená učebnica dejepisu. Mená hudobných
skladateľov, spisovateľov, dramatikov, architektov, ale aj osobností cirkevného života
boli od 20. júna 2011

zverejnené aj na informačných tabuliach. Mesto Banská

Bystrica osadilo informačné tabule pri vchode do Mestského cintorína na Námestí
Štefana Moysesa a pri vstupe do Evanjelického cintorína na Lazovnej ulici. „Hrdosť
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na odkaz našich predkov je jedným z pilierov zdravého lokálpatriotizmu. Pre
Banskobystričanov i pre návštevníkov nášho mesta budú orientačné tabule užitočnou
pomôckou. Verím, že v podobných aktivitách budeme pokračovať a podľa možnosti
zintenzívnime aj starostlivosť o hrobové miesta osobností“, konštatuje primátor Peter
Gogola. Medzi menami na orientačných tabuliach nájde návštevník aj takých
velikánov ako Ján Móry, Svetozár Stračina, Anton Anderle, Andrej Hanzlík, Martin
Rázus, ale nechýbajú ani mená osobností cirkevného života a označenia hrobov
rehoľných sestier. Zoznam osobností, ktorých mená sa ocitli na orientačných
tabuliach, konzultovala

banskobystrická

samospráva

s členmi Komisie pre

pamätihodnosti, ktorá je zostavená z radov odborníkov. Mesto Banská Bystrica
zároveň očakáva zo strany verejnosti ďalšie návrhy na zaradenie mien osobností do
zoznamu.

67. výročie Slovenského národného povstania
Pri príležitosti 67. výročia Slovenského národného povstania sa na celonárodných
oslavách zúčastnili aj poslanci NR SR za stranu Smer-SD – generálny manažér Ján
Richter, krajská predsedníčka Jana Laššáková, okresný predseda Peter Pelegrini,
Ľubomír Jahnátek, Jaroslav Baška a europoslankyňa Katarína Neveďalová.

Oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania
Na oficiálnu časť osláv SNP v Banskej Bystrici prišlo takmer dvetisíc ľudí
29. augusta 2011. Každý, kto pochopil zlo vojny, robí všetko preto, aby sa nič také
opäť neopakovalo a oceňuje aj význam Slovenského národného povstania (SNP),
uviedol v Banskej Bystrici na ústredných oslavách 67. výročia vypuknutia SNP
slovenský prezident Ivan Gašparovič.
"Som veľmi rád, že slovenský národ sa počas vojny dokázal postaviť proti fašistom.
Aj proti svojim. Som veľmi rád, že na to nezabúdame a najmä v týchto časoch, kedy
vo svete, v Európe neofašizmus zase začína ožívať. Že vzdávame úctu tým, ktorí pre
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to, aby sme dnes mohli žiť v slobode, zomreli," povedal prezident Gašparovič pre
médiá. Pripomenul, že vo svete je aj v súčasnosti množstvo vojnových konfliktov.
Oficiálna časť osláv SNP sa začala hodinu pred poludním kladením vencov v pietnej
sieni Pamätníka SNP a pokračovala slávnostným zhromaždením. Zúčastnilo s na nej
takmer

dvetisíc

ľudí,

medzi

oficiálnymi

hosťami

boli

okrem

príslušníkov

protifašistického odboja aj štátni predstavitelia a predstavitelia 24 zahraničných
zastupiteľských úradov na Slovensku.
Prítomným sa okrem prezidenta Ivana Gašparoviča prihovorili aj podpredseda vlády
Rudolf

Chmel,

minister

Ľubomír

Galko

a

predseda

Slovenského

zväzu

protifašistických bojovníkov Pavel Sečkár. Vicepremiér Chmel zdôraznil, že SNP bolo
najvýznamnejším vystúpením proti nedemokratickej a netolerantnej moci v
moderných slovenských dejinách. Hoci ho omylom niektorí ľudia spájajú s
vystúpením proti slovenskej štátnosti, bolo bojom proti totalite a za slobodu. SNP
svojím odkazom buduje hrádzu proti každému nacionalizmu, ktorý brzdí demokraciu,
proti zbožšťovaniu štátu jedného národa, zdôraznil Chmel.
Premiérka Iveta Radičová sa na oslavách zúčastnila len na pietnom akte a po
položení venca odišla ešte pred začiatkom slávnostného zhromaždenia. Hoci na
oslavy prišlo aj viacero poslancov Národnej rady SR, predseda ani žiaden z
podpredsedov sa nezúčastnili. Ako za organizátorov uviedol riaditeľ Múzea SNP
Stanislav Mičev, pôvodne prisľúbili účasť podpredsedovia Pavol Hrušovský a Robert
Fico, obaja sa však koncom minulého týždňa ospravedlnili.
Ústredné oslavy pokračovali v areáli Pamätníka SNP od 13:00 kultúrnym
programom, v ktorom vystúpil ruský folklórny súbor Slnovrat, folklórny tanečný súbor
Čarovné ostrohy s kapelou Diabolské husle, skupina Funny Fellows a na záver bratia
František a Honza Nedvědovci s kapelou. Počas osláv je až do 20:00 je vstup do
expozície Múzea SNP v Pamätníku SNP voľný.
Hlavnou atrakciou bola prezentácia pancierového vlaku Štefánik na banskobystrickej
hlavnej železničnej stanici s úvodným presunom spolu s kolónou historických vozidiel
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zo stanice Banská Bystrica - mesto. Pamätník SNP počas osláv navštívilo približne
10 - tisíc ľudí.
Radvanský jarmok a Dni mesta Banská Bystrica 8.-11. septembra 2011
Mesto

Banská

pozývalo

na

Bystrica
354.

v mene

Radvanský

primátora
jarmok,

mesta

ktorý

sa

Petra

Gogolu

uskutočnil

srdečne
v

dňoch

od 8. do 11. septembra 2011
S Banskou Bystricou sa už odpradávna prirodzene spája chýrny Radvanský
jarmok. Jeho symbol –drevená vareška – nechýbal v ponuke tradičných umelcov
čarujúcich z dreva. Celkom určite návštevníkov prilákala aj vôňa medovníkov, alebo
výrobky z dielne majstrov kováčov či hrnčiarov. Na návštevníkov čakala opojná zmes
vôní chutí, farieb a dobrej nálady,. Radvanský jarmok a Dni mesta Banská Bystrica
2011 Banská Bystrica sa uskutočnili v dňoch 8. september 2011. - 11. september
2011

Stretnutie primátorov krajských miest SR K 8
V historických priestoroch radnice na Námestí Slovenského národného povstania v
Banskej Bystrici sa 30. septembra 2011 uskutočnilo rokovanie primátorov krajských
miest Slovenskej republiky - Združenia K8. Z ôsmich primátorov bolo prítomných
sedem, Košice zastupoval viceprimátor Ladislav Lazár. Rokovanie otvoril a viedol
súčasný predseda združenia K8 .
Informačné centrum Europe Direct
Banskobystrická kancelária celoeurópskej informačnej siete Europe Direct, ktorú už
šiesty rok prevádzkuje Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica,
začala od 28. novembra 2011 fungovať v priestoroch Ekonomickej fakulty univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slávnostné otvorenie informačného centra sa
uskutočnilo v pondelok 28. novembra 2011 za účasti vedúceho komunikačnej sekcie
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Zsapku a riaditeľa Regionálneho
európskeho informačného centra Banská Bystrica Petra Pisára. Záštitu nad
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slávnostným otvorením centra prevzali primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola
a Vladimír Hiadlovský, dekan Ekonomickej fakulty UMB.
„Informačné centrá Europe Direct považujeme za osobnú a bezprostrednú formu
komunikácie Európskej únie s občanmi. Oceňujeme, že sa podarilo sprístupniť
informačné centrum na akademickej pôde Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici,
vďaka čomu získajú študenti a návštevníci školy ďalší dôležitý kontaktný bod s
Európou, čo je v tomto období mimoriadne dôležitou prioritou“, povedala Andrea
Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Pre Banskú Bystricu nie je Informačná kancelária Europe Direct žiadnou novinkou.
Návštevníci doteraz využívali služby centra, ktoré sídlilo v budove podnikateľského
inkubátora na sídlisku Sásová. Zmena sídla bola motivovaná snahou byť v centre
mesta – bližšie k občanom a zároveň ambíciou využiť odborný potenciál akademickej
pôdy. Ekonomická fakulta UMB ponúka množstvo prednášok a odborných
seminárov, s využitím skúseností odborníkov z rôznych oblastí. „Podobné informačné
centrum už fungovalo na pôde Ekonomickej fakulty UMB v rámci predvstupovej
pomoci. Presťahovaním sídla zo Sásovej teda nadväzujeme na tradíciu existencie
európskeho informačného centra a som rád, že sme s fakultou obnovili spoluprácu v
tejto oblasti. Je dôležité sprístupniť čo najviac informácií o existujúcej podpore zo
strany Európskej únie a dostať užitočné informácie medzi jednotlivé cieľové skupiny“,
povedal riaditeľ Regionálneho európskeho informačného centra Banská Bystrica
Peter Pisár.
Európa, vrátane jednotlivých regiónov členských štátov, aktuálne čelí zložitým
problémom. Hľadať riešenia je možné len cez spájanie síl. Mesto Banská Bystrica
dlhodobo spolupracuje s Regionálnym Európskym informačným centrum a
kooperácia s touto miestnou a predsa európskou inštitúciou už dlhodobo prináša
pozitívne výsledky, konštatuje primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica pomôže občanom sledovať
aktivity zástupcov Slovenska v európskych inštitúciách a bude sa aktívne zapájať do
besied, diskusií a fór s cieľom zintenzívniť komunikáciu občanov o európskych
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témach. K existujúcemu informačnému centru siete Europe Direct v Banskej Bystrici
už čoskoro, presnejšie začiatkom roka 2012, pribudne aj ďalšia kancelária so sídlom
na Skuteckého ulici 13. Riaditeľom REIC Banská Bystrica je Peter Pisár

IX. celoslovenská konferencia Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR
Celoslovenská konferencia Združenia ZPOZ Človek – človeku sa konala 25.
novembra 2011 vo Veľkej sieni Mestského úradu.
Úvodné slovo predniesla predsedníčka združenia Mgr. Anna Ťureková: „Po uplynutí
6-ročného volebného obdobia, v ktorom

si pripomenuli 55. výročie vzniku ZPOZ

a 15. výročie vzniku Združenia ZPOZ,

sa stretávame už na IX. celoslovenskej

konferencii Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR, aby sme zhodnotili našu
doterajšiu prácu a vytýčili si hlavné úlohy pre nastávajúce obdobie. Dnešnému
rokovaniu predchádzali rokovania regionálnych a krajských konferencií, ktoré
zhodnotili prácu na úrovni regiónov a krajov, zameranú na pomoc obciam a mestám
pri zabezpečovaní občianskej obradovosti a humánnej práce pre občanov.
Rozvíjanie tejto činnosti je hlavným poslaním nášho Združenia, ktorú realizujú tisíce
dobrovoľných členov zborov pre občianske záležitosti. Združenie ZPOZ vzniklo práve
preto, aby podporilo a ďalej rozvíjalo ušľachtilú prácu zborov pre občianske
záležitosti. 23. novembra 2011 uplynulo už 20 rokov

od konania ustanovujúcej

konferencie nášho združenia. Vzniklo z iniciatívy viacerých starostov obcí a
primátorov miest , členov ZPOZ, matrikárov a kultúrno-osvetových pracovníkov, v
snahe podporiť humánno-občiansku prácu zborov pre občianske záležitosti. Tieto
najskôr ako aktívy pre občianske záležitosti pri osvetových besedách, neskôr ako
zbory pre občianske záležitosti pri radách národných výborov všetkých stupňov
rozvíjajú

svoju činnosť od roku 1953 a o 2 roky oslávia svoje 60.narodeniny. V

začiatkoch bola ich činnosť zameraná na zabezpečovanie troch základných obradovobčianskeho sobáša, vítania detí do života a občianskeho pohrebu občanov, ktorí
nepatrili do žiadnej cirkvi, či náboženskej spoločnosti. Postupne sa ich činnosť
rozšírila o občianske slávnosti pre deti, mládež i dospelých, ktoré súviseli s
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významnými udalosťami ich života, žiadanými sa stali slávnosti pre domovy a kluby
dôchodcov“.
Na konferencii bola zvolená nová Ústredná rada v zložení:
1. Anna Badínová, PhDr.

starostka, Obec Belá-Dulice

2. Michal Bagačka, Mgr.

primátor, Mesto Hnúšťa

3. Katarína Čižmárová, Doc.RNDr.CSc.- zást. primátora, Mesto Banská Bystrica
4. Ján Dudjak, Mgr.

starosta, Obec Vyšné Ružbachy

5. Helena Gajdošová

riaditeľka MŚ Dúbravy

6. Dušan Gallo, PhDr.

riaditeľ RVC, Martin

7. Ivan Hano, Ing.

obch. manažér , B. Bystrica

8. Anna Hlinková, Mgr.

starostka, Obec Košťany nad Turcom

9. Viera Hudecová

ved. sekr. Z ZPOZ Banská Bystrica, Badín

10. Štefan Kačír, Mgr.

zást. starostu, Obec Prakovce

11. Peter Kereš, Bc.

riaditeľ MsKS Zlaté Moravce

12. Jana Kuhajdová

matrikárka, Obec Bzince pod Javorinou

13. Ján Mičuda, Ing.

starosta, Obec Tomášovce

14. Pavol Škamla

starosta, Obec Sebedín-Bečov

15. Marta Svobodová, Mgr.

zástup. riaditeľa ZŠ, Mesto Tisovec

16. Anna Ťureková, Mgr.
Bystrica -PR E D S E D N ÍČKA

ved.odd.kultúry Úrad BBSK, Banská

17. Milada Wembo, Bc.
Spišská Nová Ves

ved. odd. ZUČ a ZVČ Sp.osv.str.

Ústredná kontrolná a revízna komisia:
1. Michal Kiššák, Ing.

zást. primátora, Mesto Sp.Vlachy
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2. Zlatica Kochanová, Mgr.

matrikárka, Obec Klenovec

3. Nadežda Mésárošová, Ing.SZČO ,

Sliač PREDSEDNÍČKA

4. Alžbeta Sedliačiková, Ing.

hlavná kontrolórka, Mesto Šaľa

5. Renáta Sedliaková, Ing.

ekonómka, Veľká Lúka

Chodník do Podlavíc
8. decembra 2011 sa skončil projekt Výstavby a obnovy miestnych komunikácií (MK)
vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. V rámci prác, ktoré odštartovali v marci 2011
roka a bolo obnovených 59 úsekov ciest, chodníkov a vnútroblokových komunikácií
na území celého mesta. Nový chodník do Podlavíc 8. decembra 2011 slávnostne
odovzdali do užívania za účasti primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu,
viceprimátorky – poslankyne za volebný obvod č. 2. Kataríny Čižmárovej a riaditeľa
závodu Stred spoločnosti Eurovia SK Tibora Fuchsa. Kompletnou obnovou chodníka
na ulici Janka Kráľa sa začal a výstavbou chodníka do Podlavíc sa „Chcem sa
všetkým Banskobystričanom i návštevníkom poďakovať za to, že počas stavebných
prác tolerovali dočasné uzávierky a zhoršenú dopravnú situáciu v meste. Obnova
ciest a chodníkov však priniesla zvýšený komfort, ktorý určite ocenia aj vodiči“,
konštatoval primátor Peter Gogola. Zhotoviteľ prác, spoločnosť Eurovia SK, a.s. závod STRED, okrem rekonštrukcie MK a chodníkov a vybudovania 870 metrov
dlhého chodníka do Podlavíc, zrealizoval aj schodisko medzi ulicou Jazmínová a
Šalgotarjánska. Celkové náklady projektu dosiahli výšku 6,15 mil. eur. Harmonogram
prác musel zhotoviteľ prispôsobovať poveternostným podmienkam. Počas projektu
bolo položených 10 tisíc metrov cestných obrubníkov, 5 tisíc metrov záhonových
obrubníkov, 6 500 štvorcových metrov zámkovej dlažby. Projekt priniesol obnovu 60
tisíc štvorcových metrov plochy vozoviek a 20 tisíc štvorcových metrov plochy
chodníkov. Mesto Banská Bystrica bude projekt obnovy a výstavby miestnych
komunikácií splácať ročnou splátkou 600 tisíc eur. Z projektu obnovy MK nebola
realizovaná jedna akcia, konkrétne obnova povrchu vozovky na Dolnej ul., Námestí
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SNP a Námestí Š. Moysesa (zelený asfaltový koberec). Dôvodom bola koordinácia s
užívaním verejného priestranstva pešej zóny i nevhodné klimatické podmienky v
mesiacoch november a december. Z projektu výstavby neboli realizované tri akcie:
Vnútroblok Pamätník - blok X, Kapitulská ul. (neukončenie majetkovo-právneho
vysporiadania vlastníckych vzťahov), Graniar - prepojenie Astrová ul. na cestu k
Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta (ten istý dôvod ako v 1. prípade) a Graniar – ul.
Školská - Graniar B - úprava a dobudovanie MK (z dôvodu neukončenia prác
zhotoviteľom, ktorý mal zrealizovať konštrukčné vrstvy vozovky, na ktoré nadväzujú
práce zhotoviteľa. Nerealizované akcie boli Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo vyňaté a
o ich realizácii sa rozhodne v budúcom roku.

Nová ombudsmanka Jana Dubovcová
Poslanci Národnej rady SR zvolili v utorok 13. decembra poslankyňu SDKÚ-DS a
bývalú sudkyňu Janu Dubovcovú za verejnú ochrankyňu práv. Za jej zvolenie
hlasovalo 76 poslancov. Banskobystričanka Jana Dubovcová si získala dôveru
poslancov všetkých bývalých koaličných strán SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd a KDH.
Jana Dubovcová sa stane ombudsmankou 27. marca 2012, kedy vyprší funkčné
obdobie

súčasnému verejnému

ochrancovi práv

Pavlovi Kandráčovi. Jana

Dubovcová sa chce vo svojej novej funkcii sústrediť na osvetu a zmenu celkového
vnímania pôsobenia verejného ochrancu práv. Podľa jej slov by mal verejný
ochranca práv pôsobiť na formovanie právneho vedomia spoločnosti a riešiť mnohé
prípady, o ktorých by mala spoločnosť vedieť, akým spôsobom ich vyriešil. K funkcii
ombudsmana majú mať všetci dvere otvorené: "Je to apolitická funkcia, čiže bez
ohľadu na to, kto z akého spektra spoločnosti pochádza", povedala Jana Dubovcová.
Jana Dubovcová sa narodila 22. júna 1952 v Žiline. Dlhé roky vykonávala funkciu
sudkyne, pričom viac ako 10 rokov externe vyučovala právo. Za svoju činnosť v
zlepšovaní súdnictva na Slovensku získala aj medzinárodné ocenenia od
Transparency International a od Svetovej banky. V NR SR pôsobí v ústavnoprávnom
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výbore. SDKÚ-DS jej zvolenie privítalo, Slovensko bude mať veľmi dobrú
ombudsmanku.

Bezbariérová Banská Bystrica, prvé mesto na Slovensku
Banská Bystrica, ako prvé mesto na Slovensku, sprístupnila v októbri na internete
digitálnu

mapu

bezbariérových

prístupov.

Samospráva

tak

chce

pomôcť

predovšetkým občanom so zdravotným postihnutím lepšie zvládať pohyb na území
mesta. Digitálnu mapu bezbariérových prístupov pripravil Útvar hlavného architekta
mesta v spolupráci s neziskovou organizáciou Via Orbis. Zodpovední : Mgr. Matej
Fekiač, Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica a Mgr. Viktor Velty Via
Orbis n.o. Mapa je prístupná verejnosti priamo z oficiálnej webovej stránky mesta a
to jednoduchou formou prostredníctvom geografického informačného systému
GISPLAN. Zámerom radnice nie je len informovať občanov o tom, kde sa jednotlivé
bezbariérové prístupy nachádzajú, ale týmto krokom chce samospráva najmä
prispieť k vytváraniu lepších podmienok pre ľudí s obmedzenými možnosťami
pohybu. Mapu je možné nájsť na internetovej stránke ( www.banskabystrica.sk ), v
systéme GISPLAN v samostatnej tematickej kategórii Bezbariérové prístupy- v
súčasnosti je sprístupnená prvá, tzv. mapová vrstva Vstupy do budov, ktorá graficky
vyznačuje vstupy do dôležitých objektov verejnej správy, zdravotníckych a školských
zariadení či obchodných domov. Farebné rozlíšenie jednotlivých vstupov navyše
umožňuje rýchlo získať informáciu o úrovni ich bezbariérovosti. Popisné informácie,
ktoré je možné zobraziť kliknutím na jednotlivé graficky zobrazené vstupy, navyše
poskytujú detailný popis a ohodnotenie obtiažnosti vstupu do jednotlivých budov. Pre
lepšiu orientáciu v meste boli zároveň v systéme GISPLAN doplnené orientačné čísla
budov a pribudla aj možnosť vyhľadávania konkrétnej adresy zadaním názvu ulice a
orientačného alebo súpisného čísla. Autorom údajov je nezisková organizácia Via
Orbis, ktorá pomáha občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Do digitálnej
podoby tieto podklady spracoval Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica v
spolupráci so spoločnosťou Gista. Podľa vyjadrenia Ľubomíra Kelemana, riaditeľa
76

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica: Forma verejnej prezentácie by
mala pomôcť identifikovať, kde všade takéto bezbariérové prístupy ešte v meste
chýbajú a kde je potrebné ich postupne dobudovať. Okrem bezbariérových vstupov
do budov v najbližšom období pribudnú v mape aj bezbariérové trasy. Tie by mali
presne určiť a zhodnotiť stav vytypovaných chodníkov a priechodov pre chodcov. Pri
pohľade do mapy bude možné určiť, akou trasou sa občan ZŤP najjednoduchšie
dostane do požadovanej budovy v rámci mesta. V poslednej fáze by mala ešte
pribudnúť aj vrstva zobrazujúca sakrálne pamiatky s hodnotením ich bezbariérovosti.
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola: „Očakávame, že do tvorby ďalších
digitálnych

mapových

podkladov

sa

aktívne

zapoja

aj

samotní

občania

prostredníctvom svojich pripomienok a podnetov“. Tie môžu priebežne zasielať emailom na adresu gis@uhabb.sk GISPLAN je softvérový nástroj určený na
optimalizáciu procesov v rámci samosprávy, znižovania jej nákladov, zvyšovania
transparentnosti a poskytovania informácií verejnosti. Mesto Banská Bystrica ho
aktívne využíva od mája 2011, pričom geografické informačné systémy ako také
mesto využíva už od roku 2007. Priamy odkaz na GISPLAN: mapa-banskabystrica.gisplan.sk

Charitatívny futbalový zápas v rámci akcie "Vyčarujme deťom úsmev"
Futbalisti pomohli charite, 12 tisíc eur pre choré deti - Akcia nesúca názov
“Vyčarujme deťom úsmev“ vznikla na základe nápadu Vladimíra Ivana a Michaely
Urban pod záštitou občianskeho združenia Nové Tváre/New Faces. Prebieha od
novembra do konca decembra aktuálneho roka. Hlavným cieľom je prostredníctvom
darčekov a výletov, ktoré bude finančne zastrešovať vyzbieraná suma, pomôcť
detským pacientom hospitalizovaným na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie
v Banskej Bystrici. Darček či možnosť zúčastniť sa výletu pomôže detičkám aspoň na
chvíľku zabudnúť na svoju chorobu, liečbu, strach z infúzií či blížiacich sa
operačných zákrokov. Čiastkovým poslaním je spojenie futbalistov pôsobiacich v
domácej najvyššej ligovej súťaži s hráčmi obliekajúcimi dres zahraničných klubov a
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taktiež reprezentačný. Do charitatívnej zbierky sa zapojilo osem corgoňligových
mužstiev a spomedzi hráčov pôsobiacich v zahraničí: Stano Šesták, Marián Kello,
Marek Čech, Mário Božič, Jakub Sylvestr a Juraj Kucka. Súčasťou charitatívnej akcie
"VYČARUJME DEŤOM ÚSMEV" do ktorej sa zapojili tieto corgoňligové mužstvá Slovan Bratislava, MŠK Žilina, FC Nitra, FK Senica, FK Dukla Banská Bystrica, DAC
Dunajská Streda, Tatran Prešov, MFK Ružomberok, prvoligová Podbrezová
a účastník Ligy majstrov Viktória Plzeň, sa odohrá v rámci odovzdávania finančnej
čiastky na pomoc detským pacientom hospitalizovaným na Klinike pediatrickej
onkológie a hematológie v Banskej Bystrici charitatívny futbalový zápas. Výkop
naplánovaný na 8. decembra 2011 o 17.30 hod. v športovej hale na Štiavničkách.
Futbalový priaznivci mali možnosť pod jednou strechou uvidieť hráčov ako:
Limberský, Bystroň, Čišovský, Ďuriš (všetci Viktoria Plzeň), Boroš, Pančík, Bažík
(Dukla BB), Barčík, Pečovský, Pich (MŠK Žilina), Gajdoš, Hodúr (FC Nitra), Ďubek,
Masaryk (Ružomberok), Grendel, Halenár (ŠK Slovan), Petráš (Prešov), Hílek
(DAC),

Gajdosík

(Senica),

Hronec

(Razgrad)

a

Kentoš

(Podbrezová).

Organizátorom podujatia je občianske združenie NEW FACES v spolupráci so
SŠaTZ mesta BB. Diváci majú vstup voľný a budú sa môcť zapojiť do finančnej
zbierky formou dražby dresov. Zápas sa skončil víťazstvom oranžových v pomere
9:7. Dôležitejšia ako výsledok bola však vyzbieraná suma 12 124 eur. "Ľudia si
musia pomáhať, zvlášť v takýchto veciach. Deti či ich rodičia nemajú možnosť
pomôcť si sami, takže veľmi rád pomôžem. Peniaze idú na dobrú vec, hlavne preto
som tu," uviedol hráč Plzne Michal Ďuriš, za ktorého dres dali diváci v dražbe najviac
peňazí - 250 eur. Zakúpil ho starosta Bacúcha František Kán a dostal k nemu aj dva
lístky na zápas Plzne v Európskej Lige. Do dražby išli aj ďalšie dresy, norimberský
Vratislava Greška (vydražený za 210 eur), Martina Jakubka z Dinama Moskva (150
eur), klubový banskobystrický s podpismi všetkých hráčov a rukavicami Petra Boroša
(110 eur) a žilinský Viktora Pečovského (90 eur). Celkovo sa vyzbieralo 12 124
eur. Peniaze budú slúžiť na spríjemnenie času stráveného v nemocnici i pomoc
počas celého nasledujúceho roka. Zadosťučinením pre všetkých, ktorí sa rozhodli
pomôcť, bude úsmev na detskej tvári. Ten totiž nenechá chladným nikoho.
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Nominantov na prestížne ocenenia mesta
Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocenenia samosprávy, ktoré každoročne
udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta nominovaným za zásluhy o rozvoj a
zviditeľňovanie Banskej Bystrice alebo za angažovanie sa v humanitnej oblasti.
Prestížne ocenenia si laureáti prevezmú z rúk primátora Banskej Bystrice v januári
budúceho roka. Slávnostnému ceremoniálu však predchádzajú návrhy verejnosti.
Jednotlivcov, kolektívy, skupiny osôb, inštitúcie a právnické osoby, ktoré sa výraznou
mierou zaslúžili o šírenie dobrého mena Banskej Bystrice na domácej pôde alebo v
zahraničí, možno navrhnúť do 15. novembra t. r.
„Zmysluplná a svedomitá práca si zaslúži ocenenie. Hlboko si vážim ľudí, ktorí svoje
povolanie povýšili na poslanie a konanie dobra v prospech iných. Verejne známym
osobnostiam ale aj ľuďom, ktorí sú hnacou silou menších komunít, patrí verejné
poďakovanie, ktoré budem začiatkom budúceho roka udeľovať prvýkrát,“ povedal
primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.
Každoročne býva mozaika držiteľov ocenení rôznorodá. Tvoria ju ľudia, ktorí sa
zaslúžili o zviditeľňovanie mesta pod Urpínom a svojimi celoživotnými aktivitami sú
inšpiráciou pre ostatných obyvateľov Banskej Bystrice v najrozličnejších oblastiach
spoločenského života.
Cena mesta sa udeľuje pri príležitosti významných jubileí a výročí nominantom s
trvalým pobytom v Slovenskej republike. O jej udelení budú tento rok rozhodovať
poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Nositeľom Ceny
primátora sa môže stať každý, kto sa svojou prácou a celoživotným pôsobením v
meste pod Urpínom zaslúžil o šírenie jeho dobrého mena

Svetlo Vianoc v Banskej Bystrici
Z osvetlenia, z výkladov obchodov, ozvučenia v obchodoch zneli vianočné piesne.
Občania sa tešili tradičné Vianočné trhy a stromček s logom mesta Banská Bystrica.
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Stánky s občerstvením, punčom či ďalšími pochutinami na Námestí SNP zahrievali
ľudí od Mikuláša. Vianočné remeselné trhy, ktoré vám pomôžu dotvoriť nielen
vianočnú výzdobu, ale aj mozaiku darčekov pre najbližších, boli občanom pre radosť
i od 12. do 22. decembra. Počas ich trvania bol každý deň spríjemňovaný od 16.00 h
vystúpením folklórnych a speváckych súborov či skupín, žiakov banskobystrických
ZŠ, ale aj spevokolov. Témou Vianoc roku 2011 - sviatočného obdobia bolo, podľa
dramaturgie banskobystrického PKO svetlo. Svetlo Vianoc idúce zo srdca, svetlo
domu, ale aj svetlo nehy, svetlo myšlienok, jedinečné svetlo každého okamihu. V
tomto duchu do Banskej Bystrice zavítala aj postavička mestského rozsvecovača.
“Kedysi vychádzal z hradnej veže mestský vartáš, v typickej kabanici a rozsvecoval
lampáše na rohoch hrdých meštianskych domov, tak sa po stáročiach do Banskej
Bystrice opäť táto postavička vráti .Mestský rozsvecovač bude zapaľovať symbolické
svetlo na začiatku každého vianočného podujatia,” hovorila programová a tlačová
manažérka PKO

PhDr. Ľubica Laššáková. Mestský rozsvecovač po prvýkrát

posvietil na mikulášsky koncert hudobnej formácie TRJOF 2. decembra v Barbakane
a následne na všetky vianočné podujatia v meste.

Vianoce v znamení svetla a anjelov
Mikuláš, anjel a čert zavítali medzi deti na banskobystrické Námestie SNP už
tradične 6. decembra a spolu s darčekmi prinesú aj svetlo. Rozsvietenie vianočného
stromčeka symbolicky odštartovalo sériu takmer troch desiatok podujatí pod názvom
Banskobystrické Vianoce, ktorými bude Mesto pod Urpínom žilo počas celého
decembra. Väčšina pripravovaných koncertov, programov a tvorivých dielní sa niesla
v znamení svetla a anjelov. Vianočné osvetlenie zdobilo aj centrálny vianočný
stromček na Námestí SNP. Srdce mesta krášlil smrek obyčajný (Picea abies), ktorý
vyrástol do výšky necelých 17 metrov (obvod kmeňa cca 130 cm) na Slnečnej ulici v
Banskej Bystrici. Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica zabezpečili
výrub stromu v pondelok, 28. 11. 2011 o cca 8.00 hod. Na Námestí SNP bol zelený
symbol Vianoc osadený približne o 9.30 hod. Zodpovedný za realizáciu - vedúci
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údržby zelene, Ľubomír Bendík, ZaaRES zároveň zabezpečoval aj osadenie
vianočných stromčekov na verejných priestranstvách v jednotlivých mestských
častiach, okrem Sásovej.
O pravú vianočnú atmosféru sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici postarali aj
Vianočné trhy. 16 stánkov s občerstvením bolo k dispozícii od 6. decembra 2011 do
1. januára 2012, denne, v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod. Pre remeselníkov
ponúkajúcich vianočné ozdoby zo skla, slamy, betlehemy zo šúpolia, výrobky z
dreva, keramiky, kože a ďalšie vianočné drobnosti, rozostavia 40 stánkov v termíne
od 12. decembra do 22. decembra 2011.

Prišiel Mikuláš a rozsvietil stromček
Dňa 6. decembra sa tradične Mikuláš postaral o rozsvietenie vianočného stromčeka
na námestí SNP v Banskej Bystrici, čím
Návštevníci

potešil

prítomné deti aj dospelých.

mestskej mikulášskej slávnosti v centre mesta si mohli pozrieť

rozprávku divadla Clipperton. Po privítaní Mikuláša si celé námestie pripomenulo
vianočné zvyky a koledy s detským folklórnym súborom Radosť. Zároveň sa otvorili
stánky s občerstvením v rámci tohtoročných Vianočných trhov, ku ktorým

12.

decembra pribudli remeselné stánky s tradičnými vianočnými výrobkami a produktmi.
Tak ako každý rok, tak aj tento, organizovalo mesto Banská Bystrica príležitostné
trhy ako súčasť sprievodných podujatí Banskobystrické Vianoce a Silvester 2011. Na
trhoch, ktoré sa začínali 6. decembra a končili 1. januára 2012, mohli návštevníci
nájsť i tradičné jedlá a nápoje, ktoré sú pre toto obdobie charakteristické – pečené
klobásy, lokše, kapustnica a iné. Publicistka a tlačová hovorkyňa Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Mária Tolnayová opisuje, že predávané predvianočné
potraviny boli ako každý rok,

predmetom kontroly v rámci štátneho zdravotného

dozoru, teda odborníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)
Banská Bystrica.
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Primátorský punč
Stoštyridsať litrov punču vypili Banskobystričania, ktorí neobišli v stredu 21.decembra
2011 stánok radnice, v ktorom voňavý vianočný nápoj čapoval primátor Peter
Gogola. Výťažok z tradičného primátorského punču sa samospráva rozhodla tento
rok venovať na nákup počítačov pre seniorov. Opäť sa potvrdilo, že Bystričania majú
veľké a štedré srdce. Za pár hodín sme rozdali takmer stopäťdesiat litrov a
vyzbieraná suma 880 eur pomôže, aby sme našim seniorom uľahčili modernú
komunikáciu so svetom. Budúci rok je Európskym rokom aktívneho starnutia a
medzigeneračnej solidarity, preto sme sa rozhodli výťažok venovať práve na pomoc
našim starším občanom, ktorí chcú aktívne prežívať jeseň svojho života, konštatoval
primátor Peter Gogola.
Vyzbieraná suma pomôže dennému centru na Uhlisku a primátor Peter Gogola
odovzdá novú počítačovú techniku členom klubu začiatkom budúceho roka. Mesto
Banská Bystrica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 11 denných centier, ktoré
pravidelne navštevuje viac než tisíc seniorov.
Sviatočnú atmosféru počas predaja primátorského punču v centre Banskej Bystrice
dotvárali piesne v podaní nevidiaceho speváka Mariána Banga i živý betlehem.

Radvanský jarmok, súčasť kultúrneho dedičstva SR
Z publikácie „Polstoročie kvalitnej kultúry 50 rokov PKO“, ktorú zostavila PhDr.
Ľubica Laššáková pre kroniku vyberáme: „Je viac ako symbolické, že v roku 50.
výročia vzniku Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici, bolo jedno z jeho
najvýznamnejších podujatí – Radvanský jarmok, zapísaný do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Stalo sa tak na podnet Lýdie
Baranovej, v tom čase poverenej vedením PKO a jej zástupkyne Ľudmile Grausovej.
Po spracovaní podrobného projektu a jeho následnom schválení Odbornou komisiou
pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
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kultúrneho dedičstva Slovenska pri Ministerstve kultúry SR sa tak stalo dňa 15.
decembra 2011. Kontinuálne najdlhšie trvajúci jarmok na Slovensku má korene v 17.
storočí. Vtedy získala Radvaň (dnes súčasť mesta Banská Bystrica) právo na
konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie. Podľa historických prameňov bolo
právo udelené na základe privilégia usporadúvať púte, ktoré získal radvanský
katolícky kostol. Spočiatku išlo o tradičnú výmenu tovarov, neskôr sa z jarmoku stala
spoločensko-kultúrna udalosť, ktorú zachytili vo svojich dielach významní slovenskí
a českí spisovatelia, hudobní skladatelia a výtvarní umelci.

Politické preferencie strán v Banskej Bystrici
Na otázky anketárov v uliciach mesta odpovedalo 845 respondentov, z ktorých bolo
vyše 47% vo veku medzi 30 a 55 rokov, vyše 26% tvorili starší Banskobystričania a
len o zhruba percento menej predstavovali respondenti medzi 18-30rokov. Anketári
im položili nasledovnú otázku:
Ktorú stranu plánujete voliť v marcových parlamentných voľbách?
Z oslovených respondentov, ktorí súhlasili s odpoveďou sa 19% neplánuje zúčastniť
predčasných parlamentných volieb. Takmer 4% respondentov ešte nie je
rozhodnutých. Podľa prieskumu by predčasné voľby podľa banskobystrických voličov
vyhrala strana SMER – sociálna demokracia, ktorá by získala 37,79% hlasov,
nasledovala by Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana s
24,42% hlasov. Sloboda a Solidarita by v Banskej Bystrici získala 18,59% a do
parlamentu

by

sa

podľa

obyvateľov

mesta

pod

Urpínom

dostalo

aj

Kresťanskodemokratické hnutie s 9,37%. Pre vstup do parlamentu je potrebných 5%,
ktoré by podľa tohto prieskumu nedosiahla Slovenská národná strana so 4,92%
hlasov, nasleduje strana MOST – HÍD s 1,69% či Strana maďarskej koalície –
Magyar Koalíció Pártja s 1,23%. Ďalšie strany nedosiahli ani 1%.

rPrieskum sa

zameral aj na názorový vývoj voličov v porovnaní s uplynulými voľbami.
Najvýraznejšou zmenou je veľký nárast počtu ľudí, ktorí sa volieb nezúčastnia. Ten
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vyplýva z demotivácie obyvateľstva politickou situáciou. Takýchto ľudí pritom
nachádzame na oboch stranách politického spektra. Najväčší odliv voličov by podľa
prieskumu zaznamenala strana SDKÚ-DS, od ktorej by sa odvrátilo až takmer 40%
jej voličov z uplynulých volieb. Títo voliči by sa v pomerne veľkej miere presunuli k
strane Sloboda a Solidarita, s menším percentom to však platí aj opačne. Strana
SMER-SD by v Banskej Bystrici stratila vyše 22% svojich voličov z uplynulých volieb.

Okresná rada Smeru na záver roka
Členovia a sympatizanti strany SMER – SD už každoročne očakávajú že okresná
rada v závere roka pripraví vianočnú kapustnicu a v družných rozhovoroch sa ukončí
kalendárny rok. Aj 28. decembra 2011 okresný predseda Peter Pellegrini s okresnou
radou a krajskou predsedníčkou Janou Laššákovou pozdravili viac ako 200
účastníkov stretnutia. Okresný predseda Peter Pellegrini vo svojom príhovore
zhodnotil rok 2011 a zároveň všetkých vyzval na aktivity súvisiace s blížiacimi sa
parlamentnými voľbami. Pri chutnej kapustnici dobrom vínku a ľudovej muzike
zábava pokračovala do neskorých večerných hodín.

Strana Smer na Fončorde
Poslanci z najsilnejšieho poslaneckého klubu SMER-SD za volebný obvod Fončorda
– Ladislav Topoľský Martinovi Švec, Ladislav Slobodník, Peter Hudec, Pavol Legíň a
Peter Mečiar a Daniel Karas v roku 2011 uskutočňovali projekty, ktorými skvalitňovali
životné prostredie obyvateľov mestskej časti Fončorda v Banskej Bystrici.
V čase letných horúčav v záujme ochrany zdravia dôchodcov zabezpečili pre
každého 1,5 litra minerálnej vody na deň. Pre zvýšenie bezpečnosti a pohodlia
dôchodcov sa pri penzióne Jeseň na Internátnej ulici podarilo vybudovať asfaltovú
cestu a zónu oddychu pre imobilných. Rok zakončili akciou pre dôchodcov, bol to
kultúrny večer pri príležitosti Dňa úcty k starším, kde sa dôchodcovia z penziónu
Jeseň a Senium dobre zabávali v sprievode tradičnej cimbalovej hudby. Iniciovali
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vznik nových detských ihrísk. Zatiaľ sa podarilo vybudovať ihriská na uliciach Tulská,
Mládežnícka, Slnečná a THK. Plánujú určite pokračovať v budovaní nových
športových a relaxačných areálov a chcú poskytnúť pomoc pri rekonštrukcií ihrísk pri
základných školách na Moskovskej a Spojovej ulici.” Vyasfaltovanie zdevastovanej
cesty bolo úspechom poslancov. Vyše 15 rokov obyvateľov Fončordy trápila
zdevastovaná cesta do areálu zdravia v blízkosti Oremburskej ulice a to nielen vtedy,
keď zapršalo a z tejto cesty sa na niekoľko dní stal súvislý pás blata, prerušovaný
často až niekoľko metrovými mlákami, čo robilo túto cestu úplne neprechodnou.
Keďže sa jedná o vyhľadávanú oblasť pre obyvateľov sídliska aj pre školy, ktorá
ponúka nie len v zime, ale aj v lete krásne lesné prostredie len niekoľko minút
chôdze od panelákov, problém vyriešili k spokojnosti všetkých. Teraz už možno k
areálu zabehať aj bezprostredne po daždi. S týmto areálom sú do budúcnosti aj
ďalšie plány, ktoré umožnia naplno využiť potenciál tohto krásneho prostredia.”
Poslanec Daniel Karas sa zasadzoval za bezpečnejšie Štiavničky - v médiách
bilancoval ich poslaneckú činnosť ich takto : “Problémom, ktorý trápil viacerých
obyvateľov Fončordy, boli rozbité a nebezpečné schody na Štiavničkách, v blízkosti
futbalového štadióna. Tieto schody boli doslova v katastrofálnom stave viac než 10
rokov, čo sa nám konečne podarilo napraviť ich kompletnou rekonštrukciou. Aby boli
tieto schody ešte bezpečnejšie, plánujeme na tento rok inštalovať popri schodoch
verejné osvetlenie. Sme presvedčení a občania nám určite dajú za pravdu, že takto
predídeme kriminalite a zraneniam, ku ktorým na týchto schodoch dochádzalo
pomerne často. Ďalším problémom, ktorý bol potenciálnou hrozbou pre zdravie
obyvateľov, najmä z ulice Trieda Hradca Králové, bol starý, skoro rozpadnutý mostík
cez Tajovský potok, cez ktorý sa dalo dostať k ihrisku s bežeckou dráhou pod
internátmi na Tajovského ulici. Ten sa nám podarilo odstrániť a nahradiť novým,
ktorý je väčší a spĺňa bezpečnostné podmienky.“
SDKÚ-DS v Banskej Bystrici
Prezídium strany zrušilo miestny zväz SDKÚ v Banskej Bystrici. Dôvodom je
nefunkčnosť a porušenie pravidiel politickej zodpovednosti. Prezídium strany SDKÚDS v pondelok 11.apríla 2011 zrušilo 9 miestnych zväzov, medzi nimi aj ten
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banskobystrický. Miestny zväz SDKÚ-DS v Banskej Bystrici vedie podnikateľ
Stanislav Rajnoha. Zväz má na odvolanie pätnásť dní. Nikto z miestnych
predstaviteľov SDKÚ-DS o tomto probléme nechce komunikovať s novinármi, keďže
ešte nejde o definitívne rozhodnutie. Vyjadrovať sa vraj môže iba hovorca strany.
Musíme si teda počkať, ako skončí odvolacie konanie na straníckom súde. Podľa
regionálnych predstaviteľov SDKÚ-DS by do 30 dní mali zvolať tlačovku, na ktorej
budú informovať nielen o tejto nepríjemnej situácii v krajskom meste, ale vyjadria sa
aj k pôsobeniu nového banskobystrického primátora Petra Gogolu. Toho SDKÚ-DS
podporila v novembrových komunálnych voľbách v rámci pravicovej koalície.
Špekuluje sa, či práve podpora Gogolu nie je v prezídiu strany vnímaná ako
porušenie pravidiel politickej zodpovednosti. V kampani sa vzdal v jeho prospech
kandidát SDKÚ-DS a zároveň krajský predseda tejto strany Martin Baník. Baník je
dokonca aj členom prezídia SDKÚ-DS. Do 31-členného mestského zastupiteľstva v
B. Bystrici sa napokon dostali iba traja poslanci SDKÚ-DS: Martin Turčan, Katarína
Čižmárová a Ján Chladný. Tí tvoria najmenší poslanecký klub, z ktorého si primátor
Gogola vybral viceprimátorku Čižmárovú.

Sto dní zmeny na Radnici pohľadom Banskobystrickej alternatívy
Členovia

Banskobystrickej

alternatívy

(BBA),

klubu

nezávislých

poslancov

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici predstavili dňa 1. apríla 2011 odpočet
svojej práce po prvých 100 dňoch poslancovania vo funkčnom období 2011 - 2014.
Pri tejto príležitosti sa zároveň vyjadrili k práci nového primátora Mesta Petra Gogolu,
ako aj k vzťahom k

ostatným poslaneckým klubom pôsobiacim v Mestskom

zastupiteľstve (MsZ).
V úvode sa členovia klubu opätovne poďakovali Banskobystričanom za 11 260
hlasov odovzdaných pre BBA v komunálnych voľbách v decembri 2010. Z 12
nezávislých poslaneckých kandidátov BBA uspeli siedmi.
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Sedemčlenný poslanecký klub BBA je aktuálne druhým najväčším zoskupením
v rámci banskobystrického MsZ. Najväčším je sedemnásťčlenný klub Smer - SNS HZDS.
Klub BBA je otvorený spolupracovať s každým slušným zoskupením a jednotlivcom v
MsZ. Klub podporuje nového primátora mesta Petra Gogolu, pretože jeho predstava
o rozvoji Mesta ako o centre turizmu a kultúry, ktoré zároveň zodpovedne
a priehľadne hospodári s verejným majetkom, má podstatné prieniky s predstavou
BBA. Klub BBA však vyjadril nespokojnosť s faktom, že vedenie Mesta prijalo na
Radnici veľvyslanca Iránskej islamskej republiky, a tiež, že umožnilo v Radničných
novinách 4/11 bezplatnú politickú reklamu pre klub SMER - SNS - HZDS.
BBA má štandardné pracovné vzťahy s ostatnými troma poslaneckými klubmi (Smer
- SNS- HZDS, SDKÚ-DS, Klub nezávislých poslancov). Najbližším spolupracovníkom
klubu je nezaradený poslanec MsZ Pavol Bielik a príležitostne aj zástupcovia Klubu
nezávislých poslancov a viceprimátorka Mesta Katarína Čižmárová. Naopak, BBA sa
zatiaľ nestotožňuje s robustnou politikou opozičného klubu SMER - SNS - HZDS.
V roku 2011 zomreli významné osobnosti
Zomrel Andrej Bystran
8. januára 2006 v Banská Bystrici zomrel Andrej Bystran, slovenský operný spevák.
Spev študoval súkromne. Začínal ako divadelný ochotník. Roku 1951-58 člen činohry
a neskôr spevohry DJZ v Prešove, od 1959 sólista Opery DJGT v Banskej Bystrici.
Venoval sa aj koncertnej činnosti. Narodil sa 13. augusta 1925 v Henckovciach.

Zomrel Jozef Kubiš (2. 6. 1930 - 25.6. 2011)
25. júna 2011 zatvoril svoju životnú zbierku krásnych pohľadníc a pohľadov na
bystrický i okolitý svet učiteľ, hudobník, zberateľ pán Jozef Kubiš.
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Narodil sa v Banskej Bystrici pred osemdesiatjeden rokmi. Svoju lásku k nej vložil do
budúcnosti, do výchovy a vzdelávania mládeže, to bolo jeho povolanie. Do
prítomnosti, v ktorej ako muzikant rozdával radosť z dobrej hudby. Do minulosti,
z ktorej ako zberateľ a majiteľ desiatok tisíc pohľadníc a fotografií mesta uchoval
obrazové spomienky na minulú tvár a atmosféru života mesta

Rudolf Baláž (* 20. november 1940, Nevoľné – † 27. júl 2011, Banská Bystrica bol
diecézny biskup banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy. V rokoch 1958 až 1963
študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 1963. Od roku 1963 do
roku 1970 pôsobil ako kaplán vo farnostiach v Brezne, v Krupine, vo Vrútkach, v
Kláštore pod Znievom a vo Vrícku. V roku 1970 bol vymenovaný za správcu farnosti
v Pitelovej,[1] ale už nasledujúci rok mu štátny režim odobral súhlas vykonávať
kňazské povolanie a až do roku 1982 pracoval ako robotník. V tomto období
zorganizoval vo svojej rodnej obci stavbu nového kostola. V roku 1982 sa vrátil do
pastorácie ako správca farnosti Turčiansky Peter, kde pôsobil až do roku 1990; 14.
februára 1990 bol menovaný a 19. marca 1990 bol vysvätený kardinálom Tomkom za
diecézneho biskupa banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy. Od 13. apríla 1994
do 31. augusta 2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska.
Zomrel 27. júla 2011 na následky krvnej embólie pri pracovnom stretnutí vo svojom
sídle v Banskej Bystrici. Na poslednú cestu ho vyprevadili tisíce ľudí, stovky kňazov a
zasvätených, desiatky cirkevných hodnostárov a jeho rodina v stredu 3. augusta
2011 v Banskej Bystrici vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Pohrebné
obrady a pohrebnú sv. omšu vykonal v Banskej Bystrici ako aj v Nevoľnom Mons.
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský
arcibiskup metropolita. Po jeho smrti bol dočasne za administrátora diecézy zvolený
Mons. Marián Bublinec, ktorý bol aj generálnym vikárom.
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Zomrel kňaz Banskobystrickej diecézy Štefan Piecka
Vo veku 92 rokov zomrel v stredu 30. novembra 2011 kňaz Banskobystrickej diecézy
Štefan Piecka. Od roku 1993 prednášal Nový zákon, ako aj biblické jazyky hebrejčinu
a gréčtinu na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne. Pohrebné obrady
spojené so svätou omšou slúžil Mons. Marián Bublinec, banskobystrický diecézny
administrátor v pondelok 5. decembra o 13.00 h v Kostole Premenenia Pána v
Liskovej pri Ružomberku. Biskupský úrad v Banskej Bystrici a smútiaca rodina v
duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie prosili o modlitbu za zosnulého.
Štefan Piecka sa narodil 24. augusta 1919 v Liskovej. Kňazskú vysviacku prijal 19.
januára 1947 v Banskej Bystrici. Jeho prvé pastoračné pôsobisko v roku 1947 bola
Detvianska Huta, kde bol kaplánom. Ako kaplán pôsobil počas rokov 1948 - 1959 vo
farnostiach Partizánske, Brezno, opäť Detvianska Huta, Handlová, Chrenovec,
Vrútky, Nová Baňa a Kremnica. Od roku 1964 bol farským administrátorom v
Trubíne, v nasledujúcich rokoch bol farským administrátorom v Janovej Lehote,
Dobrej Nive, Tŕní, Zvolene, Sliači. Od roku 1967 bol členom liturgickej komisie. Od
roku 1993 prednášal Nový zákon, ako aj biblické jazyky hebrejčinu a gréčtinu na
Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici - Badíne. Od roku 1996 bol na zaslúženej
penzii. Posledné roky života prežil v komunite kňazov v Charitnom dome v Beckove.
Zomrel banskobystrický olympionik - biatlonista Vítězslav Jureček
Vo veku nedožitých 51 rokov po ťažkej chorobe dňa 18.5. 2011 prehral svoj posledný
boj Vítězslav Jureček. Narodil sa 25. mája 1960 v Šumperku v Čechách. Športu sa
venoval už od detstva. Začínal v klube TJ SOKOL Štíty. V roku 1979 bol v DUKLE
Banská Bystrica zaradený do družstva biatlonu. Po ukončení športovej kariéry
pôsobil v Banskej Bystrici. Medzi najlepšie výsledky jeho kariéry patrí 4. a 6. miesto
na MS juniorov v Sarajeve v roku 1980, 1. miesto na Majstrovstvách ČSSR v rokoch
1980, 1981 a 1984, 6. miesto vo Svetovom pohári vo Švajčiarsku v roku 1982, 10.
miesto na Majstrovstvách sveta v Minsku-Raubičí v roku 1982 a 13. miesto na ZOH v
Sarajeve v roku 1984.

89

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Zomrel Karol Benický
Dňa 2. augusta 2011 zomrel vo veku 71 rokov v Prahe po dlhej a ťažkej
chorobe československý fotograf Karol Benický. Narodil sa v roku 1940. Bol
umelecký fotograf, nakladateľ, dizajnér, iniciátor humanitárnych projektov, zakladateľ
Medzinárodného knižného majálesu Zlatá Praha (1995) a cestovateľ. Bol autorom
mnohých výstav a fotopublikácií. Žil a tvoril v Prahe a Banskej Bystrici. Medzi jeho
významné ocenenia patrí napríklad 1.cena na IX. medzinárodnom fotosalóne vo
Vítkoviciach v roku 1979.V roku 1983 na II. svetovom bienále krajinárskej fotografie v
Sydney získal 1.miesto a zlatú medailu FIAP. V roku 2002 získal Karol Benický v
Bruseli cenu Európskej únie umenia za umeleckú tvorbu. V roku 2002 získal Výročnú
cenu Masarykovej akadémie umenia v Prahe za umeleckú tvorbu. V roku 2010 mal
veľkú výstavu k svojim 70- tim narodeninám v Trnave v Malej synagóge. Česť jeho
pamiatke. Karol Benický vydal publikácie: 1973 - Krajina Detvou volaná, 1980 Rodná
zem,1983- Vrchársky chlieb, 1985- Veľký spev, 1990- Praha - Paríž,2000 Veličenstvo kôň, 2003 - Číňania na prelome tisícročia, Zlatá Praha, Země česká,
domov muj, 2004 – Noví Európania, 2005 - Ľudia z hôr krajina, Zátišia, Črty z ciest,
2006 - Ľudská rodina, Ľudia ľuďom Praha v obrazoch, 2007-Česká republika v
obrazoch , Ľudský svet, 2008 - Číňania v čase olympijskom. A to všetko v spolupráci
so synom Matúšom Benickým, umeleckým fotografom . Galeristom Karola Benického
je Norbert Šlachta.

Zomrel Vladimír Kulich
22.10.2011 v sobotu vo veku 61 rokov zomrel Vladimír Kulich, ktorý dlhodobo pôsobil
v štruktúrach slovenského futbalového klubu Dukla Banská Bystrica. "Odišiel človek,
ktorý bol celou svojou bytosťou a dušou duklista, pre Duklu odpracoval skoro 41
rokov a dnes sme si istí, že spoločne s Peťom Dzúrikom a ostatnými máme o
jedného fanúšika v nebi viac," uviedol pre oficiálnu internetovú stránku klubu
generálny riaditeľ banskobystrického klubu Tomáš Geist.
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II. HOSPODÁRSKY ŽIVOT

Rok 2011 bol poznačený globálnou ekonomickou krízou, šetrením verejných financií,
problémami v bankovom sektore a celkovou neistotou v ekonomicko -hospodárskych
pomeroch.

Ministri o daňovom riaditeľstve, aj o budovaní R1
Letisko Sliač v júni 2011 slávnostne odovzdali do užívania na civilné účely za účasti
ministra dopravy Jána Figeľa a šéfa rezortu obrany Ľubomíra Galka. Minulotýždňovú
návštevu prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR Jána Figeľa na strednom Slovensku využil na rokovanie aj primátor Peter
Gogola. Počas rozhovoru opätovne tlmočil ministrovi výhrady, ktoré Banská Bystrica
spolu s Ružomberkom zadefinovali aj v nedávnom otvorenom liste. Pre obe
stredoslovenské mestá je presun výstavby trasy R1 v úseku Banská Bystrica Slovenská Ľupča - Ružomberok, na bližšie nešpecifikovaný termín druhej polovice
tohto desaťročia, neprijateľný.
Ďalšou z aktuálne diskutovaných tém týchto dní, dotýkajúcich sa Banskej Bystrice, je
rozhodnutie presťahovať Daňové riaditeľstvo z nášho regiónu do Bratislavy. V tejto
súvislosti už primátor Peter Gogola telefonicky kontaktoval ministra financií Ivana
Mikloša. Podľa predbežných informácií sa ich osobné stretnutie zamerané na
spomínanú tému uskutoční koncom tohto týždňa.
O podpore pravicových strán a možnostiach pomoci pri riešení aktuálnych problémov
Banskej Bystrice hovoril primátor Peter Gogola na neformálnom stretnutí aj s
premiérkou Ivetou Radičovou koncom minulého týždňa. Predsedníčke vlády zároveň
primátor Gogola adresoval pozvanie na prvú oficiálnu návštevu Banskej Bystrice.
Víziu rozvoja a smerovania mesta Banská Bystrica, so zameraním na budovanie
mesta ako centra cestovného ruchu, prednesie primátor Peter Gogola na najbližšom
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zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 21. júna 2011.
„K tomu, aby sa z nášho Mesta pod Urpínom stalo dynamicky sa rozvíjajúce centrum
turizmu, potrebujeme naštartovať nielen vnútorné zdroje, ale mať vytvorené aj
vhodné podmienky z pohľadu regionálneho i celoslovenského. Moje rokovania s
ministrami dopravy či financií smerujú práve k snahe zlepšiť podmienky Banskej
Bystrice pre jej rozvoj“, konštatuje primátor Peter Gogola.

S vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, ktorý v tomto polroku predsedá Združeniu
K8, sa 12.7. stretol s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským. Predmetom ich
rokovania bola pripravovaná novela zákona 416/2001 Z. z. a súvisiacich právnych
predpisov o prechode kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky. „Ako primátori krajských miest sme prejavili záujem participovať na
procese pripomienkovania tejto, pre územné samosprávy dôležitej legislatívy. Viktor
Nižňanský následne ponúkol združeniu K8 dve pozície vo svojej pracovnej skupine
zaoberajúcej sa novelou kompetenčného zákona. Predseda K8 a riaditeľ kancelárie
združenia K8 budú pravidelne prizývaní na rokovania a môžu sa podieľať na
pripomienkovaní materiálu, o ktorom by mala v auguste rokovať vláda“, informoval po
stretnutí s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským primátor Banskej Bystrice
Peter Gogola.
Združenie K8, ktoré zastupuje približne jeden milión dvestotisíc občanov Slovenska,
obhajuje záujmy krajských miest a ich obyvateľov. Členovia združenia majú ambíciu
aktívne vstupovať do diskusie o kľúčových rozhodnutiach vlády SR, Národnej rady
SR i ďalších orgánov, ktoré majú dopady na fungovanie samospráv, ale aj na životy
občanov a miest v čo najširšom meradle.
Členovia Združenia krajských miest K8 požadujú adekvátny priestor pri tvorbe
opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom vyhnúť sa prípadným problémom pri ich
implementácii v praxi, alebo neprimeraným zásahom do kompetencií samospráv.
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Rakúski partneri v Banskej Bystrici o možnostiach financovania
Podujatie pod názvom Realizácia stavebných projektov a infraštruktúry a možnosti
financovania pre obce sa 15.6. konalo v priestoroch historickej Radnice na Námestí
SNP v Banskej Bystrici. Hlavným organizátorom stretnutia, na ktorom sa
prezentovalo jedenásť rakúskych firiem a spoločností, bolo Obchodné oddelenie
Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku. Pozvaným hosťom, primátorom a
starostom z banskobystrického regiónu sa prihovoril obchodný radca Rakúskeho
veľvyslanectva Patrick Sagmeister. Primátor hostiteľského mesta Peter Gogola
hovoril pred rakúskymi partnermi aj o možnostiach investovania v Banskej Bystrici.
„Som rád, že najnovšie informácie z oblasti podpôr, financovania a realizácie
projektov boli za účasti predstaviteľov zahraničných podnikateľských subjektov
prezentované práve v Banskej Bystrici. Vítam iniciatívu rakúskych firiem z oblasti
stavebníctva a infraštruktúry prezentovať ich aktivity. Som presvedčený, že podobné
stretnutia pomôžu nadviazať a prehĺbiť naše obchodné vzťahy“, konštatoval po
stretnutí primátor Peter Gogola.
Súčasťou včerajšieho podujatia boli firemné prezentácie rakúskych spoločností z
oblasti

stavebníctva,

odpadového

hospodárstva,

ekológie,

poradenstva,

komunálnych služieb pre samosprávy a pod. Program uzavreli prezentácie
Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Banská Bystrica.

Doprava
Verejná doprava
Mestská doprava v Banskej Bystrici je osobitná dvoma dopravcami. Dopravný podnik
mesta Banská Bystrica poskytuje trolejbusovú dopravu (linky 1-8), SAD Zvolen
zabezpečuje autobusové linky MHD (20-100). V rámci obvodu MHD je možné použiť
aj prímestské linky za MHD ceny a doklady.
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Autobusová stanica kde zastavujú diaľkové linky je vo výstavbe od roku 1983, v roku
1990 bola prerušená stavba časti so zázemím. V máji 2012 sa opäť diskutuje o
dostavaní tejto časti. Rakúsky investor v zámere dopravno-obchodné centrum,
stanicu však musí najprv získať od SAD Banská Bystrica. V pláne je aj prepojenie
autobusovej stanice na susediacu železničnú stanicu. Dočasná autobusová stanica
bude pravdepodobne v priestore parkoviska na Uhlisku. Investor prejavil záujem v
roku 2011, podľa primátorových slov sa má stanica otvoriť v roku 2013.
Železničná doprava
Banská Bystrica sa nachádza na križovatke trate Zvolen – Vrútky, ktorá je v úseku
Zvolen - Banská Bystrica elektrifikovaná a trate Banská Bystrica – Červená Skala,
ktorá elektrifikovaná nie je. Všetky tri trate sú jednokoľajné.
Cestná doprava
Banská Bystrici leží na križovatke viacerých cestných ťahov. Z juhu je napojená na
R1 a I/69 (smer Zvolen), z východu na I/66 (smer Brezno) a zo severu na I/59 (smer
horský priechod Donovaly). Mestom prechádza viacero ciest druhej a tretej triedy. Od
apríla 2009[10] sa stavia Severný obchvat mesta ako pokračovanie trasy R1. Jeho
trasa vedie z cesty I/59 v mestskej časti Karlovo, prechádza medzi centrom mesta a
mestskou časťou Sásová a napája sa na cestu I/66 smerom na Brezno. Diaľková
doprava v smeroch Zvolen-Brezno a Ružomberok-Brezno sa tak vyhne centru mesta.
Obchvat bude mať dĺžku 5,672 km. Výstavba je realizovaná firmou Granvia
Construction ako súčasť public-private partnership (PPP) projektu R1.[11]. Ďalej je
plánované pokračovanie R1 smerom na Slovenskú Ľupču a cez hrebeň Nízkych
Tatier do Ružomberka.
Cyklistická doprava
Od 22. júna 2012 premáva cyklobus z mesta na Králiky a Kráľovu studňu vo Veľkej
Fatre. Cestovné je 1€, dopravu dotuje samospráva mesta a Banskobystrický
samosprávny kraj.

Premávať bude počas letných

víkendov a

sviatkov. [13]
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Vybudovanie a rozšírenie cyklotrás je súčasťou Rozvojového programu mesta na
roky 2008 - 2010 - 2014.
Letecká doprava
Neďaleko mesta sa nachádza medzinárodné Letisko Sliač. V roku 2011 bol
rekonštruovaný terminál letiska

Konferencia Európske bankovníctvo o kríze
Dňa 24. 3. 2011

uviedol na konferencii Európske bankovníctvo, súčasnosť

a budúcnosť Valér DEMJAN z Bankovního institutu vysoká škola (BIVŠ),že finančná
kríza radikálne zmenila podobu trendov v akvizíciách a fúziách v európskom
finančnom sektore. Ak by nebolo nutné v štvrtom kvartáli roka 2010 zachraňovať
írske banky, tak by aktivity vo fúziách a akvizíciách klesli na najnižšiu úroveň za
posledných 10 rokov. Pritom, ešte v roku 2009 bola najväčším investorom v sektore
britská vláda, kvôli jej aktivitám na záchranu bánk. Kým v rokoch 2008 a 2009 bol
verejný sektor nútený masívne investovať do záchrany bánk, v roku 2010 sa
akvizície a fúzie takmer zastavili. „V roku 2010 dosiahol objem fúzií a akvizícií
v európskom finančnom sektore 50 miliárd €, čo je o 30 miliárd menej ako v roku
2009. Pritom až 46 miliárd boli súkromné zdroje,“ Väčšiu angažovanosť súkromného
sektora v budúcnosti môže podľa Demjana zabrzdiť avizované zavedenie bankovej
dane. „Výraznejšie zaťaženie bankového sektora v eurozóne bude ohrozovať apetít
investorov smerovať kapitál práve do európskeho bankového sektora,“ dodal
Demjan. Rozhodujúcim hráčom na poli fúzií a akvizícií sa môže v budúcnosti stať
región juhovýchodnej Ázie, ktorý dokázal naakumulovať vysoké devízové rezervy.
Tie len v prípade Číny dosahujú približne 3 bilióny dolárov. „Devizové rezervy sú
voľne disponibilné zdroje, ktoré budú rozhodovať o budúcnosti svetovej ekonomiky,“
povedal na konferencii Juraj SIPKO, poradca guvernéra NBS. Fúzie a akvizície sa
môžu realizovať prostredníctvom štátnych rezervných fondov týchto krajín, z ktorých
približne štvrtinu drží Čína. „Tieto fondy už neskupujú len podniky v Afrike, či
Latinskej Amerike, ale aj v ekonomicky vyspelých štátoch,“ uviedol Sipko. Témou
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konferencie bola aj budúcnosť európskeho bankovníctva. Podľa zástupca guvernéra
NBS v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky Karola MRVU sa ešte stále
nedá povedať, že finančná kríza je definitívne za nami a nedá sa tvrdiť ani to, že sa
v budúcnosti nebude opakovať. Úlohou dohľadu nad finančným trhom tak bude, aby
ku krízam dochádzalo v čo najmenšej miere a ich závažnosť bola čo najnižšia. „Trh
vždy vymýšľa nové produkty a regulácia sa mu musí prispôsobovať. Neexistuje
systém, ktorý by zabezpečil, aby v budúcnosti už žiadna kríza nevypukla,“ uviedol
Karol Mrva. Konferenciu Európske bankovníctvo, súčasnosť a budúcnosť organizoval
Bankovní institut vysoká škola, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Cieľom
vedeckej konferencie bolo predstaviť prebiehajúce trendy v európskom bankovníctve
a bankopoisťovníctve s dôrazom na trend zlučovania, splynutia a prevzatia inštitúcií.
„Organizovanie tohto typu konferencií je súčasťou profilácie Bankovního institutu
vysoká škola, ako plnoformátovej vzdelávacej inštitúcie, ktorá pôsobí na Slovensku
od roku 2002,“ priblížil prorektor BIVŠ pre Slovensko Jozef MEDVEĎ. V súčasnosti
škola pôsobí na slovenskom trhu na základe oprávnenia Ministerstva školstva SR,
ktoré akceptuje akreditáciu vydanú v Českej republike. „Od budúceho roku plánuje
škola fungovať aj na základe akreditácie vydanej podľa slovenského práva,“ povedal
najvyšší predstaviteľ školy na Slovensku. Tým škola získa jedinečnosť, pretože bude
môcť vydávať dva diplomy. Na konferencii predstavili aj knižnú monografiu Verejné
financie.

Vedúcimi autormi knižnej publikácie sú Jozef Medveď a Juraj Nemec.

Okrem nich sa na knihe podieľal kolektív dvanástich špičkových odborníkov na
mikroekonomické a makroekonomické aspekty verejných financií z Českej republiky
a Slovenska. Monografia je určené študentom a odbornej verejnosti. Čestná úloha
krstného otca pripadla Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi Železiarní
Podbrezová, a.s., v zastúpení Ing. Ľudovít Ihring, člen predstavenstva a riaditeľ pre
kapitálový rozvoj. BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA bol založený 14. júna
1999 ako prvá súkromná vysoká škola v Českej republike. Od roku 2002 pôsobí aj na
Slovensku, pričom uchádzačom o vysokoškolské štúdium ponúka akreditované
študijné odbory v oblastiach bankovníctva, financií, informačných technológií a
právnej administratívy. Úzko profilované a špecializované odbory ako Bankový
manažment, Elektronické obchodovanie, Informačné technológie, Oceňovanie
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majetku, Poisťovníctvo, Právna administratíva v podnikateľskej sfére, Financie či
Informačné technológie a manažment sú pre študentov jedinečnou príležitosťou
získať kvalitné vzdelanie a ľahšie sa uplatniť na trhu práce, pretože v súčasnosti nie
sú dostupné na žiadnej inej vysokej škole na Slovensku. Vlády sa prestali angažovať
vo fúziách a akvizíciách vo finančnom sektore, investície súkromného kapitálu však
môže zabrzdiť banková daň

Zmeny v tarifách cestovného v MHD
Od 1. júla 2011 začali v banskobystrickej MHD platiť nové tarifné podmienky.
Novinkou sú 30 dňové časové lístky, pričom za základný mesačný lístok zaplatí
cestujúci 20 eur a za zľavnený 10 eur. Zároveň platí, že výška cestovného za jeden
prestup pri platbe dopravnou kartou do 45 minút od nástupu je 0,10 eur. V režime
bezplatnej prepravy zostávajú deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, držiteľ preukazu
ŤZP na invalidnom vozíku a jeho sprievodca, nevidiaca osoba a pes, príslušníci
mestskej polície v uniforme, detský kočík s dieťaťom a jeden jeho sprievodca.
Novinkou

je

bezplatné

cestovné

pre

sprievodcu

dieťaťa

v

babyvaku.

Do siete MHD bude, aj na základe pripomienok verejnosti, zaradená nočná linka, na
ktorú sa vzťahuje osobitné cestovné. Pre cestujúcich občanov nad 70 rokov veku
stanovuje cenový výmer vo forme evidenčného cestovného vo výške 0,01 eur. Výška
základného cestovného hradeného v hotovosti zostáva nezmenená na úrovni 0,60
eur, základné cestovné pri platbe dopravnou kartou je 0,50 eur.

Nové trolejbusy
Devätnásť nových nízkopodlažných trolejbusov Škoda Tr 30 SOR 30. jún 2011
slávnostne odovzdali do užívania v areáli Dopravného podniku mesta Banská
Bystrica, a. s. (DPM BB). Nové vozidlá sú výsledkom projektu Náhrada autobusovej
verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica, ktorý sa realizoval
vďaka podpore Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z
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celkových výdavkov projektu na úrovni 9 773053€ bola spoluúčasť DPM BB, a.s.
410 000€. „Som rád, že po viac než dvoch desiatkach rokov vyráža do ulíc nášho
mesta

19

nových

komfortných

a

ekologických

trolejbusov.

Verím,

že

Banskobystričania budú v stále väčšej miere využívať prostriedky mestskej
hromadnej dopravy a prispejú tak nielen k plynulosti premávky v meste, ale aj k
ochrane životného prostredia. Zavedenie nových vozidiel znamená aj zníženie emisií
o 1,22 tony za rok. Slávnostné odovzdanie trolejbusov v posledný deň školského
roka vnímam aj ako možnosť vystaviť Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica
symbolické vysvedčenie, na ktorom svieti veľká jednotka“, konštatoval primátor Peter
Gogola. Cestujúca verejnosť sa od zajtra bude môcť voziť v celonízkopodlažných
vozidlách (dĺžka: 12 180 mm, prevádzková hmotnosť 10 200 kg, konštrukčná
rýchlosť 70 km/h), ktoré majú štyri dvere na nástup aj výstup, sú vybavené
informačnými tabuľami, dopytovým systémom otvárania dverí. Trolejbusy majú
rekuperáciu elektrickej energie do siete, kúrenie vodou a obsaditeľnosť vozidla je 28
miest na sedenie a 67 miest na státie. Podľa predsedu predstavenstva DPM BB, a.s.
Adriána Polónyho je dôležitý fakt, že do systému verejnej dopravy Banskej Bystrice
bolo v uplynulých dvoch rokoch investovaných cca 20 miliónov eur zo zdrojov EU. V
priebehu pol roka by vozidlový park MHD mal byť obohatený o ďalšie nové autobusy
na plynový pohon. Podľa Michala Němca, člena predstavenstva DPM BB, a.s. je
výhodou, že trolejbusy z dielne firmy Škoda Electric, a.s. Plzeň boli montované v
podmienkach banskobystrického dopravného podniku, ktorý tak disponuje aj
technickým personálom, schopným realizovať údržbu a opravu vozidiel. Od júla 2011
zaviedol Dopravný podnik mesta Banská Bystrica do systému mestskej hromadnej
19 nových moderných nízkopodlažných ekologických trolejbusov. Rozhodol

sa

zachovať výšku základného cestovného najmä preto, aby cestujúcu verejnosť
motivovali k využívaniu prostriedkov MHD. Ak sa Banskobystričania rozhodnú
vymeniť svoje osobné auto za nový moderný trolejbus, ktorý ich dovezie do centra,
prinesie to benefit nielen pre ekológiu, ale bude to zároveň znamenať pokles
enormného počtu vozidiel v centre mesta. Štatistiky uvádzajú, že denne prejde
Banskou Bystricou popri Hrone 45 tisíc motorových vozidiel. Chceme, aby sa
verejnosť pri cestovaní v rámci mesta stále viac rozhodovala radšej pre moderné
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prostriedky MHD, než pre osobné autá, konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter
Gogola.

Výstava PRO ARCH 2011
sa zaraďuje medzi najväčšiu výstavu v regióne stredného a východného Slovenska.
Je druhou najväčšou výstavou stavebníctva na Slovensku. Výstavu

v roku 2011

otvárali: vedúci služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky Peter Mach, generálny riaditeľ sekcie výstavby a
bytovej politiky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky

Pavol

Baxa,

hodnotenia a riadenia

generálny

Ministerstva

riaditeľ

sekcie

environmentálneho

životného prostredia Slovenskej republiky

Vladimír Blažíček, primátor Mesta Banská Bystrica Peter Gogola a ďalší významní
hostia. Na 14. ročníku sa zúčastnilo približne 160 vystavovateľov

Správaj sa zodpovedne! Separuj
Ročne minieme cca 40 tisíc eur za likvidáciu čiernych skládok na území mesta. Za
ušetrené peniaze by sme mohli kúpiť viac nových ekologických smetných košov.
Kam miznú naše smeti? Dokedy tu budú smeti s nami? Správaj sa zodpovedne!
Separuj! Podobné výzvy a informácie nájde návštevník v stánku, ktorým sa mesto
Banská Bystrica prezentuje 3.5. 2011 na tohtoročnej výstave PRO ARCH/ PRO
REGION/ PRO EKO 2011. Mesto pod Urpínom v dňoch 3.- 6. mája 2011 žilo
tradičnými výstavami a banskobystrická samospráva chce netradičným mottom
Dávaj bacha na Bystricu! osloviť návštevníkov svojej expozície. Prečo? Mesto
Banská Bystrica zaviedlo päť komodít separovaného zberu: papier, plasty, sklo, kovy
a biologicky rozložiteľný odpad. Napriek tomu nie všetky končia tam, kde majú.
Chceme poukázať na náklady vynaložené na odstraňovanie neustáleho neporiadku,
na nekonečné riešenie nelegálnych skládok a apelovať na disciplinovanosť našich
občanov pri triedení druhotne využiteľných surovín“, vysvetľuje primátor Peter
Gogola.
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Ak na výstave navštívite stánok Banskej Bystrice, dozviete sa nielen odpoveď na
otázku, dokedy tu budú smeti s nami, ale aj návod, čo s odpadom robiť. Vedeli ste,
že päť sklenených pohárov od zaváraním stačí na výrobu vázy na kvety, 30
plastových PET fliaš sa dá použiť na výrobu flísovej bundy a zo 670 kusov
hliníkových plechoviek sa môže stať rám na horský bicykel? Navštívte stánok mesta
Banská Bystrica na výstave PRO ARCH/ PRO REGION/ PRO EKO 2011 a dozviete
sa ďalšie užitočné zaujímavosti.

Podnik Tlačiarne BB
Celosvetový export ich výrobkov je odzrkadlením spokojnosti zákazníkov s kvalitou
výroby a ponúkaných služieb. Vysoká profesionalita pri spracovávaní zahraničných
zákaziek je podložená dlhoročnou praxou. Tento argument je dokladovaný
zoznamom krajín, do ktorých doteraz exportovali knihy.

Albánsko

Dánsko

Juhoafrická
republika

Nemecko

Švajčiarsko

Argentína

Estónsko

Kanada

Nórsko

Švédsko

Arménsko

Fínsko

Kolumbia

Poľsko

Taliansko

Austrália

Francúzsko

Kórea

Portugalsko

Ukrajina

Belgicko

Grécko

Litva

Rakúsko

USA

Brazília

Gruzínsko

Lotyšsko

Rumunsko

Bulharsko

Holandsko

Macedónsko

Rusko

Česko

Chorvátsko

Maďarsko

Slovinsko
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Mexiko

Španielsko

Ako zákaznícky orientovaná európska tlačiareň produkujúca výrobky s vysokou
pridanou hodnotou považuje za svoje poslanie podieľať sa na šírení vedomostí
a informácií.
Snaží sa pri tom o napĺňanie nasledovných hodnôt:
Ku každému produktu a službe pre zákazníka pristupuje zodpovedne a s úctou.
Vzťah so zákazníkom povyšujeme na obojstranne výhodné partnerstvo.
Postavenie na trhu buduje výlučne etickými metódami, úctou k zákonom a napĺňaním
hodnôt ako spoľahlivosť, presnosť, prijateľná cena a ústretovosť.
Najdôležitejšou devízou spoločnosti sú zamestnanci. Len jednotne orientovaným
úsilím odborne zdatných a kompetentných spolupracovníkov dosahujú úspech.
Ochranu životného prostredia považuje za jednu z prvoradých úloh. Ich snahou je
aktívne chrániť svoje okolie minimalizovaním rizík dopadov na životné prostredie
a na našich zamestnancov
Obrat spoločnosti v roku 2011

19,3 mil. €

Počet zamestnancov k 31.12.2011

362

Kongresové služby v hoteli LUX
Priekopník banskobystrického hotelierstva Hotel LUX otvoril brány pre svojich hostí
20. marca 1970. Od tých čias patrí medzi miesta, kde sa stretávali ľudia z rôznych
sfér, ktorí očakávali profesionálny servis. Vďaka výberu kvalitného personálu a
osobnému prístupu sa veľa hostí rado vracalo späť. Pre mnohých z nich sa stal Hotel
LUX druhým domovom, tzv. "domovom na cestách". Práve preto sa majitelia hotela
rozhodli vybrať si ako motto ich práce práve tento slogan a udržiavať štandard
služieb na vysokej úrovni. Mnohí spokojní zahraniční i domáci hostia sa do hotela
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Lux radi vracajú. Ponúka

možnosť prenájmu kongresových priestorov pre

organizácie, firmy, umelecké agentúry. Salón LUX je od 10. 10. 2006 k dispozícii po
komplexnej rekonštrukcii. Vynovený salón disponuje zväčšenou kapacitou a novým
technickým vybavením. Má tradíciu v poskytovaní miesta školení, prednášok,
konferencií, workshopov, svadieb, plesov, či iných pracovných a spoločenských akcií
s kompletným technickým vybavením. Ku každému klientovi sa snaží pristupovať
podľa jeho individuálnych prianí a možností. Konzultáciami s klientom pred začatím
podujatia, ako aj technickou podporou počas jeho priebehu a flexibilným prístupom
sa snaží

o hladký priebeh jednotlivých akcií. Odborný

personál je pripravený

pomôcť pri výbere a zostavovaní menu, dekorácií, vhodnej miestnosti, techniky,
sprievodného programu, atď. Štyridsať rokov je Hotel Lux je symbolom kvalitného
banskobystrického

hotelierstva a banskobystrickej tradície sobášov, plesov,

stužkových a významných hostí a dejateľov .

Lesy Slovenskej republiky
Mesto Banská Bystrica je sídlom celoslovensky najvýznamnejšieho odvetvia
hospodárstva a pokladu Slovenska – lesov.
Obchodné meno podniku: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo podniku:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Právna forma:

štátny podnik

Dátum vzniku:

01.

07. 1999

Rok 2011 hodnotil Ing. Igor Viszlai, generálny riaditeľ š.p. lesy SR
rok
rastu

2011
a

bol

pre

lesnícke

zvýšeného záujmu

odvetvie
o

na

Slovensku

drevo vyplývajúceho

obdobím

pozvoľného

z celkového

oživenia

ekonomiky. Návrat k vyššiemu dopytu zo strany spracovateľov a tým k
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spravodlivejším cenám dreva, znamenal pre štátny podnik LESY Slovenskej
republiky príležitosť na zdravý rozvoj a investovanie do zvereného majetku.
Vlaňajší rok sa zapíše do histórie štátneho podniku najmä ako obdobie s veľmi
dobrým hospodárskym výsledkom. Výsledok hospodárenia 18,6 milióna € je
o to významnejší, že ho podnik dosiahol pri výraznom medziročnom poklese
ťažby aj dodávok dreva a nebol umelo vytvorený obmedzovaním investícií či
nákladov na pestovanie a ochranu lesa. Práve naopak.
Výrazný

pozitívny

efekt

priniesli

okrem

iného

zmeny

naštartované

v

závere roka 2010. Zavedením elektronického obstarávania tovarov a služieb
sa

podarilo

znížiť

nákupné

ceny

oproti

pôvodne

plánovaným

nákladom

približne o štvrtinu. Dvojaký finančný prínos malo zavedenie elektronických aukcií na
predaj dreva. Okrem okamžitého zisku, keď oproti platnému cenníku narástli
predajné ceny o 2,5 milióna €, sa stali elektronické aukcie aj dobrým argumentom pri
rokovaní o cenách dreva na nasledujúce obdobia s dlhodobými zmluvnými partnermi.
V priemere sa vlani zvýšilo speňaženie dreva o 7 € za m3, čím v niektorých
sortimentoch dosiahli realizačné ceny hodnoty predkrízového obdobia.
Zdravý rozvoj a finančná stabilita podniku umožnili v minulom roku spustiť po dohode
s

Ministerstvom

pôdohospodárstva

a

regionálneho

rozvoja

SR

projekt

protipovodňových prác, pri ktorom LESY SR zamestnali prechodne viac ako 600 ľudí.
Desiatky kilometrov vyčistených potokov a ciest či odstránené nánosy v retenčných
nádržiach pomôžu znížiť riziko prívalových povodní najmä v podhorských oblastiach.
Priaznivé smerovanie nabral dlhoročný problém s vysokým podielom kalamitných
ťažieb. Z 4,4 milióna metrov kubických vyťaženého dreva bolo ešte stále viac ako
polovica kalamitného, no dobrým základom pre postupné znižovanie množstva
kalamitného dreva je dosiahnutý medziročný pokles nespracovanej kalamity k 31.
decembru. Podnik postupne zväčšuje podiel odolnejších zmiešaných lesov na úkor
umelo vysadených monokultúr. Príkladom je vlani dokončený projekt revitalizácie
beskydských lesov v spolupráci s poľskými lesníkmi. Postupne sa tiež rozvíja prírode
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blízke obhospodarovanie lesa v objektoch ProSilva. LESY SR hospodária takýmto k
prírode šetrným spôsobom už asi na pätine svojej výmery.
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky vznikol najmä za účelom riadneho a trvalo
udržateľného obhospodarovania lesného majetku štátu, no aj na starostlivosť o
ostatný majetok, ktorý slúži či slúžil lesnému hospodárstvu. Dlhoročnou záťažou je
tak pre podnik nevyužívaný majetok, o ktorý sa treba starať a vynakladať peniaze na
jeho údržbu. Pre zdravý rozvoj podniku bude preto nevyhnuté v budúcom období
urýchliť predaj tohto majetku.
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik boli zriadené v roku 1999 a napriek
výrazným zmenám externého prostredia vydržali v takmer identickej organizačnej
štruktúre viac ako desať rokov. Podnik bude musieť pre ďalšie obdobie prispôsobiť
organizačnú

štruktúru

novým

podmienkam,

najmä

klesajúcej

výmere

obhospodarovaných lesov a poklesu ťažby po spracovaní kalamít z ostatných rokov
Vízia podniku: „Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý
zabezpečí proporcionálne uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnotí
lesný majetok štátu.“ Poslanie podniku: „Svojou činnosťou chceme zabezpečovať
trvalo udržateľný rozvoj lesa, pracovať v prospech celej spoločnosti pri
rešpektovaní princípov ochrany životného prostredia, tradícií lesníctva a dlhodobej
prosperity podniku.“

Medzinárodný rok lesov 2011
Mesto, ako vlastník nesmierne krásnych a zachovalých lesov nachádzajúcich sa
vôkol neho, vytvárajúcich obraz, ktorý bol impulzom pre vznik historického hesla : „Za
živa v Bystrici, po smrti v nebi“ si stanovilo cieľ vážiť si zeleň, prírodu okolo nás a
hlavne naučiť občanov mesta, ako ju chrániť a spolupodieľať sa na jej vytváraní.
Tento cieľ si mesto Banská Bystrica zadefinovalo vo vypracovaní Stratégie
ekonomického rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 v realizačnom
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cieli 4.2: Zlepšovať starostlivosť o životné prostredie a racionálne využívanie
prírodných zdrojov v opatrení 4.2.8.1: Koordinovaná environmentálna výchova .
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica, ako správca zeleného bohatstva mesta Banská
Bystrica uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči občanom mesta, ako aj voči svojmu
zakladateľovi rozhodli sa vstúpiť do procesu environmentálneho vzdelávania
občanov so zameraním na lesníctvo a predkladajú túto „Koncepciu komunikácie,
propagácie a environmentálnej výchovy Mestských lesov Banská Bystrica“.
Povedomie o poslaní a význame lesov a účele ich obhospodarovania je vo verejnosti
povrchné. Lesníctvo a lesnícky stav sú v súčasnosti často spochybňované rôznymi
záujmovými skupinami od „ochranárov“ až po niektorých politikov na komunálnej a
národnej úrovni. Podobné konštatovanie platí aj pre oblasť poľovníctva. Vo
všeobecnosti je dosť málo známe za akým účelom sa lesy a zver obhospodarujú, v
čom spočíva ich hodnota. Absencia systematickej a odbornej komunikácie v sfére
obhospodarovania lesov a poľovníctva má svoje negatívne dôsledky, ktoré sú naviac
umocňované často kvalitnou prezentáciou rôznych záujmových skupín.
Valné zhromaždenie OSN prijalo koncom roku 2006 rezolúciu o vyhlásení roka 2011
za Medzinárodný rok lesov. V tlačovej správe OSN je uvedené,
zviditeľní

a

podporí

globálne

aktivity

zamerané

na

trvalo

že tento akt
udržateľné

obhospodarovanie, ochranu a rozvoj všetkých typov lesov, vrátane stromov rastúcich
mimo lesa. "Toto je otvorená výzva svetovému spoločenstvu spojiť úsilie a
spolupracovať s vládami jednotlivých krajín, medzinárodnými organizáciami a
verejnosťou s cieľom zabezpečiť, aby naše lesy boli obhospodarované trvalo
udržateľným spôsobom pre súčasné a budúce generácie," povedal Pekka Patosaari,
riaditeľ sekretariátu Fóra OSN o lesoch. Do podujatí k medzinárodnému roku lesov
2011 za zapojil aj mestský podnik Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica.

Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica
Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica hospodária od roku 1995 na výmere 7363 ha
lesných

pozemkov

. Rozprestierajú

sa

na

území

Slovenského

Rudohoria,

Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov od nadmorskej výšky
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m.n.m.

pri

rieke

2011

Hron

po

1498

m.n.m.

na

vrchu

Malá

Krížna.

Z tejto pôdy je nasledovné zastúpenie podľa kategórie lesa : lesy hospodárske 65%,
lesy osobitného určenia 10%, lesy ochranné 25%
Sklon terénu v % výmery :
sklon 0-20% je 1%
sklon 21-40% je 9%
sklon 41-50% je 18%
sklon 51% + je 72%
Z uvedených údajov je zrejmé, že hospodárenie v týchto terénnych podmienkach je
veľmi náročné a nákladné. Používané ťažbové technológie sú pri komplexnej výrobe
od ťažby, približovania a manipulácie nasledovné : 10% traktorové, 30% kombinácia
kone a traktor, 60% lanovky. Drevinová skladba ťažby decenálneho etátu je
nasledovná: ihličnaté dreviny 35% a listnaté dreviny 65%. Podiel náhodnej ťažby z
celkovej ťažby za obdobie rokov 1999 až 2007 je 12%. Územie na ktorom firma
hospodári je svojou zachovalosťou, prírode blízkou štruktúrou a tiež výskytom
chránenej dreviny tis obyčajný záujmovým územím orgánov ochrany prírody, ale aj
turisticky veľmi zaujímavým územím
Celkovo je vyhlásených 8 maloplošných chránených území o výmere 407 ha
zameraných na ochranu tisu obyčajného, tetrova hlucháňa, čeľade vstavačovitých,
duba plstnatého, zachovalých klimaxových spoločenstiev Kremnických vrchov,
kultúrna pamiatka drevený vodný žľab z 19. storočia a veľkoplošné chránené územie
NP Veľká Fatra o výmere 2164 ha.
Poslaním firmy je zosúladiť požiadavky hospodárske, spoločenské a možnosti
prírody s cieľom zhodnocovať majetok vlastníka. Tento cieľ firma zabezpečuje
prostredníctvom nasledovných výrobných činností – pestovanie, ťažba a obchod s
drevom. Všetky činnosti sú realizované dodávateľským spôsobom.
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Mestské lesy s.r.o. Banská Bystrica získali osvedčenie , že lesný majetok vyššie
uvedeného užívateľa je súčasťou certifikovaného regiónu a spĺňa podmienky pre
trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov podľa zásad definovaných v dokumentoch
„ Slovenského systému certifikácie lesov „(SFCS 1002:2004) definujúcich trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov. Cieľom je umožniť nám prístup na rozvíjajúci sa
trh s drevom certifikovaným v rámci PEFC „Program pre vzájomné uznávanie
lesných certifikačných schém“. Obchod s drevom je najvýznamnejší zdroj príjmov na
zachovanie funkcií lesov a udržanie zamestnanosti v lesníckom sektore je predaj
dreva, ktorým sa zabezpečuje okolo 79 % tržieb a výnosov pre lesné hospodárstvo
Medzinárodný rok lesov 2011oslávili lesníci mesta podujatím Orientačný beh
pre verejnosť „O pohár Mestských lesov“. V máji Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o.
pripravili podujatie Plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo, Mestské lesy Banská
Bystrica, s.r.o. v septembri v rámci lesnej

pedagogiky uskutočňovali

lesné

vychádzky spojené s distribúciou balíčkov pre deti. V septembri v rámci podujatia
Deň mestských lesov bola 24.9.2011 – III. Ročník Behu dolinou Túfna. Po celý rok
sa zúčastňovali celoštátnych seminárov a konferencií k danej tematike. Je mnoho
spôsobov, ako chrániť prírodu, les, zver zabraňovať jej ďalšiemu poškodzovaniu a
pričiniť sa ojej zveľadenie. Každý z nich však vedie len k dočasným riešeniam, ak vo
vzťahu k prírode nezmeníme svoj postoj. Ak sa podarí zmeniť myslenie ľudí a naučiť
ich, ako pristupovať k prírode tak, aby sme ju nepoškodzovali, je veľká šanca, že
zachováme alebo obnovíme hodnoty, ktoré sa nám tu doposiaľ zachovali. Výchova k
ochrane lesa, ochrane fauny a ochrane prírody všeobecne je preto jednou z
najdôležitejších činností tak ochrany prírody ako aj lesníctva a poľovníctva. Lesy sú
naše pľúca a chrám prírody. Lesy musia ochraňovať a chrániť obce a mestá,
obyvateľstvo, verejnosť, návštevníci lesov, turisti, lyžiari, skialpinisti, skalolezci,
horolezci, paraglidisti, snowboardisti, cyklisti, podnikatelia v cestovnom ruchu, žiaci a
študenti, pedagógovia, vedci, predstavitelia a zástupcovia orgánov štátnej správy,
poľovníci a rybári. Mimovládne organizácie s environmentálnym zameraním, politici,
subjekty zabezpečujúce záujmy štátu alebo regiónu (Lesné úrady, ŠOP SR,
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správcovia vodných zdrojov, správcovia sietí, správcovia komunikácií, zástupcovia
masovokomunikačných prostriedkov.
Ekonomické výsledky
Nájomné
Za rok 2011 bolo zúčtované nájomné vo výške
Za prenájom pozemkov a budov Mestu Banská Bystrica
Za prenájom nebyt. priestorov Mestu B. Bystrica

313 817,34 € z toho:
299 707,23 €
5 645,60 €

a prenájom pozemkov na právo poľovníctva Slov. pozemkovému fondu
Za prenájom pozemkov na právo poľovníctva Lesom SR
Za výkon práva poľovníctva Mestu B. Bystrica

110,50 €

51,00 €
8 303,01€

Dozorná rada podniku: JUDr. Peter Púchovský, JUDr. Tibor Bandzi, Ing. Blažej
Možucha, Ing. Tomáš Novanský, MUDr. Ladislav Slobodník, MUDr. Peter Hudec, Bc.
Jakub Gajdošík, MUDr. Michal Bucek, Ľubomír Motyčka, Viera Dubačová, Pavol
Bielik, Ing. Beata Hirt, Ing. Márius Mika, Ing. Igor Cmarko, Ing. Dušan Jankovský, Ing.
Milan Lichý, Ing. Miroslav Bancík, Ing. Roman Rosiar, Ing. Július Abrahám CSc,
MUDr. Vladimír Baláž, Ing. Mojmír Haško, Ing. Pavel Katreniak, Ing. Alena Kúdelová,
Ondrej Kvasna, Vladimír Mrázik, PhDr. Igor Presperín, Ing. Pavol Sabo, Bc. Ján
Ľupták, Štefan Babjak, Bc. Andrej Refka, MUDr. Pavol Legíň, Ing. Ján Šabo, PhDr.
Marcel Pecník, Jaroslav Kuracina, Ing. Martin Turčan

Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica
Ťažisková činnosť ÚHA mesta Banská Bystrica v roku 2011 bola zameraná na
spracovanie a zabezpečenie prerokovania nového ÚPN mesta Banská Bystrica a na
vytváranie územnotechnických a legislatívnych predpokladov podmieňujúcich rozvoj
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mesta prostredníctvom permanentnej aktualizácie základných územnoplánovacích
dokumentov mesta ( ÚPD ) a spracúvaním územnoplánovacích podkladov ( ÚPP ).
Paralelne s riešením úloh v oblasti územnoplánovacej problematiky bola
činnosť ÚHA ďalej zameraná tvorbu geoinformačného systému (GIS) mesta.
Ďalšou nemenej dôležitou činnosťou je odborná koordinačná činnosť spojená
s operatívnym posudzovaním investičných zámerov na území mesta.
Prioritné úlohy zabezpečované a riešené v roku 2011 boli zamerané na:
Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica - koordinačné rokovania nad rozpracovanosťou,
verejné prerokovanie návrh
Aktualizácia súčasného ÚPN aglomerácie Banská Bystrica, v rámci ktorej boli
vypracované zmeny a doplnky, zabezpečené prerokovanie, dopracovanie a
kompletovanie materiálov do MsR a MsZ
Aktualizácia ÚPN CMZ Banská Bystrica – zabezpečenie odbornej pomoci pri
vyhotovovaní zmien a doplnkov a obstarávanie pri zmenách a doplnkoch
urbanistické štúdie - obstarávanie
Spravovanie digitálnej technickej mapy mesta súvisiace s odpredajom a zmluvným
zabezpečovaním pri odpredaji, preberanie a kontrola aktualizačných podkladov.
GIS mesta – úprava podkladov na zapracovanie do vytvoreného GIS systému,
zmluvné zabezpečenie údajov z katastra nehnuteľností a výber spracovateľa dát,
doplnenie dát – uličný systém.
Vypracovanie a posúdenie zadávacích dokumentov UŠ obstarávanie ÚPD, ÚPP
a ich aktualizácia
A) Nový ÚPN mesta Banská Bystrica
spolupráca na spracovaní Návrhu ÚPN mesta Banská Bystrica
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Činnosti spojené s obstarávaním Návrhu ÚPN – M Banská Bystrica – návrh II
-

verejné prerokovanie

informatívne správy do MsZ o procese spracovania a prerokovania návrhu

B) ÚPN aglomerácie Banská Bystrica a ÚPN Z Banská Bystrica

ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIX. etapa Rudlovský potok, Kotva
činnosť obstarávania spojená s vyhodnotením pripomienok a prípravou materiálu do
MsR a MsZ
ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXVIII. etapa Pamätník SNP – Múzeum
zbraní
činnosť obstarávania spojená so zverejnením a vyhodnotením pripomienok
C) ÚPN CMZ Banská Bystrica
ÚPN-CMZ BANSKÁ BYSTRICA ZMENY A DOPLNKY NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA
Spracovanie Zmien a doplnkov, činnosť obstarávania spojená so
zverejnením, vyhodnotením pripomienok a prípravou materiálu do MsR a MsZ.
ÚPN CMZ Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky funkčná zóna D
Činnosť obstarávania spojená s vyhodnotením pripomienok a prípravou materiálu do
MsR a MsZ
D) ÚPN Z Pršianska Terasa - Banská Bystrica
ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica Zmeny a doplnky územnej lokality A1
Činnosť obstarávania spojená s vyhodnotením pripomienok a prípravou materiálu do
MsR a MsZ
E) Urbanistické štúdie
UŠ Botanická záhrada, Banská Bystrica
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Vypracovanie štúdie riešenia
UŠ Park Internátna, Banská Bystrica
Vypracovanie štúdie riešenia
UŠ Banská Bystrica – Uľanka
Vypracovanie štúdie riešenia
UŠ rekonštrukcia Domu Kultúry a Dotvorenie Námestia Slobody
Činnosť obstarávania spojená s vyhodnotením pripomienok
F) Zadávacie dokumenty k ÚPD a ÚPP a spracovanie podkladov
Zadávacie podmienky ZaD Pršianska terasa lokality B2 B4 B5 C1 D1 D2 G F
Zadávacie podmienky ZaD Pršianska terasa lokality A1
Zadávacie podmienky ZaD ÚPN CMZ blok 2
Zadávacie podmienky ZaD ÚPN CMZ blok 4
Zadávacie podmienky ZaD ÚPN aglomerácie Banská Bystrica – Pamätník SNP
Zadávacie podmienky k Urbanistickej štúdii Dom kultúry

Podklady
Lesoparky - Urpín, Sásová
Za krajšie mesto
spracovanie Ideových projektov, architektonických štúdií a stratégií súvisiacich
s rozvojom mesta

Krajské tenisové centrum lokality pre umiestnenie KTC Banská Bystrica
Vyhľadávacia štúdia lokalít pre umiestnenia Detského dopravného ihriska
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Kynologické centrum - lokality umiestnenia
Skate park - lokality umiestnenia
Parčík Medokýš - Štiavničky
Mestský park - anketa
Parčík Mládežnícka - Okružná
Pozemky vo vlastníctve mesta užívané tretími osobami
Program rozvoja bývania Banská Bystrica – aktualizácia - Návrh koncepcie rozvoja
bývania, prerokovanie a príprava materiálu do MsR a MsZ
Delimitácia organizácie ZAaRES - schéma lokalitného programu

Ostatné súvisiace činnosti
výstava študentských prác - Bánoš - Lom Kostiviarska
prednášková činnosť k UPD a UPP

Záhradnícke a rekreačné služby mesta
O činnosti organizácie Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) sa objavuje
zmienka v Kronike mesta po prvý krát. To je dôvod pre niekoľko základných
informácií o činnosti organizácie.
ZAaRES je príspevková organizácia, zriadená v zmysle zriaďovacej listiny,
vydanej Mestským zastupiteľstvom Banská Bystrica dňa 01.12.1964. Na pôde mesta
teda funguje už takmer 50 rokov. 1. mája 2011 bol do funkcie riaditeľa organizácie
schválený Mestským zastupiteľstvom Ing. František Krč, ktorý bol v riadiacej pozícii
organizácie už v období rokov 1976 – 2007. Organizácia mala k 31.12.2011 102
stálych zamestnancov. Hlavným obsahom činnosti je odborná práca na úseku údržby
a výsadby verejnej zelene na plochách vo vlastníctve, resp. nájme v intraviláne
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mesta Banská Bystrica o celkovej výmere 288 ha. Do roku 2008 bolo v správe mesta
aj Mestské kúpalisko a do roku 2010 aj Mestská plaváreň. Časť názvu organizácie
„rekreačné služby“ rozhodnutím Mestského zastupiteľstva o odobratí uvedených
prevádzok tak stratila svoj zmysel. Hlavnou náplňou ostáva realizácia a údržba
sadových úprav – záhrad, predzáhrad, parkov, reprezentačných plôch, údržba
trávnikov počas celého vegetačného obdobia, odpredaj okrasných drevín a odborné
ošetrenie drevín a starostlivosť o detské ihriská. V rámci organizačnej štruktúry sú
vytvorené strediská tak, aby obsiahli celé mesto Banská Bystrica – Sásová, Centrum
– mesto, Radvaň, Podlavice.
Činnosť organizácie sa počas ročných období opakuje. Vykonávajú sa výruby
a ošetrovanie stromov v čase vegetačného odpočinku, náhradná výsadba drevín
a starostlivosť o vysadené dreviny a likvidácia organického odpadu.
Údržba trávnikov, spočíva v jarnom a jesennom vyhrabávaní trávnych plôch a
kosení trávnych porastov. Je to činnosť, ktorá je najviac viditeľná občanmi mesta.
Kosenie a údržba trávnych plôch je vykonávaná v zmysle harmonogramu a v značnej
miere závisí od výšky finančného príspevku z rozpočtu mesta. ZAaRES ako jedna
z mála organizácií v meste poskytuje každoročne možnosť nezamestnaným
zamestnať sa v rámci sezóny v mesiacoch máj - september. V roku 2011 využilo túto
možnosť 32 nezamestnaných.
Mesto Banská Bystrica sa hrdí efektnými kvetinovými záhonmi, ktoré sú vo
vlastníctve mesta. Projektujú ich záhradní architekti a o ich výsadbu a údržbu sa
starajú odborníci – záhradníci.
V roku 2011 sa veľká pozornosť venovala údržbe vodného toku Udurná
a Rudlovský potok, ktorý však nie je v správe organizácie. V jeho hornej časti sa
nachádza Jelšový hájik. Pre mesto Banská Bystrica je práve táto lokalita veľmi
vzácna a dôležitá. Zamestnanci organizácie

tu vykonali parkové úpravy, osadili

lavičky, podieľali sa na vybudovaní chodníkov, ktoré žiaľ občania nerešpektujú.
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26. októbra 2011 bol slávnostne odovzdaný do užívania Banskobystričanom
priestor Medokýš pri Plážovom kúpalisku na Štiavničkách. ZAaRES sa na
revitalizácii, obnove a úprave dlhoročne zanedbaného priestoru podieľal od odbornej
pomoci, architektonickej prípravy, terénnej úpravy priestoru až po výsadbu a údržbu
zelene.
Užitočnou činnosťou organizácie je starostlivosť o verejné detské pieskoviská
na území mesta od ich dezinfekcie, rôznych opráv, až po osadenie nových prvkov
detských zariadení. Zamestnanci sa starajú aj o údržbu zelene a detských ihrísk
v areáloch materských škôl.
Služby obyvateľom Banskej Bystrice, ale aj Banskobystrického okresu
poskytuje prevádzka Krematórium a cintorínske služby súvisiace s poslednou
rozlúčkou so zomrelými - pochovávanie zomrelých, správu a starostlivosť o mestské
pohrebiská. Prevádzka Krematórium poskytuje služby spopolnenia aj pre iné okresy.
V tomto roku ich využilo 21. Obrady poslednej rozlúčky (občianske a cirkevné) sú
poskytované v budove Krematória. V roku 2011 bolo

562 obradov z toho 373

občianskych a 189 cirkevných. Čas sa podpisuje pod technický stav Krematória,
ktoré

bude

vyžadovať

celkovú

rekonštrukciu

spolu

s priľahlým

nádvorím,

prístupovými a parkovacími plochami.
V správe organizácie je 16 mestských a prímestských cintorínov (Centrálny
cintorín Kremnička, Urnový háj Kremnička, Rímskokatolícky cintorín, Nám. Š.
Moysesa, Kremnička, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Senica, Šalková, Majer,
Podlavice, Skubín, Rudlová, Iliaš, Rakytovce, Sásová). Zamestnanci sa v nich starajú
o udržiavanie zelene, vegetáciu a kosenie.
v prenájme

organizácie

od

katolíckej

Rímskokatolícky cintorín, ktorý je
cirkvi

potrebuje

zásadnú

rozsiahlu

rekonštrukciu. Pochováva sa tu už len do pôvodných hrobov. Nové parcely je
potrebné vytvoriť v Urnovom háji a na Centrálnom cintoríne, lebo súčasné kapacity
sú naplnené. Rovnako už nie sú miesta na pochovávanie ani na cintoríne v Sásovej.
Situácia vyžaduje na všetkých pohrebiskách vykonať pasportizáciu a digitalizáciu
skutočného stavu existujúcich hrobových miest a založiť elektronickú evidenciu.
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V septembri

2011 začala spolupráca s Útvarom hlavného architekta mesta na celkovom
kompozičnom dotvorení celého areálu Centrálneho cintorína, Urnového hája
a Krematória, so vzájomným prepojením týchto častí a vkomponovaní aj Pamätníka
padlých v II. svetovej vojne. Podklady do kroniky spracovala: Dr. Viera Klimentová
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III. ŠKOLSTVO A VÝCHOVA

Školstvo v Banskej Bystrici
Pre kroniku zo správy o činnosti, ktorú pripravil Mgr. Stanislav Kútik – vedúci
Školského úradu v Banskej Bystrici:
1. Počet zamestnancov v meste Banská Bystrica
Rok
2010

2011

7

8

MŠ

265

270

ZŠ

612

618

ZUŠ

84

85

CVČ

11

11

ŠJ pri MŠ

83

86

ŠJ pri ZŠ

78

76

NS-SUR

V rámci organizačnej zmeny v roku 2011 sa počet zamestnancov NS-SUR
zvýšil zo 7 na 8 s tým, že sa vytvorilo nové pracovné miesto zo zameraním na
kontrolno-legislatívnu činnosť. Nárast počtu zamestnancov v MŠ a ŠJ pri MŠ súvisí
s nárastom počtu detí v týchto školských zariadeniach.
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Rozloženie pracovných miest NS-SUR:


Vedúci



2 referenti venujúci sa metodickej činnosti



1 referent venujúci sa kontrolnej a legislatívnej činnosti



1 referent venujúci sa sociálnej činnosti



3 referenti venujúci sa ekonomickej činnosti

2. Kvalifikovanosť zamestnancov

NS-SUR
MŠ pedagogickí zamestnanci

SŠ

VŠ

% kvalif.

1

8

100

139

68

100

Všetci zamestnanci NS-SUR
spĺňajú na svojich pracovných miestach
požadovanú kvalifikáciu a to isté platí o kvalifikovanosti pedagogických
zamestnancov v MŠ.
3. Počet MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ
Počet

MŠ

Počet tried

Počet žiakov

2010

2011

2010

2011

2010

2011

27

27

100,5

101,5

1986

2077
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ZŠ

14

14

280

274

5438

5325

ZUŠ

1

1

X

X

1514

1527

CVČ

1

1

X

X

1658

2042

ŠJ pri MŠ

27

27

X

X

2037

2077

ŠJ pri ZŠ

14

14

X

X

X

X

ZŠ súkromné

3

3

20

22

324

349

ZŠ cirkevné

2

2

14

16

290

323

MŠ súkromné

2

2

1

1

35

40

MŠ cirkevné

1

1

1

1

24

24

ZUŠ súkromné

2

2

X

X

688

617

CVČ súkromné

6

5

X

X

5646

2681

CVČ cirkevné

1

1

X

X

169

62

ŠJ súkromné

1

1

X

X

105

148

ŠJ cirkevné

2

2

X

X

545

361

Mesto Banská Bystrica malo v roku 2011 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
27 MŠ, 14 ZŠ z toho jednu málotriednu v Šalkovej, 1 Základnú umeleckú školu, 1
Centrum voľného času, 27 školských jedální pri MŠ a 14 školských jedální pri ZŠ.
Okrem týchto škôl a školských zariadení sa na území mesta nachádzali 2 súkromné
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a 1 cirkevná MŠ, 3 súkromné a 2 cirkevné ZŠ, 2 súkromné ZUŠ, 5 súkromných CVČ,
1 súkromná a 2 cirkevné ŠJ.

4. Rozpočet
Rok
Rozdiel
2010

NS-SUR
MŠ
ZŠ

% rozdiel

2011

12 772
821

12 133
705

-639 116

-5,00%

703 304

671 414

-31 890

-4,53%

9 515 877 8 971 564

-544 313

-5,72%

ZUŠ

365 542

940 460

574 918

157,28%

CVČ

206 334

161 000

-45 334

-21,97%

ŠJ

449 256

489 523

40 267

8,96%

ZŠ súkromné

82 957

109 725

26 768

32,27%

ZŠ cirkevné

82 574

64 514

-18 060

-21,87%

143 847

102 765

-41 082

-28,56%

MŠ cirkevné

41 847

40 176

-1 671

-3,99%

CVČ súkromné

720337

222 523

-497 814

-69,11%

MŠ súkromné
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CVČ cirkevné

19 988

9 300

-10 688

-53,47%

ŠJ súkromné

7 644

14 178

6 534

85,48%

34 595

27 974

-6 621

-19,14%

254 252

261 666

7 414

2,92%

5 510

6 426

916

16,62%

ŠJ cirkevné
ZUŠ súkromné
Jazykové šk.
Súkr.

NS-SUR spravovalo v roku 2011 finančné prostriedky v sume 12 133 705 € čo
je o 639 116 € menej ako v roku 2010. Zníženie rozpočtu bolo zapríčinené poklesom
žiakov v ZŠ a znížením bodovej jednotky v rámci nápočtu cez podielové dane.
Príjmová časť bude vždy závisieť od počtu žiakov v ZŠ – prenesené kompetencie a
počtu detí v MŠ a počtu detí v ostaných školských zariadeniach – originálne
kompetencie.
5. Výchovno-vzdelávacie činnosti

Rozpočet v €
Podpora výchovno –
vzdelávacích činností

2010

2011

rozdiel

% rozdiel

Mládežnícke aktivity - ICM

2 600

-

- 2 600

-100,00

- 1 380

47,16

- 7 416

-100,00

Detská literatúra pre prvákov

Brožúra „Voľný čas“, učeb.

2 926
7 416

1 546
-
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pomôcka pre žiakov ZŠ
Koncepcia školstva

7 880

-

- 7 880

-100,00

Fond Hanzlík

3 800

900

- 2 900

-76,32

V roku 2011 boli zakúpené knihy pre prváčikov k začiatku školského roka, ako
pozornosť primátora mesta. Z Fondu A. Hanzlíka boli podporení študenti zo
slabšieho sociálneho prostredia. Pre nedostatok financií nebola poskytnutá dotácia
ICM.
6. Dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. (v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Čerpanie ZŠ + MŠ

2010

2011

rozdiel

%
rozdiel

Štátne sociálne dávky stravovanie

23 126

24 513

1 387

6,00%

Štátne sociálne dávky učebné pomôcky

5 476

5 013

- 463

-8,46%

Dotácie pre deti v HN

Úrad práce určí deti MŠ a žiakov ZŠ, ktorí spĺňajú požiadavky na sociálne
dávky na stravovanie a učebné pomôcky. Sú to účelové prostriedky, ktoré sa
prideľujú školám podľa menného zoznamu z úradu práce.
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7. Vybavovanie priestupkovej agendy (záškoláctvo)
Počet došlých oznámení

šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012

Špeciálna ZŠ, Ďumbierska15

21

8

ZŠ Selce

1

0

ZŠ Golianova

16

9

ZŠ Pieninská

3

3

ZŠ Harmanec

2

0

ZŠ J.G.Tajovského

4

3

ZŠ Bakossova

7

0

ZŠ Moskovská

3

6

ZŠ Hronská

2

0

ZŠ Radvanská 1

0

3

ZŠ Ďumbierska 17

0

2

ZŠ Trieda SNP

0

33

ZŠ Selce

0

0

ZŠ Sitnianska

0

4
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Súkromná ZŠ Dráčik, Mládežnicka

0

3

SOŠ Školská 5, B. Bystrica

0

4

Odbor. učilište V. Gaňu, Moskovská, B.
Bystrica

3

2

Spolu:

62

80

34 priestupkových
konaní

33 priestupkových
konaní

Spôsob rozhodnutia priestupkových
šk. rok 2010/20111 šk. rok 2011/2012
konaní
Rozkaz /rozhodnutie

22

5

Odstúpené (miestna nepríslušnosť)

4

5

6/14

16

Odloženie veci

2

1

Nerozhodnuté (termín pojednávania
/september 2012)

0

6

Spolu:

34

33

Postúpené OO PZ (bez
rozhod./celkom)
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8. Iné aktivity
1. Športová olympiáda žiakov ZŠ II. stupňa
2. Oceňovanie žiakov v rámci celoslovenských a medzinárodných súťaží
3. Organizovanie Dňa otvorených dverí ObÚ Banská Bystrica pre žiakov 9. ročníka v rámci
týždňa "Ľudské práva na miestnej úrovni"
4. Organizovanie návštevy riaditeľov zo ZŠ, MŠ z družobného mesta Hradec Králové
5. Deň učiteľov - oceňovanie
6. „Predškoláčik" - prehliadka detí v prednese poézie a prózy detí MŠ
7. Športová olympiáda detí MŠ
8. „Bystrický slávik“ prehliadka v speve detí MŠ
9. „Dúhový kolotoč“ - celoslovenská výtvarná súťaž detí MŠ
10. OFD Mesta Banská Bystrica
V Banskej Bystrici v roku 2011 pôsobili :
Vysoké školy:
Akadémia umení
Univerzita Mateja Bela
Kňazský seminár v Badíne
Bankový institut Praha
Stredné školy

124

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Gymnázium Andreja Sládkoviča
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Gymnázium Mikuláša Kováča
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Evanjelické gymnázium
Športové gymnázium
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Obchodná akadémia
Stredná zdravotnícka škola
SPŠ Jozefa Murgaša
Stredná odborná škola, Tajovského 30
Stredná odborná škola stavebná v mestskej časti Kremnička
Spojená škola Stredná odborná škola elektrotechnická
Stavebná priemyselná škola
Stredná odborná škola Pod Bánošom
Základné školy
Základná škola, Trieda SNP 20
Základná škola, Golianova 8
Základná škola, Pieninská 27
Základná škola SSV, Skuteckého 8
Základná škola, Sitnianska 32
Základná škola, Tatranská 10
Základná škola, Spojová 14
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Základná škola, Ďumbierska 17
Základná škola, Radvanská 1
Základná škola, Moskovská 2

Školy pre najmenších :
Detské centrum Children´s Garden
Detské centrum Jonathan Puding
HARMÓNIA detské opatrovateľské centrum
Mestské detské jasle
MŠ, 29. augusta
MŠ, Buková
MŠ, Cesta k nemocnici
MŠ, Družby
MŠ, Jilemnického
MŠ, Lazovná
MŠ, Magurská
MŠ, Na Starej tehelni
MŠ, Tatranská
MŠ, Tulská
Štátne centra voľného času na území mesta Banská Bystrica
Názov

Adresa

Riaditeľ

Zriaďovateľ

Centrum voľného
času Pohoda

Havranské
9

Mgr. Richard
Vrbovský

Mesto Banská Bystrica
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Tajovského
30

Banskobystrický samosprávny
kraj

Súkromné centrá voľného času
Názov
1. Súkromné CVČ

Adresa

Zriaďovateľ

Skuteckého 4

Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4,
B. Bystrica

2. Súkromné CVČ

Moskovská 2

Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2

3. Súkromné CVČ

Radvanská 1

Mária Demočová, Záhonok 1959/33, Zvolen

4. Súkromné CVČ

Dolná strieborná 2

Krajská asociácia rómskych iniciatív,
Internátna 59, B. Bystrica

Jazykové školy
škola

Adresa

Zriaďovateľ

Štátna jazyková škola

Trieda SNP 54

Banskobystrický
samosprávny kraj

Súkromná jazyková škola

Kuzmányho 5

RK Centrum Universa,
Banská Bystrica

Školský úrad
Adresa - Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica.
Podľa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje školský úrad prenesený výkon
štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu samosprávnu činnosť v zmysle ustanovení
§ 6, § 7 a § 9:
1. Zriaďovanie a zrušovanie základných škôl podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1
zákona.
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2. Pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje:
a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí,
d) školské strediská záujmovej činnosti,
e) centrá voľného času,
f) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských
škôl,
g) jazykové školy pri základných školách,
h) strediská služieb škole,
i) školské internáty.
3. Vytvára podmienky na:
a) výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské
zariadenia,
b) plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom,
c) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v školách a v školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom
d) zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a
talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
4. Vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a
vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú
dochádzku žiaka.
5. Vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je zriaďovateľom.
6. Vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je
zriaďovateľom, ďalej
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a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského
stravovania,
b) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný
školský rok) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským
zariadeniam,
e) poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f) môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom
úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g) vedie personálnu agendu riaditeľov,
h) predkladá školskej rade na vyjadrenie:
1. informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
2. návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
pridelených krajským školským úradom,
3. správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5. koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6. návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7. návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu
alebo skupiny predmetov,
8. návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
i) spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným krajským
školským úradom a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými
osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských
zariadení
pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným
samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov
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pôsobiacich v
školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými
osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri
zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských
zariadení,
j) prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.
7. Spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej
pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti.
8. Schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o
nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je
zriaďovateľom.
9. Vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a) priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré
prerozdeľuje a kontroluje ich využívanie,
d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
10. Zriaďovateľskou pôsobnosťou školského úradu v prenesenom výkone štátnej
správy vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie finančné,
personálne,

materiálno-technické

a

priestorové

zabezpečenie

výchovno-

vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Vo
vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálnotechnické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a
riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná
škola sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.
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11. Zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a
školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení
školského stravovania
12. Vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej
únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje
efektívnosť a účelnosť ich využitia.
13. Vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí
majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
14. Vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých
je zriaďovateľom.
15. Určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v
základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, internátu alebo centra voľného
času.

Okrem toho Školský úrad vykonáva aj:
- riešenie priestupkov na úseku školstva
- spracováva a vedie agendu týkajúcu sa dotácií na stravu, na nákup učebných
pomôcok a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi
- spracováva štatistické výkazy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- metodicky usmerňuje práce pri inventarizácií majetku a potravín, predkladá návrh
na vyradenie majetku
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Štipendium z fondu Andreja Hanzlíka
Štipendiom z Fondu sa podporujú osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia s
trvalým pobytom v meste Banská Bystrica; študenti stredných a vysokých škôl,
ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch dosahoval priemer 2,0
a spoločne posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5- násobok súm,
stanovených v zákone o životnom minime. Žiadosti o štipendium môžu študenti
podávať na Mestský úrad v Banskej Bystrici – Školský úrad, oddelenie školstva a
mládeže, s náležitosťami uvedenými vo Všeobecne záväznom nariadení mesta
Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka, najneskôr do 15.
septembra 2011. Pri posudzovaní štipendia sa prihliada na finančnú náročnosť
študijného

odboru

žiadateľa

a

na

jeho

sociálne

a

majetkové

pomery.

O poskytnutí štipendia do výšky 1660 Eur rozhoduje primátor mesta, štipendium nad
1660 Eur schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.
Účel a tvorba fondu Andreja Hanzlíka
Fond Andreja Hanzlíka je účelovým štipendijným fondom bez právnej subjektivity.
Štipendiom z Fondu sa podporujú osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia s
trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Sociálne znevýhodnené prostredie pre
účely tohto nariadenia je také prostredie rodiny, z ktorej pochádza žiadateľ o
štipendium, ktorej spoločne posudzované príjmy v rodine v zmysle zákona č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, nepresahujú 1,5 násobok zákonom stanovených súm. Fond je
evidovaný ako osobitná výdavková položka v rámci programového rozpočtu mesta.
Prostriedky z Fondu sú vytvárané v procese hospodárenia z vlastných príjmov
mesta. Celkovú výšku Fondu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
(ďalej len „Mestské zastupiteľstvo“) v rámci rozpočtu Mesta na jednotlivé kalendárne
roky. Súčasťou príjmov Fondu môžu byť aj príjmy účelového fondu Moje mesto
Banská Bystrica, n.f., pokiaľ tak rozhodnú orgány tohto neziskového fondu. Súčasťou
príjmov Fondu môžu byť tiež peňažné dary fyzických osôb a právnických osôb.
Poskytnutie štipendia z Fondu nesmie zvyšovať dlh Mesta.
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Metodicko-pedagogické centrum
Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou
organizáciou MŠVVaŠ SR.
Činnosť MPC je zameraná na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. V jeho pôsobnosti
sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych miest,
obcí a krajov a taktiež krajských školských úradov Slovenskej republiky.
Činnosti MPC:
organizuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických
zamestnancov škôl a školských zariadení,
zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania
pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
vykonáva výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania
pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
vykonáva na základe poverenia MŠ SR celoslovenské kompetencie:
- v oblasti odborného garantovania rómskej problematiky,
- v oblasti odborného garantovania ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl na
národnostných územiach (maďarské, ukrajinské, rusínske).
Projekty realizované MPC Banská Bystrica
1. Brána jazykov pre učiteľov otvorená (SOP)
2. Neprestávajme sa vzdelávať!
3. Brána jazykov pre učiteľov otvorená (JPD )

Seminár Obsahová reforma v materskej škole
133

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Seminár - Obsahová reforma v materskej škole sa uskutočnil Regionálne pracovisko
MPC, Horná 97, Banská Bystrica vo veľkej seminárnej miestnosti dňa 27.04.2011 .
Mgr. Jana Prekopová ako lektorka podujatia venovala pozornosť metodickým
otázkam a odbornému prístupu pedagógov MŠ.
Program:
1. Poradné orgány riaditeľky, ich podiel na tvorbe a inovácii ŠVP.
2. Profesijný rozvoj v kariérovom systéme.
3. Profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové stupne
pedagogických zamestnancov.

Projekt "Podpora rozvoja ľudských zdrojov
a zlepšenie kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti
rozvojovej pomoci". Spustenie vzdelávacieho projektu pre zamestnancov školy v
Strednej zdravotníckej škole. Škola sa ako partner zapojila do vzdelávacieho projektu
prijímateľa Otvorený európsko-slovanský dvor s názvom "Podpora rozvoja ľudských
zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti
rozvojovej pomoci" ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Názov prijímateľa:
Otvorený európsko-slovanský dvor.
Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb
poskytovaných

MVO

a

verejnou

správou

v

oblasti

rozvojovej

pomoci

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Miesto realizácie
aktivít

projektu:

Banská

Bystrica,

okres

Banská

Bystrica,

Banskobystrický

samosprávny kraj
Trvanie realizácie projektu: 07/2010 - 01/2012
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Výška nenávratného finančného príspevku: 209 508,25 €
Cieľ projektu: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom rozvoja, podpory
a

zlepšenia

prístupu

k

informáciám

a

ďalšiemu

vzdelávaniu

Špecifický cieľ 1: Vybudovanie e-learning portálu ako podpory na zvýšenie
informovanosti

a

prístupu

verejnosti

k

ďalšiemu

vzdelávaniu

Špecifický cieľ 2: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom odborného
vzdelávania a informovanosti zamestnancov OESD a Strednej zdravotníckej školy
Cieľové skupiny: zamestnanec OESD, zamestnanci Strednej zdravotníckej školy v
Banskej Bystrici Spolupráca s partnermi v rámci projektu: Stredná zdravotnícka škola
v Banskej Bystrici
Hlavné aktivity: Hlavnými vzdelávacími aktivitami bude e-learningové jazykové
vzdelávanie angličtiny a nemčiny na troch úrovniach (pre začiatočníkov, pre
pokročilých a konverzácia). Taktiež sa uskutoční vzdelávanie komunikačných
zručností (komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, multikultúrne zručnosti,
projektový

manažment,

manažment

času,

teambuilding).

Zaujímavým

bude

vzdelávanie v oblasti miléniových cieľov (cieľové oblasti, dobrovoľníctvo v oblasti
rozvojovej pomoci a profesionálne organizácie rozvojovej pomoci). Posledným v
rámci projektu bude IKT vzdelávanie - práca s počítačom a informačnokomunikačnými technológiami (napr. základy IKT, textový editor, tabuľkový
kalkulátor, elektronická prezentácia, informačná bezpečnosť, Cms e-learning, erozvrhy, e-žiacka knižka). Zároveň bude vytvorený e-learningový portál, ktorý je
spustením pilotného projektu v rámci Slovenska a krajín V4 s cieľom lepšej
informačnej kampane o živote, rozvojovej pomoci a zdravotníckej starostlivosti v
rozvojových krajinách a prepojením týchto teoretických informácií s praxou
zdravotnej starostlivosti a možnosti pomoci týmto krajinám. Začali sme s jazykovým
vzdelávaním prostredníctvom e-learningu
Prvých šestnásť účastníkov sa vzdelávalo najmodernejšou formou vzdelávania, ktorá
umožňuje

venovať sa

štúdiu

jazyka

z pohodlia

domova, prostredníctvom

jednoduchého prihlásenia sa cez internet.
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Kurz "Anglický jazyk pre začiatočníkov" odštartoval sériu školení plánovaných na
takmer dvojročné obdobie realizácie vzdelávacieho projektu.
V rámci vzdelávacieho projektu Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality
služieb poskytovaných MVO a verejnou správou v oblasti rozvojovej pomoci, ktorý sa
3.2. realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prebieha všetko v súlade s
harmonogramom. Kurzy Anglický jazyk – začiatočník, Anglický jazyk – pokročilý a
Anglický jazyk – konverzácia, ktoré prebiehali od októbra minulého roka do januára
tohto roka, sú úspešne ukončené. Jedenásť účastníkov sa v týchto dňoch začína
pasovať s nemčinou. Tri kurzy anglického jazyka – začiatočník, pokročilý a
konverzácia, ktoré prebiehali od októbra do januára sa ukončili, všetci prihlásení
účastníci úspešne zvládli záverečné testy jednotlivých kurzov. Veríme teda, že
nadobudli množstvo užitočných poznatkov, zdokonalili svoje jazykové schopnosti,
nebudú mať problém sa anglicky dohovoriť a svoje vedomosti patrične využijú. Od 1.
februára sa v rámci vzdelávacieho projektu pre zamestnancov Strednej zdravotníckej
školy a zamestnanca občianskeho združenia Otvorený európsko-slovanský dvor v
Banskej Bystrici kurzom Nemecký jazyk – začiatočník začalo ďalšie jazykové
vzdelávanie. Jedenásť prihlásených účastníkov absolvuje povinných 180 blokov a
kurz ukončí povinným záverečným testom na konci februára, ktorý bude previerkou
ich vedomostí a zároveň zrkadlom ich snahy. Nasledovať bude ešte kurz Nemecký
jazyk – pokročilý a kurz Nemecký jazyk – konverzácia.

Ústav informácií a prognóz školstva
Ústav informácií a prognóz školstva –Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
sídli

na Tajovského 25. OECD publikovalo nové vydanie ročenky Education at

Glance 2011. Pracovníci ÚIPŠ sú členmi pracovných skupín v rámci OECD, kde
reportujú jednotlivé štatistické údaje slovenského školstva. Tieto údaje sa na úrovni
OECD spracovávajú v ročenke s názvom Education at Glance – niečo ako
„vzdelávanie na prvý pohľad“. V tejto ročenke sa dá nájsť veľa zaujímavých dát, ktoré
hovoria o umiestnení Slovenska a nášho školského systému v porovnaniach s inými
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krajinami OECD (napríklad porovnanie platu učiteľov, počtu učiteľov na žiaka alebo
o hodnote vzdelania v jednotlivých krajinách).
Dúhový kolotoč - piaty ročník
V Banskej Bystrici 8. júna 2011 slávnostne vyhodnotili piaty ročník celoslovenskej
súťažnej prehliadky tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč. Záštitu nad
tohtoročnou súťažou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen
Jurzyca spolu s primátorom mesta Banská Bystrica Petrom Gogolom. Viac ako 600
prihlásených diel malých výtvarníkov sa nieslo v znamení témy Zázraky prírody
očami detí. „Mrzí ma, že v budove historickej Radnice nemôžeme prezentovať všetky
práce škôlkarov, ktorí sa do súťaže zapojili. Takmer dve stovky vybraných výtvarných
diel detí z celého Slovenska sú krásnym dôkazom, ako najmenší vnímajú prírodu.
Som hrdý, že Banská Bystrica sa po roku opätovne stala spoluorganizátorom
prehliadky i miestom konania vernisáže“, konštatoval krátko po odovzdaní cien
primátor Peter Gogola. Zámerom výtvarnej prehliadky Dúhový kolotoč je podporovať
deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv
a podporovať výtvarnú obrazotvornosť a emocionalitu dieťaťa. Vyhlasovateľom
súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátormi sú
Metodicko-pedagogické centrum (MPC), generálne riaditeľstvo Bratislava, MPC regionálne pracovisko Banská Bystrica, regionálna sekcia Svetovej organizácie
predškolských pedagógov (OMEP) a mesto Banská Bystrica. Výtvarné práce detí
posudzovala porota v troch kategóriách: práce detí z materských škôl, práce detí z
materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a skupinové práce
detí. Na dnešnú slávnostnú vernisáž boli pozvaní škôlkari zo Štúrova, Bratislavy,
Prešova, Oravskej Lesnej, Komárna, Banskej Bystrice, Skalice, Skalitého a z Brezna.
Cenu primátora mesta Banská Bystrica získala Lujza Kokavcová z MŠ Nová v
Banskej Bystrici. Vo vlaňajšom ročníku s témou Dúhový svet dominovali skôr
priestorové práce detí, pri tohtoročnej téme Zázraky prírody očami detí prevažovali
skôr výkresy. Technické podmienky stanovujú pravidlo, podľa ktorého sa do súťažnej
prehliadky prijímajú maximálne dve výtvarné práce z jednej materskej školy s
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formátom prác minimálne A4 a neobmedzenou výtvarnou technikou. Atrakcie, tvorivé
dielne, diskotéka i rozprávky potešili mladých i starých.

Oceňovanie práce žiakov základných škôl, víťazov súťaží a olympiád –
16.6.2011, v priestoroch historickej Radnice prijala viceprimátorka mesta Banská
Bystrica Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc na slávnostnom podujatí 60 žiakov
ZŠ, ktorí reprezentovali mesto na rôznych krajských, celoslovenských, ale aj
medzinárodných úrovniach olympiád a súťaží a obsadili na nich popredné miesta
V kultúrnom programe vystúpili študenti Konzervatória J.L. Bellu. Po odovzdaní
darčekov a symbolických „Pamätných listov“ sa žiaci zapísali do Pamätnej knihy
mesta

a prezreli si priestory historickej Radnice.

V pamätnej knihe mesta tak

zostane zápis pre budúce generácie o vzornej reprezentácii žiakov z týchto škôl na
území mesta
Základná škola Banská
Bystrica, Ďumbierska 17

Denisa Šťavinová, Diana Kubincová, Michaela
Medveďová, Juraj Kamenský, Dominika
Geregová, Matúš Kalina, Gréta Magnová, Ester
Jana Pavlenová

Základná škola Banská
Bystrica, Gaštanová 12

Erik Spevák

Základná škola Banská
Bystrica, Golianova 8

Denisa Pešková, Denisa Bezdeková, Michaela
Kosovichová

Základná škola Banská
Bystrica, Jána Bakossa 5

Mikuláš Valocký, Daniel Horák, Adam Sloboda,
Patrik Kľučiar

Základná škola Banská
Bystrica, Moskovská 2

Dominik Slavkovský, Matej Tavel, Diana
Csontosová, Matej Barla

Základná škola Slobodného
slovenského vysielača, Banská
Bystrica, Skuteckého 8

Ľuboš Repka, Anastasia Čerepanová, Martin
Šulaj, Tomáš Smädo, Terézia Herdová, Jakub
Somora, Linda Redlingerová, Ema Mihálová,
Zuzana Kopšová

Základná škola Banská
Bystrica, Okružná 2

Simona Diškanová, Viktor Haring

138

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Základná škola Banská
Bystrica, Pieninská 27

Nela Nálepková

Základná škola Banská
Bystrica, Radvanská 1

Nikola Kabáčová

Základná škola Banská
Bystrica, Sitnianska 32

Adriana Vonderčíková

Základná škola Banská
Bystrica, Spojová 14

Juraj Izák, Peter Kottman, Slavomír Sochor,
Barbora Kochlicová, Martin Hornáček, Mária
Vanková, Pavol Goliaš, Bohdana Hozová, Erik
Gaško, Tomáš Beňo, Ondrej Baranka, Dávid
Šebeň

Základná škola Banská
Bystrica, Tatranská 10

Natália Pecníková, Filip Šuták

Základná škola Banská
Bystrica, Trieda SNP 20

Juraj Veselovský, Jozef Maťovčík, Boris Bokor,
Dominik Dobrota, Karolína Kissová, Patrik
Zákoucký, Pavol Hlavatý, Tomáš Kováč, Adrián
Kubiš, Patrícia Pohorelá, Dominik Eliáš, Ivan
Bella

85 malých výtvarníkov získalo vecnú cenu a diplom.
Základná škola Spojová na Fončorde bola 12. mája 2011 dejiskom plánovacieho
stretnutia k projektu Bystričania, obnovme si Medokýš. S účastníkmi stretnutia
diskutoval aj primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, ktorý zároveň ocenil víťazov
detskej výtvarnej súťaže. 85 malých výtvarníkov, žiakov základných škôl, získalo
vecnú cenu a diplom. Na výkresoch detí dominovali rôzne podoby oddychovej zóny,
na ktorú by sa mal Medokýš po obnove premeniť. Počas plánovacieho stretnutia s
verejnosťou zaznievali názory Banskobystričanov, ktorí hovorili o tom, aké aktivity a
funkciu by mal vynovený Medokýš spĺňať. Diskusii predchádzalo predstavenie
sumára poznatkov o histórii prameňa Medokýš. Zazneli cenné informácie, najmä od
starších Banskobystričanov, ktorí spomínali na zabudnutú podobu tejto lokality.
Účastníci stretnutia následne vytvorili štyri pracovné skupiny zložené z obyvateľov
Banskej Bystrice a boli vypracované štyri pracovné návrhy usporiadania priestoru.
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Finálnu podobu návrhov budú vyhodnocovať architekti mesta v spolupráci s
projektovým tímom.

5. ročník Detskej univerzity UMB
Slávnostnou promóciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa
odovzdaním diplomov dňa 15.7.2011 ukončil 5.ročník Detskej univerzity UMB.
Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretávalo od 6.7. 2011 do 15.7.2011 50
študentov základných škôl vo veku od 9 – 14 rokov. Jednotlivé témy, primerané veku,
spracovali vysokoškolskí učitelia piatich fakúlt Univerzity Mateja Bela a Akadémie
umení v Banskej Bystrici.
Prvý deň po slávnostnej imatrikulácii sa mali možnosť mladí študenti dozvedieť v
koľko rozmernom svete žijeme, ako v ňom meriame vzdialenosti a z čoho sa skladá
náš svet.
Nasledujúci deň bol dňom ríše zvierat, účastníci Detskej univerzity 2011 spoznávali
vydru riečnu – šelmu hravú i dravú.
Sú kamzíky a svište jediným symbolom Tatier? Žijú na svete upír? Odpovede na tieto
aj iné otázky získali od vysokoškolských učiteľov UMB.
V ďalších dňoch bola v rozvrhu rastlinná ríša, témy moderných informačných
technológií, návšteva Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad
Hronom.
Dozvedeli sa niečo o výrobe a hre na ľudové nástroje, zistili prečo sa nám zdajú
cudzie jazyky ťažké a ako vzniká divadlo. Pohybové aktivity spestrila športová
olympiáda na ktorej si zmerali svoje sily s účastníkmi Krajanskej detskej univerzity –
Slovákov žijúcich v zahraničí. Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného
využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie
vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole.
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Prvý Rotary radničný koncert
Cikkerova sieň banskobystrickej radnice bola 22. novembra 2011 dejiskom prvého
Rotary radničného koncertu. Sily pre dobrú vec spojili banskobystrický Rotary klub a
mesto

Banská

Bystrica.

Po

vystúpení

pozvaných

interpretov

nasledovalo

odovzdávanie finančného výnosu. Prezident Rotary klubu Banská Bystrica Igor
Patráš odovzdal šek na sumu tisíc eur Konzervatóriu J. L. Bellu, konkrétne
predsedovi Rady školy Radoslavovi Solárikovi. Šek v rovnakej hodnote tisíc eur si z
rúk primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu prevzala riaditeľka Základnej
umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Eva Beňačková. Som presvedčený,
že úspešní, šikovní a zdraví by mali pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Pre naše
mesto je banskobystrický Rotary klub tradičným partnerom. Spolupráca sa v
minulosti týkala najmä organizovania mestského plesu. Tento rok sme sa s
rotariánmi dohodli, že zmeníme formu spolupráca, ale snaha pomôcť zostáva.
Výsledkom je prvý Rotary radničný koncert. Teší ma, že sa nám vďaka štedrosti
donorov podarilo finančne podporiť umelecké školstvo v našom meste, povedal
primátor Peter Gogola. Pomáhajme si navzájom, aby sme mohli pomáhať iným – tak
možno charakterizovať ideovú náplň činnosti Rotary klubu Banská Bystrica, ktorý sa
už takmer dvadsať rokov od svojho znovuobnovenia snaží pomáhať tým, ktorí pomoc
potrebujú.
Výťažok z prvého Rotary radničného koncertu venujeme Konzervatóriu J. L. Bellu na
podporu talentovaných študentov. Ďalší príspevok, výťažok z jesenného golfového
turnaja sme pri tejto príležitosti venovali Nadácii zdravé mesto Banská Bystrica, ktorú
sme spolu s mestom zakladali. Sme radi, keď sa nám darí pomáhať. Tentokrát sa
nám to podarilo vďaka priazni partnerov a účastníkov podujatia v spolupráci s
magistrátom. Všetkým patrí naša úprimná vďaka, konštatoval po skončení
slávnostného večera prezident Rotary clubu Banská Bystrica Igor Patráš. Počas
prvého Rotary radničného koncertu vystúpili študenti Konzervatória J. L. Bellu,
akordeonista Michal Červienka a vokálne zoskupenie Fragile.
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IV. VEDA A TECHNIKA
Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela
Od 1. marca 2011 koordinuje činnosť inštitútov, ktoré sú organizačnými súčasťami
fakúlt UMB. Zodpovedá za rozvoj väčších interdisciplinárnych projektov a stále
priebežné získavanie a realizáciu vedeckých projektov.
Zabezpečuje

každodenné

konkrétne

riadenie

vedecko-výskumnej

činnosti,

pravidelné vyhodnocovanie projektov, kontrolu ich priebehu a účelného využitia
finančných prostriedkov. Organizuje výchovu vedecko-výskumných pracovníkov
a univerzitné vedecké podujatia (týždeň vedy, vedecká kaviareň a pod.), činnosť
grantovej agentúry UGA, činnosť atestačnej komisie a ďalšie univerzitné úlohy
súvisiace

s vedou

a výskumom

(napr.

metodicko-štatistické

a

organizačné

a propagačné služby). Buduje vlastné materiálno-technické vybavenie (vrátane
knižnice). Zodpovedá za propagáciu a zviditeľnenie výsledkov vedecko-výskumnej
činnosti UMB ako celku.
Zameranie inštitútov vychádza z rozvojových zámerov UMB a fakúlt v oblasti vedy
a výskumu, pričom inštitúty pracujú ako :
Prevažne jednoodborové, spoločné pracoviská so SAV
Viacodborové, zahŕňajúce viaceré akreditované oblasti výskumu fakúlt
Na UMB ako organizačné súčasti fakúlt pôsobia od 1. marca 2011 tieto inštitúty:
INŠTITÚT SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ - FHV
INŠTITÚT MATEMATIKY A INFORMATIKY - FPV –
Spoločné pracovisko MÚ SAV a FPV UMB
INŠTITÚT VÝSKUMU KRAJINY A REGIÓNOV - FPV
INŠTITÚT EKONOMICKÝCH VIED - EF
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INŠTITÚT VEDY A VÝSKUMU – PF

Vedecká rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2011
Predseda - doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
Členovia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Dr. h. c.
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
prof. Ján Berger, akad. maliar
prof. Jozef Ciller
prof. Jozef Podhoranský
prof. Eva Blahová
prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. Ľudovít Hološka, akad. maliar
prof. Stanislav Balko, akad. maliar
prof. Boris Jirků, akad. maliar
prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
prof. Ján Vedral
doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD.
doc. Mgr. Vladimír Štric, ArtD.
doc. PhDr. J. Sládeček, PhD.
doc. Igor Benca, akad. maliar
doc. Juraj Sapara, akad. sochár
PaedDr. Peter Vítko

Inštitút matematiky a informatiky 2011
Inštitút

matematiky a informatiky (ďalej

IMI)

je

spoločné

pracovisko

UMB

a Matematického ústavu SAV. Jeho prevažná časť patrí pod UMB a od roku 2011 je
organizačnou zložkou Centra vedy a výskumu (CVV) UMB a súčasťou Fakulty
prírodných vied UMB v banskej Bystrici. V rokoch 2005-2010 bola táto časť IMI
súčasťou Ústavu vedy a výskumu UMB. Vedecko-výskumná činnosť členov IMI CVV
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24-Matematika a štatistika, 16-

Informatické vedy a 9-Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre. V rámci nich medzi hlavné
priority patrí výskum v nasledujúcich oblastiach:
V odbore 24-Matematika a štatistika:
Dynamické systémy
Výskum skupiny dynamických systémov sa orientuje najmä na nasledujúce témy:
Minimálne dynamické systémy a ich vlastnosti.
Minimálne množiny a ich topologická štruktúra.
Topologická dynamika šikmých súčinov.
Topologická entropia.
Chaos a iné kvalitatívne vlastnosti dynamických systémov.
Omega-limitné množiny a rekurencia.
Diskrétna matematika a algebra
Výskum skupiny diskrétnej matematiky a algebry sa orientuje najmä na nasledujúce
témy:
Teória máp a kombinatorický prístup k štúdiu topologických 3-variet.
Akcie grúp na kombinatorických objektoch.
Nakrytia grafov, máp a plôch a ich enumerácia.
Teória prirodzených dualít algebier
Teória kategórií a univerzálnych algebier
Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
Výskum skupiny teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky sa orientuje najmä
na nasledujúce témy:
Teória pravdepodobnosti na MV – algebrách.
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Teória pravdepodobnosti na IF – udalostiach.
Ergodická teória v kvantových štruktúrach.
Teória miery s hodnotami v l-grupách.
Miery podobnosti a kardinality vágne definovaných množín.
Zovšeobecnenia logických spojok.
V odbore 16-Informatické vedy:
Umelá inteligencia
Výskum sa orientuje najmä na nasledujúce témy:
Syntéza ľudského hlasu.
Neurónové siete.
Genetický algoritmus.
V odbore 9-Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre:
Hmota v extrémnych podmienkach
Výskum skupiny teórie a fenomenológie hmoty extrémnych podmienkach sa orientuje
najmä na nasledujúce témy:
Fenomenológia ultrarelativistických jadrových zrážok
Teória kompaktných hviezd
Teória hadrónov vo vákuu a v jadrovej hmote
Teória systémov atómov pri nízkej teplote
Výskumné tímy v rámci IMI CVV UMB – stručná charakteristika vedúcich osobností,
zloženie
Vedúcou osobnosťou tímu Dynamických systémov je prof. RNDr. Ľubomír Snoha,
DrSc., DSc., ktorý je zodpovedným riešiteľom vedeckých grantov, ktoré má tím
v tejto oblasti ako aj organizátorom medzinárodnej spolupráce tímu a organizuje
vedecký seminár z dynamických

systémov.

Je

členom odborových

komisií
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doktorandského štúdia Matematickej analýzy na MÚ Slezské univerzity v Opavě,
a na FMFI UK v Bratislave, predsedom Odborovej komisie doktorandského štúdia
Matematická analýza na FPV UMB, členom vedeckých rád Slezské univerzity
v Opave i FPV UMB v Banskej Bystrici. O jeho vedeckej produkcii a jej kvalite
svedčia

viaceré

vedecké

práce

v zahraničných

karentovaných

časopisoch

publikované v rokoch 2008-10 a napríklad 28 SCI citácií len v roku 2009. Členom
tímu na IMI je doc. RNDr. Roman Hric, PhD., ktorý pôsobil dlhodobo v zahraničí. V
rokoch 2006-2008 bol nositeľom 6RP grantu a v súčasnosti je nositeľom trojročného
7RP grantu (do 14.4. 2012) v celkovom objeme 45 000 EUR. R. Hric je bývalý
doktorand Ľ. Snohu a je nositeľom 1. ceny akademika Štefana Schwarza za rok
2005.
Vedúcou osobnosťou tímu Diskrétnej matematiky a algebry je doc. RNDr. Miroslav
Haviar, CSc., ktorý organizuje na univerzite Matematické kolokvium a na fakulte
vedecký seminár z algebry, je zodpovedným riešiteľom vedeckých grantov, ktoré
mal tím v tejto oblasti ako aj organizátorom medzinárodnej spolupráce tímu. Členom
tímu na IMI je Mgr. Ján Karabáš, PhD a v období september 2008 – december 2009
bol dr. Tobias Kenney, ktorý prišiel ako postdoktorand z Kanady, kam koncom roku
2009 opäť odišiel. Doc. Haviar bol v rokoch 2006-2009 na ÚVV UMB (predchodca
CVV UMB) vedúcim grantu APVV s názvom Discrete structures in Algebra and
Geometry s celkovým objemom cca 2 mil. Sk, ktorého členom bol aj Mgr. Ján
Karabáš, PhD. V súčasnosti sú doc. Haviar aj dr. Karabáš členmi nového grantu
APVV Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v diskrétnych štruktúrach
na roky 2011-2014 v objeme cca 250 000 EUR. Doc. Haviar je editorom
medzinárodného

časopisu

Algebra

Universalis

vydávaného

vo

vydavateľstve Springer a od konca roku 2009 hlavným redaktorom časopisu Acta
Universitatis Matthiae Belii, series Mathematics. Je členom PS Akreditačnej komisie
pre odbor „24 Matematika a Štatistika“.
Vedúcou osobnosťou tímu Teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky je prof.
RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., etablovaným členom tímu je RNDr. Pavol Kráľ, PhD.
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a novým členom tímu (od r. 2010) je RNDr. Lenka Lašová, PhD. Profesor Riečan
patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej matematiky v jej novodobej histórii
a medzi najvýznamnejšie pedagogické a vedecké osobnosti Univerzity Mateja Bela.
Je autorom 7 monografií, z ktorých jedna vyšla v renomovanom zahraničnom
vydavateľstve Kluwer, 3 kapitol v knižných publikáciách v zahraničí a približne 170
vedeckých prác. Vyškolil viac ako 30 doktorandov a agentúra APVV mu v nedávnej
udelila grant APVV LPP Excelentný školiteľ. Obdivuhodné je, že počas roku 2009 bol
školiteľom troch úspešne obhájených dizertácií (RNDr. Petra Mazureková, RNDr.
Magdaléna Renčová, RNDr. Marek Ďurica), viedol dvoch ďalších doktorandov po
minimovej skúške (RNDr. Karol Samuelčík, Mgr. Ivana Hollá) a viedol aj dvoch
nových doktorandov (Ing. Jana Kelemenová, Mgr. Mária Kuková). RNDr. Lenka
Lašová, PhD. začala pracovať na IMI ÚVV UMB na začiatku roku 2010 a súčasne
dokončovala doktorandské štúdium na Katedre matematiky FPV UMB v odbore
Pravdepodobnosť a matematická štatistika pod vedením prof. RNDr. Beloslava
Riečana, DrSc. v rámci grantu APVV LPP. Dizertačnú prácu s názvom Ergodická
veta na niektorých algebraických štruktúrach obhájila v apríli 2010. RNDr. Pavol Kráľ,
PhD. bol na pozícii postdoktoranda od septembra 2008, od roku 2011 pôsobí
kmeňovo na Ekonomickej fakulte UMB. Je nositeľom 3. ceny akademika Štefana
Schwarza za rok 2008.
Jedinou, ale výraznou osobnosťou tímu Umelá inteligencia je RNDr. Milan Hudec,
PhD. Milan Hudec je nevidiaci, preto aplikuje svoj výskum aj v oblasti jeho využitia
pre potreby nevidiacich používateľov PC. Na UMB garantuje a vyučuje predmet
"Softvérové kompenzačné aplikácie", v ktorom sa študenti oboznamujú s
informatickými technológiami použiteľnými pri vývoji kompenzačného softvéru. Počas
svojho pôsobenia na IMI napísal dve vedecké a jednu odbornú monografiu a okolo
40 článkov v zborníkoch a časopisoch. Naprogramoval dva ucelené softvérové balíky
s kompenzačným softvérom, v ktorom aplikoval svoj výskum. V súčasnosti sa
zaoberá prevažne výskumom neurónových sietí a ich adaptácie pomocou
genetického

algoritmu.

Vedúcou

osobnosťou

tímu

Hmota

v extrémnych

podmienkach je Doc. Dr.rer.nat. Boris Tomášik. Doc. Tomášik je autorom vyše 40
147

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

vedeckých prác. Na UMB prišiel po pracovných pozíciách na Ústave Nielsa Bohra v
Kodani, CERNe, University of Virginia, a v Regensburgu. Členom tímu na Inštitúte
matematiky a informatiky UMB je Dr.rer.nat. Evgeny Kolomeytsev. Dr. Kolomeitsev
prišiel na UVV po pozíciách v GSI Darmstadt, University of Minnesota, Ústave Nielsa
Bohra, ECT Trento a FZ Rosendorf. Napísal doteraz vyše 30 prác, z toho na jednu je
viac než 150 citácií.
FIRST LEGO League na Slovensku
Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Banská
Bystrica bolo PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE TRÉNEROV FLL, ktoré sa konalo 7.
októbra 2011 v Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici, Horná 97, 975 46
Banská Bystrica od 9:00 do 16:30.
Tohtoročná aktivita bude kulminovať v nemeckom Cottbuse, kde sa stretnú najlepšie
tímy zo semifinálových turnajov, zahŕňajúcich krajiny: Bulharsko, Česká Republika,
Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švajčiarsko. Medzi nimi budú aj
slovenské tímy Galeje z Košíc a Nine friends and robot z Bratislavy. Šesť tímov ešte
môže postúpiť ďalej na prestížne podujatia FLL Open European Championship,
alebo FLL World Festival.

Firma Energyr spol. s r. o., Banská Bystrica
Firma Energyr spol. s r.o., Banská Bystrica vznikla v roku 1992. V súčasnosti patrí
medzi popredných dodávateľov komplexných systémov merania a regulácie, ktoré
nachádzajú uplatnenie pri efektívnom využívaní energií a s tým súvisiacej
minimalizácii prevádzkových nákladov. Ponúka zákaznícky orientované systémy na
riadenie, meranie a reguláciu v oblasti vykurovania, vetrania, technologického
zariadenia budov a automatizáciu priemyselných technológií od projektu MaR až po
realizáciu a uvedenie zariadení do činnosti. V oblasti softvéru, ktorý nadväzuje na
realizačnú zložku má vyvinuté komunikácie medzi rôznymi systémami pre snímanie
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údajov a ich následné spracovanie z rôznych technologických zariadení. Na základe
dlhoročnej spolupráce s firmou Siemens – divízia Technológie budov vlastní
certifikát, ktorý oprávňuje realizovať komplexné dodávky meracej a regulačnej
techniky a riadiacich systémov Siemens. Spolupracuje s firmami Siemens divízia
Technológie budov, Siemens divízia Automatizačnej techniky, Danfoss, Onesoft,
Microwell, Krohne, Ipesoft, Endress & Hauser, Yokogawa... - spoločnosťami
udávajúcimi trend vo vývoji najmodernejších technológií. Paleta produktov našich
partnerov pokrýva celú oblasť riadenia výroby, distribúcie a efektívneho využitia
energie. Firma Energyr spol. s r. o., Banská Bystrica pôsobí na území Slovenska.
Zákazky realizuje aj na území Čiech, Maďarskej, Ruskej, Poľskej a Ukrajinskej
republiky. V rámci poskytovania služieb zákazníkov zabezpečuje 24 hodinovú
servisnú pohotovosť, záručný, pozáručný a profylaktický servis.

Otvorenie pracoviska PET/CT v Banskej Bystrici
Spoločnosť AGEL DIAGNOSTIC a.s. Člen skupiny AGEL otvorila v spolupráci s
Inštitútom nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice dňa 07.07.2011 pracovisko
PET/CT v Banskej Bystrici Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova
43, Košice, pracovisko Košice a Banská Bystrici vznikol ako vysokošpecializovaný
odborný ústav pre zabezpečenie rozvoja diagnostiky najmodernejšími metódami
medicínskeho zobrazovania a laboratórnymi postupmi nukleárnej a molekulárnej
medicíny, ako aj pre liečbu ochorení pomocou otvorených žiaričov. Jeho cieľom je
vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, kardiológiu, pediatriu, endokrinológiu,
neurológiu, traumatológiu a iné medicínske odbory a pomoc pri špeciálnych
chirurgických postupoch.
Zmluvnými partnermi sú:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
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Dodávateľ technológie: Siemens s.r.o.

Meteorológ a klimatológ o globálnom otepľovaní
Už dvanásty rok organizovala Štátna vedecká knižnica

v spolupráci s kultúrno-

vzdelávacími zariadeniami v meste Banská Bystrica cyklus stretnutí s významnými
umelcami, vedcami, lekármi, spisovateľmi, športovcami mesta a regiónu pod názvom
OSOBNOSTI.
V spolupráci ŠVK s banskobystrickou hvezdárňou sú predstavované predovšetkým
osobnosti

z oblasti prírodných

vied. Pozvanie do Banskej Bystrice

prijal aj

významný meteorológ a klimatológ, vysokoškolský pedagóg prof. RNDr. Milan Lapin
CSc., s ktorým bude mať verejnosť možnosť diskutovať na tému klimatických zmien
už v pondelok 4. apríla 2011 o 16.00 hod. Súčasný stav atmosféry, ale aj klimatické
zmeny na našej planéte nenechávajú mnohých vedcov ľahostajnými. Zem už všeličo
zažila, všeličo „ju trápi“ a je veľkou otázkou ako bude jej osud pokračovať.
„Ľudstvo má dve možnosti – prvou je spomaľovanie globálneho otepľovania, druhou
adaptačné opatrenia na jeho dôsledky. Za predpokladu, že vezmeme rozum do hrsti„
hovorí prof. Lapin.
Jeho bohatú profesionálnu kariéru prítomným priblíži prof. et Dr.h.c. Ing. Štefan
Luby, DrSc. Do diskusie prispeje aj ďalší z bývalých hostí v cykle Osobnosti,
geofyzik RNDr. Igor Túnyi DrSc. Bude určite zaujímavé sledovať pohľady odborníkov
na širokú škálu fyzikálnych javov, ktoré človeku pomáhajú a škodia zároveň, za
pomoci ktorých veda napreduje, ale ľudstvo sa ich niekedy bojí.
TELEKOM CENTRUM – Europa
TELEKOM CENTRUM – Europa sídli v Banskej Bystrici Na Troskách 25.
Rok 2011 bol v oblasti sietí a informačných technológií veľmi dynamický a niesol sa
najmä v znamení post - integračných aktivít. Významnými krokmi boli organizačné
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zlúčenie divízií sietí, integrácia systému prepojovacích poplatkov fixnej a mobilnej
časti, integrácia účtovných SAP modulov bývalej fixnej a mobilnej časti do jednej či
integrácia technológií na smerovanie hovorov pre kontaktné centrá. Počas roka
pokračoval i proces ďalšieho posilňovania ICT oblasti prostredníctvom otvorenia
nového Telekom DataCentra, vytvorenia portfólia ICT produktov a služieb v novej
sekcii ICT služieb v spolupráci s marketingom. Tieto aktivity boli vykonané s veľkým
dôrazom na spokojnosť interného a externého zákazníka a efektívne využívanie
finančných a nefinančných zdrojov, zmeny modelov prevádzky a naštartovanie
mnohých transformačných iniciatív.
V oblasti technológií sa spoločnosť zamerala v prvom rade na uvádzanie podstatne
väčšieho pokrytia 3G sieťou a zároveň aj uvádzaním nových nadstavieb HSPA+
s rýchlosťami 21, resp. 42 Mbps. Zrýchľovala sa aj rýchlosť odosielania dát na 5,8
Mbps či realizoval unikátny svetový test technológie. Naďalej pokračuje aj
rozširovanie pokrytia optickej siete do nových lokalít.
Informačné technológie
Uplynulých dvanásť mesiacov prinieslo popri novinkách aj podporu najväčšieho
transformačného programu v histórii spoločnosti, čo pre oblasť divízie informačných
technológií prinieslo potrebu podieľať na dosiahnutých úsporách. V oblasti prevádzky
sietí rezonovali úspešné projekty ako outsourcing prevádzky a údržby tradičných
sieťových technológií spoločnosťou Ericsson Slovakia spojených s presunom počtu
sto

zamestnancov,

zefektívnenie

a reštrukturalizácia

dodávaných

služieb

prostredníctvom partnerov, údržba, resp. správa aktív a mnoho ďalších.
Úspešne bol odštartovaný rozsiahly program modernizácie: transformácie siete,
programom kľúčovým pre budúcnosť celej firmy. IMS implementácia ako súčasť
programu tejto transformácie siete bola nevyhnutným krokom potrebným pre
nahradenie tradičných technológií a integráciu hlasových a dátových služieb fixnej
a mobilnej siete

jednotnou

technologickou

platformou.

Projekt

modernizácie

agregačnej vrstvy IP siete (fixnej a mobilnej) ako aj pilot Piešťany sú kľúčovými
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elementmi tohto programu a pomáhajú pri presnejšom plánovaní ďalších fáz tohto
zložitého

programu.

Príprava

a spustenie

projektu

integrácie

dispečingov

a monitoringu prevádzky sietí fixnej a mobilnej časti taktiež znamenali dôležité
míľniky v zavŕšení integrácie technológií a tým vyššiu efektivitu práce a riadenia
prevádzky. Tieto aktivity boli a sú uskutočňované v období obmedzených finančných
a preto

prostriedkov,

bolo

potrebné

kontinuálne

zefektívňovať

prevádzkové

a investičné náklady tak, aby ušetrené prostriedky mohli byť spätne investované
do transformácie.
Medzi ďalšie aktivity patrilo vylepšenie procesu riadenia požiadaviek a zdrojov
v oblasti

sietí

a informačných

technológií,

spustenie

projektu

optimalizácie

produktového portfólia, pokračujúca revízia servisných kontraktov naprieč celým
úsekom, či konsolidácia aplikačného portfólia, serverov, dátových centier a ďalších
elementov

s cieľom

zefektívniť

prácu

a prevádzkové

náklady

smerom

k štandardizácii prostredia sietí a informačných technológií.
Slovak Telekom je naďalej viditeľný aj na poli medzinárodných projektov, pričom
kľúčovým aspektom je pokračujúca migrácia a upgrade systému pre riadenie vzťahov
so zákazníkmi (NG CRM) potrebného pre efektívnejšiu plne integrovanú distribúciu
práce na kontaktných centrách a back office. Rok 2011 bol zásadný pre úspech tohto
jedinečného programu na svetovej úrovni.
Technológie a siete
Slovak Telekom naďalej patrí medzi najväčšie spoločnosti čo sa týka nových
investícií, ktoré smerujú do technológií. V priebehu roka boli rozširované viaceré
technológie, pričom dôraz bol vkladaný na novinky v 3G sieti a paralelne aj
rozširovanie optickej siete do vybraných miest.
Mobilné siete
Medzi najväčšie úspechy v oblasti rozširovania nových technológií patrí dosiahnutie
takmer 65% pokrytia populácie Slovenska 3G sieťou – na začiatku roka dosahovalo
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pokrytie 42%, takže sa 3G sieť dostala do mnohých lokalít po celom Slovensku.
Postupne bolo nasadzované zvýšenie rýchlosti v mobilnej dátovej sieti v čoraz
väčšom počte miest i okolitých dedín.
Implementácia noviniek v 3G sieti začala 23. marca 2011, keď Slovak Telekom ako
prvý operátor uviedol novú technológiu HSPA+ do komerčnej prevádzky. V úvodnej
fáze boli najnovšou sieťovou nadstavbou pokryté mestá Bratislava, Piešťany
a Komárno, neskôr počas roka boli postupne pokryté ďalšie lokality na Slovensku.
Technológia HSPA+ umožnila sťahovanie dát až do rýchlosti 21,8 Mbps a do konca
roka sa dostalo do viac ako 170 lokalít. Spoločnosť po prvýkrát zmenila aj
podporované rýchlosti v dátovom portfóliu, pričom internet v mobile začal plynulo
podporovať maximálne rýchlosti od začiatku uvedenia technológie.
Do portfólia bol zaradený nový modem od spoločnosti Huawei, ktorý umožňuje takéto
vysokorýchlostné prenosy dát.
V druhej polovici júla 2011 nasledoval úspešný test technológie HSPA+ 42 Mbps
v tzv. single-carrier režime, ktorý bol historický prvý nielen v celej skupine Deutsche
Telekom, ale aj vo svetovom meradle a zaradil Slovak Telekom medzi lídrov v oblasti
mobilného broadbandu. Na tomto teste HSPA+ sa okrem Slovak Telekomu podieľali
spoločnosti Deutsche Telekom, dodávateľ sietí Ericsson a terminály pre testovanie
dodal Qualcomm Incorporated. Cieľom testu bolo ukázať maximálne využitie pásma
v bratislavskej mestskej štvrti a pri demonštrácii boli porovnané možnosti singlecarrier režimu so štandardne využívaním dual-carrier režimom, ktorý pripravoval
Slovak Telekom pre uvedenie v nasledujúcich mesiacoch roka. Testovacia
prevádzka ukázala, že technológia v single-carrier móde dosahuje výsledky
porovnateľné s dual-carrier režimom a namerala rýchlosti sťahovania dát až do 38
Mbps.
Ďalším míľnikom v oblasti mobilnej technológie bolo komerčné spustenie technológie
HSPA+ 42 Mbps v októbri, ktorej uvedením boli zdvojnásobené kapacity i rýchlosti
na teoretické maximum. Výsledkom bolo zvýšenie kvality a kapacity siete vo svetle
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neustáleho rastúceho dopytu po službách mobilného broadbandu. Paralelne s touto
novinkou Slovak Telekom uviedol aj upgrade pre rýchlejšie odosielanie dát
a do všetkých lokalít s HSPA+ 42 Mbps pridal aj nadstavbu pre odosielanie
rýchlosťou až 5,8 Mbps. Štart oboch technológií (19. októbra 2011) prebehol v piatich
mestách: Bratislava, Nitra, Piešťany, Sládkovičovo a Nové Zámky a do konca roka
2011 sa pokrytie rozšírilo na 10 miest (k úvodným lokalitám pribudli Banská Bystrica,
Trnava, Trenčianske Teplice, Martin a Vrútky).
Slovak Telekom tak potvrdil svoj cieľ stať sa jednotkou v oblasti mobilného
broadbandu a byť hráčom, ktorý prináša technologické novinky na slovenský trh ako
prvý – v priebehu roka uviedol v premiére všetky tri nadstavby 3G siete a zároveň
realizoval unikátny test na svete.
Fixné siete
V oblasti fixnej siete spoločnosť naďalej investovala do rozširovania optického
a metalického pokrytia, vďaka čomu bola prekročená hranica 368-tisíc pokrytých
domácností optickým a viac ako 1,2 mil. domácností metalickým pripojením. Snaha
Slovak Telekomu je prinášať služby širokopásmového prístupu nielen do miest, ale aj
do menej osídlených oblastí.
Služby digitálnej televízie (IPTV) boli rozšírené o nové funkcionality ako prepojenie
na video portál Free.sk, sociálnu sieť Facebook, TV Archív s možnosťou spustenia
programu od začiatku alebo rozšírené funkcie nahrávania. Tieto funkcie bolo možné
pridať po prechode na novú verziu platformy Mediaroom 1.6, resp. 2.0. Zároveň boli
uvedené do predaja nové, rýchlejšie koncové zariadenia značky Motorola, ktoré sú
založené na modernom SoC Broadcom 7405 a disponujú pevný diskom s kapacitou
až 320 GB.
Týmito inováciami a investíciami sú sieť a portfólio produktov pripravované pre čoraz
väčšie objemy prenesených dát, nové výkonnejšie koncové zariadenia pre
zákazníkov ako aj ich stúpajúce požiadavky na funkcionality a kvalitu. Nemalé
prostriedky boli investované do modernizácie technológií, aby Slovak Telekom mohol
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naďalej poskytovať svoje služby na najvyššej úrovni a dokázal tak priniesť svojim
zákazníkom nové produkty z pohľadu nastupujúcich trendov.
Multi kino Europa Cinemas
Ponúka nové technologické možnosti modernej kinematografie. V novej, modernej
budove nákupno- zábavného centra Europa Shopping Center v centre mesta Banská
Bystrica sa nachádza multi kino Europa Cinemas:
- 6 kinosál
- výborný obraz
- digitálny zvuk
- pohodlné sedadlá
- klimatizované sály
- 3D kino
- filmový klub
Výstava VZLIETNITE S NAMI DO VÝŠOK
Europa Shopping Center priniesol svojim návštevníkom v 30.07. 2011 - 01.09.
2011 obšírnu výstavu o technickom pokroku vo vzlietaní človeka do výšok s názvom
Letectvo . Výstava monitorovala fenomén lietania od prvých leteckých pokusov, cez
vojenské nálety, až po pristátie na Mesiaci. Zákazníci centra mali možnosť ako prví
na Slovensku vidieť a niečo viac sa dozvedieť o histórii lietania, vojenskom letectve
počas 2. svetovej vojny a dnes, ale aj o najväčších leteckých katastrofách.
Nevynechali sa ani športové, dopravné, či vesmírne lety a ich prínos. Pozvaní boli
nielen milovníci lietajúcich strojov a nadšenci histórie, ale aj náhodní okoloidúci,
ktorých pripravená expozícia určite zaujala.

Výstava bola doplnená modelmi

lietadiel, historickými uniformami slovenských letcov a mnohými informáciami, ktoré
rozšíria technické vedomie a poznatky. To všetko za podpory Slovenskej leteckej
agentúry, organizátora Medzinárodných leteckých dní, Slovak International Air Fest
2011, ktoré sa konajú 27.-28. augusta v priestoroch letiska Sliač. Europa SC 2011
pripravila

banskobystrickej verejnosti pútavú tematickú výstavu LETECTVO

s mottom Poleťte rýchlejšie, vyššie a stále ďalej. Dokumentovala nespútanú ľudskú
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túžbu lietať, prvé lietajúce stroje, balóny, vzducholode i raketoplány. Od stredovekých
čínskych šarkanov, cez vynálezy Leonarda da Vinci, až po vesmírne lety.

V súťaži webstránok miest bodovala aj Banská Bystrica
V súťaži o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej
republiky ZlatyErb.sk 2011 obsadilo mesto Banská Bystrica 2. miesto v kategórii
Najlepšia stránka miest a mestských častí. Ocenenie si včera v Bratislave počas
medzinárodného

kongresu

ITAPA

2011

prevzala

27.

októbra

2011

za

banskobystrickú samosprávu viceprimátorka Katarína Čižmárová. Hlavným cieľom
súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť
výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov
samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu
kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.
Z internetových stránok slovenských miest a obcí (podľa štatistiky naj.sk) je adresa
www.banskabystrica.sk tretia najnavštevovanejšia. Návštevník oficiálnej stránky na
nej nájde elektronickú úradnú tabuľu, ktorá obsahuje v digitálnej podobe povinne
zverejňované informácie i dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli Mesta
Banská Bystrica. Táto služba bola spustená 1.augusta 2007.
Na adrese www.banskabystrica.sk nájde užívateľ aj geografický informačný systém
mesta, diskusné fórum zriadené pre podnety občanov týkajúce sa práce mestského
úradu i poslancov mestského zastupiteľstva. Na stránke nechýbajú ankety k
aktuálnym témam či Linka čistoty, na ktorú môžu Banskobystričania oznamovať
svoje podnety k čistote a verejnému poriadku. Posledne menovaná služba bola
spustená 1.júla 2011.
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Ako vybrať kotol na biomasu
Banskobystrické domácnosti prejavili záujem tiež o poskytnutie technologickej
úspornej vyhrievacej novinky. Záujem domácností o štátne dotácie na slnečné
kolektory a kotly na biomasu je väčší ako vyčlenené prostriedky v hodnote 2675200€.
Ministerstvo hospodárstva 27. 10. 2011 oznámilo, že suma, ktorú domácnosti v
zaregistrovaných žiadostiach požadujú, presiahla disponibilný objem zdrojov.
Komisia

schvaľovala

registrované

žiadosti

v

takom

poradí,

v

akom

boli

zaregistrované, avšak iba do výšky 2 675 200 €. Žiadosť o dotácie bolo možné
predložiť do 30. 11. 2011.
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V. KULTÚRA A UMENIE
Novoročný koncert Štátnej opery
Ako je v banskobystrickej Štátnej opere tradíciou, privítala nový rok slávnostným
Novoročným koncertom. Uskutočnil sa v utorok 4. januára o 19.00 hodine a jeho
dramaturgia bola v opernom duchu. Sólisti Štátnej opery pre divákov pripravili
program zostavený z árií, duet a ansámblov od Giuseppe Verdiho, Giacoma
Pucciniho, Jacquesa Offebacha, Wolfaganga Amadea Mozarta a iných svetových
skladateľov. Na koncerte vystúpil okrem sólistov a orchestra aj zbor a balet Štátnej
opery.
Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam Jánovi
Cikkerovi
Prezident Slovenskej republiky udelil profesorovi Jánovi Cikkerovi, in memoriam
štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v
oblasti hudobnej tvorby v pondelok, 3. januára 2011 prezident SR Ivan Gašparovič
udelil majstrovi Jánovi Cikkerovi vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I.
triedy in memoriam. Na slávnostnom udeľovaní boli okrem exprezidentov Michala
Kováča a Rudolfa Šustera prítomní predseda NR SR Richard Sulík, členovia vlády,
diplomatického zboru, predstavitelia cirskví a poslanci slovenského parlamentu.

Sólisti Štátnej opery na 20. koncertné turné do Japonska
Banskobystrická Štátna opera dvadsiaty krát spievala v Japonsku. 12. januára 2011
v skorých ranných hodinách odcestovali sólisti banskobystrickej Štátnej opery na
svoje už 20. koncertné turné do Japonska. Aj tentoraz ho zorganizoval milovník
operného umenia a priaznivec Štátnej opery pán Nadayuki Hasegawa. Operní sólisti
Oľga Hromadová, Katarína Perencseiová, Alžbeta Trgová, Michal Hýrošš, Šimon
Svitok, Dušan Šimo a klaviristka Martina Svitková uviedli sedem koncertov v mestách
Yokohama, Kamakura a Tokyo. V prvej časti svojho vystúpenia predviedli
kostýmovaný a poloinscenovaný prierez operou Giacoma Pucciniho Bohéma, druhá
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časť sa niesla v operetnom a muzikálovom duchu. Do Banskej Bystrice, na
Slovensko sa vrátili 25. Januára 2011 v neskorých večerných hodinách. Milovník
operného umenia a priaznivec Štátnej opery pán Nadayuki Hasegawa mal zásluhy
za úspešnú organizátorskú prácu v japonských mestách. Koncerty sa uskutočnili pod
záštitou Ministerstva kultúry SR a veľvyslanca Slovenskej republiky v Japonsku.
Operní sólisti Oľga Hromadová, Katarína Perencseiová, Alžbeta Trgová, Michal
Hýrošš, Šimon Svitok, Dušan Šimo a klaviristka Martina Svitková uviedli sedem
koncertov v mestách Yokohama, Kamakura a Tokyo. V prvej časti svojich vystúpení
predviedli kostýmovaný a poloinscenovaný prierez operou Giacoma Pucciniho
Bohéma, druhá časť sa niesla v operetnom a muzikálovom duchu. Dva koncerty
poctil svojou návštevou aj slovenský veľvyslanec v Japonsku Drahomír Štos, ktorý
ich slávnostným príhovorom povýšil na oficiálnu reprezentatívnu udalosť. Príjemný
zážitok si banskobystrickí umelci odniesli z Yokohamy, kde ich organizátori koncertov
privítali slovenskou zborovou piesňou „Aká si mi krásna“. Po koncerte im preukázali
neobyčajnú

úctu

pozvaním

na

večeru

do

japonskej

domácnosti.

Vystúpenia sólistov Štátnej opery videlo v krajine vychádzajúceho slnka okolo 4000
divákov. O tom, že aj tohtoročné koncertné turné bolo úspešné svedčí fakt, že
organizátori pozvali umelcov do Japonska opätovne aj na júl roku 2011. Sólisti
Štátnej opery úspešne reprezentovali našu kultúru i naše mesto v Japonsku

Hommage à Tibor Andrašovan
Spomienka a pocta Tiborovi Andrašovanovi - Hommage à Tibor Andrašovan - pod
týmto názvom sa konal vo štvrtok 5. mája 2011 o 19. hodine v banskobystrickej
Štátnej opere spomienkový koncert venovaný hudobnému skladateľovi Tiborovi
Andrašovanovi. Pod taktovkou Igora Bullu v ňom vystúpili sólisti a orchester Štátnej
opery a pripomenuli si jeho tvorbu. Zazneli árie z opier Hájnikova žena, Biela nemoc,
operiet Figliar Geľo, Pánska volenka, ale aj známe piesne zo Slovenských
dvojspevov či Šarišská polka. Tibor Andrašovan sa nezmazateľne zapísal do
hudobnej histórie Slovenska. Zanechal veľkolepú hudobnú tvorbu, ktorá sa v
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minulom storočí stala symbolom slovenskosti. Jeho hudba znela napríklad vo filmoch
Rodná zem, Štvorylka, Rok na dedine, Očovské pastorále, Jánošík a mnohých iných.
Svoj vzťah k tradíciám a ľudovej i súčasnej hudobnej kultúre vyjadril v cykle Tance zo
Slovenska, v ktorom pre nás zachoval bohatosť ľudovej hudby z rôznych kútov našej
krajiny. Banskobystrickí umelci si Tibora Andrašovana, ako výnimočného človeka i
skladateľa, uctili dôstojne - koncertom, ktorý Štátna opera usporiadala pri príležitosti
10. výročia jeho úmrtia.

Prenos opery v historických priestoroch Radnice
Tóny Pucciniho Toscy boli prenášané

v

35 európskych mestách a jediného

slovenského mesta v Banskej Bystrici - 13. júna o 20. hodine stredoeurópskeho
času priamo zo španielskej Valencie. Takmer sto miliónov Európanov každý deň
venuje svoj voľný čas, energiu, talent a financie dobrovoľníckej práci v prospech
komunity, v ktorej žijú. Práve takýmto hodnotným

ľuďom sa rozhodlo v rámci

Európskeho roka dobrovoľníctva vzdať hold španielske divadlo Palau de les Arts
Reina Sofia. Záštitu nad podujatím prebrala Viviane Reding , podpredsedníčka
Európskej komisie pre oblasť spravodlivosti, základných práv a občianstva.
Banskobystričania boli tiež zaradení k divákom, ktorí na veľkoplošnom plátne v
priestoroch Radnice na hlavnom námestí mohli bezplatne sledovať jednu z
najslávnejších talianskych opier, ktorá emotívnym príbehom strháva divákov už od
roku 1900. V prestávkach medzi dejstvami mali možnosť nahliadnuť prostredníctvom
kamery do zákulisia divadla Palau de les Arts Reina Sofia ako i do európskych miest,
ktoré boli do projektu zapojené. Svedkami majstrovského operného príbehu slávnej
speváčky Toscy a voľnomyšlienkárskeho maliara Cavaradosiiho z dielne Giacoma
Pucciniho bol prostredníctvom prenosu zo španielskej Valenciesa sa stalo 13. júna
2011 i banskobystrické publikum v historickej Radnici na Námestí Slovenského
národného povstania v Banskej Bystrici.
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Dvadsiateprvé turné sólistov Štátnej opery v Japonsku.
Prvý raz v histórii tejto dlhoročnej japonsko-slovenskej spolupráce koncertovali
banskobystrickí umelci na troch japonských ostrovoch – Okinawa, Hokkaido a Kjúšu.
V sobotu 16. júla

2011 sa vrátili sólisti banskobystrickej Štátnej opery z 21.

koncertného turné po Japonsku. Aj tentoraz ho zorganizoval milovník operného
umenia a priaznivec Štátnej opery pán Nadayuki Hasegawa. Operní sólisti Katarína
Perencseiová, Alžbeta Trgová, Helena Becse Sabó, Michal Hýrošš, Šimon Svitok,
Dušan Šimo a klaviristka Martina Svitková uviedli šesť koncertov. V prvej časti
svojich vystúpení predviedli kostýmovaný a poloinscenovaný prierez operou
Giacoma Pucciniho Bohéma, druhá časť sa niesla v operetnom a muzikálovom
duchu. Koncerty sa uskutočnili pod záštitou Ministra kultúry SR a veľvyslanca
Slovenskej republiky v Japonsku. Vystúpenia sólistov Štátnej opery videlo v krajine
vychádzajúceho slnka približne 4700 divákov. U japonského publika sa stretli s
veľkým úspechom, a preto organizátori pozvali banskobystrických umelcov aj na
budúci rok.

Nový umelecký šéf Štátnej opery
Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici PhDr. Rudolf Hromada vymenoval dňa 1.
augusta 2011 na post umeleckého šéfa sólistu Mgr. art. Šimona Svitka.
Predchádzajúci umelecký šéf Mgr. art. Marián Vach zostal aj naďalej šéfdirigentom
Štátnej opery.

53. divadelná sezóna Štátnej opery
Prvé vystúpenie tejto sezóny začalo slávnostným koncertom pri príležitosti osláv
SNP. Umelecký súbor banskobystrickej Štátnej opery otvoril svoje brány pre divákov
14. septembra druhou premiérou komickej opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky.
V 53. divadelnej sezóne mala Štátna opera naplánovaný aj rad ďalších zaujímavých
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premiér, z toho niektoré odzneli na Slovensku po prvýkrát. V októbri, pri príležitosti
100. výročia narodenia banskobystrického rodáka Jána Cikkera, uviedla v slovenskej
premiére jeho operu Coriolanus v réžii Romana Poláka a v hudobnom naštudovaní
Mariána Vacha. Toto jedinečné dielo bolo zároveň otváracím predstavením
hudobného festivalu Banskobystrické hudobné dni, počas ktorého čakalo milovníkov
hudby niekoľko zaujímavých večerov. Okrem pútavých hudobných produkcií sa
uskutočnil aj Deň otvorených dverí, kedy diváci mali možnosť nahliadnuť do zákulisia
divadla, zúčastniť sa na skúškach a na iných sprievodných akciách. V
predvianočnom období mala Štátna opera už tradične naplánovanú operetu, tentoraz
to bola Cigánska láska Franza Lehára v réžii Dany Dinkovej a v hudobnom
naštudovaní Igora Bullu. V marci ponúkla banskobystrická operná scéna nové
naštudovanie Mozartovej opery Cosi fan Tutte (réžia Jana Andělová Pletichová,
dirigent Igor Bulla), v apríli režijne pripravila Dana Dinková tanečné dielo Carmen na
rovnomennú hudbu Georga Bizeta a Rodiona Ščedrina. Júnové Zámocké hry
zvolenské otvoril operný bonbónik – Giordanova opera Fedora (réžia Michael Tarant,
dirigent Marián Vach). Aj toto dielo zaznelo v podaní banskobystrického súboru na
Slovensku po prvý raz. Okrem uvedených premiér a množstva stálych predstavení ú
v programe Štátnej opery nechýbali ani obľúbené koncerty – vianočný, novoročný či
valentínsky, a mnoho iných zaujímavých podujatí.

Operné predstavenie - Zítra se bude...
Operné predstavenie Zítra se bude.... je názov hudobného príbehu o procese s
Miladou Horákovou, v ktorom sú použité dobové texty. Operné predstavenie v podaní
Národného divadla z Prahy je vlastne procesom, spomienkou na ľudí, ktorí sa stali
obeťou nezmyselného komunistického justičného podvodu. Výročie udalostí
novembra 1989 si mesto Banská Bystrica pripomenie uvedením tohto celovečerného
hudobného projektu. Na doskách Divadla Štúdia tanca sa 12. novembra o 19.00 hod.
predstavia: česká herečka, svetoznáma operná speváčka a mezzosopranistka Soňa
Červená, Jan Mikušek, Kühnův detský zbor, Canti di Praga a Inštrumentálny súbor
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PurPur. Prvým impulzom pre vznik diela bolo, podľa autora hudby Aleša Březinu a
libretistov Aleša Březinu a Jiřího Nekvasila, želanie napísať celovečerný hudobný
projekt pre Soňu Červenú. Od začiatku vedeli, že sa chcú zamerať na osud
významnej českej ženy. Rýchlo dospeli k názoru, že len ťažko by našli fascinujúcejší
a vo svojej obludnosti dôležitejší námet ako komunistický proces s JUDr. Miladou
Horákovou. Na jeho začiatku bola snaha totalitnej moci odstrániť všetkých
nekomunistických hrdinov protifašistického odboja. Na jeho konci stála šibenica so
štyrmi obesenými a mnoho ďalších zdevastovaných osudov v zmanipulovanom
procese.Autori diela sa po preskúmaní archívnych materiálov rozhodli pracovať s
autentickými dobovými textami. Inšpirovala ich pokora a zmierlivosť Milady Horákovej
v protiklade s hystériou a nevzdelanosťou prokurátorov a celej súdnej mašinérie.
Autor hudby Aleš Březina: O spoluprácu na texte som požiadal režiséra Jiřího
Nekvasila, ktorý do neho vniesol zásadné dramatugické podnety a pomohol preniesť
množstvo

autentických

dokumentov

do

uzatvoreného

javiskového

tvaru.

12. novembra 2011 na predstavení diváci, videli, že ústrednou postavou opery nie je
Milada Horáková, ale proces proti nej, ktorý vo svojom neodvratnom smerovaní k
vražde hlavnej predstaviteľky nesie črty antickej tragédie. Aleš Březina priznáva, že z
hudobného hľadiska upustil od snahy personifikovať konkrétny osud konkrétnym
predstaviteľom. Účinkujúci stvárňujú striedavo rôzne historické postavy. List, ktorý
napísala Milada Horáková na rozlúčku a ktorý bol vtedajšou justíciou adresátom
zatajený, (aby im bol odovzdaný až v roku 1990), v predstavení neinterpretuje
jednotlivec, ale detský zbor so slovami: Som pokorná a odovzdaná do vôle Božej.
Túto skúšku mi určil a ja ňou prechádzam s jediným prianím – aby som splnila
zákony Božie a zachovala svoje čisté ľudské meno. Neplačte! Nežiaľte veľmi! Je to
takto lepšie, ako postupné umieranie. Dlhú neslobodu by už moje srdce nevydržalo.
Hlavná predstaviteľka príbehu Zítra se bude... je česká herečka, svetoznáma operná
speváčka, mezzosopranistka Soňa Červená. Narodila sa v rodine zakladateľa
slávneho prvorepublikového kabaretu Červená sedma, právnika Jiřího Červeného. S
divadlom začínala po vojne u Voskovca a Wericha. Následne sa zamerala na operu
a vážnu hudbu, ktorej sa venovala počas celej profesionálnej dráhy. Zažila úspech
vo východnom Berlíne, imigráciu na Západ a hosťovala na veľkých operných
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javiskách celého sveta. Po niekoľkých desiatkach rokov prežitých v emigrácii sa
vrátila späť do vlasti a dodnes aktívne vystupuje. Po ukončení opernej kariéry
pôsobila ako herečka v divadle Thalia v Hamburgu, kde spolupracovala s
osobnosťami ako režisér Rober Wilson či hudobníci Tom Waits a Lou Reed. Soňa
Červená v roku 2004 získala cenu Thálie a v tomto roku jej minister kultúry ČR Jiří
Besser udelil medailu Artis Bohemiae Amicis. Názov predstavenia Zítra se bude....
vybral autor Aleš Březina z úryvku piesne dramatika a spisovateľa Pavla Kohouta (v
roku 2008), kedy mala opera premiéru v Divadle Kolowrat. Mesto Banská Bystrica a
Park kultúry a oddychu Banská Bystrica pripravili uvedenie tohto hudobného projektu
pražského Národného divadla ako jedno z podujatí, ktorým si pripomíname udalosti
novembra 1989. Projekt je súčasťou 3. ročníka medzinárodného kultúrneho projektu
venovaného propagácii českej hudby České sny 2011.

Storočnica banskobystrického rodáka Jána Cikkera
Slávnostný koncert k 100. výročiu narodenia Jána Cikkera v jeho rodisku - Banskej
Bystrici sa konal dňa 28. 7. 2011 o 19.00 hodine v Kostole Nanebovzatia Panny
Márie Nadácia Jána Cikkera a Múzeum Jána Cikkera v spolupráci s Mestom Banská
Bystrica a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR usporiadali slávnostný
koncert k 100. výročiu narodenia skladateľa, banskobystrického rodáka Jána
Cikkera, jednej z najprominentnejších osobností slovenskej kultúry. Cikkerova
storočnica, ktorú do svojho kalendára výročí zaradilo aj UNESCO, bola kreatívnym
umeleckým projektom v rámci krajín Višegradskej štvorky prepojeným aj na 200.
výročie narodenia F. Liszta, 200. výročie narodenia F. Chopina a 170. výročie
narodenia A. Dvořáka a aj usporiadateľov v okolitých krajinách vyprovokovalo
k zaujímavým kultúrnym počinom. Koncert sa nie náhodou konal v kostole, niekoľko
metrov vzdialenom od rodného domu Jána Cikkera a práve 28.7.- v predvečer
skladateľových nedožitých narodenín. Genius loci tohto miesta evokuje spomienku
na Cikkera z detských a študentských čias, keď nasával všetko podstatné pre
rozvíjanie svojho talentu a ľudských kvalít. Rodné mesto Banská Bystrica do konca
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života ostalo jednou z veľkých lások skladateľa, ktorému UNESCO udelilo cenu za
hudbu. K tejto či Herderovej cene pribudlo aj ocenenie Rad Ľ. Štúra I. triedy in
memoriam, ktorý mu v tomto roku udelil prezident SR.
Po ukončení slávnostného koncertu sa hostia presunuli k pamätnej tabuli,
umiestnenej na skladateľovom rodnom dome a predstavitelia mesta k nej položili
spomienkový veniec. Následne bola v priestoroch veľkej siene na 2.poschodí
historickej budovy radnice pani viceprimátorkou Banskej Bystrice, Doc. RNDr.
Katarínou Čižmárovou, CSc. a predsedom Nadácie Jána Cikkera, Prof. Petrom
Michalicom, slávnostne odhalená busta skladateľa, ktorú radnici pri príležitosti
storočnice darovala Nadácia Jána Cikkera. Zároveň bude sieň od tohto okamihu
niesť skladateľove meno. Jednou z atraktivít programu slávnostného koncertu malo
byť sólové vystúpenie fenomenálneho poľského klaviristu Janusza Olejniczaka
(účinkoval vo filme Andrzeja Zulawskeho The Blue Note, hral ruky Adriena Brodyho
v Szpilmanovom filme Pianista), ktorý špeciálne pre túto príležitosť naštudoval
Cikkerovo Concertino pre klavír a orchester. Žiaľ účasť klaviristu bola v poslednej
chvíli odvolaná, keďže počas vážnej autonehody utrpel zranenia rúk, nohy, ako
aj otras

mozgu

a momentálne

je

hospitalizovaný.

Cikkerove

klavírne

dielo

v programe nahradí Musica Slovaca pre husle a orchester, ktorej autorom je jeden
z Cikkerových najtalentovanejších žiakov, Ilja Zeljenka a dve skladby W.A.Mozarta
(Adagio E dur, KV 261 a Rondo C dur, KV 373). V úvode koncertu zazneli
Cikkerove Spomienky a záver patril Českej suita D dur op. 39 A.Dvořáka, ktorý na
koncerte zastupoval ďalšieho z tohtoročných skladateľských jubilantov krajín V4.
Spomínaný program odznel v podaní Štátneho komorného orchestra Žilina a huslistu
Petra Michalicu pod taktovkou medzinárodne renomovaného pražského dirigenta
Leoša Svárovského.
Leoš Svárovský študoval hru na flaute na pražskom konzervatóriu. Už počas štúdia
získal viaceré ocenenia na medzinárodných súťažiach flautistov (Ancona a i.), ako
sólista vystupoval v Európe, Kanade a USA. Dirigentské štúdiá na AMU v Prahe
v triede V.Neumanna ukončil Cenou rektora v r. 1987. Už počas štúdia pôsobil aj
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v Národnom divadle ako asistent Z.Košlera, v tom čase dirigoval aj Komornú operu
v Prahe. V r. 1991 prijal post šéfdirigenta Štátnej filharmónie Brno. Počas 4-ročného
pôsobenia hosťoval s týmto orchestrom aj v SRN, Belgicku, Francúzsku a Veľkej
Británii. Nadáciou Herberta von Karajana bol pozvaný asistovať u sira G. Soltiho
s Viedenskou

filharmóniou

na

„Sommerspiele

Salzburg“.

Spolupracoval

s významnými orchestrami v Seville, Istanbule, Ankare, Pekingu, Šanghaji, Káhire,
Indianapolise, Berne, Mníchove a samozrejme s väčšinou českých a slovenských
orchestrov. S viacerými z nich absolvoval turné v Ázii i Amerike. Veľkým úspechom
bolo

koncertné

uvedenie

Dvořákovej

Rusalky

v Amsterdame

so

sólistami

Metropolitnej opery a La Scaly. S ŠKO Žilina spolupracuje od r.1993, 5 rokov bol jeho
šéfdirigentom, v súčasnosti je jeho prvým hosťujúcim dirigentom. S týmto orchestrom
úspešne absolvoval aj množstvo koncertov doma, v európskych krajinách i Amerike.
L. Svárovský je aj šéfdirigentom Komornej filharmónie v Pardubiciach, bol
umeleckým šéfom a neskôr šéfdirigentom Štátnej opery v Prahe, pedagogicky pôsobí
na AMU v Prahe, kde vychoval už celý rad mladých dirigentov.
Štátny komorný orchester Žilina, v zahraničí známy ako Slovak Sinfonietta, vznikol
v r.1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal
významné postavenie nielen na Slovensku, ale v krátkom čase sa mu podarilo
dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, čo umožňuje
neuveriteľnú koncertnú flexibilitu. Jej výsledkom je množstvo pozvaní na koncertné
cesty po Európe i ďalších kontinentoch. Jeho šéfdirigentmi boli E. Fischer, J. Valta,
L. Svárovský a O. Dohnányi. Od r.1996 je čestným šéfdirigentom orchestra Tsugio
Maeda. Prvým veľkým medzinárodným úspechom telesa bol post festivalového
orchestra Salzburger Festspiele. Výpočet množstva pozvaní na významné
medzinárodné festivaly vzbudzuje úctu i obdiv. Uskutočnil už vyše 2500 koncertov
doma i v zahraničí. Za dirigentským pultom tohto telesa stáli už mnohí z
najprestížnejších dirigentov súčasnosti i minulosti. Veľmi bohatá je aj nahrávacia
činnosť tohto orchestra.
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patrí

k najvýznamnejším

medzinárodne

renomovaným

reprezentantom slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu
a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Prof. J.Skladaný), Čajkovského
konzervatóriu v Moskve (Prof. J. Jankelevič) a Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli
(Prof.A.Gertler). Svoje majstrovstvo si zdokonaľoval aj pod vedením slávnych
huslistov W.Schneiderhana a H.Szerynga. Je laureátom viacerých medzinárodných
súťaží (Londýn, Brusel a i.), držiteľom viacerých cien a čestných ocenení. Na
recitálových i sólových vystúpeniach s orchestrom vystupoval vo viac ako tridsiatich
krajinách štyroch kontinentov. V r.1982 až 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na
Michigan State University a v rokoch 1985 až 1988 na Wayne State University
v Detroite. Viedol rôzne majstrovské kurzy v USA a Európe ( Boston, Arizona, Ohio,
Florida, Dublin a iné). Pre svoje názory musel počas normalizácie v r. 1972 opustiť
post asistenta na VŠMU. Na tejto škole pôsobí opäť od r. 1989. Je profesorom
husľovej hry aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne i na Kozervatóriu
v Bratislave. Jeho repertoár siaha od baroka po súčasnosť, pričom mnohé skladby
slovenských autorov boli inšpirované jeho umeleckým majstrovstvom a sú mu
dedikované.
Peter Michalica je žiadaným moderátorom a komentátorom celého radu programov,
vrátane rozhlasu a televízie. V masmédiách sa často vyjadruje aj k mnohým
aktuálnym otázkam súčasnosti.

Sté výročie narodenia slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera je v
tomto roku príležitosťou na pripomenutie si a vzdanie holdu vynikajúcemu umelcovi,
jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudby, ktorá svojou rozsiahlou
kompozičnou a pedagogickou prácou nesmierne obohatila kultúrnu históriu
Slovenska a posunula ju vpred. Ján Cikker je nositeľom najvyšších umeleckých,
štátnych a medzinárodných vyznamenaní.
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Umelec s láskavými očami, autor hudby vysoko kultivovanej stavby, zvukovo bohatej
a súčasne s ľudsky prostým obsahom. Ján Cikker mal to šťastie, že povestné tri
sudičky mu pri narodení do jeho kolísky vložili hudbu, predovšetkým hudbu. V jeho
umeleckej

duši

pôsobilo

celé

univerzum

záujmov,

podnetov,

inšpirácií

vychádzajúcich z národného a všeľudského. Práve to národné a nadnárodné tvorilo
dvojjedinosť nielen celej Cikkerovej tvorby, ale aj jeho života. Emocionalita a etika v
jeho diele dominovali, no tieto dva prvky boli vždy vyvažované dokonalou
profesionalitou. Dokumentuje to celá Cikkerova tvorba, ktorej gro tvoria opery. Kým
prvé dve – Juro Jánošík a Beg Bajazid, akcentujú skôr to národné, počnúc treťou
operou sa Ján Cikker začína obzerať po predlohách v zahraničných literárnych
vodách. Charles Dickens, L.N.Tolstoj, Romain Rolland, W.Shakespeare, Heinrich
Kleist, Kálmán Mikszáth, Karel Čapek, to sú autori, po dielach ktorých skladateľ
siahal v túžbe vyjadriť posolstvo humanity a prostredníctvom svojej hudby dopovedať
to, čo by ináč ostalo nevypovedané. Medzi prácou na operách vznikajú Tatranské
potoky pre klavír, Dramatická fantázia, Meditácia na tému moteta H.Schütza, Óda na
radosť na verše M.Rúfusa. Vokálnu tvorbu reprezentujú početné zborové skladby a
piesňové cykly.
Ján Cikker začal tvoriť v období, keď kompozičná škola na Slovensku ešte len
hľadala svoje smerovanie. Obrovský talent a invencia, ktorými bol Ján Cikker
obdarený, boli základným kameňom, na ktorom vyrástlo cenné dielo veľkej
umeleckej hodnoty, stalo sa žriedlom, inšpirujúcim ďalšie skladateľské generácie
Slovenska a patrí k tomu najlepšiemu, čo Slovensko v oblasti kultúry a umenia môže
ponúknuť svetu. Snáď viac uznania ako doma na Slovensku sa skladateľovi Jánovi
Cikkerovi dostalo počas jeho života v zahraničí, kde svojimi opernými dielami zožínal
úspechy

na

doskách

tých

najvýznamnejších

operných

domov.

Okrem odborných boli výnimočné aj Cikkerove ľudské parametre. Ako protest proti
fašistickej skutočnosti sa Bystričan Cikker stal účastníkom SNP a legendárnym sa
stal aj jeho Pochod povstalcov. Celé desaťročia sa motív z tohto pochodu využíva
ako jedna zo zvučiek Slovenského rozhlasu. Ján Cikker zomrel 21.12.1989 vo veku
78 rokov v Bratislave.
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Múzeum Jána Cikkera vzniklo v roku 2004, po smrti skladateľovej manželky
Kataríny, rozhodnutím Nadácie Jána Cikkera. Členov Nadácie k tomuto kroku viedla
snaha zachovať pozostalosť Jána Cikkera ako kompaktný celok a v čo najväčšej
možnej miere šíriť jeho tvorivý odkaz a dielo. Rodinnú vilu z obdobia funkcionalizmu,
kde múzeum v súčasnosti sídli, obýval Ján Cikker od roku 1967 až do svojej smrti.
Dom, obkolesený menšou záhradou, v roku 1947 navrhli významní slovenskí
architekti Eugen Kramár a Štefan Lukačovič. Toto miesto okrem svojej duchovno –
kultúrnej hodnoty, spojenej s veľkým skladateľom, má aj nie všednú atraktivitu vďaka
zvláštnemu kontrastu funkcionalistického objektu a vzácneho historického nábytku.
Prízemie budovy prešlo zmenami, keďže zriaďovacia listina zaväzuje múzeum k
tomu, aby bolo miestom, kde sa nielen vytrieďuje zbierkový fond a sprístupňuje
Cikkerov odkaz verejnosti, ale kde sa usporadúvajú i rôzne typy koncertov,
prednášok, konferencií prípadne audiovizuálnych aktivít s možnosťou prezentácií
iných inštitúcií. Priestor skladateľovej obývačky a jedálne sa zmenil na menšiu
koncertnú či prednáškovú sieň. Z pôvodného vybavenia týchto priestorov tam ostalo
skladateľovo klavírne krídlo, či niekoľko obrazov a kvôli svojej osobitej kráse aj
unikátna baroková skriňa. Počas piatich rokov existencie si získalo Múzeum Jána
Cikkera prostredníctvom pravidelných koncertných cyklov, ale aj interaktívnych
umelecko-vzdelávacích programov pre všetky typy škôl či študentských recitálov
svojich skalných prívržencov.
Múzeum a nadácia sa stali aj koordinátormi medzinárodného projektu Storočnica
Jána Cikkera, na ktorom spolupracujú s poprednými kultúrnymi inštitúciami na
Slovensku.
Jubileum, zaradené UNESCOm do kalendára výročí, je kreatívnym umeleckým
projektom pod názvom Visegrad Jubilee. Projekt, spájajúci 200.výročie narodenia
F.Liszta, 100.výročie narodenia J.Cikkera, 170. výročie narodenia A.Dvořáka
a z minulého roku 200.výročie narodenia F.Chopina

zahŕňa koncerty v Prahe,

Bratislave, hudobno – vednú konferenciu v Kamenici nad Lipou a klavírnu súťaž pod
názvom Novák – Cikker. Nad podujatiami projektu prevzali záštitu ministri
zahraničných vecí všetkých štyroch krajín V4.
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Jeden z prvých koncertov Visegrad Jubilee sa uskutočnil 23.3.2011 o 18,00 h
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom bola odovzdaná
výročná Cena Jána Cikkera.
Ďalší partneri a nasledujúce podujatia projektu storočnice:
Opera

SND

v

Bratislava

jeseň

2011

-

premiéra

opery

Mr.Scrooge

Štátna opera Banská Bystrica jeseň 2011 - premiéra opery Coriolanus
Slovenská filharmónia zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu
orchestra / Hommage á Beethoven, Spomienky, Concertino pre klavír a orchester /
jubileum zohľadnené v dramaturgii BHS 2011/12
Štátna filharmónia Košice zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu
orchestra / Slovenská suita, Spomienky, Talianska baletná hudba z op. Juro Jánošík,
Concertino

pre

klavír

a orchester

/,

vernisáž

výstavy

Ján

Cikker

ŠKO Žilina zaradenie diel Jána Cikkera do dramaturgického plánu orchestra /
Slovenská suita, Spomienky, Concertino pre klavír a orchester, ich uvádzanie doma
i v zahraničí
SKO B. Warchala zaradenie diel Jána Cikkera do repertoáru orchestra /Scherzo,
Slovenská suita – úprava J. Hajnala
Hudobný

fond

podpísanie

subdodávateľskej

zmluvy

s Editio

Bärenreiter,

vypracovanie ponukových listov s dielami Jána Cikkera, ktoré sú k dispozícii pre
orchestre, komorné zoskupenia i sólistov
Hudobné centrum koncertné aktivity na Slovensku
Divadelný ústav jeseň 2011 - výstava o živote a diele Jána Cikkera, inštalovaná vo
foyeri novej budovy SND putovná výstava Ján Cikker vo viacerých jazykových
mutáciách

pre

slovenské

inštitúty

a iné

kultúrne

ustanovizne

v zahraničí,

predpokladané umiestnenia - Praha, Viedeň, Berlín, Waršava, Moskva
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Filozofická fakulta UK v Bratislave a Ústav hudobnej vedy SAV JÁN CIKKER
A MY - muzikologický seminár k storočnici skladateľa, termín: 14.-15. december
2011
VŠMU Bratislava

zaradenie diel J. Cikkera do repertoáru orchestrálneho

a komorného koncertu
Hlavné

mesto

SR

Bratislava spolupráca

na

koncertných

podujatiach,

pripravovaných múzeom a nadáciou
RTVS - STV STV zaradí do vysielania cyklus zo symfonickej a komornej tvorby
skladateľa z televízneho archívu, odvysiela filmové spracovanie opery Jána Cikkera
Vzkriesenie, ako aj dokument o Jánovi Cikkerovi. V magazíne Umenie vznikne
filmový profil Jána Cikkera, aktuálne informovanie o podujatiach storočnice
RTVS – SRo Koncertná sezóna SOSRu venovaná dielam Jána Cikkera / Leto,
symfonická báseň op.19
Literárno-hudobné múzeum Banská Bystrica realizácia panelovej putovnej
výstavy o Jánovi Cikkerovi
PKO v Banskej Bystrici 51.banskobystrická hudobná jar venovaná 100.výročiu
narodenia Jána Cikkera
NBS vydanie pamätnej mince k storočnici Jána Cikkera a vydanie sprievodného
bulletin s textom o živote a diele Jána Cikkera
Slovenská pošta vydanie pamätnej poštovej známky k storočnici Jána Cikkera
a pečiatky k prvému dňu vydania
Pri príležitosti osláv storočnice Jána Cikkera
Pri príležitosti osláv storočnice Jána Cikkera premiéry skladateľovej opery napísala
Mária Glocková recenziu: Coriolanus ako politikum. Slovenská premiéra opery
Jána Cikkera v Štátnej opere Banská Bystrica.
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dramaturgička,

publicistka,

hudobná

vedkyňa,

libretistka PhDr. Mária Glocková (rod. Heribanová) (* 8. júl 1952, Valaská) žije
a pôsobí v Banskej Bystrici. Absolvovala štúdium klavírnej hry na konzervatóriu v
Košiciach (1971), študovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od
1977 dramaturgička opery DJGT v Banskej Bystrici. Pri zostavovaní dramaturgických
plánov vychádza najmä špecifických možností súboru. Zaslúžila sa o premiéru
pôvodnej slovenskej opery Majster Pavol (1980) a o uvedenie ďalších: Optimistická
tragédia (1977), Angelika (1978), Viva la mamma (1983) a i. Je činná aj publicisticky
a sporadicky prekladá operné libretá. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu
v Banskej Bystrici, i ako prodekanka Fakulty múzických umení Akadémie umenia kde
vyučuje.
Napísala libreto k skladbe Vojtecha Didiho Matka Niobé - ide o hudobno dramatický
príbeh z antiky v jednom dejstve (SHF ocenená skladba 2006)
Na poéziu PhDr. Mariky Glockovej, PhD skomponoval Vojtech Didi chorál slovenskej
rektorskej konferencie v roku 2007
PhDr. Mária Glocková, PhD v roku 2010 napísala libreto k hudobno-dramatickej
balade Vojtecha Didiho na motívy rovnomenného románu Rudolfa Jašíka "Na brehu
priezračnej rieky", rodáka z Kysúc (Turzovka).
Ďalšiu recenziu operného naštudovania publikovala v novinách SME M. Mojžišová s
názvom Súdruhovia sa tohto diela báli a nemýlili sa. Premiéra: 14. október 2011 Ján
Cikker: Coriolanus. Štátna opera Banská Bystrica, Réžia: Roman Polák, Hudobné
naštudovanie Marián Vach, zbormajster Ján Procházka, choreografia Stanislava
Vlčeková, scéna Jaroslav Valek, kostýmy Peter Čanecký,
Storočnica narodenia skladateľa Jána Cikkera motivovala viacero podujatí. Najvyššie
ambície deklarovala banskobystrická Štátna opera, keď sa odhodlala v slovenskej
premiére uviesť jedinú doma neinscenovanú Cikkerovu operu Coriolanus z roku
1972, skomponovanú podľa rovnomennej Shakespearovej tragédie. Pripravil ju
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rovnaký tím, ako pred tromi rokmi skvelú inscenáciu rehabilitovanej verzie
Suchoňovej Krútňavy. A výsledok opäť frapoval.
Oficiálna verzia, prečo sa Coriolanus na rozdiel od ostatných ôsmich skladateľových
opier nedostal na javisko SND (hral sa len v Prahe, Weimare a Manheime),
neexistuje. Jednou z príčin mala byť jeho údajná neinscenovateľnosť v menších
divadlách. Dielo je totiž koncipované v krátkych, mnohokrát až úsečných obrazoch,
predpokladajúcich rýchle scénické strihy. S týmto úskalím sa výprava Jaroslava
Valeka vysporiadala jednoduchým, no veľmi účinným spôsobom – stenami a
oponami zo zvislých gumených pásov, ktoré spájali praktickú i symbolickú hodnotu.
Takmer žiadne kulisy, civilné kostýmy, pôsobivé narábanie s čierno-sivo-bielou
(bez)farebnosťou, intenzívne svietenie, prepracované kreácie (najmä po všetkých
stránkach vynikajúci Martin Popovič v titulnej postave) i práca so zborom boli
kompatibilnými súčiastkami obdivuhodne fungujúceho stroja Polákovej koncepcie. Tu
treba hovoriť aj o objaviteľskej práci dirigenta Mariána Vacha, ktorý inšpiroval
banskobystrický orchester k vynikajúcemu výkonu, i o perfektne pripravenom
opernom zbore, ktorý zohráva v diele podstatnú úlohu. Druhou príčinou, prečo sa
Coriolanus, ktorým Cikker umelecky reagoval na august 1968, neinscenoval, mohli
byť obavy z nevhodnej politickej interpretácie diela. Roman Polák potvrdil, že sa
súdruhovia vo svojom strachu nemýlili. Jeho inscenácia je v myšlienkovej i vizuálnej
rovine drásavým politickým divadlom, podobenstvom večného konfliktu výnimočnosti
a priemeru, a Coriolanus antihrdinom dnešných dní, porazeným víťazom (alebo
víťazným porazencom?) v bezvýchodiskovej dobe. Ostáva dúfať iba v jedno – že sa
za hranice Banskej Bystrice dostane nielen chýr o skvelej inscenácii pozoruhodného
diela, ale aj inscenácia samotná.

354. Radvanský jarmok
Napriek tomu, že rozpočet osláv mesta je z roka na rok nižší, začal sa 8. septembra
2011 spolu s oslavou 756. výročia udelenia mestských výsad Banskej Bystrici a. vo
veľkom.
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Úvodný sprievod a program otvorenia: Návštevníci sa vrátia do obdobia Kráľa Mateja
Korvína. Ožilo ním pri tom celé Námestie. Na pouličných umelcov doslova
banskobystričania narážali na každom kroku. Večerný program prvého dňa sa niesol
v duchu balkánskych melódií. Vlani sa takmer vypredaný zimný štadión
bavil v rámci programu Cigánsky oheň na hudbe skladateľa a hudobníka
Gorana

Tentokrát

Bregoviča.

pod

Urpín

zavítala

ďalšia

hviezda,

jeho

niekdajší spolupracovník a rovnako legenda tohto žánru Boban Markovič
so svojím orchestrom. Markovič je známy ako kráľ balkánskych dychoviek
a

rytmy

jeho

orchestra

určite

rozhýbali

všetkých

a

všetko

na

Námestí

SNP.
V sobotu sa najskôr predstavili najmä banskobystrické kapely a podvečer
patriť

dixielandu.

Nemecká

formácia

Cosmonautix

zas

v

netradičnej

podobe predstavila ruské folkové piesne. Na záver zahrala známa slovenská
kapela
Počas

Kultúrny

Polemic.
všetkých

troch

dní

program
bol

vyvrcholil

program

pre

v

nedeľu

najmenších

popoludní.

sústredený

do

priestorov nádvoria Radnice, kde boli pripravené rôzne divadelné predstavenia. Trh
ľudových remesiel bol opäť umiestnený najmä v priestore pri Barbakane a na
Námestí SNP, ale aj v Dolnej a Národnej ulici. Banskobystrické múzeá a galérie
otvorili dvere svojím návštevníkom zadarmo. Zábava vo forme tradičných kolotočov
bola k dispozícii už od štvrtka 8. septembra na Štefánikovom nábreží,
Hronskom predmestí a areáli Múzea SNP. Stánky s občerstvením boli k
dispozícii

rovnako

už

od

štvrtku

na

Vajanského

námestí,

Štefánikovom

nábreží a Hronskom predmestí.
Špeciálny
Banská

súd
Bystrica

v

Banskej

si

pripomenie

Bystrici
Deň

presťahovali
boja

za

do

slobodu

budovy
a

NBS

demokraciu

Banská Bystrica, 9. november 2011
Koncert, diskusie, workshopy, spomienkové stretnutie - to všetko pripravilo mesto
Banská Bystrica v spolupráci s partnermi pri príležitosti Dňa boja za slobodu a
demokraciu. V stredu 16. novembra 2011 sa o 16. 00 hod. začal na Námestí SNP
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Koncert pre Nežnú revolúciu a paralelne v budove Radnice odštartoval diskusné
fórum formou World Café Method s príspevkami odborníkov. 17. Novembra 2011 o
17. 00 hod. uskutočnil pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP Spomienka na Nežnú
revolúciu a večer o 19. 00 hod. Radnica patrila predstaveniu Liečba šokom
(Mokošom) s hosťom, Zuzanou Kronerovou. Na význam boja proti násiliu a totalite
poukazuje aj jedinečné operné predstavenie Zítra se bude..., s ktorým sa pražské
Národné divadlo predstavilo banskobystrickému publiku v sobotu 12. novembra
2011. Samospráva Mesta pod Urpínom pri príprave podujatí spolupracuje s Parkom
kultúry a oddychu, Univerzitou Mateja Bela, Euroatlantickým centrom, Študentskou
neformálnou skupinou Ad Hoc so symbolický pomenovaním Deti Nežnej revolúcie a
a organizáciou Bebop, s.r.o. Výsledkom je Koncert pre Nežnú revolúciu, na ktorom
sa predstavili kapely a interpreti: Babyluzaru, Rock reunion, Schody, EX VF, René a
Robo Bošeľovci. V Cikkerovej sieni Radnice budú odborníci z Ministerstva obrany
SR, Inštitútu hospodárskej politiky a Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB hovoriť o budúcnosti a odkaze novembra 1989, o ceste k slobodnej
ekonomike i o prevzatí spoluzodpovednosti za rozvoj demokracie vo svete. Následne
budú spolu s členmi Študentskej neformálnej skupiny Ad hoc so symbolickým
pomenovaním Deti Nežnej revolúcie diskutovať na tému Budúcnosť novembra 1989.
Vnímam veľmi pozitívne fakt, že sa nám v Banskej Bystrici podarilo spojiť sily ľudí,
ktorí zažili Nežnú revolúciu a záujem mládeže. Študenti, ktorí si nepamätajú
atmosféru novembra 1989 mohli s priamymi účastníkmi protitotalitných demonštrácií
diskutovať za okrúhlym stolom, v príjemnej atmosfére pri šálke kávy. „Som
presvedčený, že práve takýmto spôsobom by sme mali približovať význam Dňa boja
za slobodu a demokraciu, konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.
Sprievodným podujatím spomienkového stretnutia ku Dňu boja za slobodu a
demokraciu bola výstava Ľudské práva v rozvojovej pomoci očami študentov, ktorá je
vo foyeri banskobystrickej radnice sprístupnená do 20. novembra 2011.
Pocta Štefanovi Babjakovi
Pod týmto názvom sa v Štátnej opere v Banskej Bystrici uskutočnil v sobotu 5.
novembra 2011 o 19. hodine spomienkový koncert venovaný dlhoročnému sólistovi
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Štefanovi Babjakovi. Banskobystrická operná scéna si tak pripomenula nedožité
osemdesiatiny tejto mimoriadnej osobnosti, ktorá sa navždy zapísala do dejín
hudobného života na Slovensku. Na koncerte pod taktovkou Mariána Vacha vystúpili
popri sólistoch Štátnej opery Oľge Hromadovej a Alžbete Trgovej aj deti Štefana
Babjaka, operní speváci Martin, Ján a Terka Kružliaková (rod. Babjaková). V ich
podaní zazneli árie z opier a operiet, ktorými sa ich otec preslávil, alebo patrili k jeho
najobľúbenejším – Rigoletto (G. Verdi), Knieža Igor( A. Borodin), Eugen Onegin (P. I.
Čajkovskij), My fair lady (F. Loewe), Čardášová princezná (E. Kálmán), Hrnčiarsky
bál (G. Dusík) a iné. Štefan Babjak sa narodil v Humennom 7. októbra 1931. Vyučil
sa za zubného laboranta a pracoval na poliklinike v Košiciach. Neskôr začal študovať
spev na bratislavskom konzervatóriu a popri štúdiu spieval v Lúčnici. Po ukončení
konzervatória prišiel v roku 1959 aj s manželkou Teréziou do Banskej Bystrice a stali
sa zakladajúcimi členmi Spevohry Divadla J. G. Tajovského (dnešnej Štátnej opery).
Štefan Babjak tu pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku. Ani potom sa však s
opernou scénou nerozlúčil a do roku 2004 účinkoval v Štátnej opere ako stály hosť.
Počas svojho štyridsaťpäťročného pôsobenia na profesionálnej scéne vytvoril tento
umelec desiatky operných i operetných postáv. Každá z nich bola zásluhou vysokého
profesionálneho majstrovstva prezentovaná jeho umelecky vlastnou tvárou a
naplnená citovým a myšlienkovým bohatstvom. Vynikol najmä ako predstaviteľ
postáv Verdiho opier (Luna v Trubadúrovi, Jago v Othellovi, Rigoletto, Simone
Boccanegra, Renato v Maškarnom plese, Rodrigo v Donovi Carlosovi, Germont v
Traviate), či ako Eugen Onegin (P. I. Čajkovskij), Escamillo (G. Bizet – Carmen),
Valentín (Ch. Gounod – Faust a Margaréta), Igor (A. Borodin - Knieža Igor), Stárek
(L. Janáček – Jej pastorkyňa), Štelina (E. Suchoň – Krútňava), Vodník (A. Dvořák –
Rusalka). Nezabudnuteľný bol aj v mnohých operetných postavách, kde mohol v
plnej miere uplatniť svoj herecký a komediálny talent. V posledných rokoch
účinkovania exceloval v muzikáli Hello, Dolly ako Horác, v postave Alfréda Doolitla v
My fair Lady, ako Caniche v Modrej ruži alebo Miško v Čardášovej princeznej.
Zomrel náhle 27. apríla 2008 v Banskej Bystrici. Pôsobil aj ako poslanec mestského
zastupiteľstva a verejne činný občan.
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Záhrada vykvitla v centre mesta
Čo sa udialo v roku 2011?
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2005. Po
presťahovaní sa do dvora Benického pasáže, kde je okrem budovy k dispozícii aj veľký

záhradný park, získala svoj terajší názov. Ide o jednu z posledných zelených zón v
historickom centre Banskej Bystrice, ktorú skupina dobrovoľníkov, umelcov a kultúrnych
manažérov revitalizuje od roku 2010. Prenajatý objekt slúži ako kultúrne centrum s
otvorenou dramaturgiou a domovská scéna Mestského divadla - Divadla z Pasáže. Zároveň

je sídlom bčianskeho združenia SKOK! – centra súčasného tanca a fyzického divadla.
Rok 2011 bol prvým rokom fungovania organizácie v nových priestoroch a tým bol pre ňu
prelomový.
Podarilo sa zorganizovať približne 50 kultúrnych akcií, vrátane vzdelávacích aktivít

(workshopy, prednášky, verejné diskusie). Kultúrne centrum navštívilo okolo 120 umelcov
a kultúrnych pracovníkov zo zahraničia (USA, Nemecko, Poľsko, Veľká Británia,
Francúzsko, Bulharsko) v rámci rôznych festivalov či jednodňových akcií. Celková
návštevnosť sa odhaduje na 1500 ľudí.
Hlavnou náplňou činnosti Záhrady v roku 2011 bola rekonštrukcia a prevádzka budovy

kultúrneho centra, ďalej revitalizácia záhradnej plochy, realizácia vlastných umeleckých a
vzdelávacích projektov a spoluprácabs inými organizáciami (Stredoslovenská galéria,
Akadémia umení, Klub 77, Divadlo z Pasáže, Centrum komunitného organizovania,
Stanica Žilina-Záriečie, občianske združenia Arttoday, Laputa, Vlna, Anténa a i.). Práve
spolupráca s miestnymi komunitami a ostatnými kultúrnymi inštitúciami nielen z Banskej

Bystrice zviditeľňuje ducha mesta.
V roku 2011 boli v grantových schémach Ministerstva kultúry SR podporené tri zo štyroch

podaných projektov – naskúšanie a tvorba inscenácií Stoličky v réžii Viery Dubačovej a
Balls v choreografii Jara Viňarského, a tiež úspešne realizovaný projekt celoročnej
dramaturgie kultúrneho centra Paradigmy umeleckej tvorby. Ďalšími organizáciami a
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nadáciami, ktoré podporili projekty Záhrady sú Nadácia SPP (ARTEREGION), Úrad vlády
SR (Tvoj príbeh si Ty...), Nadácia Ekopolis a Centrum pre filantropiu (projekty revitalizácie
záhradného parku).
Záhrada predstavuje rozšírený životný a kultúrny priestor človeka. Ponúka mu možnosť
zábavy, oddychu, úteku od rutiny, ale i bližšieho kontaktu s prírodou, navyše kúsok od
rušného Námestia SNP. Je miestom stretávania sa ľudí a rôznych komunít, pestovania a
zberu plodov v každej sezóne. Mladí ľudia, začínajúci i etablovaní umelci z rôznych oblastí tu
majú možnosť realizovať vlastné projek ty. Dlhodobou víziou Záhrady je prevádzkovať
kultúrne centrum s rozmanitou dramaturgiou, s vlastným vzdelávacím systémom

a laboratóriom umeleckej tvorby. Pravidelná návštevnosť organizovaných akcií, pozitívne
reakcie návštevníkov aj hosťujúcich umelcov (vynikajúca akustika, priateľská atmosféra,
inšpirujúca záhrada a i.) sú dôkazom, že Záhrada má potenciál rozvíjať sa v prospech
komunitného a spoločenského života v meste.
V kontexte budovania pozitívneho imidžu mesta Banská Bystrica zastupujú aktivity

Záhrady významné miesto. Priestor kultúrneho centra utvára atraktívne príležitosti pre
rozvoj cestovného ruchu (medzinárodné festivaly), čím prispieva k ekonomickému rastu v
regióne. Prevádzka centra otvára množstvo príležitostí pre budovanie sociálnej, ekonomickej
a kultúrnej podoby mesta, ktorá priťahuje tak obchodné aktivity investorov ako aj
zahraničných návštevníkov mesta. Zároveň je tu priestor pre medzinárodnú spoluprácu

kultúrnych manažérov, umelcov a iných aktérov spoločenského života.
V meste Banská Bystrica a v celom regióne je sústredený veľký tvorivý i divácky potenciál,

vysoké školy každoročne absolvuje množstvo kultúrnych manažérov, hercov, režisérov,
výtvarníkov, hudobníkov a iných umelcov, ktorí nemajú dostatok slobodného priestoru pre
aktívnu účasť na živote mesta a komunity. Ich vízie a nové pohľady na riešenie
spoločenských i ekonomických problémov sa snažíme podporovať priamo v Záhrade.
Svojou otvorenou dramaturgiou a fungovaním na občianskej báze sa líšime od ostatných

kultúrnych inštitúcií v meste.
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Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o.
Január 2011 – v rámci vzdelávacej činnosti bol jednou z najvýraznejších aktivít
dvojtýždenný workshop, ktorého lektormi boli Steve Bailey (herecký workshop), Billy
Muňoz (workshop kreativity) a Sandy Dunn (tančený workshop) z divadla Jump Start
zo San Antónia v Texase, USA.
Február 2011 – 2.2.2011 krst divadelného kalendára v priestoroch radnice, ktorého
súčasťou bolo aj premietanie dokumentu z turné po USA – Chránené územie.
Krstným otcom kalendára sa stal Primátor Mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Marec 2011 – workshop akrobacie a cirkusových zručností v Cirkus du Solei, na
základe pozvania herca Juraja Benčíka. Herci mali možnosť nahliadnuť do zákulisa
tohto medzinárodného cirkusu a vyskúšať rôzne techniky.
Máj – jún 2011 – skúšanie inscenácie Mechúrik Koščúrik určenej pre deti z
materských a základných škôl.
Júl 2011 – Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže na Festivale Pohoda s inscenáciou
Za závesom zázrak letí. Premiéra inscenácie Mechúrik Koščúrik na vandrovke v réžii
Petra Vrťu.
September 2011 – Deň dobrovoľníctva v Záhrade – Centre nezávislej kultúry s
predstavením Chránené územie pre manželky Veľvyslancov z rôznych krajín sveta.
projekt Komunikujte s nami so Slovenskou poštou
Október – november 2011 - príprava a realizácia novej divadelnej inscenácie
Cudzinec v divadle Jump start v San Antóniu v Texase, USA. Inšpiráciou k
jednotlivým scénickým obrazom boli biblické príbehy O Adamovi a Eve, Babylonská
veža, či Posledná večera. Tú nečakane preruší hosť – pocestný, ktorý do sveta
bezhraničnej skúsenosti prináša nevinnosť a nádej na lepšiu budúcnosť bez excesov
a nerestí. Tá závisí od každého, kto je pripravený pozvať ho k sebe. Inscenáciu
charakterizuje minimálna scénografia, ktorá pozostáva z desiatok jabĺk, s ktorými
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herci pracujú v symbolických obrazoch. V činoherných zložkách dominujú odkazy na
rôzne osobné, spoločenské a environmentálne témy akými sú napríklad kritika
márnivosti, prebytku a nedostatku (Wall Street) či diskriminácia.
Prvé dva týždne príprav a skúšok inscenácie prebiehali v divadle Jump-Start pod
vedením režisérky Viery Dubačovej, dramaturga Milana Zvadu, choreografa Jara
Viňarského a iniciátora celého projektu, riaditeľa domovského divadla Steva Baileyho
a samozrejme za účasti siedmich domácich performerov. Po týchto dvoch týždňoch
sa k tvorivému týmu pridali herci Divadla z Pasáže a spoločne pracovali na vytvorení
divadelného predstavenia.
November 201 – Divadelný tým, ktorý zostal na Slovensku sa pripravoval na
divadelné performance v rámci projektu Noc divadiel v réžii Jána Mikuša a Jany
Hanzelovej Mikušovej. Zároveň spolupracoval so Slovenskou poštou na natočení
reklamného spotu pre televíziu TA 3, v ktorom hrajú len herci nášho divadla.
December 2011 – Komunikujte s nami so Slovenskou poštou – turné po slovenských
poštách.
Počas celého roka sa kolektív Mestského Divadla podieľal na príprave a organizácii
skúšok, oprašovačiek i verejných predstavení divadelných inscenácií Divadla z
Pasáže. Zúčastňoval sa festivalov, diskusií, workshopov. Herci sa zaoberali
kontinuálnym metodickým vzdelávaním pod vedením lektorov.

Krst albumu „Na krídlach Anjelov”
Decembrový slávnostný v Cikkerovej sieni historickej Radnice na Námestí SNP v
Banskej Bystrici mal zvláštny dojemný nádych. Piesne na CD naspievala Anna
Lišková, ktorá sa vo svojom živote musela vysporiadať s rakovinovým ochorením.
„Spev je môj liek, moja radosť, ktorá mi pomáha aj v ťažkých životných situáciách,”
vyznáva sa Anna Lišková, ktorá napriek svojmu onkologickému ochoreniu rozdáva
radosť, lásku a pozitívnu energiu. Vo svojom živote sa opiera o vieru v Boha, spev a
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súdržnosť rodiny- manžela, dcéry Martiny a syna Mareka. To jej dodalo potrebnú silu
a nádej. Dôkazom sú vianočné koledy, ktoré naspievala. Počas príjemného večera,
ktorý moderovala Oľga Záblacká, sa hostia zoznámili aj s deťmi pani Anky Liškovej,
ktoré jej pri príprave CD albumu výrazne pomáhali. Úlohy krstných mám vianočného
albumu sa vďačne ujali prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, výkonná
riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová a viceprimátorka mesta Banská Bystrica
Katarína Čižmárová. Práve prostredníctvom Ligy proti rakovine sa jej cédečko
dostane k podobne postihnutým pacientom na onkologické oddelenia v slovenských
nemocniciach. 20 vianočných piesní je nádherné posolstvo Anny Liškovej tým, ktorí
musia prekonávať rovnakú cestu, ako ona. S diagnózou zhubného nádoru štítnej
žľazy bojuje už od roku 1994. Prekonala ho, ale po 10 rokoch musela začať bojovať
znova so zákernou chorobou, ktorá napáda ďalšie zdravé orgány. Aj počas
nahrávania svojho cédečka musela absolvovať chemoterapiu. Spev ju však lieči.
Pred touto statočnou ženou sa treba s úctou skloniť. O to viac sú cenné jej vianočné
spevy „Na krídlach anjelov”…

Z histórie dixielandového festivalu:
Zakladateľom a iniciátorom bol Michal Kališka, ktorý festival začal robiť pod hlavičkou
Matice Slovenskej a ku spolupráci prizval aj PKO – Rudka Veselovského. Oni dvaja –
aj zároveň PKO a Matica Slovenská, uskutočnili prvých päť ročníkov festivalu.
Prípravný výbor: Rudolf Veselovský, Michal Kališka
Dixielandový festival Banská Bystrica sa uskutočnil v termínoch :
1. ročník

17. – 20. septembra 1996

2. ročník

16. – 19. septembra 1997

3. ročník

21. – 24. septembra 1998

4. ročník

20. – 24. septembra 1999

5. ročník

24. – 25. novembra 2000
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6. ročník

4. – 5. mája 2001

7. ročník

3. – 4. mája 2002

8. ročník

2. – 3. mája 2003

9. ročník

7. – 8. mája 2004

10. ročník

6. – 7. mája 2005

11. ročník

5. – 6. mája 2006

12. ročník

11. – 13. máj 2007

13. ročník

9. – 11. mája 2008

14. ročník

15. – 16. mája 2009

15. ročník

13. – 15. mája 2010

16. ročník

13. – 14. mája 2011

2011

V roku 2000 odišli Rudo Veselovský z PKO a Michal Kališka z Matice slovenskej.
Riaditeľom PKO Asenom Almášim bola poverená realizáciu festivalu programová
manažérka PKO Ingrid Hajdučková. Keďže bola zrušená výstava Finex, ktorej
súčasťou bol festival, festival bol preložený na mesiac november, do priestorov
Domu kultúry. PKO a Mesto Banská Bystrica oslovilo na spoluprácu družobné mestá
Hradec Králové a Šalgotarján Od tohto dátumu bola súčasťou prípravného výboru za
Mesto B. Bystrica PaedDr. Renáta Klementová, ktorá sprostredkovala prvé kontakty
s partnermi v Hradci Králové a v Šalgotarjáne a aktívne sa podieľala aj tlmočnícky na
príprave festivalu.
Prípravný výbor: Asen Almáši, Ingrid Hajdučková, Michal Kališka, Renáta
Klementová, Vlado Vikár
16. medzinárodný dixielandový festival Banská Bystrica 2011
13. až 14. mája 2011
Hudba vo fotografii III. – výstava Banskobystrického fotoklubu
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Jazz bolo, tam bolo ... Fotovýstava Lea Redlingera
Sweet Little Chicks
Ľubo Šamo – husle & Illusions trio
The Original Dixieband Slovakia, hosť Vlado Vizár
Miskolc Dixieland Band ( H )
BB Band Dixieland Jazz Band, spev Jan Susík
Trio Milana Kašubu & Jan Smigmator – spev ( CZ )
JBBO Orchestra ( PL )& Harriet Lewis ( USA ) – spev
Swingový orchester ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica
Slovak Tango
Piešťanský dixieland
Maringotka
Moderoval: Robo Strieš
Prípravný výbor: Lýdia Baranová, Ingrid Hajdučková, Renáta Klementová ,Jozef
Karvaš, Patrícia Páleníčková, Leo Redlinger, Teo Bindas, Vlado Veverka

30. jubilejný koncert „Hrajteže mi, hrajte“
Súčasťou bohatého vianočného programu v Banskej Bystrici bol aj tradičný folklórny
koncert /Hrajteže mi, hrajte”, ktorý PKO Banská Bystrica pripravila so štúdiom RTVS
Banská Bystrica. Málokto vie, že tradícia tohto koncertu sa začala presne pred 30timi rokmi. Prvá verejná nahrávka sa uskutočnila 21.12.1981 v Štátnej opere v
Banskej Bystrici, v réžii Československého rozhlasu, štúdia Banská Bystrica. Verše
Mikuláša Kováča na prvom koncerte recitoval Vladimír Durdík a so sprievodom
Štúdiového ľudového súboru odzneli Spevy zimného slnovratu, v spracovaní
Vladimíra Gajdoša, ktoré spievala Anna Hulejová. Na tradíciu pravidelných verejných
183

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

rozhlasových nahrávok týchto koncertov nadviazali pracovníci Slovenského rozhlasu,
štúdia Banská Bystrica, v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu v Banskej Bystrici
opätovne 17. novembra 2000, kedy si priaznivci folklóru mohli v kine Urpín vypočuť
najmä gemerské piesne v interpretácii známeho folkloristu Miroslava Barana.
Miroslav Baran, rodák z Ratkovského Bystrého, spieval výlučne v originálnom
gemerskom nárečí. Spolu s ním sa na koncerte „Hrajteže mi, hrajte” predstavili aj
ďalší známi interpreti, ako Anna Molnárová či ľudová hudba Róberta Puškára. Treba
dodať, že pri zrode obnovenej tradície stála okrem rozhlasákov aj manželka
významného slovenského folkloristu Miroslava Barana, dlhoročná pracovníčka PKO
Banská Bystrica a v súčasnosti poverená riaditeľka PKO Lýdia Baranová, ktorá jeden
z obnovených koncertov v roku 2009 venovala pamiatke svojho náhle zosnulého
manžela. Aj vďaka Lýdii Baranovej sa koncerty „Hrajteže mi, hrajte” uskutočňovali
dodnes s veľkým osobným nasadením a elánom

umelcov. Boli prijímané s

mimoriadnou diváckou a poslucháčskou obľubou. Každý jeden koncert, ktorý od roku
2004 pripravovali organizátori dvakrát do roka, sa stal významnou folklórnou
spoločenskou udalosťou, nielen v Banskej Bystrici, ale bol populárny aj v širokom
stredoslovenskom okolí. V roku 2011sa z finančných a organizačných dôvodov
uskutočnil v Banskej Bystrici iba jeden koncert, ale bol o to významnejší. Pripomenul
si 30-ročné jubileum existencie cyklu koncertov „Hrajteže mi, hrajte”. Koncert sa
uskutočnil 9.decembra 2011 o 19:00 hod. v Evanjelickom kostole , v Lazovnej ulici. V
programe nazvanom „Daj Boh šťastia tejto zemi” sa predstavili známi folkloristi Anna
Jakubíková, Anna Šatanová, Igor Danihel, ženská spevácka skupina a súbor Detva z
Detvy, Ľudová hudba Borievka, FS Telgárt z Telgártu a Hájiček z Chrenovca –
Brusna. Zaujímavosťou koncertu Hrajteže mi, hrajte bola aj ďalšia skutočnosť.
Program „Daj Boh šťastia tejto zemi” bol zostavený z autentických historických
pastorálnych piesní, zachovaných zo zbierok chrenovského organistu Gašpara
Drozda , ktorý žil v rokoch 1805 – 1874. Program obohatila aj FS z Telgártu, ktorá
ponúkla viachlasné vianočné spevy v staroslovienčine, ktoré sa dodnes spievajú v
tamojšom gréckokatolíckom chráme. K sviatočnej atmosfére prispel aj známy
banskobystrický rodák, herec a recitátor Juraj Sarvaš veršami Janka Jesenského,
Ivana Kraska, Milana Rúfusa, Martina Rázusa a Mikuláša Kováča. Pod scenár a
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dramaturgiu koncertu bola podpísaná hudobná redaktorka RTVS v Banskej Bystrici
Miriam Kubandová.

Paul van Dyk oslávil kariérne jubileum v Banskej Bystrici
MINISTRY of FUN Banská Bystrica bolo 5.3.2011 od 21.00 hodine miestom oslavy.
Presne pred dvadsiatimi rokmi (marec 1991) odštartoval svoju prevratnú kariéru
vtedy 19-ročný Matthias Paul alias Paul van Dyk v berlínskom klube Tresor, kde prvý
krát dostal príležitosť naživo predviesť svoju originálnu tanečnú hudbu ! Po páde
Berlínského múru v roku 1989 nestálo mladučkému, talentovanému Matthiasovi
Paulovi z východného bloku už nič v ceste za svetovým úspechom. V tom čase bolo
v Nemecku čoraz populárnejšie techno, v ktorom však Matthias niečo postrádal.
Inšpirovaný západnou hudbou vytvoril rovnako chytľavý, nový hudobný štýl v oblasti
tanečnej a klubovej scény. Prelomové vystúpenie v berlínskom klube Tresor ho
motivovalo k produkcii mnohých úspešných skladieb, vrátane Perfect Day (1992) a
How Much Can You Take (1993). Významným bol aj rok 1994: legendárny berlínsky
klub E-Werk a vydanie prvého vlastného debutového albumu 45 RPM (45 remixov za
minútu). V súčasnosti patrí Matthias Paul, umeleckým menom Paul van Dyk, k
uznávaným DJom a producentom tranceovej hudby. V klube vystúpil na Slovensku
prvý krát.
Tajomstvá paravánov – výstava
Kreatívna výstava originálnych deliacich stien banskobystrického grafického štúdia
INAK a jeho hosťa Evy Adamson „TAJOMSTVÁ PARAVÁNOV”.sa konala sa v dňoch
5. – 18. decembra 2011 vo vstupnej hale historickej Radnice na Námestí SNP v
Banskej Bystrici. „Je úplne jedno, kde stojíš…vnímaš záhadu, tušíš ju, ale nemôžeš
ju vidieť. Snívaš o možnosti odhaliť skryté. Pred tebou je PARAVÁN, krehká línia
medzi tebou a tajomstvom na druhej strane,” znie motto výstavy, ktorej vernisáž bola
v utorok 6.decembra na Radnici. PARAVÁN je skladná a ľahko prenosná deliaca
stena. Bez problémov oddelí činnosti a funkcie bývania, ktoré navzájom neladia –
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jedáleň od kuchyne, pracovný stôl, priestor pre relax či fitnes od dennej miestnosti,
kútik na čítanie či posedenie pri káve od ostatného priestoru, spálňu od kúpeľne, do
detskej izby prinesie kúsok hravého súkromia, príležitostne ukryje neporiadok.
Paraván pôsobí rovnako úžasne v modernom bytovom interiéri, v podkrovnom
priestore, vo vidieckom či historickom dome. Je praktickým riešením všade tam, kde
dochádza k zmene usporiadania: obytné, kancelárske, reštauračné, kaviarenské a
ubytovacie priestory, priestory pre relax… jednoducho všade, kde je potrebné interiér
nečakane a pritom atraktívne oddeliť.

50. ročné jubileum Parku kultúry a oddychu
Príhovor na vernisáži výstavy, venovanej 50. ročnému jubileu Parku kultúry a
oddychu:
Vitajte na výstave,

venovanej 50. ročnému jubileu Parku kultúry a oddychu

v Banskej Bystrici, inštitúcie, ktorá už polstoročie normatívne pôsobí na mesto v
oblasti kultúrneho manažmentu. Bola a
organizmu mesta Banská Bystrica.

je stabilným

Značka PKO

obohatením kultúrneho

reprezentuje už 50 rokov. Vo

voľnej interpretácii skratky znamená aj : P-pokora, K-korektnosť, O– oddanosť ku
kultúrnym hodnotám mesta... V priebehu desaťročí znásobovala spirit – ducha
mesta. PKO rozmaznával banskobystrického občana ako náročného a rozhľadeného
diváka. Prečo používam slovo rozmaznával občana? Banskobystričania ani nevedia,
že niektoré pozoruhodné projekty sme robili vôbec prví na Slovensku, ešte pred
hlavným mestom!

Boli to mega koncerty Nazaret, Jetrotuul... Lebo, pri šírke a

množstve našej práce,nebol dostatočný čas a priestor na PR (píár) a zviditeľňovanie
sa v masmédiách. Aj v čase komercionalizácie kultúry, spoplatňovaniu, a duchovne
lacného konzumizmu sme v spolupráci s Mestom Banská Bystrica venovali dôraz na
zachovávanie overených hodnôt, tradícií, kvalitné umenie a zábavu občanov. Boli
sme, a sme výkonnou rukou Mesta a mestskej koncepcie kultúry. Prostredníctvom
výtvarne hodnotných plagátov, letákov a bulletinov sme podávali informácie o dianí
v kultúre. Prostredníctvom webovej stránky sme vytvorili platformu pre dialóg
s občanom, s divákom, pre rozvoj kultúrnych kontaktov. Hlavným prínosom 50186
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ročnej práce PKO je fakt, že spoločné kultúrne tradície majú integrujúci vplyv. Majú
veľký vplyv na stabilizáciu občana v meste. Spoločne slávené tradície spájajú
obyvateľov k sebe a zlepšujú sociálne vzťahy v meste. Tradície sú korene ľudí, ktoré
im zabraňujú opúšťať svoj domov, svoje mesto. Boli to naše festivaly: vážnej hudby,
zborového spevu, folklórne, jazzové, popové, filmové, rockové, undergroundové.
Cyklické umelecké festivalové podujatia – jar, leto, jeseň, Vianoce, Silvester, výjazdy
národných divadiel, hviezd, komorné podujatia, chrámové koncerty, tradičný mestský
ples, oslavy mestských výročí... Obľúbené a tradičné Hrajteže mi, hrajte - spoločné
so Slovenským rozhlasom kde účinkovali všetky významné osobnosti zo Slovenska
vrátane orchestrov ľudových nástrojov ako - brnenský, bratislavský. Zvykoslovné
pásma - Morena, Jánske ohne, Vianočné zvyky. Súťažné prehliadky spoločenského
tanca, spevu, záujmovej umeleckej činnosti, podpora tanečných súborov Bystrina,
Blesk, Step, Pegas country a každoročná prehliadka banskobystrických tanečných
formácií. Máme aj humánne

projekty: Kultúra ide i za chorými, projekt Klauni

rozdávajú smiech v Detskej fakultnej nemocnici. Priamo v Domovoch dôchodcov
pravidelné podujatia Za krajšiu jeseň života .Najstarší, kontinuálne konaný jarmok
v strednej Európe -

Radvanský jarmok sme navrhli zapísať do knihy UNESCO.

Počas polstoročia vystúpili v meste všetky najväčšie osobnosti a hviezdy českého
a slovenského umenia. Toto všetko spoluvytváralo génia loci Banskej Bystrice, ako
tretieho metropolitného mesta Slovenska. Spolupracovali sme

so všetkými

kultúrnymi zariadeniami mesta - so štátnymi i neštátnymi organizáciami a spolkami,
občianskymi a cirkevnými združeniami, s agentúrami, ktoré sa podieľajú na
kultúrnom živote spoločnosti. Máme bohatú databázu kontaktov a now how. Mnohí
si ich chceli nárokovať...Aktuálne dianie v oblasti kultúrneho manažmentu kládlo
vysoké ekonomické a odborné nároky. Nárast súkromných umeleckých agentúr,
konkurencie a lobbingu. Reagovali sme mnohokrát aj na kritiku, na zlé jazyky, na
závisť a ohováranie bez pádnych argumentov. Je známy aforizmus, že do kultúry a
fotbalu sa rozumie každý… Výstavou fotografií Vladimíra Veverku chceme podať
obraz našej organizátorskej činnosti za posledné roky vo všetkých umeleckých
žánroch a typoch kultúrnych, kultúrno - spoločenských, kultúrno - vzdelávacích a
osvetových činností. S premenami doby a času sa meníme i my a chceme držať krok
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s konkurenciou iných miest a kultúr. V kontexte s EÚ si rozširujeme

znalosti v

oblastiach manažmentu kultúry, ekonomiky kultúry, legislativy kultúry, propagácií
kultúry

a médií,

aby

naše

mesto

vynikalo

a kultúrne

prosperovalo

aj

v medzinárodnom kontexte. Päťdesiatročné obsahové spektrum našich činností je
také bohaté, že obsiahne niekoľko diplomových prác. Verím, že podrobné odborné
kulturologické a akademické analýzy ukážu prínos a opodstatnenosť našej 50 –
ročnej práce. Bez kvalitných pracovníkov, ich nasadenia pre kultúru by sme nemali
výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí spoluvytvárali polstoročné dejiny kultúry v meste
prácou v PKO za ich nadšenie a výsledky.
Charakteristika organizácie Parku kultúry a oddychu
PKO je príspevková organizácia zriadená Mestom Banská Bystrica 1.7.1961 ako
nezisková kultúrna inštitúcia zabezpečujúca uspokojovanie základných kultúrnych
potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta.
Činnosť PKO
PKO od svojho vzniku v roku 1961 až po súčasnosť spĺňa funkciu základnej mestskej
kultúrnej inštitúcie s mnohými aktivitami. Napĺňa svoje poslanie v mnohých oblastiach
kultúry, umenia, propagácie, reklamy, spoločenského pôsobenia a v Banskej Bystrici
má svoje pevné postavenie. Pri svojich významných podujatiach, presahujúcich
región a pri viacerých festivaloch s celoštátnou i medzinárodnou pôsobnosťou
spolupracuje PKO s mnohými odborníkmi, s banskobystrickými školami a
partnerskými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami. Významná je taktiež spolupráca s
médiami. Dôležitá a prospešná je podpora magistrátom mesta Banská Bystrica.
Dramaturgické zámery vychádzajú z predchádzajúceho obdobia, počas ktorého sa
vytvorila celková koncepcia PKO. Napriek tomu, že PKO vychádza dramaturgicky z
tradičných činností, ako prvoradú povinnosť v súčasnosti vidí v schopnosti
prispôsobiť svoju ponuku súčasným požiadavkám na kultúru. To sa týka nielen
programovej ponuky, ale aj zmeny systému propagácie a celkovej schopnosti
prezentovať svoju prácu. PKO vždy zabezpečovalo i zabezpečuje kvalitné
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profesionálne umenie pre mestského návštevníka. V posledných rokov sa ale
požiadavky na činnosť Parku kultúry a oddychu ako mestskej kultúrnej organizácie
zmenili. S nárastom veľkého počtu súkromných umeleckých agentúr, ktoré majú vo
svojej činnosti hlavne programy vysoko komerčného charakteru, sa naliehavejšie
vynára potreba vytvárať viac priestoru pre amatérske zoskupenia na území mesta a
okolia Banskej Bystrice. Túto úlohu je nutné chápať dvojrozmerne. Po prvé je to
vytvorenie priestoru pre základnú existenciu takýchto zoskupení, to znamená
poskytnúť podmienky a priestor pre ich fungovanie a po druhé poskytovať priestor
pre ich účinkovanie. Je to úloha, ktorú v dnešnej dobe nikto okrem zariadení typu
mestských kultúrnych organizácií na seba neprevezme, pretože je vysoko nezisková.
Napriek tomu ide o dôležitú misiu, pretože existencia takýchto článkov amatérskej
kultúry je v súčasnosti ohrozená, čoho dôkazom je stále sa zmenšujúci počet
amatérskych zoskupení v oblasti moderného tanca, folklóru, zborového spevu,
divadla, ale i v iných oblastiach záujmovej činnosti. Podobne je to s profesionálnou
kultúrou, ktorá nemá komerčný charakter, no napriek tomu má svoj okruh
priaznivcov. Týka sa to najmä komorných recitálov v oblasti vážnej hudby, ale aj
jazzu, dixielandu a iných hudobných smerov, ktoré okrem Parku kultúry a oddychu
nikto koncepčne neorganizuje. V roku 2007 Park kultúry prišiel o veľkú časť
priestorov, ktoré mesto poskytovalo pre potreby mestskej kultúry. Najväčšou stratou
je odpredaj Kina Urpín, ktoré bolo jedinou väčšou sálou vo vlastníctve mesta. Okrem
toho prišlo PKO o Kino Hviezda a Kultúrno spoločenské stredisko na Spojovej ulici. Z
uvedeného vyplýva, že pre potreby mestskej kultúry zostala v správe PKO jediná
sála a to je sála Robotníckeho domu. Je to však priestor s menšou kapacitou, ktorý
nevyhovuje požiadavkám súčasného poskytovateľa kultúry. Okrem estetických a
technických nedostatkov je potrebné vyriešiť i celkovú akustickú úpravu budovy,
ktorá stojí priamo v obytnej zóne, a preto je činnosť v tejto sále obmedzená na
podujatia menej hlučného charakteru. Dlhodobá existencia Parku kultúry a oddychu v
organizačnej štruktúre mesta Banská Bystrica vždy potvrdzovala i svojou rozmanitou
činnosťou potvrdzuje svoje opodstatnenie. Výsledky činnosti hovoria sami za seba.
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Pozdravný list 60 – ke Mgr. Rudolf Veselovského
Zdá sa to neuveriteľné, že ubehlo už štyridsať rokov našej plodnej spolupráce
v oblasti folklóru a manažmentu kultúry. Dovoľte nám dnes, pri príležitosti Vášho
životného jubilea 60 rokov zhodnotiť prínos, ktorým ste náš Park kultúry a oddychu
v Banskej Bystrici obohatili. Poskytovali ste nám cenné odborné rady ako metodik
pre hudbu v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici aj ako inšpektor pre
záujmovo-umeleckú činnosť a profesionálne umenie na odbore kultúry mesta Banská
Bystrica. V rokoch 1990-2000 ste ako námestník tvorili dramaturgiu programu
v Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici. PKO ste vždy poskytovali neoceniteľnú
inšpiráciu pre projekty, metodiku, ale i veľkú profesionalitu, vľúdny prístup a korektné
vzťahy. V banskobystrickom detskom folklórnom súbore Radosť a pri ZUŠ Jána
Cikkera odborne rozvíjate a vediete už siedmu generáciu detských ľudových hudieb,
ktoré

získavali

prestížne

celonárodné

ocenenia.

Ste

spoluzakladateľom

a manažérom ľudovej hudby Borievka v Banskej Bystrici, ktorá obnovila svoju
činnosť v r. 1988 a spolupracuje

na koncertoch

a nahrávkach speváka Jána

Ambróza. Vaše meno, Vaša osobnosť a dielo sú pre nás symbolom veľkej tvorivosti
a úcty k pokladom národnej hudby, folklóru a ich uchovávania. Dovoľte mi za Park
kultúry a oddych vysloviť úprimné slová uznania zároveň so želaním mnohých
ďalších rokov tvorivosti, zdravia a šťastia v osobnom živote.

Plody Vašej práce

zostávajú na úžitok všetkým nám v našej krásnej Banskej Bystrici.
Stredoslovenské múzeum listovalo históriou mesta
Stredoslovenské múzeum v roku 2011 pri príležitosti marca – mesiaca knihy
pripravilo pre všetkých milovníkov histórie cyklus stretnutí s autormi píšucimi o histórii
Banskej Bystrice. Každú marcovú nedeľu sa mohli návštevníci Matejovho domu
stretnúť a pri káve porozprávať nielen o histórii mesta s pozvanými autormi.
Súčasťou podujatia je aj predaj kníh z ich autorskej dielne a autogramiáda.
Program podujatia Listovanie históriou
6. marca Mgr. Jozef Ďuriančík - Korene medeného mesta
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13. marca Mgr. Karol Langstein – Banskobystrické šibalstvá
20. marca p. Ján Baláž – Domy starej Bystrice, Banská Bystrica v premenách času
27. marca PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD. - Moja Banská Bystrica
Pozvanie prijal Mgr. Jozef Ďuriančík – pedagóg, stredoškolský profesor dejepisu
a zemepisu, aktívny turistický sprievodca, školiteľ sprievodcov po kultúrnohistorických pamiatkach Banskej Bystrice, ale najmä autor mnohých publikácií o
histórii. V nedeľu 6. marca sa s návštevníkmi expozície podelil o svoje názory,
myšlienky, ale i spomienky a zároveň bližšie predstavil svoj najnovší literárny počin –
knihu Korene medeného mesta.
Druhá

marcová

nedeľa

patrila

Mgr.

Karolovi

Langsteinovi

a jeho

knihe

Banskobystrické šibalstvá. Mgr. Karol Langstein bol v roku 2004 ocenený Najvyšším
vyznamenaním Slovenského červeného kríža I. stupňa – Za obetavosť, humanitu,
dobrovoľnú službu. V roku 2006 získal „Cenu detského úsmevu – 2006“ od detí
z detských domovov prostredníctvom OZ SPDDD „Úsmev ako dar“. Detskému
čitateľovi sa však meno Karol Langstein spája s knižkou Banskobystrické šibalstvá,
v ktorej ožíva história nášho mesta či rozprávkové bytosti. Na pozadí šibalstiev dvoch
malých chlapcov, autor podáva ucelený pohľad na históriu Banskej Bystrice očami
dieťaťa. Kniha však nie je určená len malému čitateľovi akoby sa na prvý pohľad
mohlo zdať, svojím jednoduchým no pútavým rozprávaním si získa srdcia
i dospelých. Pre malých i veľkých bola venovaná nedeľa 13. marca v Matejovom
dome v znamení Banskobystrických šibalstiev.
Ďalším pozvaným hosťom bol p. Jozef Baláž autor publikácií Domy starej Bystrice a
Banská Bystrica v premenách času. „Dom, tak ako človek, má svoj osud – životopis,
ktorý je ohraničený časom jeho zrodu a zániku. Medzitým žije svoj jedinečný,
neopakovateľný život, popretkávaný stavebnými zmenami, požiarmi, ale i osudmi
ľudí, ktorí ho vytvorili, formovali, obývali i búrali. Bez ľudí by bol len nemým zhlukom
kamenia a tehál. Až prítomnosť človeka mu vdychuje dušu, vtláča nezameniteľnú
pečať, ktorá ho odlišuje od ostatných domov, robí jeho osud jedinečným.“ Po stopách
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osudov domov starej Bystrice sa návštevníci spolu s autorom vydali v nedeľu 20.
marca o 14,00 hod. v Matejovom dome.
Cyklus nedeľných stretnutí s autormi uzavrela 27. marca jediná dáma v spoločnosti
pozvaných autorov – PaedDr. Slavomíra Očenášová – Štrbová, PhD. Publikácia
Moja Banská Bystrica vstúpila do literárneho života pri príležitosti osláv 755. výročia
udelenia mestských privilégií Banskej Bystrici. Tajomstvo úspechu tejto knihy je
v pútavom príbehu dvoch malých kamarátov, ktorí sa vydajú na veľké dobrodružstvo
odhaľovania tajomstiev nášho mesta. Pestré grafické spracovanie, ale i historické
fakty obalené do rozhovorov dvoch kamarátov zaujmú nielen detského čitateľa.
Matejov dom – moderná expozícia venovaná histórii mesta bola slávnostne otvorená
pri príležitosti jubilejného stého výročia založenia Mestského múzea v Banskej
Bystrici. Táto audiovizuálna expozícia si získala obdiv nielen z radov odborníkov, ale
teší sa i priazni laickej verejnosti. Do roku 2011 expozíciu Matejov dom navštívilo
už vyše 6 300 spokojných návštevníkov.
Adriana Sklenaříková
Svetoznáma top-modelka, charitatívna pracovníčka,

medzinárodná vyslankyňa

Červeného kríža, aktivistka v boji proti civilizačným chorobám a týraniu žien
preslávila svoju rodnú Banskú Bystricu

vo Francúzsku i na medzinárodnom

spoločenskom a kultúrnom poli . Je držiteľkou mnohých medzinárodných ocenení
a hodnotných vyznamenaní. V roku 2011 oslávila svoje 40 narodeniny. I keď je
rodáčka z Brezna, Banská Bystrica pre ňu predstavuje milovaný domov, ktorý
propaguje

vo

všetkých

médiách

a rozhovoroch

francúzskym futbalistom Christianom Karembeu sa

s novinármi.

Manželstvo

s

jej v roku 2011 rozpadlo.

V súčasnosti modelka predstavuje spoločenskú i kultúrnu ikonu francúzskeho
národa. Modelka predvádzala pre všetky významné svetové módne značky, najmä
značky Wonderbra a Victoria's Secret. Jej sestra Natália vyštudovala v Paríži
právnickú

fakultu

a absolvovala

advokátské

skúšky.

Obe

sestry

úspešne

reprezentujú naše mesto v zahraničí a rady navštevujú svoju matku MUDr. Zlaticu
Sklenaříkovú v Banskej Bystrici.
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Stredoslovenská galéria
Súčasná slovenská grafika 17.
oslávila 40. výročie vzniku podujatia. Súťažné výstavné podujatie Súčasná slovenská
grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku 1971. Aktuálny
17. ročník prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu predstaviť jej súčasné
tendencie a podoby. Z oslovených autorov tu prezentuje svoju tvorbu viac ako
šesťdesiat autorov zastupujúcich viacero generácií a rôzne prístupy k spracovaniu
média grafiky. Výstavná prezentácia prihlásených umeleckých kolekcií z obdobia
rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska výrazovo-tematických, formálnych
a technických východísk a inklinácií. Výstava je situovaná v dvoch objektoch
Stredoslovenskej galérie, v budove Bethlenovho domu, kde sa predstavujú skôr
tradičné polohy s uplatnením klasických grafických techník a ich kombinovaní a
v druhej budove Praetoria, kde v sledovaných tematizovaných celkoch prevažuje
digitálne spracovanie. Vernisáž: 23.november 2011 v Bethlenovom dome, výstava
potrvá do 19.februára 2012. Praetórium: Blažej Baláž, Mária Balážová, Stanislav
Balko, Igor Benca, Marko Blažo, Samuel Čarnoký, Radovan Čerevka, Eva Filová,
Vladimír Havrilla, Milan Hnat, Viktor Hulík, Tamara Kolenčíková, Jaroslav Košš,
Matúš Lányi, Lena Lešková, Zsolt Lukács, Robert Makar, Martin Melicherčík,
Marianna Mlynarčíková, Michal Murin, Miroslav Nicz, Petra Nováková-Ondreičková,
Andrea Pézman, Denisa Rakoský, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Nóra Ružičková,
Martin Sedlák, Anabela Sládek, Patrik Ševčík, Eva Tkáčiková, Pavol Truben, Ján
Vasilko, Ondrej Vozárik;
Bethlenov dom: Martina Albrechtová, Peter Augustovič, Katarína Balážová, Juraj
Bartusz, Daniel Brunovský, Stanislav Bubán, Ivan Csudai, David Čársky, Pavol
Čejka, Svetlana Fialová, Eva Hnatová, Katarína Hudačinová, Robert Jančovič, Jozef
Jankovič, Dušan Kállay, Tomáš Klepoch, Patrik Kovačovský, Katarína Macurová,
Matúš Maťátko, Dagmar Mavrevová, Juraj Meliš, Géza Németh, Štefan Oslej, Lucia
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Pelikantová, Igor Piačka, Lucia Richtáriková, Zuzana Sabová, Marián Straka, Martin
Ševčovič, Kamila Štanclová, Kateřina Václavková
V kontinuite vývinu po predchádzajúcom ročníku, na ktorom najvýraznejšie
dominovali práve postupy digitálnej grafiky, možno aktuálne pozorovať už
rovnocennejší záujem o využitie a prehodnotenie výrazových možností tradičných
grafických techník. Ich postupný ohlas bol pritom čitateľný už od začiatku minulej
dekády v dielach niektorých autorov strednej generácie. Súčasná nastupujúca
generácia sa k tejto inklinácii zásadnejšie prihlásila tendenciou k linorytovému
prejavu, predstavenému buď prostredníctvom využitia klasickej techniky alebo v
menšej miere jej technologickej aplikácie či simulácie. Pretrvávajúce uplatňovanie
digitálneho spracovania sa naďalej rozvíja v posunoch technických možností a
kombinovaní. Objavujú sa taktiež alternatívne autorské riešenia a presahy grafiky do
objektu, inštalácie či videoinštalácie s využitím širokého spektra techník
V sprehľadnení sleduje výstava nosné výtvarné polohy a programy, ktoré sa tiež
vzájomne prelínajú. Silné viacgeneračné zastúpenie pracuje s abstraktnou a
neoabstraktnou formou. Výraznejšie sa uplatňuje geometrická tendencia, ojedinele
abstraktná ornamentalizácia. Viacero autorov rozvíja ďalej figuratívnu polohu tvorby
a prácu s figúrou. Z autorských konceptov sú mnohé založené na práci s textom
alebo písmom. Ďalej sa presadzujú tiež neokonceptuálne programy, niektoré
presahujúce k akcii.
Podľa štatútu podujatia otvorí prehliadku vyhlásenie víťazov nominovaných odbornou
komisiou, ktorá pracovala v nasledovnom zložení: predseda komisie: PhDr. Eva
Trojanová; členovia: doc. Miroslav Nicz, akad. mal., PhDr. Katarína Rusnáková,
PhD., Mgr. Ivana Komanická, PhD., Mgr. Lucia Gavulová. Odborná komisia rozhodla
o udelení nasledovných ocenení:
Hlavná cena:
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Radovan Čerevka za osobitý prístup vo využití grafických techník v kombinácii s
kresbou a kolážou v témach dotýkajúcich sa pálčivých problémov militarizmu a
mediálnych manipulácií v súčasnej globalizovanej spoločnosti.
Cena výtvarnej kritiky:
Pavol Truben za invenčné spracovanie globálnych problémov s odkazmi ku kultúrnej
a historickej pamäti v aktuálnom vizuálnom jazyku.
Cena Mesta Banská Bystrica:
Matúš Lányi za introspektívny prístup pri zviditeľňovaní biblických inšpirácií v
súčasných profánnych priestoroch a za inovatívny príspevok ku grafike v rozšírenom
poli.
Čestné uznanie:
Marianna Mlynárčíková a Nóra Ružičková
Matúš Maťátko
Ocenené diela získa Stredoslovenská galéria do svojej zbierky.
Prihlásené kolekcie potvrdzujú stále živý záujem autorov o tvorbu v oblasti voľnej
grafiky, hoci viacerí z nich paralelne i dominantne pracujú v iných médiách.
Stredoslovenská galéria má predovšetkým vďaka ochote autorov šancu zachovať
kontinuitu podujatia. Veríme, že takýmto spôsobom môžeme aspoň čiastočne
vytvoriť podmienky na systematické skúmanie a mapovanie média, ktoré aj touto
výstavou otvára priestor pre viacero teoretických úvah dotýkajúcich sa napríklad
otázok
Dôležitou

samotnej
úlohou

definície
pre

grafiky

organizátorov

a

jej

podujatia

terminologických
zostáva

tiež

pojmov.
riešenie

možností zatraktívnenia konzervatívnej podoby samotného výstavného formátu.
Širšia diskusia a zodpovedanie tejto otázky by mohli spätne napomôcť riešiť aj
teoretické východiská samotného média grafiky.
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Bienále v čase normalizácie
(Akvizície z podujatí Súčasná slovenská grafika 1971 – 1989)
Vernisáž: 23. jún 2011 na Nám Š. Moysesa. Trvanie podujatia do 25.september
2011. Stredoslovenská galéria sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako
inštitúcia špecializovaná na voľné grafické umenie. Identita galérie bola spojená
s viacerými

výstavno-súťažnými

a sympoziálnymi

podujatiami

(Medzinárodné

bienále/ trienále drevorezu a drevorytu, Medzinárodné quadrienále malých grafických
foriem, Medzinárodné sympóziá vo voľnej grafike) ktoré okrem iného mali aj
zbierkotvorný charakter. Ocenené alebo na sympóziách vytvorené diala sa podľa
štatútov podujatí stávali majetkom galérie. Takýmto spôsobom si galéria vybudovala
bohatý fond grafického umenia. Možno povedať že umenie grafiky 2. polovice
20.storočia na Slovensku je aj vďaka týmto podujatiam v zbierke galérie zastúpené
takmer v komplexnej podobe. Do grafickej zbierky výrazne prispelo aj periodické
súťažné podujatie Súčasná slovenská grafika (SSG), usporadúvané od roku 1971 do
roku 1989 ako bienále. Jednotlivé ročníky podujatia (do roku 1989 ich bolo 10) a ich
zhodnotenie v zbierke galérie má pripomenúť aj nasledovná výstava, ktorá je
zostavená z diel ocenených a vystavených autorov, ktorí sa zúčastňovali bienálnych
výstav a prezentované diela následne darovali do zbierkového fondu galérie. Na
výstave prezentujeme práce, ktoré galéria vďaka tomuto podujatiu získala pred
rokom 1989. Kolekcia vystavených diel tak tvorí špecifický akvizičný segment
budovaný vo vymedzenom období 70. a 80. rokov 20. storočia. Takýmto spôsobom
sa pokúša podať správu nielen o rôznych tendenciách , ktoré v sledovanom období
v grafike dominovali, ale aj o stave galerijnej prevádzky a systéme fungovania
periodického

výstavného

podujatia

Súčasná

slovenská

grafika

v prostredí

normalizovaného socializmu, obmedzovaného dobovými kánonmi a politickými
reguláciami. Výstavu zostavili v dvoch líniách. Jednu tvoria diela usporiadané do
celkov dominantných tendencií (socialistická grafika, fantazijná – imaginatívna
grafika, abstraktná a geometrizujúca grafika, konceptuálna grafika a individuálne
autorské programy, nástup postmoderny v grafike ), ktoré boli v grafickom umení
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prítomné počas sledovaného obdobia organizovania podujatia a stáli vedľa seba.
Jednotlivé autorské prístupy vrátane socialistickej grafiky predstavujeme takmer
proporčne v samostatných miestnostiach, priznávajúc rozsah a rôznorodú umeleckú
kvalitu nadobudnutých diel, približne tak ako nám to určuje zbierka. Druhú líniu
výstavy tvorí prezentácia diel, ktoré boli na jednotlivých ročníkoch súťažného
podujatia oceňované. Tieto práce sú predstavené v chronologickom

slede,

osobitným spôsobom na inštalačných pultoch v priestoroch jednotlivých miestností.
Podávajú konkrétny obraz o preferenciách dobových odborných komisií, ktoré diela
hodnotili

s prihliadaním

na

kultúrnu politiku

komunistickej

strany

a udeľovali

štatutárne ceny. Vedľa seba sa tak ocitajú diela a tendencie režimom vytesňované,
(napr. konceptuálna grafika, geometrizujúca grafika, novofigurálna grafika) a diela,
ktoré boli preferované alebo prijímané (socialistická grafika, fantazijná - imaginatívna
grafika). Výstava tak potvrdzuje tradičnú dichotómiu rozdelenia umeleckej scény
v čase normalizácie na oficiálnu a neoficiálnu a čiastočne zachytáva aj rozpúšťanie
tohto bipolárneho členenia po roku 1985, v období perestrojky. Poohliadnutie sa do
histórie budovania umeleckej zbierky Stredoslovenskej galérie môže širšej verejnosti
objasniť mnohé súvislosti, ktoré sú pre zamestnancov zbierkotvorných inštitúcií
samozrejmé, no pre bežného diváka zostávajú neznáme, hlavne z toho dôvodu že
na výstavy sú zvyčajne vyberané tie najreprezentatívnejšie a najhodnotnejšie diela,
ktoré galerijné depozity uchovávajú. Autori výstavy zvolili opačný postup a výstavu
prispôsobili zbierke. Výstava má prispieť k premýšľaniu nad podobami a najmä
nezvratnými dôsledkami obdobia normalizácie, ktoré sú v rôznych formách
v spoločnosti prítomné dodnes.
Profil umelca:
Prof., ak. mal. Stanislav Balko študoval v rokoch 1961- 1964 na Vysokej škole
výtvarného umenia v Bratislave a 1964 - 67 na Akadémii výtvarných umění v Prahe.
Pôsobil na Pedagogickej fakulte, na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela
a ako dekan Fakulty výtvarných umění Akadémie umenia v Banské Bystrici. Bol
členom umeleckého združení Gerulata, iniciátorom a členom združenia Synergia. V
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roku 1996 dostal hlavní cenu XIII. ročníka Súčasnej slovenskej grafiky v Banskej
Bystrici. Teraz pôsobí ako vedúci katedry maliarstva na FU-FVU v Banské Bystrici.
Organizuje množstvo výstav na Slovensku i v zahraničí.

Jazz vo fotografii III.
Od 1. do 13.5.2011 mohla verejnosť v priestoroch Europa SC vidieť výstavu
Banskobystrického

fotoklubu,

ktorá

bola

súčasťou

16.

medzinárodného

dixielandového festivalu UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL. 13.5. o 18:00 Výstavné
podujatie ozdobovalo vystúpenie skupiny Sweet Little Chicks.

Výstava EX LIBRIS v Štátnej vedeckej knižnici
Vo štvrtok 3. marca 2011 o 16.00 hodine sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici v Galérii v podkroví uskutočnila vernisáž výstavy Ex Libris zo zbierok
Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V kultúrnom programe vystúpili študenti
Konzervatória J. L. Bellu z Banskej Bystrice.
Výstava fotografií zo života Ronalda Reagana
V Átriu Štátnej vedeckej knižnice sa dňa 15. marca 2011 o 11.00 hodine vernisážou
otvorila výstava fotografií pri príležitosti 100. výročia narodenia amerického
prezidenta Ronalda Reagana. Expozíciu slávnostne otvoril pán Chris Scharf, kultúrny
atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku. V sprievodnom programe sa predstavili
študenti konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

100. výročie narodenia Jána Bodenka
V pondelok 14. marca 2011 o 16.00 hodine sa v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej
knižnice uskutočnilo stretnutie v rámci cyklu Osobnosti. Popoludnie polo venované
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spomienke na spisovateľa, prekladateľa a autora literatúry pre mládež, Jánovi
Bodenkovi. Organizátorom podujatia bola Štátna vedecká knižnica – Literárne a
hudobné múzeum.
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VI. CIRKEVNÝ ŽIVOT

Predstavitelia cirkví u primátora
V stredu pred Veľkou nocou prijal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola na
oficiálnom stretnutí pozvaných predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností
pôsobiacich na území mesta.
Hovorili spolu o potrebe aktívne riešiť problémy Banskobystričanov a výsledkom ich
rokovania je aj dohoda, podľa ktorej sa bude v adventnom čase konať v Banskej
Bystrici ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole.
Predstavitelia cirkví ocenili iniciatívu primátora Petra Gogolu a zhodli sa na potrebe
stretávať sa v podobnej atmosfére dvakrát ročne. “Som presvedčený o tom, že
neoddeliteľnou súčasťou hodnoty mesta je aj jeho duchovný rozmer, k rozvoju
ktorého prispievajú práve cirkvi a náboženské spoločenstvá. Verím, že rozvoj
dobrých vzťahov samosprávy a cirkví Banskej Bystrici pomôže a posunie ju na
kvalitatívne novú úroveň,” konštatoval primátor Peter Gogola. Na stretnutí sa
zúčastnili Mons. Ján Krajčík- dekan Katedrály sv. Františka Xaverského, Mons.
Jaroslav Pecha - dekan mesta B. Bystrica, primátor Peter Gogola, Juraj Turčan - člen
prezídia Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí, Slavomír Poloha kazateľ Cirkvy bratskej, Milan Uhrin - kazateľ Cirkvy adventistov siedmeho dňa,
Benjamin Uhrin - kazateľ Bratskej jednoty baptistov, Daniel Koštial - farár
Evanjelickej cirkvy ausburgského vyznania.

Publikácia roku 2011 - Monografia Cestou Cirkvi je človek
Banskobystrické biskupstvo, Cestou Cirkvi je človek... to je monografia, ktorú
predstavil Biskupský úrad v Banskej Bystrici v apríli 2011, pri príležitosti 235. výročia
zriadenia Banskobystrickej diecézy. Táto 270 stranová publikácia premostí
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zachovanú históriu predkov so životom diecézy dneška, aby ňou poslúžila
budúcnosti. Čitateľ sa tak začíta aj do slovenského prekladu zakladajúcej listiny
Banskobystrickej diecézy pápeža Pia VI. z historického 13. marca 1776.
Interdisciplinárny obsah monografie diecézy zostavil Richard Lacko so skupinou
autorov a jej motivátorov, medzi ktorými sú riaditeľ biskupského úradu Mons.
Vladimír Farkaš a generálny vikár diecézy Mons. Marián Bublinec. Výpovedná
hodnota historických textov a dosiaľ málo publikovaných faktov sa predstavuje v
modernom grafickom prevedení. Obsahom spája históriu, umenie a architektúru,
ktoré sa menili v službách evanjelizácie a pastorácie. Ako v jej úvodnom slove píše
Vladimír Farkaš, ponúka svedectvo „o človeku a jeho hľadajúcej láske k Bohu, o jeho
neutíchajúcom tvrdom boji so životnými ťažkosťami, bolesťami, ale aj o jeho
nekonečnej nádeji a viere.“ Kniha dokumentuje fakty a činy pätnástich diecéznych
biskupov Banskobystrickej diecézy, ktoré sú výsledkom evanjeliovej lásky, dodáva
Farkaš. Na stranách o biskupoch ponúka jedinečnú možnosť pozrieť si rukopis a
osobné predmety biskupov, ktoré nie sú prístupné verejnosti. Pod historickú a
architektonickú výpoveď diela, ktorá tvorí väčšinu obsahu, sú striedavo podpísaní jej
autori Pavol Kollár, Richard Lacko, Gabriel Brendza, Miroslav Sura, Marián Šovčík a
Darina Šovčíková. Historické rozprávanie odvíjajú už od kristianizácie územia
stredného Slovenska v 8. storočí, cez obdobie pred zriadením biskupstva. Na detaily
citlivá dokumentácia preto ponúka aj pohľady na vzácne fresky z chrámov 13.
storočia, ktoré stále driemu v dnešných malých obciach. Tu sa čitateľ napríklad
dozvedá, že dnešný hrad Bzovík skrýva románsky kostol sv. Štefana z druhej
polovice 12. storočia, ktorý bol súčasťou tohto pôvodne benediktínskeho, neskôr
premonštrátskeho kláštora z roku 1135. V listovaní dejinného príbehu medzi
fotografiami vzácnych kníh a knižníc sa objavujú i tie, ktoré patrili málo spomínanému
Teologickému inštitútu s knižnicou v Banskej Bystrici. Monografia uvádza, že inštitút
tu pôsobil v rokoch 1942 – 1948, bol zrušený, ale v povojnovom období bol obnovený
v Trnave a stal sa teologickou fakultou. Časť venovaná súčasným dejinám od roku
1990 veľa napovedá už svojim názvom Cestou Cirkvi je človek... Tu sa k dielu
pridávajú autori Mons. Marián Bublinec, Zoltán Baláž a Peter Rusnák. Venujú sa
prehľadu novozaložených či obnovených mužských a ženských reholí, nových
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farností a obnovenému diecéznemu Kňazskému semináru sv. Františka Xaverského.
Kňazský seminár vďaka tomu istému zakladateľovi, biskupovi Rudolfovi Balážovi,
rozvíja svoje pôsobenie od roku 1993 v graficky dokumentovanej modernej budove v
Badíne pri Banskej Bystrici. Kapitola je priblížením poslania pastoračných, sociálnozdravotníckych a výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktoré biskup Baláž zriadil.
Nevynecháva evanjelizáciu kultúry prostredníctvom Rádia Lumen a Televízie Lux.
Nad všetkými bdie Matka Božia, ktorej je venované nielen obnovené pútnické miesto
Staré Hory ale i opísaná mariánska úcta v diecéze. 12. september 2003 je jedným z
najdôležitejších míľnikov histórie diecézy. Je zapísaný ako dátum apoštolskej
návštevy pápeža Jána Pavla II. v biskupskom meste. Monografia prináša vtedajší
pastiersky list biskupa Rudolfa Baláža, ktorý pozýval slovanského pápeža na
Slovensko. Fotodokumentácia obnovuje živé spomienky na stretnutia s Jánom
Pavlom II. v Banskej Bystrici a v Badíne. Posolstvo monografie vrcholí v záverečných
slovách Mons. Rudolfa Baláža. Diecézny biskup pod nadpisom Pane, chceme zostať
s Tebou predkladá ďalšiu víziu. Nadpis odpovedá názvu posynodálnej exhortácie
Mons. Rudolfa Baláža s názvom Zostaň s nami, Pane. „Toto je naša vízia a najvyšší
cieľ, ktorý máme mať vždy na zreteli: Hľadať Kristovu tvár. Rozpoznať ju v
znameniach čias a v uvažovaní nad Božím slovom,“ uvádza Rudolf Baláž, pätnásty
biskup diecézy. Spoluautorom záveru je Marián Bublinec. Zásluhu na obrazovej
výpovedi nesie Grafické štúdio Inak Ingrid Krajčovičovej a práca fotografov Daniely
Rybnikárovej a Petra Smatanu. Monografia ponúka resumé v nemčine, angličtine,
taliančine a maďarčine. Knihu vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v
Banskej Bystrici – Badíne v roku 2011. Ako dodávajú autori i čitatelia „Všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vznik tejto publikácie, patrí uznanie a vďaka.“
Bohoslužby v katolíckych chrámoch v roku 2011
Bohoslužby - Kostol sv. Kríža
Kostol sv. Kríža, Banská Bystrica
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
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Nedeľa:
9:45
Všedné dni: 6:30
Kostol Narodenia Panny Márie v Radvani, Banská Bystrica, Radvaň
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
Nedeľa:
7:30 (pre mládež), 9:15, 11:00 (pre deti), 18:00
Všedné dni: 18:00 (vo štvrtok pre deti, v piatok pre mládež)

Bohoslužby - Kaplnka sv. Michala Archanjela na Fončorde
Kaplnka sv. Michala Archanjela na Fončorde, Banská Bystrica
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
Nedeľa:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00 (pre deti), 18:00
Všedné dni: 6:30, 16:30 (pondelok pre mládež)
Bohoslužby - Kostol (Lazovná ul.) Kostol, Lazovná 40, Banská Bystrica
po celý rok
Evanjelická cirkev a.v.
Nedeľa:
8:35

Bohoslužby - ZŠ v Podlaviciach Základná škola v Podlaviciach, Banská Bystrica
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
Nedeľa:
8:00
Všedné dni: 16:45 (len v piatok pre deti)
Cirkev bratská Modlitebňa, Hurbanova 2, Banská Bystrica
po celý rok
Nedeľa:

9:00, 10:00, 18:00

Cirkev adventistov s.d. Zbor, Rudlovská cesta 37, Banská Bystrica
po celý rok
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9:00 - 11:00, 15:00 - 16:00

Bohoslužby - Kostol Radvaň Kostol Radvaň, Banská Bystrica
po celý rok
Evanjelická cirkev a.v.
Nedeľa:
9:00
Bohoslužby - Kostol sv. Františka Xaverského Katedrálny kostol sv. Františka
Xaverského, Banská Bystrica
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
Nedeľa:
8:00, 9:30, 18:00 (pre mládež)
Všedné dni: 7:00, 8:30, 18:00 (utorok pre mládež)

Bohoslužby - Kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov Kostol sv. Antona a Pavla
pustovníkov, Banská Bystrica
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
Nedeľa:
7:00, 8:30, 10:00 (pre mládež), 17:30
Všedné dni: 7:00, 17:30 (okrem pondelka, v piatok pre mládež)
Bohoslužby - Saleziánske oratórium Saleziánske oratórium, Banská Bystrica
po celý rok
Rímsko-katolícka cirkev
Nedeľa:
8:00, 11:00 (pre deti)
Všedné dni: 16:00 (len v utorok, len v stredu pre chlapcov), 18:30 (len v stredu, len v
piatok pre deti)

Kresťanské spoločenstvo Milosť
Kresťanské spoločenstvá patria k hnutiu modernej kresťanskej reformácie, ktorá sa
snaží o obnovu kresťanstva prostredníctvom návratu k Písmu a k jednoduchosti
praktického kresťanského života, spočívajúceho v osobnom vzťahu s Bohom a v
nasledovaní odkazu Ježiša Krista. Tak, ako celé letnično-charizmatické hnutie
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veríme, že Boh sa nemení a že je možné, aby sa prejavoval tak, ako v prvej cirkvi,
svojím pôsobením, ktoré môže byť aj nadprirodzené. Veríme tomu, že Duch Svätý sa
dokáže osobne dotknúť života človeka, umožniť mu zakúsiť Božiu lásku a moc a
pozitívne zmeniť jeho život.
Kresťanské spoločenstvá sa snažia uspokojiť ľudí pri hľadaní zmyslu života a
ozajstných kresťanských hodnôt. Keď ľudia čítajú Bibliu a spoznávajú ju, získavajú
tak odpovede na základné otázky svojho života. Základom našej práce je teda
dôkladné a systematické oboznamovanie verejnosti s textami Písma. Poznanie
Božieho slova ovplyvňuje priebeh našich stretnutí, spôsob uctievania Boha a v
neposlednom rade každodenný život jednotlivých kresťanov. Biblické princípy platia
tiež pre „obyčajné“ oblasti ľudského života, akými sú rodina alebo práca.
Okrem štandardných stretnutí napĺňame duchovné potreby a túžby ľudí aj tak, že
robíme verejné prednášky, mnohokrát za účasti hostí zo zahraničia, ktorí zastupujú
podobné kresťanské hnutia, a premietame filmy s duchovnou tematikou určené pre
širokú verejnosť.
Kresťanské spoločenstvá majú početné kontakty a prepojenia na cirkvi a organizácie
na Slovensku aj v zahraničí. Sme presvedčení o dôležitosti našej práce. Veríme, že
návrat k skutočným kresťanským hodnotám, ktoré sú hodnotami vyplývajúcimi z
Božieho slova (Biblie), je prospešný pre našu spoločnosť v tejto generácii aj do
budúcnosti. V tomto presvedčení nás podporuje skutočnosť, že vidíme, ako sa zo
spoločnosti vytrácajú tradičné konzervatívne hodnoty, ako sú úcta k životu alebo k
rodine.

Proti antisemitizmu, xenofóbii a popieraniu holokaustu
Kresťanské spoločenstvo v Banskej Bystrici v spolupráci s Dr. Avihou Efratom 25. 2.
2011 usporiadalo program, ktorého hlavným posolstvom je boj proti antisemitizmu a
vyjadrenie prosby o odpustenie za zločiny, ktoré boli spáchané na nevinných Židoch
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často aj v mene kresťanstva. Je zarážajúce, že v 21. storočí, v dobe vyspelej
spoločnosti, myslenia a technických výdobytkov, sa po niekoľkých desaťročiach
teroru druhej svetovej vojny stále stretávame s antisemitizmom, xenofóbiou a
popieraním holokaustu. Iracionálna nenávisť voči nevinnému národu však nie je
jediná sila prítomná medzi nami. Aj na Slovensku žijú ľudia, ktorí túžia po
spravodlivosti. Nech kredit a úctu dostanú tí, ktorí sú jej skutočne hodní a nech je
zločin ukázaný v správnom svetle ako zločin – bez výhovoriek a umelej snahy
zabudnúť.
Pozvanie prijali Ing. Juraj Turčan, predseda Židovskej náboženskej obce v Banskej
Bystrici a Ján Kováč, starosta obce Staré Hory, ktorý podal pomocnú ruku aj pri
natáčaní vyššie uvedeného filmu. Program tohto večera bol vskutku pestrý. Zaznel
príhovor pastora Jaroslava Kříža, ktorý z Biblie objasnil zvláštne postavenie
židovského národa aj odvekú nenávisť národov voči Izraelu. Ing. Turčan vyjadril
vďačnosť za usporiadanie tejto a podobných akcií a prostredníctvom smutného
príbehu o vandalizme na židovskom cintoríne poukázal na iracionalitu antisemitizmu
v mysliach mladých, nič netušiacich ľudí. Toto soirée malo aj svoju kultúrnu dimenziu
– v niekoľkých hudobných vstupoch vystúpil sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici
Mgr. art. Martin Popovič a mladý klavirista Peter Dekrét. Záver programu patril synovi
Blanky Bergerovej, Dr. Avihou Efratovi, ktorý vo svojej prednáške vylíčil svoju rodinnú
históriu a to, ako Boh zmenil osud celej rodiny vďaka šľachetnej obetavosti jeho
matky. Potom už nasledovalo avizované premietanie a tento silný film zanechal
trvácnu stopu na každom zúčastnenom. Elie Wiesel raz povedal: „Zabudnúť na
mŕtvych by znamenalo zabiť ich druhýkrát.“ Nezabudnime. ( Peter Málik )

So Sládkovičom v klube Simeon v Banskej Bystrici
Popoludnie 14. marca 2011 patrilo v klube Simeon v Banskej Bystrici, kde sa
pravidelne stretávajú starší členovia zboru, životu a dielu Andreja Braxatorisa
Sládkoviča. Nevšedný, osobný pohľad naňho predstavila autorka knihy ... a lipa o
ňom tíško šumí Daniela Hroncová - Faklová. Osobný aj preto, lebo na
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Sládkovičovskej radvanskej fare pôsobil jej otec, spoluautor knihy Daniel Fakla, a
ona tam cez neho prijímala, absorbovala Sládkoviča, farára, manžela, otca... Teda
jeho nie tak známy obraz, ktorý významne dopĺňa, ba presahuje stereotypne
vnímaného Sládkoviča – autora Maríny. Publikum živo reagovalo na drobné detaily,
súvislosti a príbehy Sládkovičovho časopriestoru. Napokon, sú v ňom doma.
Návštevníci prejavili po prezentácii záujem o knihu o Sládkovičovi, knižnú novelu
Mamele rovnako od D. Hroncovej, ako i ďalšie knižky z Tranoscia

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
Kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici
vychováva kňazov pre banskobystrickú diecézu a pre niektoré rehoľné spoločenstvá.
Spolu

s

Teologickým

inštitútom

je

súčasťou

Univerzity

Komenského

v

Bratislave. História každého kňazského povolania, ako napokon i každého
kresťanského povolania, je históriou nevypovedaného dialógu medzi Bohom a
človekom, medzi láskou Boha, ktorý volá a medzi slobodou človeka, ktorý Bohu s
láskou odpovedá. Cirkev je poverená starostlivosťou o kňazské povolania a v každej
dobe sa inšpirovala Kristovým príkladom. No v rôznych historických obdobiach mala
mnohé rozmanité formy, ktorými povolania nielen spoznávala, ale aj sprevádzala.
Druhý vatikánsky koncil (1962-1965) ocenil jedinečnosť veľkého seminára ako
ozajstného domu formácie kandidátov kňazstva. Pod slovom seminár sa teda skrýva
čas i miesto, no predovšetkým výchovné spoločenstvo, ktoré ustanovuje biskup, aby
tí, ktorých si Pán povolal, mohli prežívať takú výchovu, akú Pán vyhradil Dvanástim.
Táto formácia si všíma predovšetkým rozmer ľudský, duchovný, intelektuálny a
pastoračný. Ľudský rozmer zahŕňa v sebe pestovanie radu nevyhnutných ľudských
vlastností, ktoré nie sú potrebné len pre dosahovanie osobnej zrelosti kandidáta, ale
aj vzhľadom k jeho budúcej službe. Výchovou má nadobudnúť lásku k pravde,
čestnosti, úcte voči každej osobe, zmysel pre spravodlivosť, vernosť danému slovu,
dôslednosť a zodpovednosť. Kňaz je povolaný žiť v celibáte, teda venovať celú svoju
lásku Kristovi a Cirkvi. Preto výchova k zodpovednej láske a citovej zrelosti je veľmi
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potrebná. Je však isté, že rodina - prvý seminár - dáva pevný základ tejto časti
formácie.
Duchovný rozmer je srdcom, ktoré zjednocuje a oživuje bytie a konanie
každého seminaristu, kňaza a vôbec každého kresťana. Bez tohto rozmeru by bola
zbytočná akákoľvek pastoračná formácia. Duchovný rozmer výchovy je zameraný na
vytvorenie dôverného a stáleho spoločenstva s Otcom skrze Syna v Duchu Svätom.
Prostriedkom k tomu je Eucharistia, rozjímanie a modlitba.
Intelektuálny rozmer je nevyhnutnou požiadavkou rozumu, ktorou sa kandidát
usiluje získať múdrosť, vďaka ktorej spoznáva Boha. Zakladá sa na štúdiu filozofie
a predovšetkým na štúdiu posvätnej náuky - teológie. Cieľom je osvojenie si úplného
a zjednocujúceho videnia právd, ktoré Boh zjavil skrze Ježiša Krista a ktoré
dosvedčuje viera Cirkvi.
Cieľom pastoračnej formácie je stať sa podľa vzoru Ježiša Krista pravým
duchovným pastierom. Nejde tu len štúdium vlastnej teologickej disciplíny (pastorálna
teológia), ktorá by oboznamovala kandidáta kňazstva o nejakých pastoračných
technikách. Táto formácia má vzbudiť v seminaristovi pravú pastoračnú citlivosť,
vychovať k vedomej a zrelej zodpovednosti, hierarchii hodnôt, k správnemu
hodnoteniu problémov a k schopnosti voliť riešenia vo svetle viery a pastoračných
požiadaviek.

II. ročník cyklu Slovom žalmu
k jubileu otvoril Mons. Judák P:3, 16. 12. 2011 09:16, DOM - Banská Bystrica –
Badín, Druhý ročník cyklu Slovom žalmu k jubileu otvorí 9. januára 2012 o 18:30 h
svätá omša s vešperami v Seminárnom kostole sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici – Badíne ju bude sláviť nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Stretnutia
Slovom žalmu k jubileu sa konajú v rámci príprav na 1150. výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a sú otvorené pre verejnosť. Mons. Judák
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následne v historickej prednáške vo veľkej aule kňazského seminára predstaví
osobnosť banskobystrického biskupa Štefana Moysesa. Témou biblickej prednášky
bude výklad Žalmu 50 s titulom „Spytovanie svedomia". Prednesie ju domáci
vyučujúci Sväté písmo Blažej Štrba. Cyklus Slovom žalmu k jubileu pripravuje
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v spolupráci s Katedrou biblických vied
na RKCMBF UK a neinvestičný fond Xaverius.

Banská Bystrica – Badín: Slovom žalmu k jubileu
Banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž 14. februára 2011, na sviatok sv.
Cyrila a Metoda, patrónov Európy, svätou omšou otvoril trojročný cyklus SLOVOM
ŽALMU K JUBILEU. Mons. Rudolf Baláž na sv. Cyrilovi a Metodovi vyzdvihol viac to,
že nám priniesli Božie Slovo, ktoré nám ukazuje správny smer a pomoc ako sa
nezamotať v tomto svete, než len to, že priniesli písmo a kultúru. V historickom
exkurze predstavili kostol v Kriváni a Pribinov kostol z 9. storočia. Biblista Blažej
Štrba vo svojom komentári s témou „Blažení všetci“ priblížil posolstvo prvých dvoch
žalmov, v ktorých predostrel určitý kľúč alebo úvod k ostatným žalmom.

Slovom žalmu k jubileu – druhé stretnutie
V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa 14.
marca 2011 uskutočnilo druhé stretnutie cyklu SLOVOM ŽALMU K JUBILEU.
Stretnutie začalo modlitbou vešpier, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Rudolf
Baláž. Po vešperách diakon Peter Baláž predstavil historický exkurz do 9. storočia s
pohľadom na Nitriansky hrad – veľkomoravské biskupstvo a na prvého nitrianskeho
biskupa Vichinga. Predstavený bol tiež kostol v Lehote pod Vtáčnikom zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi.
Obsahom biblickej časti bol Žalm 8 s titulom Čože je človek? Prednášajúci Blažej
Štrba vo svojom komentári vyzdvihol personálny charakter obsiahnutý v žalme.
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žalmu je chvála nášmu Pánovi, ktorý vyzdvihol človeka nad všetko

stvorenstvo.
Tretie stretnutie Slovom žalmu k jubileu
V pondelok 11. apríla 2011 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v
Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil tretí tematický večer cyklu SLOVOM ŽALMU K
JUBILEU, ktorý je realizovaný v rámci príprav na jubileum 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré bude slávené v roku 2013.
Večer začal spoločnou modlitbou vešpier, ktorú viedol diecézny biskup Mons. Rudolf
Baláž. V historickom exkurze diakon Peter Baláž predstavil kostol v Selciach a
baziliku z 9. storočia, ktorej zvyšky sa nachádzajú v areáli Bratislavského hradu.
Kostol v Selciach je zároveň pútnickým miestom v Banskobystrickej diecéze
zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi.
V biblickej časti dp. Blažej Štrba vo svojom komentári s témou „Bože, ty si môj Boh“
priblížil posolstvo 22. Žalmu. Tento žalm na začiatku zachytáva nárek a modlitbu
človeka v úzkosti. Je však plný nádeje a vďakyvzdania na Pána, ktorý neopovrhne
biedou chudáka, ale ho vypočuje, keď k nemu zavolá.

Zomrel banskobystrický biskup Rudolf Baláž
Diecézny biskup banskobystrickej rímskokatolíckej diecézy Rudolf Baláž zomrel 27.
júla 2011 vo veku 70 rokov na následky krvnej embólie pri pracovnom stretnutí vo
svojom sídle v Banskej Bystrici. Rudolf Baláž (* 20. november 1940, Nevoľné – † 27.
júl 2011, Banská Bystrica) .
Do Banskej Bystrice prúdili štyri tisícky veriacich, aby sa spoločne rozlúčili s
biskupom Rudolfom Balážom. Zádušnú svätú omšu väčšina z nich sledovala na
veľkoplošnej obrazovke umiestnenej v historickom centre Banskej Bystrici. Niektorí
kľačali na dlažbe, iní sedeli na zemi alebo na kempingových stoličkách. Približne
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dvetisíc ľudí sa pritom zúčastnilo na slávení sv. omše priamo v kostole Nanebovzatia
Panny Márie. Okrem takmer štyroch tisícok veriacich z celého Slovenska sa s
diecéznym biskupom Rudolfom Balážom

prišlo rozlúčiť dvadsaťpäť biskupov zo

Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Albánska a tiež predstavitelia vlády a
parlamentu. Smútočný sprievod duchovných mal vyše 400 ľudí. Sústrasť vyjadril aj
Svätý Otec Benedikt XVI. Na poslednej rozlúčke nechýbali ani ministri Ján Figeľ,
Mikuláš Dzurinda, Rudolf Chmel, podpredsedovia parlamentu Pavol Hrušovský a
Milan Hort a poslanci NR SR Július Brocka, Martin Fronc, Marián Kvasnička, Monika
Gibalová a Mária Sabolová. Pohrebnú svätú omšu koncelebroval apoštolský nuncius
na Slovensku Mario Giordana. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup a
metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
„Nevieme, kedy nám otvorí bránu vstúpiť do trvalého príbytku. Musíme byť vždy
pripravení odtiaľto odísť. Aj v prípade biskupa Rudolfa Baláža sa naše myšlienky,
kedy je správny odchod, líšia od Božích myšlienok. Pre nás ho Pán povolal
prekvapujúco. Rozhodujúce je, aby sme boli pripravení, aj keď Pán prišiel nečakane,“
zdôraznil.
Za vládu Slovenskej republiky sa s otcom biskupom po zádušnej svätej omši rozlúčil
1. podpredseda vlády, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a
predseda KDH Ján Figeľ: „Vaše excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi z našej
vlasti i zahraničia, ctená smútiaca, pokrvná rodina, duchovenstvo, vážené
zhromaždenie. Je tu množstvo ľudí, ktorí môžu svedčiť a hlásia sa k Rudolfovi
Balážovi, tu v chráme, vonku na námestí a po celom Slovenku. Teraz sme v srdci
Slovenska nielen geograficky, ale aj mentálne a pozval nás sem Rudolf. Ja chcem za
kolégium vlády Slovenskej republiky a jej predsedníčky, a samozrejme, aj v mene
svojom, vyjadriť úprimnú spoluúčasť a sústrasť pri tomto náhlom a nečakanom
odchode Rudolfa Baláža spomedzi nás. Toto zhromaždenie je iste nielen smútočné
a nádejné v kresťanskej viere, ale aj zhromaždením vďakyvzdania. Máme za čo
ďakovať, aj v mene vlády SR za takýchto otcov a partnerov na spoluprácu, akým bol
a ako príklad zostáva Mons. Rudolf Baláž. Bol to veľký dar pre Slovensko, aj pre
cirkev a národ. To ako pracoval, konal už mnohí popísali. Jeho heslo nebolo len od
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čias nástupu do biskupskej služby, ale bolo celoživotné. Či bol mladík, či bol v
sedemdesiatke, či bol monsignorom s úlohou biskupa alebo traktoristom, hľadal
pravdu, držal sa pravdy a ponúkal pravdu. A pravda nielen oslobodzuje, ale pravda
víťazí. Pričom víťazstvom pravdy nie je pravda sama o sebe alebo len ona ako záver,
ale víťazstvom pravdy je láska. Víťazstvom pravdy je láska. Preto je tu toľko ľudí.
Preto dielo Rudolfa Baláža žije a bude žiť, aj keď on nebude medzi nami. Lebo to je
dielo lásky. Vyoral hlbokú brázdu, ale nenechal ju prázdnu. Vkladal do nej semená
ľudskosti, odvahy, priamosti, pravdivosti, solidarity, úcty k človeku... Vedel, že všetko
prichádza cez človeka a prežíva cez inštitúcie. Preto za ním existuje a rastie
univerzita, rádio, Základná medzinárodná zmluva medzi Slovenskou republikou a
Svätou stolicou. A mnoho iných ďalších diel, ktoré boli spomínané a osobitne v
homílii. Ja ich nechcem spočítavať, iba dodať, že mnohé z nich sú veľmi potrebné a
prospešné pre štát, pre spoločnosť, pre národ, pre verejné blaho. To nie sú prázdne
slová. Sú to veľmi dôležité súvislosti, toho ako chránime život, ľudskú dôstojnosť,
prirodzené inštitúcie. Ako usilujeme o spravodlivosť, skutočnú a dosiahnuteľnú.
Rudolf Baláž to ukazoval. Či za komunizmu, či za slobody. Či v boji s komunizmom,
postkomunizmom, populizmom alebo inými, modernými, dnešnými izmami, ktoré
majú podoby morálneho relativizmu. Jeho víziou bola nielen existencia slobodnej
cirkvi v slobodnom štáte, ale spolupráca slobodnej cirkvi a slobodného štátu v
zodpovednosti za spoločné dobro. K tejto vízii sa hlási aj vláda Slovenskej republiky.
Sme veľmi vďační, že veľa sa v tomto priestore a konkrétne urobilo, ale veľa je
potrebné robiť ďalej. Takto býva v ľudskom živote, jedni pripravujú, druhí žnú, tretí
zasievajú. Ja chcem vyjadriť v tomto zmysle, naozaj úprimné slová ocenenia diela,
ktoré Rudolf Baláž zanecháva. Biskupa nahradí nový biskup. Ale Rudolfa Baláža
nenahradí nik, pretože každý z nás je originál. Jeho veľkosť, jeho inšpiratívnosť, jeho
dielo, jeho príklad však sú pozvaním, aby sme takto odpovedali na odchod pri
rozlúčke, rozvíjaním diela, nasledovaním jeho stôp a čerpaním z jeho inšpirácie.
Ctený otec biskup, vzácny priateľ, milý Rudolf, možno tri úprimné a dôležité
slová nielen osobné, ale verím s pokorou, že za mnohých, veľmi mnohých tu a teraz:
vďaka za všetko, zbohom a dovidenia.“
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Pochovali ho v rodisku
Pohrebné obrady pokračovali o šestnástej hodine svätou omšou vo Farskom kostole
Premenenia Pána v rodisku biskupa Baláža v Nevoľnom. Po svätej omši sa všetci
prítomní v pohrebnom sprievode s rakvou zosnulého biskupa odobrali na cintorín v
Nevoľnom, kde bolo jeho telo uložené do hrobu. Na obradoch v Nevoľnom sa
zúčastnili aj 1. podpredsedu vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Ján Figeľ a europoslankyňa Anna Záborská.
Rozlúčka s významným cirkevným hodnostárom sa začala už v utorok podvečer.
Telo biskupa bolo vystavené v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
počas modlitby vešpier. Biskup Rudolf Baláž zomrel náhle 27. júla na embóliu.
Narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom.

V rokoch 1958-1963 študoval na RK

CMBF v Bratislave. Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po opakovaných
žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium. Kňazskú vysviacka prijal 23. júna
1963, biskupskú

19. marca 1990 v Banskej Bystrici. Od 13. apríla 1994 do 31.

augusta 2000 bol predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Celému veriacemu aj
neveriacemu Slovensku zostane v pamäti ako bojovník za demokraciu. V čase prvej
Mečiarovej vlády otvorene vystúpil ako jeden z prvých predstaviteľov cirkvi na
ochranu demokracie. Štátna moc a Slovenská informačná služba pokračovali v
praktikách komunistickej štátnej bezpečnosti a pokúsili sa biskupa zdiskreditovať v
roku 1995. Prípad je známy ako „Kauza Triptych“.
Aj vďaka jeho osobnej angažovanosti boli pripravené podmienky pre vznik jedinej
katolíckej univerzity na Slovensku. Výrazne sa podieľal aj na príprave Základnej
zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou. Duchovné hodnoty a
kresťanská viera boli u neho vždy spojené so zodpovednosťou a angažovanosťou.
V Katedrále svätého Františka Xaverského v centre Banskej Bystrice bola verejnosti
prístupná kondolenčná kniha k úmrtiu biskupa Baláža. V bočnej kaplnke
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katedrálneho chrámu bol zároveň vyčlenený priestor pre uloženie kvetov a veriaci sa
mohli za zosnulého súkromne pomodliť počas eucharistickej adorácie.
K náhlemu úmrtiu biskupa Rudolfa Baláža reagovali osobnosti či politické
strany, vrátane premiérky Ivety Radičovej takto : Ako predsedníčka vlády SR chcem
vyjadriť hlbokú ľútosť nad náhlym úmrtím biskupa Rudolfa Baláža, ktorý patrí medzi
významné osobnosti slovenského spoločenského i duchovného života. Veľkosť
osobnosti a vysoké morálne kvality potvrdzoval v období komunistického režimu, keď
mu režim na istý čas nedovolil oficiálne vykonávať kňazské povolanie, ako aj v čase
mečiarizmu, keď sa ako biskup postavil na obranu princípov slobody a demokracie,
za čo bol vtedajšou mocou otvorene znevažovaný. Jeho životný príbeh je
svedectvom odvahy a statočnosti, ako aj odkazom pre celú spoločnosť, že sloboda a
demokracia, pravda a spravodlivosť sú hodnoty, za ktoré sa oplatí angažovať, ktoré
treba brániť a ktoré musí každá moc rešpektovať. Moje osobné stretnutia s biskupom
Rudolfom Balážom boli vždy v duchu úcty a otvoreného dialógu a natrvalo mi
zostanú v pamäti ako svedectvo skutočnej osobnosti. Česť jeho pamiatke! Iveta
Radičová, predsedníčka vlády SR.
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda

poslal

sústrastný telegram predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavovi
Zvolenskému v súvislosti so smrťou banskobystrického diecézneho biskupa Mons.
Rudolfa Baláža, v ktorom vyjadruje česť jeho pamiatke. Podľa ministra Dzurindu sa
biskup Baláž svojím celoživotným odhodlaním a úprimnou duchovnou zanietenosťou
navždy zaradil medzi významné osobnosti slovenského života, pričom jeho
presvedčenie a vysoké morálne kvality nezlomili ani prekážky zo strany bývalého
politického režimu.
SDKÚ-DS poslalo kondolenciu : „ Pred mocou sa nesklonil ani ako biskup“
V osobe sídelného banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža stráca Slovensko
osobnosť vysokých morálnych kvalít. Naša vlasť stráca muža pevnej viery, človeka,
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ktorý bol ako jeden z prvých konfrontovaný so skutočnosťou, že presadenie pravdy a
spravodlivosti si v časoch rodiacej sa demokracie žiada minimálne rovnaký stupeň
osobného hrdinstva ako požadovala nádej slobody za totalitného komunistického
režimu.
Za dar slobody vedel trpieť ako kňaz - robotník a pred mocou sa nesklonil ani ako
biskup, ktorého v časoch mečiarizmu znevažovali pred očami celého národa. Odkaz
jeho poctivých životných postojov je výzvou nielen pre tých, čo sme ho osobne
poznali, ale tiež pre každého, kto skutočné hodnoty považuje aj dnes za hodné
ochrany. Milan Hort , podpredseda SDKÚ-DS
KDH: Pomenoval vecí ich pravým menom
Chcel by som v mene svojom ako i celého KDH vysloviť ľútosť nad odchodom
významnej postavy slovenského cirkevného a spoločenského života. Biskup Rudolf
Baláž bol veľkým človekom a bojovníkom za slobodu a demokraciu. Či už to bolo v
období komunizmu alebo v ťažkom zápase s mečiarizmom v deväťdesiatych rokoch.
Pomenovanie vecí ich pravým menom, rozlišovanie medzi prospešným a škodlivým
pre spoločnosť, to boli mimoriadne znaky jeho osobnosti, ktoré si zachoval aj v
najťažších situáciách. Svojím aktívnym prístupom k veciam verejným bol a zostáva
vzorom pre mnohých občanov bez ohľadu na ich vierovyznanie. Česť jeho pamiatke .Július Brocka, podpredseda KDH
Kondolenčné kniha v Katedrále sv. Františka Xaverského
Kondolenčná kniha k úmrtiu Mons. Rudolfa Baláža bola verejnosti prístupná v
Katedrále sv. Františka Xaverského na hlavnom námestí v Banskej Bystrici.
Informovala o tom Zuzana Juhaniaková z Diecézneho centra pre masmediálnu
komunikáciu v Banskej Bystrici. V bočnej kaplnke bol vyčlenený priestor pre uloženie
kvetov. V Katedrálnom chráme bola zároveň možnosť súkromnej modlitby za
zosnulého počas eucharistickej adorácie.
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Po smrti biskupa Baláža
Po smrti biskupa Baláža bol dočasne za administrátora diecézy zvolený Mons.
Marián Bublinec, ktorý bol aj generálnym vikárom.
Mons., odb. as., ThDr., PhD., MARIÁN BUBLINEC, administrátor Banskobystrickej
diecézy, adresa: Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská ul, 974 01 Banská
Bystrica, Duchovná správa Diecézneho katechetického úradu, riaditeľ a duchovný
správca: Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., RKFÚ, Kalinčiakova 8, 974 01 Banská
Bystrica, tel.:, narodený 31. 3. 1966 v Bratislave, ordinovaný 26. 8. 1990 vo
Vyhniach, 26.8.1990 - 1990 – október 1990 - kaplán Lazany, november 1990 –
august 1992 - kaplán Detva, august 1992 – jún 1995 – štúdium katechetiky Rím,
ThLic. - Saleziánska univerzita Rím, júl 1995 – september 2004 - farár Pitelová,
september 1995 - prednášajúci na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín,
december 1999 – ThDr., PhD. na RKCMBF UK Bratislava, 2001 – aj k r. 2008 - učiteľ
katechetiky, základov psychológie a pedagogiky, metodológie na Teologickom
inštitúte Banská Bystrica - Badín, október 2004 – riaditeľ Diecézneho katechetického
úradu v B. Bystrici a samostatný duchovný, máj 2006 – marec 2008 - farár Donovaly,
k r. 2008 – vedúci katedry na Teologickom inštitúte Banská Bystrica - Badín, apríl
2008 – generálny vikár, Mons., 28. 7. 2011 – diecézny administrátor, INÉ FUNKCIE:
január 2001 – člen Správnej rady KU Ružomberok, 2001 – člen prípravnej komisie
Diecéznej synody, 2004, generálny sekretár diecéznej synody, vedúci komisie pre
katechézu, apríl 2008 – aj k r. 2011 – člen Diecéznej presbyterskej rady, Publikuje:
Keď je reč o láske, zabudnime na obchod, Katolícke noviny č. 46/ 2007, Čo je
evanjelizácia?, Evanjelizácia rodičov a žiakov katolíckych škôl, Banská Bystrica Diecézny školský úrad 2007
Druhou najmladšou farnosťou v Banskej Bystrici
Farnosť Svätého Ducha v Banskej Bystrici je v mestskej časti Podlavice. Je druhou
najmladšou farnosťou v Banskej Bystrici, patrí do dekanátu Banská Bystrica - mesto.
Ustanovená bola 1.septembra 2002, farský kostol bol posvätený 28.apríla 2007.
Konsekráciu kostola a posviacku fary vykonal vtedajší pomocný biskup Mons. Tomáš
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Galis. Prvým správcom farnosti bol Mgr. Kazimír Divéky, súčasným správcom
farnosti je Mgr. Daniel Bédi, SF.

Chrámový koncert k storočnici skladateľa Jána Cikkera
Muzikológ Boris Balušík napísal o koncerte v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici.
V Evanjelickom kostola na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici, v rodnom meste
hudobného skladateľa Jána Cikkera, sa 28. júla 2011 konal slávnostný koncert pri
príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Podujatie sa nemohlo uskutočniť na vopred
dohodnutom mieste, t. j. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici,
pretože sa tam v čase koncertu konala smútočná omša za banskobystrického
biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Dôležité však je, že evanjelický cirkevný zbor umožnil
konanie koncertu vo svojom kostole a na celkovej atmosfére koncertu sa táto náhla
zmena prostredia vôbec neprejavila. Pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského
zazneli diela autorov Ilju Zeljenku, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, no a v prvom
rade Jána Cikkera. Skladby interpretoval Štátny komorný orchester so sídlom v Žiline
spolu s husľovým virtuózom Petrom Michalicom. Koncert otvorila skladba Spomienky
op. 25 Jána Cikkera. Navodila pravú atmosféru, ktorú ešte viac umocnila výborná
akustika kostola. Po nej malo nasledovať Cikkerovo Concertino pre klavír a orchester
op. 20, ktoré malo snáď tvoriť jadro celého koncertu, no program sa musel zmeniť
kvôli absencii poľského klaviristu Janusza Olejniczaka. Namiesto rozsiahleho
Cikkerovho Concertina zaznelo viacero kratších skladieb - známa a dodnes veľmi
populárna Musica Slovaca Ilju Zeljenku, Mozartovo Adagio E dur KV 261 a Rondo C
dur KV 373.
Zaujímavá bola reakcia publika. Dalo by sa predpokladať, že na túto zmenu bude
reagovať negatívne, no opak bol pravdou. Najväčší poslucháčsky úspech dosiahlo
prekvapivo Mozartovo Rondo C dur. Nežnú melódiu vystriedal burleskný potlesk.
Atmosféra koncertu sa začala rapídne meniť. Dokonca ani Zeljenkova Musica
Slovaca nevyvolala u publika také silné emócie ako Mozart. Súčasní vzdelaní
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hudobní poslucháči či hudobní konzumenti majú zrejme tendenciu viac prijímať
európsku klasickú hudbu ako tvorbu domácich autorov. Poslucháčsky úspech
Mozartových skladieb možno spôsobil aj fakt, že Štátny komorný orchester Žilina je
orchester „mozartovského typu“, známy bravúrnou interpretáciou Mozartových
skladieb. Po krátkom príhovore Petra Michalicu zaznela posledná skladba Dvořákova Česká suita D dur op. 39. Práve táto skladba navodila tú pravú
slávnostnú atmosféru. Znela ako darček k Cikkerovým narodeninám. Publikum to
zjavne dalo najavo mohutným potleskom, ktorý síce nebol až taký intenzívny ako po
Mozartovom ronde, ale zjavne trval veľmi dlho. Samozrejme, súvisí to aj s
predchádzajúcimi silnými zväzkami medzi Antonínom Dvořákom a Jánom Cikkerom,
ktorí boli akoby rodina. Bolo badateľné, že orchester spolu s Petrom Michalicom
budú možno kvôli silnému emocionálnemu vypätiu publika pridávať ešte nejaké to
hudobné číslo navyše. Lenže čas bol neúprosný, takže nestalo sa tak. A ak by sa tak
stalo, určite by to nebolo už spomenuté Cikkerovo Concertino. Po koncerte zazneli
slová kritiky, že klasická hudba, žiaľ, ustupuje do úzadia a namiesto nej sa do
popredia dostávajú rôzne prejavy pakultúry, ktoré nedeformujú iba vážnu klasickú
hudbu, ale i celkovú atmosféru v súčasnej spoločnosti. Treba sa nad tým vážne
zamyslieť.

ECAV - Zvolenský seniorát
Druhé najpočetnejšie náboženské vyznanie v Banskej Bystrici má Evanjelická cirkev
a.v.. Banská Bystrica, Banská Bystrica-Radvaň – patria do Zvolenského seniorátu
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Seniorom je Mgr. Peter Ján Soták
Kňazi ECAV v Banskej Bystrici
Do kroniky uvádzame banskobystrické farnosti ECAV v roku 2011 :
Ev. a. v. farský úrad, Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica; tel./fax 048/415 51 16,
048/415 10 53, Koštial 0918 828 123, Koštialová 0918 828 111, Lipovská 0910 173
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050; www.ecavbb.sk; Mgr. Daniel Koštial − predsedajúci zborový farár, Mgr. Slavka
Koštialová − zborová farárka (MD), Mgr. Zuzana Lipovská – zborová kaplánka;
zborový dozorca: Ing. Vladimír Zeman; kantori Tomáš Škraban, prof. Beloslav
Riečan, Ing. Peter Čabrák; 8:35 a 10:00 Lazovná ul. (júl, august 8:35), 11:30
nemocnica, 12:30 DD Jilemnického a DD Horná ul. striedavo, 15:00 Senica, Nemce,
DD Krivánska a Podlavice 1x za mesiac; Riečka každý 2. mesiac (ZVS)
Banská Bystrica-Radvaň Ev. a. v. farský úrad, Sládkovičova 5, 974 05 Banská
Bystrica; 048/410 18 55; www.rezbb.sk; Mgr. Ján Kollár − námestný farár; zborový
dozorca: Igor Marček; kantorka: MUDr. Viera Voskárová; 9:00 Radvaň, 14:00
Malachov, 14:00 Králiky každá 3. nedeľa v mesiaci, Horné Pršany príležitostne (ZVS)
Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2011
Zbor biskupov ECAV na Slovensku vydal

2.11.2011 s podpismi Miloš Klátik,

generálny biskup, v. r.,Milan Krivda, biskup ZD, v. r.,, Slavomír Sabol, biskup VD, v. r.
Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2011. Pastiersky list sa čítal vo všetkých
chrámoch ECAV v banskej Bystrici v roku 2011 v tomto znení : .
Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Buchot kladiva na bráne Zámockého
kostola vo Wittenbergu zobudil stredovekú spiacu cirkev z jej falošnej sebaistoty a
poblúdenia. Lúč evanjelia, ktorý z tohto miesta zasvietil, ukázal svetlo pre kroky viery
v obnovnom procese reformy cirkvi. My, evanjelici a. v. na Slovensku, chceme pri
príležitosti sviatku Pamiatky reformácie ďakovať za jej duchovné dedičstvo a
dosvedčovať, že buchot wittenberského kladiva stále rezonuje v našich ušiach a
svetlo evanjelia nás burcuje ku krokom zodpovednej Kristovej služby. Apoštol Pavel
to pekne vyjadril slovami: „Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v
šľapajach predkov...“ (2Tim 1, 3) Služba v „šľapajach predkov“ nás upomína na
východiská a akcenty našej služby. Zdôrazňuje, že naša služba nie je svojvoľná, ale
integrovaná cez vieru predkov do apoštolského základu cirkvi. Taká služba nechce
urobiť z cirkvi skanzen minulosti. Vedomá si je však toho, že kto nepozná svoju
minulosť, nemá ani budúcnosť. Služba v „šľapajach predkov“ rozumie Pavlovým
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slovám „... stal si sa spoluúčastníkom šťavy z koreňov; ... nie ty nesieš koreň, ale
koreň teba“ (R 11, 17b.18b). Preto Vás prosíme, bratia a sestry, ordinovaní i
neordinovaní, aby ste na to neustále pamätali pri vykonávaní svojej služby a krokoch
Vašej viery. Božie slovo vysvetľované v duchu našich Symbolických kníh je šťavou z
koreňov, ktoré nás nesú. Ono je miazgou, z ktorej pučia zelené ratolesti prinášajúce
ovocie pre iných. Dbajme na to, aby ovocie našej viery obohacovalo životy tých, s
ktorými sa stretávame doma, v cirkvi aj v spoločnosti.
Služba v „šľapajach predkov“, ku ktorej nás reformačný odkaz pozýva, je výzvou k
zodpovednej výchove. Ísť v šľapajach je možné iba vtedy, keď nám niekto nejaké
šľapaje zanechal. Sme vďační za mnohých svedkov viery v našej cirkvi, ktorí
zanechali za sebou hlboké šľapaje. Dnes však na ich mieste stojíme my. Ako
prešliapavame cestu viery svojim potomkom? Apoštol Pavel hovorí, že Timoteova
nepokrytecká viera prebývala najprv v jeho starej matke Loide a v jeho matke Eunike
(2Tim 1, 5). Prijímajú naše evanjelické detí posolstvo viery od svojich rodičov a
starých rodičov? Kladúc túto otázku, chceme Vás vyzvať, bratia a sestry, aby ste
zintenzívnili duchovný život vo svojich rodinách, žili príkladný život viery pred očami
svojich detí, posielali ich na náboženstvo, konfirmáciu a na duchovné aktivity
cirkevného zboru. Pamätajte pri tom na to, že cestu viery nemožno potomkom
nariadiť, ale je možné prešliapať im ju osobným príkladom viery.
Duchovné dedičstvo reformácie je potrebné rozvíjať. Nech Lutherovo „Tu stojím, inak
nemôžem“ je pre nás výzvou k osobnému svedectvu viery a záväzkom k osobnej
angažovanosti v cirkvi aj v spoločnosti. Jeho slovami „Tak mi Pán Boh pomáhaj!“
chceme, bratia a sestry, Vás i seba porúčať do Božej milostivej ochrany, vediac, že
zdroj sily pre službu máme iba u nebeského Otca. Prosiac pre celú našu cirkev moc
Ducha Svätého pre našu službu v „šľapajach predkov“, Vás pozdravujú a Božie
požehnanie prajú
Simeon klub
ECAV v Banskej Bystrici s blížiacou sa jarou uskutočnil zasadnutie Simeon klubu,
ktorý sa konal v pondelok 12.3.2012 o 16:00 /nie o 14:00/ v zborovom dome na
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Lazovnej ulici. V rámci programu odznel literárno – hudobný program: „Život s
piesňou a básňou“. Rozprávanie o živote, Banskej Bystrici, divadle a poézii podával
zaslúžilý umelec, dlhoročný člen Slovenského. národného divadla Juraj Sarvaš. V
programe s ním vystúpili aj jeho žiaci a ďalší hostia. Na programe bola prezentovaná
aj jeho kniha „Spoza kulís 2.

Adventný koncert
Adventný koncert ECAV sa uskutočnil 1. decembra 2011 o 18. hod. v Evanjelickom
a. v. kostole v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici . V programe účinkovali :
Pauline Jabbour - soprán
Miroslava Jurčová - flauta
Tomáš Škraban - organ
Dezider Oláh- cimbal
Jozef Gluch - organ
Spevácky zbor zo Žilinskej univerzity, dirigovala Monika Bažíková. Vstupné bolo
dobrovoľné a výťažok z koncertu bol venovaný Oddeleniu onkológie Detskej fakultnej
nemocnice v Banskej Bystrici.

Cirkev adventistov siedmeho dňa
V nedeľu 29. mája sa v Banskej Bystrici sa stretli delegáti konferencie Slovenského
združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na svojom prvom pracovnom zasadnutí.
O týždeň neskôr 5. júna sa uskutočnilo zasadnutie pracovných výborov a rokovania
pokračovali 12. júna opäť v Banskej Bystrici. Na tohtoročnú konferenciu Slovenského
združenia bolo pozvaných celkom 89 delegátov, z toho 17 zo západného Slovenska,
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19 zo stredného Slovenska a 19 za zbory na východe. Spolu s nimi bolo
delegovaných ešte 17 kazateľov a 17 zástupcov cirkevných inštitúcií.

OZ INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt v Banskej Bystrici.
Sektárstvo a iné manipulatívne spoločenstvá sa objavujú aj v slovenskom prostredí .
Čo je sekta ?
Do kroniky uvádzame : Čo je sekta ? Vo svojom publikačnom materiáli sa zamýšľala
KATARÍNA ALBERTY ONDREJKOVÁ. Ľudia v sekte sa cítia ako zamilovaní
Väčšina ľudí si myslí, že sa ich téma siekt netýka, lebo nič také nevyhľadávajú.
Naozaj to stačí ? Hovorí Mgr. IVANA ŠKODOVÁ, odborná pracovníčka Centra
poradensko-psychologických služieb v Banskej Bystrici a predsedníčka OZ
INTEGRA – Centra prevencie v oblasti siekt. Nie, spôsoby náboru nových členov do
takýchto spoločenstiev môžu byť veľmi nenápadné. Možno ste sa zúčastnili Behu
mieru v domnení, že robíte niečo pre mier aj pre zdravie. Možno ste navštívili koncert
duchovnej hudby alebo ukážkovú hodinu angličtiny. Ani ste netušili, že môže ísť o
akciu sekty.
Čo je to sekta? Mgr. Miroslav Lojda z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
Slovenský právny poriadok nepozná termín sekta a neexistujú tu ani štátom povolené
a zakázané cirkvi a náboženské spoločnosti, ale iba registrované a neregistrované
cirkvi a náboženské spoločnosti. Tie pôsobia ako občianske združenia, obchodné
spoločnosti alebo živnostníci. To je aj prípad Jednoty bratskej. V Českej republike
však patrí Jednota bratrská k registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.
Na Slovensku sa tiež uchádzala o registráciu v roku 2002, ale nespĺňala legislatívne
podmienky. Nedá sa zaujať na základe jedného prípadu stanovisko k celej
náboženskej skupine, problémom totiž môže byť len jej pastor. Odporúčam obrátiť sa
preto na vedúceho predstaviteľa spoločnosti so sťažnosťou na správanie pastora. Ak
ide o správne fungujúcu spoločnosť, tak kritiku do svojich radov vyšetrí a urobí
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nápravu. Ak to však neurobí, môže ísť naozaj o nebezpečné spoločenstvo, ktoré sa
vyznačuje uctievaním vodcu alebo vedenia a ekonomickým, fyzickým, psychickým
alebo sexuálnym zneužívaním členov. Koho možno považovať za sektu?
Dajú sa charakterizovať štyrmi základnými znakmi – majú vždy svojho jediného
pravého vodcu

(môže to byť aj skupinové vedenie), ktorý má pravdu vždy, vo

všetkom a za každých okolností. Učenie sekty je uznávané ako jediná cesta, ktorá
vedie k vyriešeniu všetkých osobných aj svetových problémov. Sekta sa považuje za
jedinú pravú skupinu, ktorá bola vyvolená spasiť ľudstvo, a jej členovia veria, že
všetci, ktorí sa k nim nepridajú, budú zatratení. Posledným znakom sekty je
psychická manipulácia.

Jehovovi svedkovia sú registrovanou náboženskou spoločnosťou
V roku 2011 ich bolo možné stretávať v Banskej Bystrici vo dvojiciach, ako ponúkajú
svoje periodiká a chcú občanom ohlasovať svoju vieru .
Registračné konanie trvalo od júna 1992 do marca 1993. Skúmalo sa, či registrácia
nie je v rozpore s legislatívou. Registrujúci orgán požiadal o stanovisko viaceré
ministerstvá, tie neuviedli žiadne námietky, neevidovali ani žiadne prípady porušenia
zákonov príslušníkmi tejto spoločnosti. Na vedomie bola braná aj skutočnosť, že v
čase tohto konania už svedkovia legálne pôsobili vo vyspelých krajinách sveta.
Všetky

zákonom

stanovené

podmienky registrácie

teda

boli

splnené.

Ich

predstavitelia sa navyše zaviazali, že nebudú požadovať dotácie zo štátneho
rozpočtu.
Svedkovia Jehovovi tvrdia : „ Chodíme po domoch, lebo to chcel Kristus
„Ivana Škodová, pedagogička a šéfka občianskeho združenia Integra, centra
prevencie v oblasti siekt, tvrdí, že ak svedkovia odmietajú transfúziu krvi, nemôže ich
označiť inak, než ako spoločenstvo, ktoré priamo či nepriamo ohrozuje životy svojich
členov. „Použila by som pojem deštruktívne spoločenstvo, v ktorom navyše funguje
masívna psychická manipulácia. Minimálne v tom, že do detailov určujú životy svojich
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členov, že musia zvestovať povinný počet hodín, že obmedzujú výber literatúry a
podobne.“ Svedkovia Jehovovi sa vo všetkom odvolávajú na Bibliu. Preto neoslavujú
Vianoce, narodeniny, meniny, preto odmietajú transfúziu krvi, hoci lekári tvrdia, že
hazardujú. Neoslavujú Vianoce, narodeniny, meniny, zvonia pri dverách, aby hovorili
o Biblii, stoja na ulici s časopismi a dúfajú, že zaujmú. Členovia náboženskej
spoločnosti Jehovovi svedkovia si aj tým vyslúžili nálepku „otravná sekta“. Oni sami
pojem jehovisti odmietajú, „je hanlivý. Nie sme sekta, ale normálne registrované
spoločenstvo,“ vysvetľuje ich zástupca pre styk s verejnosťou Jaroslav Drobčo. Na
celom svete ich žije cca 7,5 milióna u nás podľa sčítania ľudu z roku 2001 asi 20tisíc. Ich centrum na Slovensku sídli na Peknej ceste v Bratislave. Disponuje veľkým
areálom aj s budovami. Pred pár rokmi prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Okrem
úradných priestorov sa tu nachádzajú aj viaceré byty a sála Kráľovstva, určená na
biblické rozhovory. „To je ústredie pre celé Slovensko, vykonávajú sa tu aj preklady
periodík a literatúry, vedie sa účtovníctvo, preto je rozsiahlejšie. Takých budov viac
nemáme.“ „Sme pokračovateľmi kresťanov z 1.

storočia,“ hovorí Drobčo.

Spoločenstvo síce formálne koncom 18. storočia založil Charles Russell, za
zakladateľa však považujú priamo Krista. Podľa Svedkov Jehovových chodenie po
domoch chcel Ježiš a preto vo dvojiciach zvonia ľuďom v domácnostiach a vnikajú
do súkromia . „Robíme to, čo chcel Ježiš – kážeme o Božom kráľovstve,“ vravia.. „Aj
Kristus s učeníkmi chodili po mestách z domu do domu a zvestovali, vyplýva to z
Biblie.“

je to bežné. „Ako svedkovia musia dávať informácie ďalej, inak by nimi

neboli.“
Svedkovia využívajú nielen internetovú stránku, ale aj periodiká. Strážna veža aj
Prebuďte sa! sú časopisy bez inzercie, hradené z dobrovoľných príspevkov. Prvý
vychádza v 188 jazykoch v náklade viac ako 42 miliónov výtlačkov, druhý v náklade
asi 40 miliónov a v 83 jazykoch, okrem iných v bislama, cibemba, čitonga, ewe,
sepedi, sesotho, silozi či tok pisin. Tiráž uvádza, že účelom Strážnej veže je prinášať
česť Bohu, Prebuďte sa! sa je tlačovina zameraná na poučenie celej rodiny. Podľa
nich pod koncom sveta nerozumejú kataklizmu, ktorá ukončí život na zemi, ale to, že
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„koniec sveta bude koncom zla a znečisťovania zeme, pričom sa otvorí cesta k
novému začiatku ľudstva.“ dnes „sme ku koncu sveta skôr bližšie ako ďalej.“
Svedkovia sa pri transfúzii odvolávajú na formulácie o „zdržiavaní sa krvi“ v knihe
Skutky v 15. kapitole 20. verši, či v 21. kapitole a 25. verši. Katolícky teológ Miroslav
Kocúr tvrdí, že taký názor neobstojí ani pri striktnej interpretácii.

Medzinárodná teologická vedecká konferencia
Biblia a etika: etické dimenzie správania
Miesto konania konferencie: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela na Ružová
13 974 11 Banská Bystrica
Katedra evanjelikálnej teológie a misie v spolupráci s Husitskou teologickou fakultou
UK Praha, ČR, University of Seged, Seged, Maďarsko, Cardinal Stefan Wyszynski
University, Varšava, Poľsko zorganizovali medzinárodnú teologickú vedeckú
konferenciu "Biblia a etika: etické dimenzie správania" 1.3. 2011 Zámer konferencie:
Paradoxom konca 20. a začiatku 21. storočia je postupná strata vplyvu
normatívnych inštitúcií a skutočnosť, že spoločnosť
etické

musí riešiť stále

dilemy. Výsledky vedeckého výskumu otvárajú

diskusiu

zložitejšie
k doteraz

nepoznaným situáciám a etickým alternatívach ich riešenia. Uvedený stav je pre
súčasný svet neodkladnou výzvou. Do tejto diskusie chce prispieť aj pripravovaná
vedecká konferencia. Kladieme si otázky, či môžu analýzy a argumenty kresťanov,
ktoré sa nachádzajú v Božom zjavení; v stvoriteľskom poriadku; v judeo-kresťanskej
tradíciách; v racionálnych utilitaristických úvahách; odpovedať na hlboké túžby/obavy
ľudí? K rozborom kresťanských teológov by sme radi pozvali aj partnerov z iných
vedných disciplín (filozofie, psychológie, sociológie, ekonómie, pedagogiky a
politológie). Preto sú súčasťou programu prihlásené príspevky z viacerých
spomínaných disciplín k tejto téme.
Garant konferencie: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Vedecký
výbor konferencie:
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Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., KETM PF UMB Banská Bystrica, SR
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD., KETM PF UMB Banská Bystrica, SR
Doc. ThDr. Pavel Hanes. PhD., KETM PF UMB Banská Bystrica, SR
Prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Husitská teologická fakulta UK Praha, ČR
Prof. Dr. György Benyik, PhD, University of Seged, Maďarsko
Prof. Elzbieta Osewska, PhD., Cardinal Stefan Wyszynski Univerzity, Varšava,
Poľsko
Organizačný výbor konferencie:
Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Anna Bravená

Nová generácia ľudí bez cirkvi
Rok 2011 bol rokom sčítania ľudu a aj prieskumov o vierovyznaní. Sociológ sa
nazdáva, že na Slovensku máme novú generáciu ľudí, pre ktorých už samotná
identifikácia s cirkvou nie je podstatná. "Tá generácia predtým bola pravdepodobne
zapisovaná rodičmi, že sú príslušníci cirkvi. Ale teraz, keď tá generácia dospela a
sama to vypĺňala, už to nepovažovala za dôležité," doplnil. Katolícki biskupi prijali
výsledky sčítania ľudu podľa vlastných slov s úctou a rešpektom, poukázali však na
nedostatky, ktoré sčítanie sprevádzali. „Naša skúsenosť hovorí, že v poslednom
období k dramatickým zmenám v religiozite nedochádza. Proces sčítania bol
sprevádzaný viacerými komplikáciami, akými boli technické problémy, ale aj rastúca
nedôvera občanov voči štátu a verejným inštitúciám,“ reagovala po zverejnení
výsledkov Tlačová kancelária KBS, ktorá úbytok katolíkov chápe aj ako dôsledok
štyridsaťročnej ateizácie pred rokom 1989. Tížik takýto argument označil za prejav
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neschopnosti cirkvi vnímať, v akej situácii sa ocitli. Sociológ: Cirkev nevie nájsť
chybu u seba "Je to hlúpy argument, lebo v 90. roku bol nejaký počet ľudí, ktorí sa k
viere prihlásili a potom ten počet narástol. To znamená, že keď narástol, tak teraz
nemôžeme vysvetľovať pokles od roku 2001 tými 40 rokmi spred roku 1989," doplnil.
Cirkev podľa neho nedokáže hľadať chybu u seba. Počet katolíkov na Slovensku
klesol za uplynulých desať rokov o vyše 374 000. Vyplýva to z výsledkov sčítania
ľudu 2011, ktoré tento týždeň zverejnil štatistický úrad. V sčítaní v roku 2011 sa k
Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 3,347 milióna obyvateľov (62 percent), čo je pokles
oproti roku 2001, keď sa k nej v sčítaní hlásilo 3,708 milióna obyvateľov (68,9
percenta.) Ku Gréckokatolíckej cirkvi sa hlási 206 900 obyvateľov (3,8 percenta), v
roku 2001 ich bolo 219 800 (4,1 percenta). Pravoslávnu cirkev uviedlo za svoju 49
100 obyvateľov (0,9 percenta), pred desiatimi rokmi to bolo 50 400 ľudí. K
Evanjelickej cirkvi a.v. sa hlási 316 300 obyvateľov (5,9 percenta), v roku 2001 ich
bolo 372 900 (6,9 percenta).
Sociológ sa tiež domnieva, že na Slovensku máme novú generáciu ľudí, pre ktorých
už samotná identifikácia s cirkvou nie je podstatná. "Tá generácia predtým bola
pravdepodobne zapisovaná rodičmi, že sú príslušníci cirkvi. Ale teraz, keď tá
generácia dospela a sama to vypĺňala, už to nepovažovala za dôležité," doplnil.
Katolícki biskupi prijali výsledky sčítania ľudu podľa vlastných slov s úctou a
rešpektom, poukázali však na nedostatky, ktoré sčítanie sprevádzali.
„Naša skúsenosť hovorí, že v poslednom období k dramatickým zmenám v religiozite
nedochádza. Proces sčítania bol sprevádzaný viacerými komplikáciami, akými boli
technické problémy, ale aj rastúca nedôvera občanov voči štátu a verejným
inštitúciám,“ reagovala po zverejnení výsledkov Tlačová kancelária KBS, ktorá
úbytok katolíkov chápe aj ako dôsledok štyridsaťročnej ateizácie pred rokom 1989.
Tížik takýto argument označil za prejav neschopnosti cirkvi vnímať, v akej situácii sa
ocitli.
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Sociológ: Cirkev nevie nájsť chybu u seba "Je to hlúpy argument, lebo v 90. roku bol
nejaký počet ľudí, ktorí sa k viere prihlásili a potom ten počet narástol. To znamená,
že keď narástol, tak teraz nemôžeme vysvetľovať pokles od roku 2001 tými 40 rokmi
spred roku 1989," doplnil. Cirkev podľa neho nedokáže hľadať chybu u seba.
Počet katolíkov na Slovensku klesol za uplynulých desať rokov o vyše 374 000.
Vyplýva to z výsledkov sčítania ľudu 2011, ktoré tento týždeň zverejnil štatistický
úrad.
V sčítaní v roku 2011 sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 3,347 milióna obyvateľov
(62 percent), čo je pokles oproti roku 2001, keď sa k nej v sčítaní hlásilo 3,708
milióna obyvateľov (68,9 percenta.) Ku Gréckokatolíckej cirkvi sa hlási 206 900
obyvateľov (3,8 percenta), v roku 2001 ich bolo 219 800 (4,1 percenta). Pravoslávnu
cirkev uviedlo za svoju 49 100 obyvateľov (0,9 percenta), pred desiatimi rokmi to bolo
50 400 ľudí. K Evanjelickej cirkvi a.v. sa hlási 316 300 obyvateľov (5,9 percenta), v
roku 2001 ich bolo 372 900 (6,9 percenta).

Financovanie cirkví a náboženských spoločností za rok 2011
Údaje zo Sčítania ľudu 2011 a z Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky :
Registrovaná
cirkev,nábož.spoločnosť

Poskytnuté štátne
prostriedky/EUR

Hlásiaci
sa
občaniaveriaci

Suma na
jedného
veriaceho
danej
cirkvi/EUR

Cirkev bratská v Slovenskej
republike

320531

3396

94

Bratská jednota baptistov v
Slovenskej republike

289143

3486

83

Apoštolská cirkev na
Slovensku

372758

5831

64
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Ústredný zväz židovských
náboženských obcí v
Slovenskej republike

124962

1999

63

Starokatolícka cirkev na
Slovensku

103711

1687

61

Cirkev československá
husitská na Slovensku

101961

1782

57

Novoapoštolská cirkev v
Slovenskej republike

8300

166

50

Pravoslávna cirkev na
Slovensku

1707807

49133

35

Evanjelická cirkev
metodistická, Slovenská
oblasť

267452

10328

26

Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku

1995407

98797

20

Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku

3791598

206871

18

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania na
Slovensku

3700032

316250

12

Cirkev adventistov siedmeho
dna, Slovenské združenie

19087

2915

7

Rímskokatolícka cirkev v
Slovenskej republike

21424100

3347277

6

Bahájske spoločenstvo v
Slovenskej republike

0

1065

0

Cirkev Ježiša Krista Svätých
neskorších dní v Slovenskej
republike

0

972

0

Kresťanské zbory na
Slovensku

0

7720

0

Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia v
Slovenskej republike

0

17222

0
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Cintoríny
Banská Bystrica má zrejme najviac cintorínov na Slovensku. Zatiaľ čo na území
hlavného mesta je ich 15, Banská Bystrica sa môže pochváliť rovnou dvadsiatkou
cintorínov. Najviac miest posledného odpočinku v Banskej Bystrici – 16 má na
starosti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská
Bystrica, jeden cintorín spravuje katolícka cirkev, dva sú v správe evanjelickej cirkvi a
o jeden sa stará židovská obec. Väčší počet cintorínov na území Banskej Bystrice
vznikol podľa správcu Pavla Bielika urbanizáciou mesta, ktoré postupne v 60-70
rokoch pričleňovalo okolité obce ako Sásová, Rudlová, Uľanka, atď., ktoré mali
všetky svoje miestne menšie cintoríny. Paradoxne, napriek vyššiemu počtu cintorínov
sa aj Banská Bystrica trápi s nedostatkom hrobových miest. „Všade sa situácia s
voľnými hrobovými miestami zhoršuje. Miestne časti sa urbanizujú, ľudia pribúdajú a
samozrejme, každý by chcel byť pochovaný vo svojej miestnej časti,“ hovorí Pavol
Bielik, ktorý upozorňuje nato, že v Banskej Bystrici čochvíľa už nebude kde
pochovávať. Situáciu paradoxne zachraňuje finančná kríza, ktorá čoraz viac núti
pozostalých z ekonomického hľadiska spopolňovať a centralizovať urny na jednom
hrobovom mieste. Nie je teda zriedkavé, že viacerí ľudia, ktorí mali v minulosti tri až
štyri hroby, ich dnes rušia aj za cenu prípadnej exhumácie. Podľa Pavla Bielika je
však situáciu potrebné riešiť strategicky a to dobudovaním centrálneho cintorína v
Kremničke, ktorý bol naplánovaný v 70 rokoch spolu s krematóriom. V súčasnosti je
totiž na centrálnom cintoríne sprevádzkovaný len blok A, pričom na bloku B sú
plánované ďalšie štyri parcely s kapacitou cca 600 miest. Rozostavaná je jedna
parcela bloku B s vybudovanou vodou, osvetlením či chodníkmi, avšak k
sprevádzkovaniu bloku je potrebné doriešiť stavebné povolenie. „V rámci
pripravovaného nového územného plánu sa počíta s vybudovaním nového cintorína
v miestnej časti Sásová, čo by mohlo tiež zlepšiť situáciu,“ uviedol 30.10.2011 Pavol
Bielik. Najväčší a najstarší cintorín v Banskej Bystrici je katolícky a nachádza sa na
námestí Štefana Moyzesa s kapacitou približne 7000 miest. Miestne cintoríny v
mestských častiach majú kapacitu od 200 do 800 hrobových miest. Viaceré cintoríny
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už však nemajú voľné hrobové miesta a tak nebožtíkov už pochovávajú len do
pôvodných hrobových miest.
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VII. ZDRAVOTNÍCTVO
Tradícia kvalitnej medicíny v Banskej Bystrici

má uznávanú úroveň. V Banskej

Bystrici pôsobia okrem súkromných ambulancií praktických a odborných lekárov tieto
medicínske zariadenia :
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Očné centrum VISTA POINT
Poliklinika
Poliklinika Novamed

50. výročie Lekárskej knižnice FNsP F.D. Roosevelta
Lekárska knižnica FNsP F. D. Roosevelt v roku 2011 oslávila päťdesiat rokov od
svojho vzniku. Je nenahraditeľnou pomocnou rukou lekárov a zdravotných sestier v
procese ich celoživotného vzdelávania. Špecializovaná knižnica poskytuje okrem
bežných knižničných služieb aj niekoľko špecifických ako napríklad vypracovávanie a
opravovanie zoznamov použitej literatúry/bibliografických odkazov podľa platnej
STN.
Knižničný fond, ktorý disponuje 15000 exemplármi z rôznych odborov medicíny, by
závidela nejedna knižnica na Slovensku. Počas roka využije služby tejto knižnice
takmer 5000 čitateľov.
Knižnicu od roku 1978 vedie PhDr. Viera Kiková a na správe a poskytovaní služieb
sa podieľajú dve odborné pracovníčky so stredoškolským knihovníckym vzdelaním.
Lekárska knižnica vo FNsP F.D. Roosevelta je po dlhoročnom umŕtvovaní lekárskych
knižníc jediná aktívne fungujúca na území Banskobystrického kraja a jednou z mála v
rámci Slovenskej republiky. História knižnice sa začala písať v šesťdesiatych rokoch.
Potreba

systematického

sústreďovania

odbornej

medicínskej

literatúry

v
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nemocniciach vyústila v šesťdesiatych rokoch do zriaďovania lekárskych knižníc
priamo v zdravotníckych zariadeniach. V banskobystrickej nemocnici sa tak stalo v
roku 1961, keď riaditeľ MUDr. Štekl s docentom Hrnčiarom vyčlenili ešte v starom
nemocničnom areáli miestnosť a poverili pani Elenu Harajovú vytvorením a
spravovaním knižnice. Postupne sa rozširoval knižničný fond a skvalitňovali sa
služby a to aj pod vplyvom Slovenskej lekárskej knižnice, ktorá bola a po dnes je
metodickým garantom. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bola knižnica
metodicky nadriadeným orgánom pre 14 knižníc v zdravotníckych zariadeniach v
„spáde“ Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ). Od roku 1981 funguje knižnica
v novom nemocničnom areáli. Po roku 1989 pod vplyvom zmien a hromadení
problémov v zdravotníckom systéme sa lekárske knižnice dostavajú na pokraj
záujmu. V snahe šetriť, bolo prepustenie zamestnancov knižnice či pozastavenie jej
činnosti jedným z prvých úsporných opatrení nejedného riaditeľa slovenskej
nemocnice. Dnes je pre mnohých študujúcich a ďalej sa vzdelávajúcich lekárov a
zdravotné sestry práve naša Lekárska knižnica jediným zdrojom odborných
medicínskych informácií v širokom okolí. Napísala Mgr. Ružena Maťašeje

Miniinvazívna chirurgia v Rooseveltovej nemocnici ide vpred
Na oddelení miniinvazívnej chirurgie a endoskopie operácie cez prirodzené otvory
rozšírili o ďalšiu novinku – operácie žlčníka a slepého čreva transvaginálnou cestou.
Laparoskopické inštrumenty sa zavedú cez pošvu a jeden inštrument cez
päťmilimetrový rez v pupku. Jednou z veľkých výhod je len minimálna jazvička na
pupku, čo neznamená iba kozmetický efekt. Klasický chirurgický rez má dĺžku 5 - 10
cm. Rana pritom ťahá, pobolieva a oveľa dlhšie sa hojí. Mnohé pacientky sú nútené
po otvorených operáciách navštíviť aj plastického chirurga. Pri laparoskopickej
operácii ide pacientka domov do 24 hodín, čo znamená kratšiu hospitalizáciu,
rekonvalescenciu a rýchlejší nástup do plnohodnotného osobného i pracovného
života.

233

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Starším variantom operácií cez prirodzené otvory je pupok. Táto tzv. SILS metóda je
určená nielen ženám, ale aj mužom.

Dar Ligy proti rakovine
Organizácia Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov venovala Onkologickej klinike
SZU FNsP F. D. Roosevelta finančný dar v sume 16.000 €. Darované finančné
prostriedky boli použité na nákup fixačných, antidekubitných a hygienických
pomôcok. Fixačnými pomôckami sú onkologický pacienti fixovaní počas rádioterapie
v polohe, v ktorej je docielená čo najvyššia presnosť radiačnej liečby. Antidekubitné a
hygienické pomôcky zas zvyšujú komfort pacientov počas hospitalizácie
Hniezdo záchrany
Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa nachádza verejný inkubátor, ktorý je
súčasťou jedinečného projektu – projektu Hniezda záchrany. Do verejného
inkubátora môže žena, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii po utajenom pôrode
odložiť novorodenca a zachrániť mu tak život. Odloženie dieťaťa do Hniezda
záchrany je považované za krajné riešenie, žena však zaň nie je trestne stíhaná. Je
zaručená anonymita ženy.
Umiestnenie inkubátora vo FNsP FDR: pri vchode do návštevnej haly v lôžkovej časti
(monobloky) na 0. poschodí
Realizátor projektu: Občianske združenie Šanca pre nechcených. Jadranská 34, 841
01 Bratislava

20. výročie vzniku Transplantačného centra pri Rooseveltovej nemocnici
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta oslávila 20. výročie vzniku
Transplantačného centra pri Rooseveltovej nemocnici. Pri príležitosti 20. výročia
založenia Transplantačného centra pri banskobystrickej Fakultnej nemocnici s
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poliklinikou F. D. Roosevelta sa 13.01.2011 uskutočnil v meste pod Urpínom
slávnostný seminár. Ako médiá informovala Jana Krupová z referátu internej a
externej komunikácie nemocnice, centrum sa zapojilo do programu transplantácie
obličiek svojou prvou transplantáciou 25. januára 1991. Ku dnešnému dňu
transplantovali viac ako 640 obličiek, pochválil prácu centra vedúci chirurg
transplantačného centra František Hampl. "Myslím si, že naše transplantačné
centrum je naozaj rozvíjajúcou sa funkčnou jednotkou, pretože pred 20 rokmi sme
začali s transplantáciami obličiek, dnes transplantujeme okrem obličiek pankreas aj
pečeň." Tú transplantujú tri roky, k dnešnému dňu odtransplantovali 37 pečení.
Profesor Hampl pokračoval, že majú ambície rozšíriť transplantačný program v
jednotlivých segmentoch o "niektoré špeciality". Miloš Adamec z pražského Inštitútu
klinickej a experimentálnej medicíny, ktorý s centrom spolupracuje, vyzdvihol
program transplantácie pankreasu. "V rámci neho sme v Banskej Bystrici uskutočnili
sedem transplantácií. Tento rok sa plánuje program znovu oživiť. A asi najväčším
úspechom je program transplantácie pečene, ktorý v Banskej Bystrici teraz už beží
samostatne," dodal Adamec. "Nebola to jednoduchá cesta prejsť cez celú
administratívnu mašinériu, aby sme mohli vybudovať naše transplantačné centrum,"
uviedla k prvému medzníku vo vývoji centra Eva Lacková, vedúca lekárka centra. Za
druhý považuje prvú transplantáciu. "Rok 2008 a transplantácie pečene považujem
za tretí medzník vo vývoji nášho centra." Práve v tomto roku program transplantácií
pečení obnovili. Lacková dodala, že neodoberajú len orgány, ktoré sami
transplantujú. "Odoberáme aj iné orgány, napríklad srdce." To posielajú do
Bratislavy, pokiaľ tá nemá príjemcu, putuje aj do zahraničia.

Projekt PHIME aj s účasťou banskobystrického RÚVZ
Na piatom výročnom stretnutí v belgickom Bruseli sa vplyvom dlhodobej expozície
nízkymi koncentráciami zmesi kovov na zdravie citlivých populačných skupín
zaoberali sa 18.2.2011 odborníci, ktorí sa venujú riešeniu projektu PHIME (Public
Health inpact of long-term, low level mixed element exposure in susceptible
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population strata). Výsledky sa každoročne vyhodnocujú a predkladajú na schválenie
Európskej komisii. Na projekte, podporovanom grantom EÚ a realizovanom v rámci
VI. Rámcového programu EÚ, participuje celkom 31 odborných inštitúcií z
dvadsiatich krajín sveta – Švédsko, Slovinsko, Grécko, Litva, Belgicko, Seychelské
ostrovy, Česká Republika, Veľká Británia, Chorvátsko, Fínsko, Faerské ostrovy,
Bangladéš, Taliansko, Čína, Dánsko, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, USA, Maroko,
a Ekvádor, vrátane Slovenska. Koordinátorom projektu je prof. Staffan Skerfving z
Lund Univerzity vo Švédsku. Zodpovednou riešiteľkou projektu v SR je MUDr.
Kvetoslava Koppová PhD., spoluriešiteľkami PhDr. Pavlína Bartová a MUDr. Zora
Adamčáková, všetky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v
Banskej Bystrici. Piate výročné stretnutie k plneniu projektu PHIME, na ktorom sa
zúčastnil celý tento tím, bolo podľa plánu práce posledné, keďže oficiálne ukončenie
projektu sa pôvodne predpokladalo do 1. marca 2011. „Náročné úlohy, ktoré projekt
obsahoval, jeho rozsiahlosť a vysoké požiadavky na kvalitu analýz biologického
materiálu spôsobili, že niektoré čiastočné úlohy, najmä v zhodnocovaní dosiahnutých
výsledkov, nemohli byť ukončené v dostatočnom predstihu. Táto skutočnosť by
spôsobila, že pripravovaná záverečná správa by nebola vyčerpávajúca a
neobsahovala by všetky výstupy projektu. Odsúhlasili sme teda požiadavku na
Európsku komisiu (EK) , aby projekt predĺžila o šesť mesiacov. Umožní to nielen
zlepšiť kvalitu záverečnej správy a rozšíriť výsledky na lokálnu úroveň, či zvýšiť
kvalitu výstupov projektu s cieľom lepšej zrozumiteľnosti pre EK, ale aj ukončiť dosiaľ
nedokončené úlohy a zvýšiť počet publikácií. Návrh na predĺženie projektu bez
nárokov na navýšenie rozpočtu konzorcium projektu predloží EK na posúdenie“,
uviedla k obsahu výročného stretnutia odborníkov MUDr. Koppová. Dodala, že
Slovenská republika je zapojená v časti projektu, ktorá má za cieľ zmapovať
expozíciu detskej populácie a žien ťažkými kovmi. V rámci prvej fázy projektu urobili
biomonitoring detskej populácie z troch oblastí: Mestskej-Banská Bystrica, vidieckejobec Polomka a priemyselnej- Krompachy. V druhej fáze projektu sa uskutočnil
biomonitoring 52 žien vo vekovej kategórii 55-59 rokov, ktoré boli do štúdie vyberané
náhodným výberom z populácie žien určenej vekovej kategórie, žijúcich v Banskej
Bystrici. Okrem údajov dôležitých pre hodnotenie expozície zisťovaných riadenými
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rozhovormi, zúčastneným respondentkám odobrali vzorky venóznej krvi na
stanovenie obsahu olova, kadmia a ortuti a v časti vzoriek (25) aj platiny, paládia a
ródia. Všetky vzorky sa vyšetrovali v laboratóriách Univerzity v Lunde vo Švédsku s
cieľom zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť výsledkov medzi krajinami. Celkom bolo
v tejto časti projektu vyšetrených 477 žien z deviatich krajín. Obsah kovov v krvi
populácie krajín EÚ je všeobecne nízky, priemerný obsah kadmia v krvi sa pohybuje
od 0,25 μg/l v severnom Švédsku do 0,65 μg/l v Poľsku, obsah olova sa pohybuje od
13,45 μg/l v severnom Švédsku do 26,94 μg/l v Slovinsku. Hodnoty ortuti sa
pohybujú od 0,40 μg/l v Chorvátsku do 1,38 μg/l v severnom Švédsku. V obsahu
olova a kadmia sú medzi európskymi krajinami malé rozdiely, v prípade obsahu ortuti
sú medzinárodné rozdiely významné. Spôsobené sú najmä vyššou konzumáciou rýb
u prímorských krajín – Švédsko, Slovinsko a používaním amalgámových výplní pri
ošetrovaní zubov – Slovensko, Česká republika. V mimoeurópskych krajinách boli
hodnoty vyšetrovaných kovov zisťované všeobecne na vyšších úrovniach. Najvyšší
priemerný obsah Cd 0,99 µg/l, s rozpätím hodnôt od 0,23 do 2,65 µg/l a olova 67,97
µg/l , s rozpätím hodnôt od 32,12 do 228,4 µg/l bol zistený v Číne, najvyšší obsah
ortuti bol zistený v Ekvádore s priemernou hodnotou 2,73 µg/l, s rozpätím od 0,26 do
9,77 µg/l . „Významnou cestou expozície olovu môže byť pitná voda z vodovodného
systému, v prípade že sú použité olovené rozvodné systémy. V prípade žien z
vybratej oblasti mesta Banská Bystrica sme vylúčili príjem kovov z pitnej vody,
nakoľko všetky respondentky boli zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu.
Verejný vodovod je pravidelne kontrolovaný na obsah kovov, hodnoty ktorých sú
dlhodobo pod limit ustanovené nariadením vlády SR č.496/2010 Z.z.. Ním sa zmenilo
a doplnilo nariadenie vlády č. 354/2006 ktorým sa stanovili požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Pre
obsah vyšetrovaných kovov v krvi nie sú v Slovenskej republike stanovené
referenčné hodnoty pre dospelú populáciu. Podobne Európska únia nemá stanovené
resp. odporúčané limitné hodnoty pre ich obsah v krvi populácie“, konštatuje MUDr.
Koppová .
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Vo vyšetrovanej populácii slovenských žien v meste Banská Bystrica boli vyšetrené
hodnoty kadmia v priemere 0,40 μg/l (0,17 – 2,07), u žien ktoré nikdy nefajčili 0,38
μg/l 0,17 – 0,84), hodnoty olova v priemere 20,41 µg/l (8,87 – 73,77), hodnoty ortuti v
priemere 0,58 µg/l (0,12 – 3,27). U žiadnej z vyšetrovaných žien sa nezistilo
prekročenie hraničných hodnôt kovov v krvi. Rozdiely v obsahu kovov v krvi
jednotlivých
požívatinami,

vyšetrovaných
fajčením,

žien

môžu

amalgámovými

byť

spôsobené

výplňami

zubov

rozdielnym
a

pod.

príjmom

Každá

zo

zúčastnených a vyšetrených žien z mesta Banská Bystrica bola o zistených
výsledkoch informovaná osobitným listom. RÚVZ bude v plnení projektu pokračovať
a s dosiahnutými výsledkami a závermi projektu oboznámi odbornú i laickú verejnosť.

Združenie Transplantovaná pečeň
Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa v septembri 2011
uskutočnila päťdesiata transplantácia pečene. Vo februári 2011 vzniklo na Slovensku
združenie Transplantovaná pečeň. Združuje pacientov s transplantovanou pečeňou.
Transplantácia pečene je jednou z najťažších operácií v medicíne. Preto si vyžaduje
kvalitnú tímovú prácu chirurgov, anestéziológov, hepatológov, hematológov a
odborníkov z ďalších odborov, bez ktorých takýto výkon nie je možné realizovať.
Keďže poškodená pečeň pacienta je nefunkčná, pacient má metabolické problémy,
problémy so zrážaním krvi a ďalšie. Starostlivosť o pacienta je preto počas operácie,
ale aj po nej mimoriadne náročná. Transplantáciu pečene potrebujú väčšinou
pacienti s autoimúnnymi ochoreniami a tí, ktorých postihla vírusová hepatitída B
alebo C, ako aj tí, ktorým pečeň zničil alkohol. U takýchto pacientov sa však zákrok
zrealizuje iba v prípade, že minimálne pol roka abstinujú.
Osobnosti zakladateľského a medzinárodného významu :
MUDr. František Hampl
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Vedúci operačného programu transplantácií pečene Transplantačného centra
Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici MUDr. František Hampl. Zastupuje našu
krajinu v Európskej komisii medicínskych špecialistov. Aj jeho zásluhou sa Slovensko
zaraďuje do špičky európskej transplantačnej chirurgie pečene. Spolu s ďalšími v
operačnom tíme dokáže zvrátiť osud smrteľne chorých pacientov. Pri zákroku strávi v
sále okolo pätnásť hodín. Cieľom Európskej komisie medicínskych špecialistov je,
aby európski transplantační chirurgovia vykonali odbornú skúšku z transplantačnej
chirurgie a získali tak certifikát, ktorý sa stáva platným dokladom vo všetkých
krajinách EÚ. Sám doktor Hampl takýto certifikát vlastní a je jediným chirurgom na
Slovensku, ktorý spĺňa všetky požiadavky s tým súvisiace. Ako jediný na Slovensku
vlastní certifikát na všetky štyri moduly: odberový, obličkový, pankreatický a
pečeňový. Hovorí o svojej práci : „Pred rokom ma predstavovali na kongrese ILTS
špičkovým kapacitám v transplantačnej chirurgii a tam povedali, že vedia o Banskej
Bystrici, o tom, že sme tu otvorili program transplantácií pečene na špičkovej úrovni.
Vnútorne

som

to

pociťoval,

naozaj

úprimne,

ako

obrovské

„egoistické“

zadosťučinenie. V živote je však vždy niečo za niečo.“ Tak ako si lekár uvedomuje,
že život pacienta je v jeho rukách, aj pacienti po transplantácii si uvedomujú, že za
iných okolností by už nežili.“ Toto vedomie je u pacientov veľmi silné. Okrem toho
majú aj veľmi silné rodinné zázemie. Bez neho by túto fyzickú, a najmä psychickú
záťaž ani nevydržali. Teda aj na rodine vidieť obrovskú podporu a obrovskú vďaku
celému nášmu lekárskemu kolektívu, ktorý im dal šancu do života.“ Spolu s prof.
MUDr. Petrom Kothajom, CSc. je na vrchole operačného tímu Transplantačného
centra Rooseveltovej nemocnice, ktoré ako jediné v SR vykonáva transplantácie
pečene úplne samostatne
„Táto práca ma priviedla k veľkej pokore, ktorá nebola silnou stránkou môjho života.
A priviedla ma aj k poznaniu, že medzi nebom a zemou niečo je. V latinčine je na to
výraz vis major – vyššia moc. Premena smrti na život je taká rýchla a taká
fantastická, že si niekedy myslím, že nie je spôsobená len modernou medicínou.“
Tak uvažuje lekár, ktorého pre jeho odbornosť a bohatú prax oslovila v roku 2007
Európska komisia medicínskych špecialistov. „V období, keď som sa stal jej členom,
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som mal za sebou 200 transplantácií obličiek a 10 transplantácií pankreasov.“ Prijatie
medzi najväčších odborníkov v Európe nie je prechádzka ružovou záhradou, kritériá
sú veľmi prísne. „Na skúške sú prítomní štyria skúšajúci, každý z inej krajiny EÚ.
Trvá hodinu a komunikácia prebieha v anglickom jazyku. Ku skúške môžu lekári
pristúpiť iba vtedy, keď prejdú náročným systémom zbierania kreditov. Tie získavajú
za počet transplantácií, za publikačnú činnosť a stáže. Druhou dôležitou činnosťou
UEMS je akreditačná činnosť. V rámci nej posudzujeme kvalitu transplantačných
pracovísk. Ak spĺňajú všetky podmienky, udeľujeme im akreditáciu,“ vysvetľuje doktor
Hampl. Takáto exkluzivita však so sebou prináša aj o niečo viac povinností ako majú
chirurgovia s bežnou praxou.“ Jedenkrát ročne som členom skúšajúcej komisie a
dvakrát ročne sa zúčastňujem tzv. business mítingov, na ktorých určujeme, podľa
akých učebníc budeme doškoľovať a na ktorých pracoviskách sa urobia
zaškoľovacie kurzy. Okrem povinností mi však členstvo prinieslo predovšetkým
prestíž na európskej úrovni. Pre mňa i pre nemocnicu. Dúfam však, že nezostane iba
pri tom. Chcel by som dosiahnuť, aby sa aj v Rooseveltovej nemocnici školili doktori
a aby sa aj tu udeľovali certifikácie,“prezrádza svoje vízie do budúcnosti. Spolu s
prof.

MUDr.

Petrom

Kothajom,

CSc.

sú

na

vrchole

operačného

tímu

Transplantačného centra Rooseveltovej nemocnice, ktoré ako jediné v SR vykonáva
transplantácie pečene úplne samostatne. Preto nás zaujímalo, čo to pre nemocnicu a
pacientov znamená. „Celý proces je plynulejší. Len nevyhnutný tím doktorov pri
samotnej transplantácii pozostáva z vyše dvadsaťčlennej skupiny ľudí. Tá sa skladá
z asistujúcich lekárov, transplantačných intenzivistov, hepatológov, hematológov,
rádiológov a lekára, ktorý má na starosti infekčné komplikácie u transplantovaných
pacientov. Riešenie ďalších procesov po operácii je takisto veľmi náročné. Pacient je
po zákroku prevezený na JIS OAIM. Keď je stabilizovaný, postupuje ďalej na JIS
internej kliniky, kde sa o neho stará ďalší tím zdravotníckych pracovníkov pod
vedením MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., h. doc. A MUDr. Dušana Kapustu. A
pacient? Ten o tomto organizačnom a vysoko odbornom kolose nevie nič. Častokrát
má problém vnímať realitu, pretože väčšinou sú to ľudia ocitávajúci sa na prahu
smrti.“ MUDr. Hampl je preto právom hrdý na to, čo sa mu s kolegami v nemocnici
darí vytvárať „Teší ma už spomínaná samostatnosť. Dosiahli sme ňou „Everest“ v
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chirurgii a „Everest“ v transplantológii. Transplantačný program je jeden z najťažších
programov na svete. Ak dosiahnete túto úroveň, máte pocit obrovského odborného
zadosťučinenia. Štát, v ktorom sa transplantuje pečeň, sa považuje za krajinu, kde je
zdravotníctvo naozaj vyspelé. A my tieto ciele dokážeme realizovať pod jednou
strechou úplne samostatne, bez pomoci a asistencie lekárov zo zahraničia. Čo sa
odbornosti týka, sústreďujeme u nás v nemocnici lekárov najväčšieho kalibru. Sú tu
najlepší doktori s najlepším materiálno-technickým vybavením.“

MUDr. Hampl

priznáva, že kompletná transplantačná procedúra ho stojí nesmierne veľa
psychických aj fyzických síl. Jedna taká operácia totiž trvá pätnásť hodín a pozostáva
z viacerých úkonov: odber od mŕtveho darcu, opracovanie orgánov, odstránenie
chorej pečene, ktoré je spojené s masívnym krvácaním a našitie novej. „Pri každej
transplantácii sme všetci doslova vybičovaní k nadľudským výkonom. Táto práca je
najmä o odvahe a schopnosti rozhodovať sa rýchlo a presne v krízových situáciách,
ktoré sú pri transplantácii pečene veľmi časté. Raritou totiž nie sú ani 10-litrové krvné
straty. Ani prístroj, ktorý pri transplantácii pomáha vracať krvné straty naspäť do
obehu pacienta, nie je všeliekom a stopercentnou zárukou. Človek musí mať na
zvládnutie týchto vypätých situácií naozaj poriadnu guráž. Náročnosť spočíva aj v
samotnej štruktúre celého transplantačného kolektívu, v organizácii práce takejto
mnohopočetnej skupiny odborníkov a v materiálno-technickom zabezpečení, ktoré
treba stále zdokonaľovať, aby sme držali krok so svetom. Pri každej transplantácii
odovzdávam strašne veľa fyzického a duševného zdravia. Cítim sa hrozne unavený
a trvá mi to aj niekoľko dní, kým sa zotavím,“ približuje náročnosť svojej profesie
jeden z najväčších odborníkov vo svojom obore, ktorý si stále viac uvedomuje akú
moc a pozitíva so sebou práca transplantačného chirurgia prináša. „Je to jednoducho
radosť z toho, že dokážem zvrátiť osud smrteľne chorých ľudí. A samozrejme väčšia
úcta a vážnosť v širokom lekárskom okruhu, ale aj u bežných ľudí a pacientov. Som
vďačný, že som sa mohol stretnúť s medicínskymi špičkami vo svete. „Chodím do
fitnescentra, lyžujem a rád sa stretávam s mladými ľuďmi. Mladosť mi pripomína jar,
ktorá je spojená s inou energiou. Tvoria ju sny a predstavy, ktoré nie sú spojené s
negativizmom a depresiou a takáto mladícka energia má aj na mňa protektívny efekt,
aby som sa nezačal vo svojich myšlienkach báť. Strach v ľuďoch vyvoláva chronický
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stres. A ten je príčinou straty ambícií a životnej energie.“ Okrem športu a priateľov
má ešte dve netradičné záľuby, pri ktorých prichádza na iné myšlienky. „Pestujem
bonsaje. Je to pre mňa zmena energie, oddych a zabudnutie na stresujúce faktory
života. No a, som vášnivý motorkár. V Argentíne, v rozsiahlych pampách, žijú pastieri
dobytka. Sú to jedni z mála posledných slobodných ľudí na tomto svete. Motorkári sú
pre mňa podobní slobodní argentínski pastieri alebo potulní rytieri, ktorí presadli z
koní na motorky a nevedia, kde ich večer zastihne. Vedia však, že sa budú zabávať
so svojimi priateľmi pri dobrej muzike.“ Jeden z kľúčových faktorov, aby mohol
vykonávať svoje remeslo na špičkovej úrovni je aj harmonické rodinné zázemie,
podpora, pochopenie manželky, ktoré sú nevyhnutné. „Samozrejme, veľa vecí som
robil na úkor rodiny. Ak rodina nemá silu chápať tieto súvislosti a prispôsobiť sa im, je
to problém. Človek musí mať šťastie na to, akú životnú partnerku si vyberie. Nie
každý má pochopenie pre pracovnú zaneprázdnenosť a pre relaxačné aktivity, ktoré
nutne vyplývajú z tejto ťažkej práce. Ak však splynú dve platónske polovice, dokážu
úžasné veci. Zvýšené nároky na partnera a na rodinu teda nutne súvisia s týmto
zamestnaním a určite časom vypláva na povrch pravda o dvoch platónskych
poloviciach, ktoré vytvárajú jeden dokonalý celok.“ .
Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, absolvoval I. a II. stupeň atestácie z
odboru chirurgia, špecializácia na transplantačnú chirurgiu. Od roku 1982 pracuje v
Nemocnici s poliklinikou F.D.R. v Banskej Bystrici ako lekár, primár centrálnych
operačných sál (od roku 1997) a vedúci lekár transplantačnej chirurgie (od roku
1999). Na Slovensku ako prvý úspešne uskutočnil transplantáciu pankreasu (19.
januára 2000). Publikuje štúdie a odborné články, prednáša na kongresoch doma i v
zahraničí na tému transplantácia pankreasu. Zastupuje našu krajinu v Európskej
komisii medicínskych špecialistov. Aj jeho zásluhou sa Slovensko zaraďuje do špičky
európskej transplantačnej chirurgie pečene. Pri zákroku strávi v sále okolo pätnásť
hodín. MUDr. František Hampl má 53 rokov.
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Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Prednosta chirurgickej kliniky nemocnice F. D. Roosevelta v B.Bystrici, prezident
Slovenskej

chirurgickej

spoločnosti,

profesor

lekárskej

fakulty

Slovenskej

Zdravotníckej Univerzity patrí medzi najvýraznejšie osobnosti Slovenskej medicíny.
Okrem množstva prioritných operácií v SR, patrí mu najväčšia zásluha o to, že
transplantácia pečene sa stala bežnou metódou aj na Slovensku.. Vybudoval
špičkové

chirurgické

pracovisko

v

Banskej

Bystrici,

prednášateľom na medzinárodných kongresoch,

je

častým

pozvaným

čestným členom viacerých

zahraničných odborných spoločností. Jeho aktivity vo vzdelávaní chirurgov a
propagácii kvalít a postavenia Slovenskej chirurgie našli odraz už v treťom zvolení za
prezidenta Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Je medzinárodne uznávanou
osobnosťou nielen pre odborné, organizačné, ale aj vysoké morálne kvality.
Profesor MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
Volajú ho Otec hĺbkovej stimulácie mozočka. Medzinárodne uznávaný odborník v
oblasti neurochirurgie. Profesor MUDr. Miroslav Galanda, CSc., vyštudoval
všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v Martine. Pri ukončení
štúdia mu bola udelená bronzová medaila UK. Po cirkulácii vo Fakultnej nemocnici v
Martine v r. 1971 nastúpil na Neurochirurgickú kliniku LF UK v Bratislave a neskôr
absolvoval ako rezident ročný pobyt na významnom univerzitnom neurochirurgickom
pracovisku v USA. Na Neurochirurgickej klinike v Bratislave pokračoval v práci ako
výskumný pracovník – lekár so zameraním na stereotaktickú neurochirurgiu. V roku
1983 bol vyzvaný pracovať v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici s cieľom
založiť neurochirurgiu. Absolvoval špecializačné pobyty na Neurochirurgickej klinike v
Hradci Králové a v Prahe. Spočiatku pôsobil ako primár oddelenia a od roku 1999 je
prednostom Neurochirurgickej kliniky SZU Rooseveltovej nemocnice v Banskej
Bystrici. Absolvoval stážové pobyty v zahraničí (Bern, Verona, Moskva, Gent,
Chicago...) a prezentoval výsledky práce aj na mnohých svetových i európskych
kongresoch či podujatiach, často ako pozvaný prednášateľ, a v domácich a
zahraničných publikáciách. Okrem klasickej neurochirurgie sa špecializuje na
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stereotaktické operácie (operačná metóda využívaná v neurochirurgii umožňujúca
operovať v hlbokých štruktúrach mozgu a v mieche bez ich priameho obnaženia). O
svojej vynikajúcej práci problémoch a úspechoch neurochirurgie hovorí: „ Pri
budovaní neurologickej kliniky je najdôležitejší vynikajúci tím. Neurochirurgia je veľmi
zložitá oblasť medicíny a vyžaduje si odbornosť, presnosť, vzdelanosť a plné
nasadenie celého tímu. Robíme široké spektrum operácií tumorov mozgu, operácie
chrbtice, cievnu chirurgiu, najmä aneuryzmy (cievne vydutiny), poranenia periférnych
nervov, úžinové syndrómy, stimulujeme mozoček, čím sa dá znížiť bolestivé napätie
svalov, atď. Staval som na tom, že musím mať v tíme dobrých lekárov aj sestry.
Neurochirurgia je veľmi zložitá, neplatia v nej iba štandardné postupy. Vždy je treba
urobiť niečo navyše a rýchlo. Vývoj poznatkov i techniky ide neuveriteľne rýchlo
dopredu a lekár musí byť pripravený na všetko. Sústavne sa musíme niečo učiť, na
niečo sa pripravovať. Dôležité sú aj veľmi kvalitné sestry. Musia byť vynikajúco
odborne fundované, ale veľmi dôležitý je aj ich ľudský rozmer osobnosti, empatia.
Neurochirurgickí pacienti sú zložití a sestra je s pacientom stále, musí vedieť pomôcť
v pravý okamih, podať pomocnú ruku, sledovať zmeny u pacienta a pacient jej musí
dôverovať. Podarilo sa nám vybudovať kvalitné pracovisko. Mali sme napríklad jedno
z prvých CT v republike, pracujeme s mikroskopmi, neuronavigáciou a ultrazvukom,
neuromonitorovacími prístrojmi priamo na operačnej sále, tu postupuje vývoj veľmi
rýchlo, novinky sa aj rýchlo zavádzajú a existuje i prepojenosť s inými technickými
oblasťami. Napríklad za navigáciu vďačíme možno vojsku. Je otcom špeciálnej
metódy hĺbkovej stimulácie mozočka, ktorú na klinike úspešne realizuje. Špecifikom
sú určité mozgové operácie, ktoré umožňujú použitie neurostimulácie s cieľom
zmierniť bolestivé svalové napätie a vôľou neovládateľné pohyby končatín najmä u
pacientov s detskou mozgovou obrnou. Ide o stereotaktickú metódu hĺbkovej
stimulácie zadnej časti mozgu – mozočka, pri ktorej sa do presne zvolených
hĺbkových štruktúr zavádzajú elektródy. Ich aktiváciou elektrickým prúdom je možné
ovplyvniť príznaky poškodenia nervových funkcií. Uloženie elektródy sa overuje už
stimulačným testom priamo v operačnej sále. Elektródy zavádzame pomocou
stereotaktického aparátu, stimulujeme cielene vybrané oblasti mozočka, čím sa
zmierňuje svalové napätie i neovládateľné pohyby. Sú napojené na neurostimulátor,
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ktorý sa voperuje do podkožia pod kľúčnu kosť. Elektródy sa zavádzajú cez malé
otvory, čo je pre pacienta veľmi ohľaduplné. Pacient je pri operácii určitý čas dokonca
pri vedomí a spolupracuje s lekármi v operačnej sále; vtedy si overujeme, či
zasahujeme práve tie štruktúry, ktoré chceme, aby sme zmiernili svalový tonus, čo
pacient cíti ako uvoľnenie. Inovatívnosť našej metódy je práve v tom, že elektródy
zavádzame priamo do hĺbkových štruktúr mozočka. Už dávnejšie sa totiž robila
stimulácia mozočka, ale rozdiel bol v tom, že elektródy sa umiestňovali v oblasti
mozočka na jeho povrch. Metóda bola nepresná, lebo elektróda sa nedala fixovať a
presne umiestniť podľa výsledkov neurofyziologických testov. Účinok a výsledok tak
nebol vždy adekvátny. Tento zákrok v plnom rozsahu hradí poisťovňa.
Najstarší pacient mal okolo 60 rokov. Za hraničný sa považuje vek okolo 70 rokov.
Všeobecne platí, čím vyšší vek, tým je operácia rizikovejšia. Raritnou operáciou
mozgu bol príklad maličkého, desaťdňového pacienta, čo sa narodil s tumorom
veľkosti asi štvrť hlavy. Vybrali sme ho tesne po pôrode, po 10 dňoch. Podmienkou
bola dobrá spolupráca s detským anestéziológom. Dieťa sa má dobre, čo nás teší. U
nádorov mozgu Už samotné miesto výskytu je špecifické. Rast tumoru v mozgu
alebo v jeho okolí môže vyvolávať najrozličnejšie prejavy v organizme podľa jeho
lokalizácie. Sú typy nádorov, ktoré rastú pomaly, dlhý čas a môžu dosahovať veľké
rozmery. Keďže rastú pomaly, okolie sa adaptuje, uplatňuje sa plasticita mozgu a
príznaky nastupujú veľmi pozvoľne. Úvodnou ťažkosťou napríklad pri tumore VIII.
hlavového nervu môže byť dlhodobé pískanie v uchu, potom strata sluchu, a
postupne môže oslabovať rovnostranné tvárové svalstvo. Často sa diagnóza
stanovuje v neskorom štádiu. Ak je tumor lokalizovaný v čelovom laloku, príznakmi
sú psychické problémy ako oslabenie vôľovej zložky, motivácie a podobne. Pri rýchlo
rastúcich nádoroch je i rýchly nástup príznakov, a to celkových (progredujúce bolesti
hlavy) z narastania zvýšeného tlaku v lebke, a lokálnych príznakov – pacient môže
strácať zrak, môže mať poruchu kontroly pohybov, môže mať psychické problémy...
Škála prejavov je široká, podľa lokalizácie procesu. Musíme pacienta presvedčiť, že
to, čo pre neho robíme, je maximum a že je to správne. Rovnako je dôležité
informovať príbuzných, lebo pacient bude po operácii potrebovať pomoc a musia
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vedieť, do čoho pacient ide. Je dôležité, aby rodina za ním chodila a mala s ním
kontakt. Máme úzku spoluprácu s neurológmi, rádiológmi, anestéziológmi, onkológmi
a ako som už spomínal, aj so psychiatrami a psychológmi. Pri určitých operáciách je
prítomnosť logopéda nevyhnutná – logopéd sa zhovára s pacientom, ktorý je pri
vedomí, pričom kontroluje jeho reč a funkciu rečových centier. Špecializovaný
anestéziológ pacienta počas tohoto vyšetrenia preberá zo spánku. V priebehu
neurochirurgických zákrokov sa uskutočňujú aj iné komplexné vyšetrenia chorých,
vrátane mapovania a monitorovania vybraných funkcií mozgu, ktoré si vyžadujú
špeciálne vedenú anestéziu a ktoré už dlhodobo na našej klinike uskutočňujeme.
Je možné metódou stimulácie mozgových centier ovplyvniť epilepsiu, depresiu?
V centrách liečby epilepsie sa tiež indikujú chorí k neurochirurgickým zákrokom.
Vedúcim lekárom je epileptológ a neurochirurg vykonáva zásah do príslušných
štruktúr. Na Slovensku indikačné centrum pre epilepsiu nie je, i keď zákroky by bolo
možné uskutočniť aj na našom pracovisku. Ideálne by bolo vytvorenie centra
neurochirurgie s vlastnými špecializovanými lekármi aj z príbuzných odborov.
Pretože neurochirurgia vyžaduje systematické rozvíjanie a poskytovanie služieb z
odborov,

ktoré

s

ňou

súvisia

(neurorádiológ,

neuropatológ,

neuroonkológ,

neuroanestéziológ, psychológ, rehabilitačný pracovník, logopéd, neurofyziológ), čo je
pri všeobecnom zameraní veľmi ťažko dosiahnuteľné. Adekvátne technické,
operačné aj liečebné vybavenie je v neurochirurgii nevyhnutné pre dosiahnutie
uspokojivých výsledkov liečenia. Pokoru. Neurochirurgia vás učí pokore, lebo
neexistuje všetko, čo by sa dalo zvládnuť, akékoľvek podcenenie sa nám môže
vypomstiť. Vždy musíme pristupovať k práci dôsledne, či ide o zložité alebo
jednoduché problémy. Keby sa zajtra stal zázrak, akú by mal mať podobu ? Aby sme
sa posunuli v oblasti medziľudských vzťahov. Zmiernila by sa agresivita, a najmä
arogancia, ľudia by si vedeli viac vážiť, keď sa pre nich niečo dobré robí. Zmizla by
závisť a medzi ľuďmi by sa zvýšila kultúra vzťahov.
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Robotická chirurgia systémom da Vinci
Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici je prvé zdravotnícke zariadenie na
Slovensku, ktoré operuje metódou robotickej chirurgie a má na to vyškolený
personál.
Lekári Rooseveltovej nemocnice sa stali priekopníkmi robotickej chirurgie na
Slovensku. 16.3.2011 vykonali prvú operáciu s použitím robotického systému da
Vinci, konkrétne prostatektómiu - odstránenie rakovinou postihnutej prostaty. Ako na
tlačovej besede uviedol riaditeľ Rooseveltovej nemocnice Michal Bucek, robotický
systém da Vinci si nemocnica zatiaľ požičala na pol roka. Verí však, že dovtedy sa jej
podarí od štátu a od sponzorov získať peniaze na jeho kúpu. „Ešte pred kúpou je toto
cesta, ako si to vyskúšať a pripraviť tímy, ktoré budú môcť hneď začať pracovať,“
povedal Bucek s tým, že robotický systém budú využívať tri chirurgické tímy– z
urológie, chirurgie a gynekológie. Vedúci tímov absolvovali ešte pred zapožičaním
robota školenie v Masarykovej nemocnici v Ústí nad Labem. Robotický systém sa
skladá z operačnej, ovládacej konzoly a videosystému, ktorý operatérovi zaisťuje
zväčšený trojdimenzionálny obraz operačného poľa. Lekár ovláda operačné nástroje
pomocou ovládacej konzoly. V porovnaní s klasickou chirurgickou operáciou zaisťuje
robotický systém vyššiu presnosť a spoľahlivosť, nemá problém chvejúcich sa rúk.
Dochádza k menšiemu poškodeniu okolitých tkanív, čo skvalitňuje zotavenie
pacienta po operácii. Využíva sa hlavne na operácie hlboko v panve, prevažne na
odstraňovanie nádorov. Gro výkonov budú aj v Rooseveltovej nemocnici tvoriť
operácie prostaty, po ktorých na rozdiel od klasických zákrokov nie sú následkom
inkontinencia a erektilná dysfunkcia. Bucek pripomenul, že na Slovensku pribúda
ročne okolo 2000 nových prípadov rakoviny prostaty.
Prednosta Urologickej kliniky v Rooseveltovej nemocnici Vladimír Baláž komentoval
prvú operáciu pomocou robota ako splnenie sna. „Je to najlepší spôsob, aký je
momentálne dostupný. Je to úplne iný typ medicíny, dostávate sa do 21. storočia,“
povedal Baláž. Rozdiel oproti klasickej medicíne prirovnal rozdielu v jazde
mercedesom a starým trabantom.
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Za požičanie systému, ktorého cena je podľa Buceka okolo 2,66 milióna eur, zaplatí
Rooseveltova nemocnica mesačne 500-tisíc českých korún, ktoré získala od
sponzorov. V prípade kúpy má byť kúpna cena nižšia o zaplatené nájomné. „Vo
svete to nie je žiadna novinka, je smutné, že je to novinkou na Slovensku,“ uviedol
Bucek. Pripomenul, že sme jednou z posledných krajín v Európskej únii, kde sa
robotické operácie nevykonávali, a napríklad v Česku majú deväť takýchto robotov.
Vo svete sa v súčasnosti používa 1752 robotov, z toho v USA 1285 a v Európe 316.
„Pacienti tak či tak majú na túto operáciu pri tých diagnózach nárok. Budú ju hľadať,
a keďže sme členmi Európskej únie, tak sa pôjdu dať operovať inde a poisťovňa to
zaplatiť musí,“ povedal Bucek. Pomocou robota plánujú v Rooseveltovej nemocnici
vykonávať denne minimálne dve operácie.

Medzinárodný deň sestier v Rooseveltovej nemocnici
Sestry a pôrodné asistentky FNsP FDR BB a sestry SUSCCH a.s., spoločne so
sestrami iných zdravotníckych zariadení si tento pamätný deň pripomenuli
slávnostnou konferenciou, ktorá sa konala 18.5.2011 v priestoroch FNsP FDR BB.
Na konferenciu prijali pozvanie hostia z oboch už spomínaných zdravotníckych
zariadení, hostia zo SZU a SK SaPA, VUC BBSK. Stalo sa tradíciou, že pri tejto
príležitosti sú odmeňované sestry a pôrodné asistentky pamätným listom a malým
darčekom. Ani teraz tomu nebolo inak a odmenených bolo 8 sestier.
Tohtoročný odborný program bol bohatý na prednášky a niesol sa v duchu hlavnej
témy vyhlásenej Medzinárodnou radou sestier "Preklenutie rozdielov: zvyšovanie
dostupnosti a rovnosti."

Spolupráca s floridskou univerzitou
Koncom septembra sa na pôde Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta uskutočnilo
priateľské stretnutie s predstaviteľmi College of Osteopathic Medicine z Nova
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Southeastern University z Floridy. Univerzitu reprezentovali pani Cecilia Rokusek,
honorárna konzulka Slovenskej republiky na Floride a dekan floridskej univerzity pán
Anthony Silvagni. Návštevu prijali námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť
MUDr. Juraj Šváč, PhD., zmocnenec pre kvalitu MUDr. Peter Molnár a prednosta II.
Chirurgickej kliniky SZU Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Cieľom stretnutia bolo
hľadanie možných ciest spolupráce v oblastiach ako napríklad výskum, výmena
lekárov v postgraduálnom štúdiu, či vzdelávanie všeobecných lekárov a sestier.
Návšteva floridskej delegácie bola pokračovaním jej stretnutí na úrovní mestskej
samosprávy, konkrétne dohody však budú predmetom ďalších rokovaní. zdroj: Mgr.
Ružena Maťašeje

15. rokov autológnych transplantácii
V tomto roku si Centrum pre autológne transplantácie krvotvorných kmeňových
buniek (KKB) pri Hematologickom oddelení FNsP F.D.Roosevelta pripomína 15.
výročie svojej činnosti.
V septembri 1995 bol Ministerstvom zdravotníctva SR vydaný súhlas s činnosťou
Regionálneho centra pre autológne transplantácie krvotvorných buniek v Banskej
Bystrici. Zásluhou vtedajšej primárky hematologického oddelenia MUDr. Kataríny
Mocikovej sa oficiálna činnosť centra začala v marci 1996, kedy tu bola urobená prvá
autológna transplantácia KKB u 42-ročného pacienta s mnohopočetným myelómom.
Autológne transplantácie začala FNsP F. D. Roosevelta vykonávať medzi prvými na
Slovensku a v súčasnosti je jedinou nemocnicou v banskobystrickom kraji, ktorá
touto liečbou môže onkologickým pacientom zachrániť život. Od svojho vzniku
uskutočnilo centrum 250 autológnych transplantácii krvotvorných kmeňových buniek.
Autológna transplantácia znamená transplantáciu vlastných krvotvorných kmeňových
buniek. Táto terapia je potrebná v niektorých prípadoch pri liečbe onko
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hematologických ochorení ako mnohopočetný myelóm, akútna leukémia, či nonHodgkinove lymfómy a Hodgkinov lymfóm.
Pacientovi je pri týchto ochoreniach podávaná silná chemoterapeutická liečba, ktorá
má za následok výrazné poškodenie krvotvorby. Bez následnej transplantácie
krvotvorných kmeňových buniek, by vo väčšine prípadov došlo k úmrtiu pacienta aj
napriek tomu, že chemoterapia bola úspešná
Pri autológnej transplantácii je menšie riziko infekčných komplikácií či iných
nežiadúcich účinkov. Z hľadiska účinnosti je niekedy vhodnejšia alogénna
transplantácia, teda transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek od darcu.
Zhodného darcu je možné nájsť na základe tzv. HLA antigénov u rodinných
príslušníkov alebo pomocou registra darcov. HLA laboratórium, kde sa zhodnosť
antigénov zisťuje je neoddeliteľnou súčasťou nášho Hematologického oddelenia.
Pri laboratóriu vzniklo aj Humanitné združenie darcov kostnej drene, ktorého cieľom
je spájať pracovníkov HLA transplantačných laboratórií, rodinných príslušníkov
pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami a hlavne dobrovoľných darcov
kostnej drene / periférnych krvotvorných kmeňových buniek / za účelom rozširovania
databázy Národného registra darcov kostnej drene SR.

Pitná voda vo verejnom vodovode v mesta Banská Bystrica
Vyšetrovaním analyzovaná kvalita vody na spotrebiskách verejného vodovodu
Banskej Bystrice má dobrú kvalitu. Stav pitnej vody hodnotí regionálna hygienička
RÚVZ B. Bystrica doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. Pokiaľ ide o tvrdosť vody,
pitná voda vo verejnom vodovode v Banskej Bystrici je stredne tvrdá, nakoľko
pochádza z podzemných vodných zdrojov a prechodom pôdnymi vrstvami sa nielen
očisťuje, ale i obohacuje stopovými prvkami, najmä vápnikom a horčíkom, ktoré sú
pre ľudský organizmus potrebné.

„V roku 2010 pracovníci RÚVZ odobrali zo

spotrebísk verejného vodovodu mesta Banská Bystrica spolu 67 vzoriek, z toho 52 v
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kontrolnom a 15 v preverovacom monitoringu. Vyšetrením vzoriek v akreditovaných
laboratóriách banskobystrického RÚVZ bola akreditovanými skúškami preukázaná
zdravotná bezpečnosť pitnej vody podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z.
Kvalita pitnej vody vo verejnom vodovode mesta Banská Bystrica je dlhodobo
stabilná. Obsah toxických kovov, ktoré sú vo vode vyšetrované – antimón, arzén,
chróm, kadmium, nikel, olovo, ortuť – sú zisťované v koncentráciách, ktoré
nepresahujú povolené limity, resp. v hodnotách nezistiteľných citlivými vyšetrovacími
metódami“. Povinnosť RÚVZ informovať verejnosť o výsledkoch kontroly kvality
pitnej vody sa systematicky zabezpečuje prostredníctvom web stránky RÚVZ.
„Obyvatelia Banskej Bystrice sú zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov,
ktoré prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.,
Banská Bystrica. Na zásobovanie vodou sú využívané podzemné vodné zdroje, ktoré
si pre svoju dobrú kvalitu nevyžadujú náročné technologické procesy úpravy a
väčšinou je voda zabezpečovaná len dezinfekciou prípravkami na báze chlóru. Za
kvalitu pitnej vody zodpovedá prevádzkovateľ verejného vodovodu, ktorý aj
kontroluje jej kvalitu odberom vzoriek vody a ich laboratórnymi rozbormi v rámci
prevádzkovej kontroly. Okrem prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonáva štátny
zdravotný dozor a monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľa aj RÚVZ Banská
Bystrica. Ide o nepretržitý systém kontroly, ktorým je garantovaná zdravotná
bezpečnosť pitnej vody“ uvádza k téme MUDr. Koppová. Pitná voda vo verejnom
vodovode v mesta Banská Bystrica spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody a
zdravotnú bezpečnosť a nie je potrebné a ani žiaduce ju pred používaním na ľudskú
spotrebu ešte osobitne upravovať. Ako uviedla 20.12.2011 vedúca Odboru životného
prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej
Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová, táto inštitúcia vykonáva v rozsahu svojich
kompetencií upravených zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia, štátny zdravotný dozor nad hromadným zásobovaním pitnou
vodou, odoberá vzorky vody na laboratórne vyšetrenia, v prípade potreby nariaďuje
nápravné opatrenia.
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V centre Banskej Bystrice darovať krv
„Viac krvi, viac života“ – tento slogan má osloviť potenciálnych darcov krvi už 13. júna
2011 popoludní na hlavnom banskobystrickom námestí v rámci Svetového dňa
darcov krvi.
Svetový deň darcov krvi bol spojený s informačnou kampaňou, ktorej cieľom je
upriamiť pozornosť na stále stúpajúcu potrebu darovania krvi a osloviť najmä
prvodarcov, ktorí predstavujú novú darcovskú základňu. Humanitné podujatie
odštartuje v pondelok, 13.6.2011, o 13.00 hod. na Námestí Slovenského národného
povstania v Banskej Bystrici. Všetci, ktorí sa rozhodnú darovať krv, môžu tak urobiť v
budove Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Odbery budú
vykonávať zdravotníci banskobystrickej Národnej transfúznej služby SR (NTS) na
prízemí budovy Úradu BBSK v čase od 13.00 do 16.00 hod. Podujatie spestria
vystúpenia školákov na pódiu pred budovou historickej Radnice, odkiaľ sa
obyvateľom i návštevníkom mesta prihovoria zástupcovia organizátorov tohto
humanitného

podujatia.

Oslavy

boli

sprevádzané

informačnými

aktivitami

podporujúcimi zdravý životný štýl a prezentácie zdravotných poisťovní.
Sprievodný program:
13.00 hod. – otvorenie podujatia
13.05 -13.15 hod. – vystúpenie žiakov ZŠ Bakossova 5, Banská Bystrica
13.15 -13.45 hod. – príhovory organizátorov podujatia (zástupcovia BBSK, mesta
Banská Bystrica, NTS a SČK)
13.45- 16.00 hod. – vystúpenie žiakov ZŠ Bakossova 5, ZUŠ J. Cikkera - sláčikový a
swingový orchester, žiaci ZŠ Spojová - salsa
O deň neskôr, 14. júna 2011, v čase od 7.00 do 17.00 hod. bolo možné v rámci
podujatia darovať krv v priestoroch pracoviska Národnej transfúznej služby (NTS) SR
v Banskej Bystrici. Darcovia boli samozrejme vítaní aj mimo osláv. Odbery NTS
vykonáva každý pracovný deň od 7.00 hod. do 14.00 hod. a v utorky do 17.00 hod.
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Minulý rok počas osláv prejavilo záujem darovať krv 139 návštevníkov podujatia, z
ktorých napokon darovalo krv 112 ľudí. Kampaň podporilo aj 17 prvodarcov.
Kampaň je súčasne verejným poďakovaním všetkým bezpríspevkovým darcom krvi i
tým, ktorí s darcami dobrovoľne či profesionálne pracujú. Pre všetkých, ktorí v tento
deň darujú krv, pripravili organizátori podujatia a spoločnosť Kaufland v.o.s.
symbolické darčeky. Organizátori podujatia – Národná transfúzna stanica, pracovisko
Banská Bystrica, Slovenský Červený kríž, Banskobystrický samosprávny kraj a
Mesto Banská Bystrica ďakujú všetkým darcom krvi, ktorí svojim humánnym činom
zachraňujú zdravie a životy ľudí.

Primátor Peter Gogola rokoval s riaditeľom nemocnice
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola 29. júna 2011 vo Fakultnej nemocnice F. D.
Roosevelta rokoval s riaditeľom Michalom Bucekom o redukcii lôžkovej kapacity
geriatrického oddelenia, aj sťahovaní psychiatrického oddelenia. „Veľmi citlivo
vnímam vlnu nevôle, ktorú vyvolali avizované zmeny v Rooseveltovej nemocnici.
Uvedomujem si, že ide o zložité problémy a preto chcem mať komplexné informácie.
V uplynulých dňoch som už telefonicky komunikoval o týchto otázkach s predsedom
predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne a dnes som si vypočul aj
argumenty riaditeľa nemocnice MUDr. Michala Buceka“, konštatoval krátko po
stretnutí primátor Peter Gogola a dodal, že riaditeľ nemocnice ho informoval o
organizačných

zmenách,

ktoré

vyplynuli

z

trojstranných

rokovaní

medzi

ministerstvom, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemocnicou. „Chcem v tejto
veci ešte hovoriť s ministrom zdravotníctva a som pripravený sa s ním v najbližších
dňoch stretnúť“, uzavrel primátor Peter Gogola. U riaditeľa FNsP F.D. Roosevelta sa
Peter Gogola informoval aj o dlhodobom probléme, ktorý trápi nielen banskobystrickú
verejnosť, ale aj všetkých návštevníkov nemocnice. Ide o nedostatok parkovacích
plôch v areáli zdravotníckeho zariadenia. Podľa slov Michala Buceka plánuje vedenie
nemocnice riešiť situáciu odpredajom časti pozemku, na ktorom súkromný investor
vybuduje parkovací dom s kapacitou cca 300 miest.
253

Kronika mesta Banská Bystrica

Rok

2011

2011 sa niesol v znamení nepokojnej atmosféry,

ktorá

súvisela

s

podhodnoteným honorovaním zdravotníckeho personálu a lekárov. Nemocnice, ktoré
slúžili pacientom v roku 2011 šírili dobré meno banskobystrickej medicíny aj v roku,
ktorý bol pre lekárov a verejnosť zložitý a búrlivý najmä prvým štrajkom lekárov v
histórii.

Diagnostické pracovisko Agelu je tretím na Slovensku
Spoločnosť Agel SK, ktorá spravuje aj zvolenskú nemocnicu, 12.07.2011 spustila v
Banskej Bystrici do prevádzky nové pracovisko s diagnostickým zariadením PET/CT.
To v sebe spája počítačovú tomografiu (CT) a pozitrónovú emisnú tomografiu (PET
skener). Zariadenie kúpila za zhruba tri milióny eur. Ako informovala hovorkyňa
Agelu Andrea Beňová, prvých pacientov na ňom vyšetrili 7. júla, oficiálne otvorenie
pracoviska bolo 14. júla. Vyšetrenia na ňom zatiaľ hradia svojim poistencom Dôvera
a Union, so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa podľa Beňovej rokovania ešte
neskončili. Princípom vyšetrovacej metódy PET/CT je včasná diagnostika,
stanovenie rozsahu, prípadne odhalenie recidívy nádorového ochorenia. Najčastejšie
sa využíva v onkológii, zriedkavo aj pri vyšetrovaní srdca, ciev a mozgu a niektorých
zápalových procesov. "Odporúčaný počet týchto prístrojov na konkrétnom území je
daný koeficientom jeden prístroj na milión obyvateľov. Slovensko má viac ako päť
miliónov obyvateľov a zatiaľ tu fungovali len pracoviská v Bratislave a v Nitre,"
povedala Beňová. Dodala, že prístroj PET/CT znižuje radiačnú záťaž pacienta a
spresňuje možnosť identifikácie a rozsahu nádorového ochorenia. Nahrádza iné
vyšetrenia,

ktoré

sú

menej

presné

a

pre

pacienta

zaťažujúcejšie.

Nové

banskobystrické pracovisko je schopné vykonávať 15 vyšetrení denne. Jeho
personál tvoria lekári, laboratórny fyzik, rádiofarmaceut a rádiologickí asistenti
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Prvý štrajk lekárov v histórii
Vlna občianskych protestov proti rušeniu zdravotníckych oddelení a lôžok neobišla
ani Banskú Bystricu. Keď média pred 1. júlom chceli vedieť, prečo sa v Rooseveltke
ruší geriatria, lôžka na psychiatrii aj s jej presťahovaním a lôžka na očnom, riaditeľ
nemocnice MUDr. Michal Bucek s nimi nekomunikoval.
Nechal hovoriť iba svojho námestníka pre lekársko-preventívnu starostlivosť MUDr.
Juraja Šváča. Aj ten sa rozhovoril až potom, keď už bolo po tom. Ako sa v Banskej
Bystrici stalo zvykom, opäť nie na normálnej tlačovej besede či brífingu, kde možno
klásť

novinárske

otázky,

ale

na

internetovom portáli bbonline.sk,

ktorého

spolumajiteľom je krajský predseda SaS Radovan Sloboda.
Námestník Šváč sa ex post pokúsil reagovať na tvrdé obvinenia odchádzajúceho
primára psychiatrie MUDr. Ludvíka Nábělka, ktorý vyzval vedenie Rooseveltky na
odchod. Podľa Šváča VšZP v prvej fáze komunikácie s vedením nemocnice odpísala
celé oddelenia geriatrie, infekčného a psychiatrie, ktoré od 1. júla nechcela
zazmluvniť. Riaditeľ Bucek však vybojoval, že tu zostane psychiatria s 30 lôžkami a
20 lôžok pre dlhodobo chorých na internom. Celkovo príde Rooseveltka „len” o 95
lôžok a námestník garantuje občanom, že „z tejto nemocnice nebude nik, kto
potrebuje akútnu starostlivosť, odmietnutý a nik neodíde nedoliečený”. Tieto slová
námestníka Rooseveltky však ostro kontrastujú nielen s argumentmi dotknutých
lekárov a pacientov, ale aj odborných spoločností psychiatrov a geriatrov Slovenska.
Tí bijú na poplach, lebo týmito neuváženými krokmi ministerstva zdravotníctva a
VšZP sa pre pacientov zhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zníži jej kvalita.
Hovorkyňa VšZP a vedenie banskobystrickej nemocnice však tvrdia pravý opak.

Banskobystrická psychiatria by mala zaniknúť
Júl 2011 Geriatria, infekčné oddelenie a psychiatria – všetky tieto oddelenia odpísala
Všeobecná zdravotná poisťovňa v prvej fáze komunikácie s Roosveltovou
nemocnicou návrhom na nezazmluvenie žiadneho lôžka. Nakoniec v nemocnici došlo
255

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

k redukcii 95 lôžok. V reakcii na vlnu negatívnych názorov k týmto úsporným
opatreniam a rušeniu oddelení v Roosveltovej nemocnici to uviedol námestník pre
lekársko-preventívnu starostlivosť FNsP Banská Bystrica Juraj Šváč.
Ten odmietol obvinenia bývalého primára psychiatrie Ludvika Náběleka, že rušenie
časti lôžok na tomto oddelení je postupnou snahou k úplnému zániku oddelenia: „My
máme svojho zriaďovateľa a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu ako najväčšieho
partnera. Prvý nástrel, s ktorým sme sa stretli niekoľko týždňov dozadu bol, že sa
zruší celá psychiatria, celé infekčné oddelenie a celá geriatria. To bola ich predstava
a začala diskusia na tému našich a ich odborných argumentov. Zhodli sme sa na
niečom, čo považujeme za racionálne. Cieľom bolo, aby sme dokázali ďalej plniť
našu funkciu a aby sme udržali služby, ktoré poskytujeme aj pre celé Slovensko. Z
tohto pohľadu pre nás bolo dôležité uchovať odbornosti ako také.“
Ludvik Nábělek okamžite po redukcii lôžok na svojom oddelení neváhal poukázať na
fakty, ktoré išli proti zdravému rozumu. Oddeleniu, ktorého obložnosť sa pohybovala
na úrovni okolo 70% pri 60 lôžkach, skresala nemocnica na základe počtu
zazmluvnených lôžok od Všeobecnej zdravotnej poisťovne kapacitu až na polovicu.
Nábělek zo svojej funkcie odstúpil, verejnosti predostrel svoje videnie situácie a išiel
ďalej.
“Dvanásteho júla som bol za ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom. Prítomný
bol aj zástupca VšZP, ktorý mal k dispozícii aj presné údaje o obložnosti. Títo páni
ma ubezpečili, že žiadne rušenie celej psychiatrie neprichádzalo do úvahy,”
dementoval hneď na

začiatok Nábělek slová

námestníka banskobystrickej

nemocnice Juraja Šváča.
Ako ďalej priblížil Nábělek, na stretnutí s ministrom a zástupcom VšZP padol
jednoznačný názor, že počet lôžok bude nutné navýšiť s tým, že si to ešte overia: “S
ministrom Uhliarikom som sa mal opäť stretnúť dnes, ale ten mi volal domov, aby
som sa zbytočne neprehnal, že lôžka navýšené budú. Keďže dotyčným vo vedení
nemocnice až tak neverím, dohodli sme sa s ministrom, že sa ešte po nejakom čase
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spolu stretneme priamo na mieste,” dodal uznávaný lekár, ktorý ministrovi
prezentoval aj svoj názor, že škrt lôžok a prezentované informácie boli pokusom o
manipuláciu.
Jeho boj ocenil aj samotný minister Uhliarik. “Odporúčal mi, aby som sa cestou
konkurzu opäť uchádzal o funkciu primára. No možno sa mi už nechce, pretože moja
úloha bola určitým spôsobom splnená. Som rád, že to nebolo márne a to bez ohľadu
na to, či sa vrátim. Bol by to návrat k práci pod ľuďmi, od ktorých som vďačne odišiel.
Možno si od toho treba dať na čas pokoj,” zamyslel sa Nábělek. O budúcnosť
banskobystrickej psychiatrie sa pri svojom odchode nebojí: “Všetkým na oddelení
som dôveroval a moju dôveru nikdy nesklamali. Sú tu lekári schopní akejkoľvek
aktivity. Jedna lekárka síce odchádza na špičkovú psychiatrickú kliniku do Hradca
Králové, ale je aj tu veľa mladých okolo atestácie, ktorých by bola škoda, keby sa
roztratili.”

Slávny oftalmológ profesor Izák odchádza
Po známom psychiatrovi MUDr. Ludvíkovi Nábělkovi, PhD. odchádza 13. 7. 2011 z
Rooseveltovej nemocnice jej ďalšia osobnosť - legenda – medzinárodne uznávaný
oftalmológ, mikrochirurg oka Prof. MUDr. Milan Izák, PhD. FEBO.
Nábělek

odchádzal

z

Rooseveltovej

nemocnice

na

protest

Kým MUDr.
proti

rušeniu

psychiatrických lôžok a sťahovaniu oddelenia psychiatrie do uzavretých priestorov v
areáli výškovej budovy, prof. Izák opúšťa II.očnú kliniku Slovenskej zdravotníckej
univerzity (SZU) v dôchodkovom veku takmer 72 rokov, z dôvodu nadbytočnosti.
Okrem neho očné oddelenie prišlo o takmer polovicu lôžok a musí sa preorientovať
na jednodňovú ambulantnú starostlivosť.
Prof.

Milan

Izák

patrí

medzi

zakladateľov

mikrochirurgie

oka

v bývalom

Československu. Bol priekopníkom v implantáciách umelých vnútroočných šošoviek
po operácii šedého zákalu. Prvú implantoval už v roku 1979. Do chirurgickej praxe
zaviedol mnohé mikrochirurgické operácie, ktoré sa dnes v Rooseveltke, ako v jednej
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z mála nemocníc, bežne prevádzajú aj s použitím lasera. Dnes slávny oftalmológ v
rokoch 1956-1962 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte J.E. Purkyně v Brne. V
roku 1966 obhájil atestáciu I. st. a v roku 1970 atestáciu II. st. na ILF v Košiciach,
1977 CSc., 1989 Doc., 1997 vymenovaný za profesora. Absolvoval mnohé študijné a
pracovné cesty do takmer všetkých štátov sveta, vrátane tých medicínsky
najvyspelejších. V roku 1962 nastúpil do KÚNZ v Banskej Bystrici ako lekár. O štyri
roky sa stal zástupcom prednostu oddelenia a v roku 1977 prednostom očného
oddelenia. V rokoch 1991-2009 bol prednostom Očnej kliniky NsP F.D. Roosevelta v
Banskej Bystrici, teraz odborným lekárom. Aj v tomto veku dokáže vlastnoručne
operovať tie najnáročnejšie prípady. Prof. Milan Izák bude pôsobiť v súkromnom Izak
Vision Center v Banskej Bystrici na Belvederi. V rámci pedagogickej činnosti pôsobil
ako profesor na Trnavskej Univerzite (1998-1999). Je členom 13 domácich a
zahraničných odborných spoločností. Venuje sa mikrochirurgii oka a využitím
progresívnej techniky a zavádzaním nových operačných metód do rutinnej praxe.
Patrí mu rad priorít v rámci Československa a Slovenska. Je autorom 9 zlepšovacích
návrhov, vybudoval jedno z najlepšie vybavených oftalmologických pracovísk na
Slovensku. Vychoval rad vynikajúcich odborníkov, vrátane svojej nástupkyne a
súčasnej prednostky II.očnej kliniky SZU MUDr. Márie Molnárovej. Je spoluautorom
dvoch monografií, publikoval odborné príspevky doma i v zahraničnej tlači. Podieľal
sa na príprave 20 výučbových videofilmov.

XXI. Celoslovenská konferencia sestier
V dňoch 29.9. - 30.9.2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnila XXI. Celoslovenská
konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach. Konferencie sa zúčastnilo 276
sestier z celej Slovenskej republiky. Svojou prítomnosťou akciu poctili vážení hostia,
a to Mgr. Daniela Jarabová, viceprezidentka SKSaPA, Bc. Eva Paľová, predsedníčka
sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach. Čestnými hosťami vzdelávacej
akcie boli MUDr. Michal Bucek riaditeľ FNsP F.D.R.V Banskej Bystrici, MUDr. Tibor
Bielik, PhD., h.doc., PhDr. Monika Trnovcová, námestníčka pre ošetrovateľstvo
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FNsP F.D.R. Banská Bystrica, PhDr. Elena Drapáčová, vedúca sestra II. Gyn.- pôr.
kliniky SZU FNsP F.D.R. Banská Bystrica. Aktivita sa uskutočnila pod záštitou Mgr.
Petra Gogolu, primátora mesta Banská Bystrica. Na úvod konferencie moderátorka
odovzdala slovo pani Mgr. Daniele Jarabovej, ktorá privítala všetky kolegyne a
ctených hostí. Oboznámila prítomných o voľbách do sekcie sestier pracujúcich na
operačných sálach, ktoré prebiehali počas konferencie.V rámci odborného programu
bolo na konferencii odprezentovaných spolu 39 odborných prednášok. Prednášky
odzneli v piatich blokoch. Prednáška MUDr. Venglarčíka z Banskej Bystrice nebola
odprednášaná kvôli jeho neprítomnosti, bola nahradená prezentáciou Stanislava
Turína z firmy Hartman z Bratislavy a prednáškou pani Knapkovej z Bratislavy Laparoskopické riešenia GERD.Po každej prednáške nasledovala plodná diskusia,
počas ktorej si sestry navzájom odovzdávali vlastné skúsenosti a názory. Pozitívny
ohlas mala prednáška M. Kinčokovej z Banskej Bystrice s názvom „Prínos novej
robotickej technológie v gynekologickej operatíve“. V prednáške bol predstavený
robotický systém „daVinci“, s ktorým pracujú zaškolené tímy – gynekologický,
urologický

a

chirurgický

tím.

Robotická

chirurgia

sa

vykonáva

vo

FNsP

F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici ako jediná na Slovensku. Mgr. Miroslava
Kapustová z Banskej Bystrice nám upresnila vo svojej prednáške: „Vzdelávanie
sestier“ možnosti vzdelávacieho procesu na Slovensku a hodnotenie sestier v
päťročnom hodnotiacom cykle. Na prednášku reagovalo mnoho sestier vrátane Mgr.
Ivety Drahoňovej, koordinátorky regionálnej komory sestier v Banskej Bystrici, ktorá
spresnila niektoré informácie.K zaujímavým prednáškam patrila aj prezentácia
Alžbety Pálenkášovej z Banskej Bystrice „Transvaginálne operácie žlčníka“, ktoré
vykonávajú na centrálnych operačných sálach vo FNsP F.D.Roosevelta. Variabilita
tém bola sestrami

ocenená. Počas prvého dňa konferencie prebiehali voľby do

sekcie operačných sestier. Kolegyne mali možnosť prihlásiť sa do sekcie sestier
pracujúcich na operačných sálach a následne sa zúčastniť volieb. Bola zvolená
mandátová, volebná a návrhová komisia, ktoré zodpovedali za priebeh volieb. Vo
voľbách bol zvolený nový 5. členný výbor – Miriam Bošeľová - Banská Bystrica, Mgr.
Ľubica Urbancová

- Bojnice, Dipl. oper. sestra Ružena Holecová - Bratislava,

Michaela Kinčoková - Banská Bystrica, Bc. Eva Paľová - Košice, ktorú si výbor zvolil
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za predsedníčku sekcie. Voľby prebehli podľa volebného poriadku a boli uznané za
platné. Súčasťou konferencie bol aj spoločenský večer, na ktorom mali sestričky
možnosť kultúrneho vyžitia, spoločných rozhovorov, uvoľnenia a zábavy. V piatok 30.
9. 2011 odzneli prednášky v dvoch prednáškových blokoch. Prednáška Evy Vajsovej
z Banskej Bystrice „Použitie bukálnej sliznice v liečbe zúženiny močovej rúry
metódou zadnej onlay plastiky“ nám poskytla pohľad na operáciu z pohľadu sestier
pracujúcich na oddelení, čím upozornila a zdôraznila nevyhnutnosť kooperácie medzi
jednotlivými oddeleniami. Na záver odznelo poďakovanie Bc. Evy Paľovej,
predsedníčky sekcie usporiadateľom konferencie, ktorá prebehla na vysokej
odbornej úrovni. PhDr. Elena Drapáčová poďakovala všetkým prítomným sestrám za
účasť na podujatí. Vyjadrila

poďakovanie všetkým aktívnym účastníčkam

konferencie, spoluorganizátorom konferencie, generálnemu sponzorovi podujatia
firme Johnson&Johnson, hlavným sponzorom firme Braun, Hartmann, Covidien,
Chirmax a ostatným nemenovaným firmám, ktoré podporili XXI. Konferenciu
operačných sestier. Podujatie bolo medializované prostrdníctvom rádia REGINA a pri
tejto príležitosti poskytla Mgr. Daniela Jarabová rozhovor, v rámci ktorého sa vyjadrila
k aktuálnym problémom sestier a PA a celkovej situácii v SKSaPA. Nasledujúca XXII.
konferencia sestier pracujúcich na operačných sálach sa bude v roku 2012 konať v
Prešove.

Rekonštrukcia DFNsP
Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP sa začala 20.11.2009.Na vybudovanie
nadstavby, vlastnej kotolne bol plánovaných 6,639 milióna eur, ktoré nemocnica
získala

z Európskeho

fondu

regionálneho

rozvoja

cez

Operačný

program

zdravotníctvo.
Nadstavba bola ukončená v roku 2011 a dodávateľom bola banskobystrická firma
OKBplus. Práce sa uskutočňovali za plnej prevádzky nemocnice. Snahou vedenia
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nemocnice po ukončení tohto projektu je pokračovať v premene na európsky
štandart,
Fakty o projekte
Cieľ projektu:

Zlepšenie podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v

preproduktívnom veku
Obdobie realizácie aktivít projektu: 1. 5. 2009 – 31. 10. 2011
Celkové zazmluvnené výdavky projektu: 6 805 468,35 eura
Zazmluvnený nenávratný ﬁnančný príspevok: 6 805 468,35 eura
Stručne z histórie DFNsP
História samostatnej pediatrickej starostlivosti v Banskej Bystrici sa začala písať po
druhej svetovej vojne vznikom samostatného detského oddelenia pod vedením
primára MUDr. Pavla Fabiána. Na 56 lôžkach sa riešili najzávažnejšie ochorenia detí
zo spádovej oblasti terajšieho Banskobystrického kraja. Od šesťdesiatych rokov
minulého storočia bolo metodickým centrom Stredoslovenského kraja pre rozvoj
pediatrických služieb a boj s vysokou dojčenskou úmrtnosťou, čo v druhej polovici
sedemdesiatych rokov pod vedením primára, neskôr prednostu Kliniky detí a dorastu,
prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., viedlo k intenzívnemu rozvoju
starostlivosti o kriticky chorých novorodencov a nezrelé deti. Do liečby sa zaviedli
nové poznatky a postupy, ktoré prispeli k tomu, že Stredoslovenský kraj mal najnižšiu
dojčenskú

a

novorodeneckú

úmrtnosť

na

Slovensku.

V

druhej

polovici

sedemdesiatych rokov sa na oddelení začína praktizovať moderná integrovaná
starostlivosť o deti s onkologickými chorobami a v roku 1983 zriadilo Ministerstvo
zdravotníctva SR detské onkocentrum Stredoslovenského kraja ako prvé na
Slovensku.
Koniec sedemdesiatych rokov sa niesol v znamení začiatku výskumu skríningu
hypotyreózy (vrodený nedostatok, respektíve chýbanie hormónov štítnej žľazy), ktorý
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úspešne zavŕšilo zriadenie Skríningového centra novorodencov SR v roku 1985 ako
prvého celoštátneho skríningu hypotyreózy v štátoch bývalého východného bloku.
V súčasnosti toto pracovisko realizuje už vyššie spomenutý skríning hypotyreózy,
fenylketonúrie (porucha enzýmu fenylalaninhydroxylázy), ktorá pri neliečení vedie k
psychomotorickej a mentálnej retardácii, ďalej kongenitálnej adrenálnej hyperplázie
(enzymatickej

poruchy

v

metabolizme

hormónov

nadobličiek)

u

všetkých

živonarodených detí na Slovensku a od roku 2009 aj skríning cystickej ﬁbrózy.
Roku 1982 po presťahovaní do samostatného pavilónu novej nemocnice vzrástol
počet lôžok na 101, vytvorili sa podmienky na rozvoj všetkých jestvujúcich zložiek a k
nim sa pridáva rozvoj starostlivosti o kriticky choré deti. Rozpracovala sa komplexná
liečba otráv, ťažkých úrazov hlavy a mozgu, porúch dýchania a klinickej smrti. Do
praxe sa zaviedla dialýza, rozvinul sa program transplantácie obličiek u detí. Rozvíjal
sa aj transport kriticky chorých detí. Detské oddelenie malo prvý „lietajúci pediatrický
tím“ v ČSFR už v roku 1984. Zvýšila sa aj aktivita odberov orgánov a počet
orgánových transplantácií u detí.
Od roku 1991 dostalo oddelenie štatút Kliniky detí a dorastu Slovenskej zdravotníckej
univerzity Bratislava (vtedy Inštitútu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov).
Rozhodnutím ministra zdravotníctva SR z 28. decembra 2004 sa detská klinika
vrátane časti zázemia delimitovala z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D.
Roosevelta Banská Bystrica na samostatnú Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou
Banská Bystrica (DFNsP BB) – tretiu na Slovensku. Delimitácia sa týkala aj detskej
chirurgie

a

komplexnej zdravotnej starostlivosti o

pacientov do dovŕšenia

devätnásteho roku. Delimitácia priniesla zásadne novú kvalitu, uniﬁkáciu starostlivosti
a jednoznačný beneﬁt pre detského pacienta.
V súčasnosti má DFNsP BB 4 kliniky s kapacitou 97 lôžok, 1 oddelenie, 28
špecializovaných ambulancií, 2 ambulancie ústavnej pohotovostnej služby, 11
pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ), v ktorých pracuje
58 lekárov a 131 sestier.
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V roku 2011 sa realizovalo 5 282 hospitalizácií, 72 519 ambulantných vyšetrení a
104 725 vyšetrení na pracoviskách SVLZ

Zhodnotenie projektu slovami riaditeľa DFNsP Banská Bystrica MUDr. Jána Noska:
Objekt DFNsP BB z osemdesiatych rokov minulého storočia dispozičným riešením
nezabezpečoval vzájomnú väzbu prvkov liečebného procesu, nevyhovovala
improvizovaná

kombinácia

poliklinickej

a

administratívnej

časti,

chýbala

nedelimitovaná infraštruktúra (operačné sály, sterilizácia), a preto sa časť výkonov
(„veľké“ zákroky) musela aj z kapacitných dôvodov

realizovať v prenajatých

externých zariadeniach. Havarijný stav časti objektu spôsoboval zatekanie do
Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Energetická
závislosť od dodávok energií s častými výpadkami ohrozovala plynulé poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Prístrojové vybavenie nevyhovovalo medicíne 21. storočia.
Absentoval

nemocničný informačný systém. „Prvoradým zámerom projektu

nadstavby a rekonštrukcie bolo riešenie havarijnej situácie a dobudovanie chýbajúcej
infraštruktúry a priestorov objektu na základné zdravotnícke činnosti. Dostavba
jedného podlažia s vybudovaním dvoch kompletne prístrojovo vybavených
operačných sál s nevyhnutnými prevádzkovými priestormi, dospávacej miestnosti s
možnosťou centrálneho monitoringu životných funkcií pacientov s kapacitou 10 lôžok,
priestorov na sterilizáciu a mliečnu kuchyňu v optimálnej miere naplnila dispozičné
požiadavky prevádzky objektu a zaručila bezpečné podmienky na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Investícia prináša úsporu ﬁnančných prostriedkov za
prenájom operačných sál vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v
Banskej Bystrici a zároveň vytvára podmienky na prechod na jednodňovú chirurgiu s
následným uvoľnením lôžkovej kapacity pre potreby regiónu,“ vysvetlil riaditeľ Nosko.
V časti nadstaveného podlažia sa vybudovali priestory pre vedenie organizácie a
zamestnancov ekonomického úseku. Nadstavba so sebou priniesla aj rekonštrukciu
takzvaného

technického podlažia, na ktorom sa nachádzajú vzduchotechnické,

klimatizačné jednotky a slnečné kolektory. Súčasťou dodávky bola aj infraštruktúra
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počítačovej siete vrátane serverov, špeciálnych počítačov pre operačné sály,
personálnych počítačov a tlačiarní pre zamestnancov

na štvrtom nadzemnom

podlaží.
Problém so zatekajúcim átriom na úrovni prízemia, ktorý spôsoboval havarijný stav
na Oddelení FBLR, vyriešilo odstránenie poškodených krytín a nahradenie novou
krytinou. Do priestorov druhého suterénu sa umiestnila technológia novej plynovej
kotolne s kondenzačnými kotlami na výrobu vykurovacej vody a teplej úžitkovej vody
s odstránením závislosti od externého dodávateľa. V tejto súvislosti sa vybudovala
prípojka plynu s vnútroareálovým rozvodom k budove DFNsP BB

V Banskej Bystrici dala výpoveď už polovica lekárov
22. september 2011 - Odhodených lekárskych plášťov na Slovensku pribúda. V
Banskej Bystrici v stredu dala výpoveď polovica lekárov a situácia je vážna i v
niektorých ďalších mestách. Minister zdravotníctva tvrdí, že sú pripravení na
alternatívy bez ohľadu, či výpoveď podá 2000 alebo 4000 lekárov. Zároveň ale
hovorí o tom, že by konečne mali tak ako sestry prijať pozvanie za rokovací stôl.
Nielen Banská Bystrica ale i Košice, Žilina či Prešov. Tam všade sa hromadia
výpovede lekárov. Minister zdravotníctva však tvrdí, že odbory doktorov k
výpovediam nútia. Ivanovi Uhliarikovi sa nepáči ani postup odborárov, keď nastoľujú
požiadavky bez návrhov riešení.
"Pracovne som ich nazval donucovacími výpovediami, pretože hovoria o tom, že
lekár sa vzdáva práv zamestnanca v prospech odborového zväzu," povedal minister.
Definitívne počty výpovedí zatiaľ nepoznáme. Odborári by ich mali zverejniť 1.
októbra. Šéf rezortu zdravotníctva ale tvrdí, že bez ohľadu na počty lekárov , ktorí
budú chcieť odísť, majú pripravené rôzne scenáre.
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Začala rekonštrukcia nemocnice za 26,5 mil. €
Za dva roky má Rooseveltova FNsP v Banskej Bystrici zrekonštruovať a vybaviť
novou technikou operačné sály, urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu a postaviť aj
nové operačné sály. projekt financuje z eurofondov
14. októbra 2011 - Zabezpečenie štandardu na úrovni vyspelých krajín, zefektívnenie
logistiky operácií aj zvýšenie komfortu pre operovaných pacientov má priniesť
rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu acentrálnej sterilizácie, ktorú
rozbehla banskobystrická Rooseveltova Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP).
Za takmer 26,5 mil. eur, ktoré nemocnica na tento projekt získala z eurofondov cez
operačný program Zdravotníctvo, sa majú operačné sály, urgentný príjem a
oddelenie centrálnej sterilizácie nielen komplexne stavebne zrekonštruovať, ale
zároveň aj vybaviť novou zdravotníckou technikou. Dodávateľom stavby je víťaz
verejného obstarávania firma Váhostav - SK, plánovaný termín ukončenia prác je
október 2013. Ide o prvú veľkú rekonštrukciu súčasnej budovy Rooseveltovej
nemocnice od jej otvorenia v roku 1984. Prebiehať bude v dvoch etapách a jej
súčasťou je okrem prestavby súčasných priestorov aj prístavba s novými operačnými
sálami. Ako informovala hovorkyňa Rooseveltovej FNsP Ružena Maťašeje, po
rekonštrukcii bude mať nemocnica k dispozícii 16 operačných sál a 17 nových
operačných stolov. "Výraznou zmenou prejde aj technicko-prevádzkové vybavenie
priestorov. Napríklad klimatizácia na operačných sálach nebude regulovať len teplotu
vzduchu, ako to bolo doteraz, ale aj jeho vlhkosť aprúdenie," uviedla hovorkyňa.
Dodala, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude počas rekonštrukcie
obmedzené, pretože operačné sály sa budú rekonštruovať postupne a voľné
využívať v dvojzmennej prevádzke. Ambulancie urgentného príjmu presunú do
náhradných priestorov.
Pôvodne sa mala táto rekonštrukcia začať ešte vlani, ministerstvo však na čas
zastavilo

v

rezorte

verejné

obstarávania.

Oficiálne

slávnostné

spustenie

rekonštrukcie, ktoré sa pôvodne malo uskutočniť v pondelok, nemocnica pre zmenu
programu ministra zdravotníctva odložila zatiaľ na neurčito.
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Lekári poslali premiérke otvorený list
Lekári poslali premiérke Radičovej otvorený list. Dňa 26. októbra 2011, lekári, ktorí sa
do kampane za zvýšenie platov zapojili a podporujú ju, sú odhodlaní v nej
pokračovať. A žiadne vyhrážky, ani z tých najvyšších miest, ich v tom nezastavia. Na
brífingu pred banskobystrickou Rooseveltovou nemocnicou to uviedol predseda
lekárskych odborov v Banskej Bystrici Jozef Baláž. Ako pokračoval predseda
Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Marián Kollár, dnes poslali premiérke SR
otvorený list, v ktorom v prvom rade popisujú situáciu, aká na Slovensku je, čo sa v
zdravotníctve deje, a čo je rovnako dôležité - prosia ju o stretnutie, "aby sme situáciu
nejakým spôsobom začali riešiť". Kollár dodal, že brífing zorganizovali pred
stretnutím otvoreného klubu predsedov.
Na tom sa dohodnú na ďalšom postupe LOZ a zhodnotia súčasnú situáciu. Baláž
pokračoval: "Napriek opätovným snahám ministra zmiasť lekárov tvrdeniami, že
mnohí výpovede stiahli, my vieme, že lekári výpovede nesťahujú a nestiahnu.
Naopak, ku koncu októbra podávame nové výpovede našich kolegov z rôznych
regiónov Slovenska." Uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyvíja nátlak na
lekárov cez riaditeľstvá nemocníc, aby výpovede, ktoré podali, zo stolov riaditeľov
stiahli. Ako ukážky dialógu ministerstva s lekármi ďalej uviedol pár príkladov ako
nátlakové rozhovory medzi štyrmi očami, očierňovanie lekárov v Prešove, vyhlásenia
o plánovanom odvolávaní primárov v Banskej Bystrici, zákaz opustenia nemocnice
po nočnej službe v Bratislave. Pavel Oravec, podpredseda LOZ, informoval o
požiadavkách lekárov, pokiaľ ide o platové náležitosti. Uviedol, že na stretnutiach s
ministrom opakovane deklarovali a trvajú na základnom plate lekára na úrovni 1,5 až
trojnásobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, čo činí 1150 – 2300 eur.
Oravec priblížil, že nástupný plat lekára je v súčasnosti 600 eur v hrubom, plat lekára
po 30 rokoch praxe v nemocničnom zariadení s plnou kvalifikáciou je na úrovni 1200
eur v hrubom, ako podotkol, ide o platy bez služieb. Pokračoval, že chcú, aby sa
dodržiaval Zákonník práce, "to znamená, aby sme po službách chodili domov a aby
náš základný plat bol taký, ako som práve spomenul". V utorok (25. 10.) sa minister
zdravotníctva Ivan Uhliarik stretol s lekármi banskobystrickej Detskej fakultnej
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nemocnice s poliklinikou (DFNsP). K stretnutiu zaujal na brífingu stanovisko doktor
Pavol Omaník z DFNsP. Podľa jeho slov boli prekvapení, keď si v médiách prečítali,
že minister dospel k názoru, že vyjadrenia respektíve požiadavky predstaviteľov LOZ
sa nezhodujú s požiadavkami lekárov v niektorých nemocniciach. "Toto vyjadrenie,
minimálne povedané, je veľmi nešťastné z úst pána ministra. A chcel by som
povedať, že lekári, ktorí sa pridali k štrajku v rámci Detskej fakultnej nemocnice v
Banskej Bystrici, plne stoja za LOZ. Pretože tým, že sa pridali k tejto akcii, dali LOZ
mandát na to, aby vyjednávalo s ministerstvom a s predstaviteľmi tohto štátu, ktorí
majú dosah na to, aby situáciu v zdravotníctve riešili," dodal Omaník.

Lekári v Banskej Bystrici na celoslovenskom stretnutí
Takmer 500 lekárov a ich sympatizantov sa zišlo 30.11.2011 na nádvorí
Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici na celoslovenskom stretnutí, ktoré
zorganizovalo Lekárske odborové združenie na podporu svojej aktuálnej nátlakovej
akcie. Zúčastnili sa jej lekári z Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Bardejova, zo
Žiliny, z Prešova či Nitry. Na znak nesúhlasu štrngali kľúčmi a zapaľovali sviečky.
„Budeme bojovať ďalej. Svoj postoj vyjadrili pokrikmi "hanba vláde", "Uhliarik odstúp",
"Vydržíme" a podobne. "Veľmi milo ste ma prekvapili, že ste sa nedali zlomiť a
odmietli sme zvýšenie platov o 300 eur,“ reagoval dojatým hlasom na proteste v
Banskej Bystrici šéf odborov Marián Kollár. Vláda pre vážnosť situácie vyhlásila
predvčerom núdzový stav, pretože pociťuje nedostatok lekárov. „Povinnosť
zabezpečiť výkon zdravotnej starostlivosti v územných obvodoch, kde bol vyhlásený
núdzový stav, majú všetci, ktorí sú na takúto činnosť kvalifikovaní, či už vzdelaním,
alebo praxou a sú na území Slovenskej republiky,“ povedala Lucia Mokrá,
prodekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava a právnička.
Neposkytnutie zdravotnej starostlivosti by bolo priamym porušením povinnosti
vyplývajúcej z ústavného zákona. Situácia, ktorá nastala počas štrajku lekárov sa asi
najviac dotkla bežného obyvateľstva. Protestujúci lekári poukázali na jeden z
najzávažnejších problémov, ktorý trápi Slovensko už od vzniku samostatného štátu.
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Urobili to však spôsobom, ktorý dospel až k vyhláseniu výnimočného stavu a potrebe
zahraničnej pomoci. Napriek tomu protest nič nevyriešil, keďže finančné prostriedky
pre lekárov sa stále nenašli a potrebná systémová zmena v zdravotníctve nenastala.
Najpravdepodobnejší scenár je, že lekári budú aj naďalej pracovať za mizerné
peniaze v oblasti, kde sa strácajú milióny eur. Štrajk znamená hrozbu, že v
nemocniciach

nebude

mať

kto

ošetriť

pacientov,

naberá

reálne

kontúry!

Deväťhodinový rokovací maratón 27.11.2011 medzi lekárskymi odborármi a politikmi
nedopadol dobre. Lekári odmietli upustiť od svojich požiadaviek, vláda im
nevyhovela. Čaká nás teda núdzový stav, ktorý by mal nastať ešte pred 1.
decembrom. Premiérka zároveň na sobotu podvečer zvolala Bezpečnostnú radu SR
a mimoriadne zasadnutie vlády.

Ukončenie štrajku lekárov v Banskobystrickej nemocnici
16.12.2011 - Lekári ukončili protestnú akciu po tom, čo prezident podpísal zákon,
ktorý vyhovel väčšine ich požiadaviek. Lekárske odborové združenie (LOZ) ukončilo
štrajkovú pohotovosť. Lekári tak oficiálne zavŕšili svoju protestnú akciu po tom, čo
prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon, ktorý vyhovel väčšine požiadaviek zo
strany LOZ. "Dnešným podpisom zdravotníckych zákonov prezidentom SR sa
zavŕšila jedna fáza snáh LOZ o zlepšenie postavenia slovenského pacienta a
situácie v slovenskom zdravotníctve," vyhlásil dnes líder lekárskych odborárov
Marian Kollár. "Veríme, že použitie krajných prostriedkov, ku ktorým nás prinútila
ignorácia zo strany predstaviteľov vlády, sa už nezopakuje a slovenskí občania už
nebudú vystavení ohrozeniu toho najcennejšieho, čo majú, teda zdravia a životov,"
doplnil.
Mgr. Ružena Maťašeje opisuje priebeh situácie počas štrajku v Banskej Bystrici
takto: Vedenie Nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici dočasne uzatvára,
alebo zlučuje niektoré oddelenia, v ktorých hrozí po prvom decembri nedostatok
lekárov. Pacientov už prekladajú na iné oddelenia. Opatrenie sa týka zatiaľ
hematológie, pacientov prekladajú aj z infekčného oddelenia a oddelenie plastickej
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chirurgie zlúčili s chirurgiou. „Hematologické oddelenie je uzavreté. V dôsledku
výpovedí lekárov nie je možné oddelenie prevádzkovať v doterajšom režime.
Hematológia nie je schopná pracovať s dvomi lekármi. Ostatní dali výpovede. Ak by
ich stiahli, nie je problém rozhodnutie zmeniť,“ komentoval situáciu námestník
riaditeľa Juraj Šváč.

Opatrenie na hematológii sa týka približne desiatich ľudí.

Onkologických pacientov z hematológie preložili na onkologické oddelenie, kde sú im
podľa Šváča schopní poskytnúť úplnú zdravotnú starostlivosť. Ostatných pacientov
preložili na internú kliniku. Momentálne rokujú s ďalšou lekárkou, ktorá by mala
doplniť

hematológov.

„Na

hematológii

už

nevieme

adekvátnu

starostlivosť

zabezpečiť,“ dodal. Primár hematológie Alexander Wild sa k uzatvoreniu oddelenia
nevyjadril. Rooseveltova nemocnica postupne utlmuje aj infekčné oddelenie.
Pacientov, ktorí sú infekční pre svoje okolie, zatiaľ nechávajú na oddelení. Ostatných
prekladajú na oddelenia zodpovedajúce ich ochoreniam. Vedenie nemocnice má
dohody s okolitými nemocnicami, že v prípade potreby pacientov príjmu. Ambulancie
pracovali a riešili akútne prípady ďalej.
Vedenie Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici uložilo pracovnú
povinnosť 84 lekárom vo výpovednej lehote.
„Oddelenia infektológie, ORL, OAIM, psychiatrie a kliniky urologická, očná, a
plastickej chirurgie budú

poskytovať akútnu zdravotnú starostlivosť. Ostatné

oddelenia sú funkčné a zdravotná starostlivosť bude na nich poskytovaná v
štandardnom režime,“ konštatovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. V
Rooseveltovej nemocnici celkovo podalo výpovede 201 lekárov, z toho ich stiahlo 55.
Názory lekárov: Branislav Sepeši, radiačný onkológ z Banskej Bystrice: „Stále chcú
všetci do zdravotníctva viac peňazí. Ja tvrdím, že bez reformy si rezort viac peňazí
nezaslúži. Predstavte si, že zdravotníctvo je loď na rieke, ktorá reprezentuje financie.
Pri plavbe naráža na problémy, ktoré možno zobraziť ako skaly na dne rieky. Čo sa s
tým dá robiť? Môžeme naliať viac vody, aby sa zdvihla hladina. Videli sme to
niekoľkokrát na oddlžovaní zdravotníctva, ktoré nakoniec nič nevyriešilo. Alebo sa

269

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

môžeme snažiť tie skaly z dna povyťahovať. Objavila sa snáď v médiách takáto
požiadavka? Nie. Žiadosti na dolievanie vody sa však ozývajú zo všetkých strán.“
„Dzurindova vláda urobila obrovskú chybu, že zrejme pod tlakom verejnosti stopla
zmenu nemocníc na akciové spoločnosti. Keby vtedy dotiahli reformu do konca, mali
by sme dnes vyriešených množstvo vecí. Nemocnica ako akciová spoločnosť
by musela pracovať efektívnejšie. Už by sa nemohlo plytvať pri samotnom výkone
zdravotnej starostlivosti, nemohli by sa kupovať prístroje tak predražene, nemohli by
byť také obrovské straty pri liekoch.“ /zdroj Život, č. 27/2011 /
Z rozhovoru s MUDr. L. Lahom :
Denník SME: Keď ste šéfovali nemocnici, bola v pluse. Ako sa vám to podarilo, keď
dnes sú takmer všetky, najmä štátne nemocnice v mínuse? Ladislav Laho, lekár:
"Nekradol som. ... Režim príspevkovej organizácie, striedanie zadlžovania a
oddlžovania, časté striedanie manažmentov nemocníc, politické nominácie a tlaky na
klientelistické financovanie nemocníc vytvárajú motivačne i organizačne nevhodné
prostredie, v ktorom nie je možné dobre gazdovať. Ak by toto všetko neexistovalo,
dala by sa každá z týchto nemocníc riadiť oveľa kvalitnejšie a bez zadlžovania.
Podmienkou je však nulová tolerancia ku korupcii." ... "Kým bude podstatnú časť
zdravotného systému vlastniť štát, každé 4 roky sa zmení ministerstvo aj vedenie
nemocníc a najväčšej poisťovne. V podstate akoby sa zmenil majiteľ, ktorý vie, že o
štyri roky už bude majiteľom niekto iný. To by nevydržala akokoľvek zdravá firma.
Preto je potrebný stabilný majiteľ. Nemusí to byť len kapitál, aj keď toto riešenie sa
natíska ako prvé a je vzhľadom na potrebu investícií asi najvhodnejšie. Ale môže to
byť napríklad aj cirkev alebo neprofitujúce združenia." / zdroj SME, 20.6.2011

Poradňa pre prevenciu HIV/AIDS
Funguje v Banskej Bystrici pri RÚVZ od roku 1993 pri Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva. Medzinárodný deň boja proti AIDS

v Banskej Bystrici pomáha
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získavať informácie. Jednou z najúspešnejších kampaní zvyšujúcich povedomie ľudí
o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie je Medzinárodný deň
boja proti AIDS (World AIDS Day), ktorý si svet pripomína 1. decembra už po 20. raz.
"K 30. septembru 2011 bolo na Slovensku evidovaných 373 HIV pozitívnych ľudí, z
toho u 60 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. V Banskobystrickom kraji evidujeme 28
HIV pozitívnych ľudí, u siedmich z nich už prepuklo ochorenie AIDS," informoval
Pavol Lokša z Odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie
Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS. Poradňa vznikla pri banskobystrickom RÚVZ v
roku 1993. Poradenstvo pre klientov vykonáva priamo v poradni, kde tiež robí
klientom odbery krvi, alebo na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. K 23.
novembru 2011 požiadalo o konzultáciu celkom 288 klientov, odobraných bolo 110
vzoriek krvi, z toho anonymných bolo 42 odberov. "Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je
prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení,
lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje
lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským
rozhovorom," uviedol Lokša. Hovorkyňa Tolnayová priblížila, že súčasťou práce
poradne je už piaty rok aj realizácia projektu Hrou proti AIDS, na ktorom sa
zúčastňujú mladí ľudia zo základných a stredných škôl. Cieľom je dať mládeži
netradičným spôsobom, hrou, možnosť získať základné informácie o spôsoboch
prenosu vírusu HIV i ďalších pohlavne prenosných infekciách. Ďalej o ochrane pred
nežiaducim otehotnením. Umožňuje im aj premýšľať o vlastných postojoch a
správaní sa v možných rizikových skupinách. Na projekte sa v tomto roku zúčastnilo
266 žiakov a študentov z okresov Banská Bystrica a Brezno. Lokša zdôraznil, že
prevencia je stále založená na vernosti partnerovi, bezpečnejšom sexe s použitím
prezervatívu, vyhýbaní sa intravenóznemu užívaniu drog či aplikácii tetovania a
piercingu od neznámych ľudí. Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v
roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie
AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a
AIDS je červená stužka (Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga
asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.
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Každý rok si ho pripomíname pod novým heslom poukazujúcim na rôzne aspekty
problematiky tohto ochorenia. Tento rok je hlavnou témou Nulový počet úmrtí (Zero
AIDS related deaths).

5. ročník kampane Mesiac o srdcových témach
V roku 2011 rámci aktivít v poradí už 5. ročníka kampane Mesiaca o srdcových
témach, ktorá vyvrcholila Svetovým dňom srdca koncom septembra, vyšetrili
pracovníci odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ) v Banskej Bystrici 320 osôb, z toho 40 % osôb nad 55 rokov. Pracovníci
uskutočnili osem výjazdov nielen v okrese Banská Bystrica, ale aj Brezno.
Vyšetrovali aj klientov v Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, na
Mestskom úrade v Banskej Bystrici, v klube dôchodcov v Brezne a v horehronskej
obci Telgárt. TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického RÚVZ Mária Tolnayová.
Priblížila, že na niektoré z týchto aktivít mali zabezpečené štandardné podmienky
vyšetrovania - klienti boli dopredu objednaní, prišli nalačno, vyšetrovanie sa
uskutočnilo v pokojných podmienkach v osobitnej miestnosti. Ďalšie aktivity v rámci
kampane boli zamerané na čo najväčší počet náhodných klientov na miestach
navštevovaných

veľkým

počtom

ľudí.

"Na

základe

vyšetrenia

rizikových

anamnestických údajov, biochemického vyšetrenia lipidového spektra a glykémie z
kapilárnej krvi, merania krvného tlaku, spirometrie či výpočtom antropometrických
indexov a kvantifikovania častíc CO vo vydychovanom vzduchu, sme občanom
poskytli rady, ako optimalizovať tieto dôležité hodnoty zmenou stravovania a
zvýšenou pohybovou aktivitou. Musím konštatovať, že analýzou výsledkov sme
dospeli k nie práve potešiteľným výsledkom, či už o životnom štýle alebo
preventívnych aktivitách vyšetrených," konštatovala vedúca odboru podpory zdravia
banskobystrického RÚVZ Silvia Kontrošová. Z 320 meraní krvného tlaku malo
optimálny systolický tlak 56 % vyšetrených, čo bolo 179 osôb, optimálny diastolický
krvný tlak malo 60 % vyšetrených (191 osôb). Z rovnakého počtu meraní u 27 %
klientov - 85 osôb, bola srdcová frekvencia nad 80/min., desať ľudí ju malo nad
272

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

100/min. Vyše 60 osôb, čo predstavuje 19 % vyšetrených, udávalo, že sa liečia na
hypertenziu. Celkový cholesterol vyšetrili u 180 klientov, pričom u 40 % z nich
namerali hodnotu viac ako 5,0 mmol/l. "BMI (Body Mass Index) sme počítali a
vysvetľovali 315 ľuďom, obezitu sme zistili u 45 osôb, normálne BMI malo len 100
osôb. Obvod pása sme merali a súvislosti interpretovali 305 klientom. Nad 90,
respektíve nad 80 cm malo 178 osôb, čo predstavuje 44 % vyšetrených," priblížila
výsledky vyšetrovaní Kontrošová. Na akciách spolupracovali odborníci RÚVZ

s

akadémiou vzdelávania, ktorej študenti pomáhali pri niektorých stanovištiach v rámci
Svetového

dňa

srdca.

Kontrošová

zdôraznila,

že

vysoké

percento

úmrtí,

zapríčinených srdcovo-cievnymi ochoreniami, vedie toto pracovisko k organizovaniu
viacerých stálych celoročných aktivít. Jednou z nich je celoslovenský projekt Vyzvi
srdce k pohybu, ktorého garantom je práve RÚVZ v Bystrici. Jeho ambíciou je formou
kampane a súťaže zvýšiť pohybovú aktivitu obyvateľov Slovenska nielen
jednorazovo počas krátkeho podujatia. Ale dlhodobou motiváciou pôsobiť tak, aby sa
pohyb včlenil do životného štýlu ľudí a mal svoje pevné miesto v časovom rozvrhu
každého dňa. Fakt, že optimálny tlak malo len 56 percent vyšetrených je alarmujúci.

Festival diabetu
4. november 2011 - V posledných desaťročiach došlo k zvýšenému nárastu počtu
pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ľudovo nazývanou cukrovka. Tento vývoj
má výrazný vplyv na ekonomiku všetkých krajín sveta a tým aj na našu ekonomiku.
Pokiaľ sa bude počet chorých zvyšovať, vzniknú vážne problémy v ekonomikách
všetkých štátov. K napĺňaniu cieľov celosvetovej kampane vyhlásenej k Svetovému
dňu diabetu sa pripája aj Zväz diabetikov Slovenska, so spoluorganizátormi Mestom
Banská

Bystrica

a

Banskobystrickým

samosprávnym

krajom,

veľkým

medzinárodným podujatím pod názvom 6. Festival diabetu. Uskutočnil sa v Banskej
Bystrici 12. novembra 2011 v priestoroch Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
Pripravené boli prednášky a poradne pre diabetikov a ich rodinných príslušníkov.
Prezentovali sa farmaceutické firmy, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, obuvi pre
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diabetikov, diabetických potravín a pod. Počas podujatia boli zabezpečené aj
základné lekárske vyšetrenia potrebné pre diabetikov (meranie hladiny cukru v krvi,
citlivosť nervového zakončenia, kapacita pľúc, krvný tlak a cholesterol). O 11.00 hod.
sa účastníci zapojili do celosvetovej kampane pod názvom Pochod proti diabetu.
Účastníci prechádzky dostali tričká s medzinárodným logom pochodu proti diabetu a
logom ZDS. V Európa Shopping Center (ESC) bolo edukačné centrum pre širokú
verejnosť, kde záujemcom odmerali tlak krvi, hladinu cukru v krvi a rozdali edukačné
materiály. Na záver bol pripravený kultúrny program so žrebovaním tomboly pre
účastníkov 6. Festivalu diabetu. Akcia bola tradične ladená v modrej farbe, nakoľko
logom Svetového dňa diabetu je modrý kruh. Na modro bola vysvietená aj budova
EBC. Medzinárodná federácia diabetu a Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásili v
roku 1991 z dôvodu stúpajúceho trendu chorých na cukrovku 14. november za
Svetový deň diabetu, nakoľko práve v tento deň sa narodil Frederick Banting, ktorý
spolu s Charlesom Bestom vynašli v roku 1921 inzulín. Stručne o Zväze diabetikov
Slovenska
- Zväz diabetikov Slovenska (ďalej ZDS) je dobrovoľné občianske združenie s
celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré bolo založené v roku 1990. V súčasnosti má 36
základných organizácií s právnou subjektivitou.
MUDr. Karol Mika
Vydal v roku 2011 ďalšie vydanie svojej úspešnej knihy Príhody pohotovostného
lekára. Autor, praktický lekár, ktorý často slúžil ako pohotovostný lekár, napísal
niektoré svoje skúsenosti, ktoré vás iste upútajú svojou autentickosťou ale aj
napínavosťou. Je autorom Fytoterapie a Fytoterapie pre lekárov, ako aj
spoluautorom Malého atlasu liečivých rastlín, je aj veľkým propagátorom ich liečivej
sily. Pravidelne sa prihovára poslucháčom na rádiu Lumen, i na televíznej obrazovke
MUDr. Ladislav Laho
banskobystrický pediater, bývalý šéf nemocnice, Riadil Detskú nemocnicu v Banskej
Bystrici. V roku 2011 otvorene v tlači kritizoval pomery farmakologických firiem v
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spojení so zdravotníctvom a riadenie nemocníc. Je iniciátorom Banskobystrických
inšpirácií – Fóra nezávislých názorov, ktoré chce upozorňovať aj na nespravodlivosť
a lobing v zdravotníctve Hovorí, že zdravotníctvo je pod kontrolou farmaceutického
priemyslu. „Zdravotníctvo je riadené farmaceutickými a distribučnými firmami a
záujmovými skupinami. Len poslední traja ministri alebo ľudia, ktorí ovplyvňovali
zdravotníctvo, sú obchodníci s liekmi či s materiálom: Rudolf Zajac, Pavol Paška,
ktorý riadil zdravotníctvo za minulej vlády, a aj minister Ivan Uhiarik sú z prostredia
farmafirmy. Hovorím o farmafirmách, ale myslím tým aj firmy vyrábajúce a
dodávajúce zdravotnícky materiál a prístroje. “Ako funguje vzťah medzi lekármi a
farmafirmami? „Vzťah lekárov a firiem za socializmu v podstate neexistoval. Zrazu
prišla revolúcia a s ňou obchodník, ktorý povedal: Pán doktor, nechcete ísť na
konferenciu? A ja som povedal, že chcem. Tak nech sa páči, tu sú letenky a všetko
ostatné, idete na konferenciu. Bolo to super. “Takže vzťahy sú neformálne?
„Komunikácia lekárov s predstaviteľmi firiem je každodenná a legitímna. Je na
priateľskej úrovni. Prvý bod zlomu nastáva, keď lekár začne predpisovať viac liekov v
snahe dosiahnuť čo najvyššie bonusy, a druhý, keď lekár jedného dňa povie:
Nechcem ísť na kongres, potrebujem peniaze. Okrem toho je tu veľké riziko,
prichádza to pomaly, nenápadne. Zrazu si uvedomíte, že všetky informácie, čo máte,
sú od firiem a vaše správanie je také, aké ho firmy chcú mať – čo najvyššia
preskripcia a pritom máte pocit, že tým konáte dobro pre pacienta. Ale to tak nie je.“
Chodil som na platené kongresy, často išlo o aktívnu účasť. Určitý čas som pôsobil
vo

výbore Európskej spoločnosti pediatrickej a neonatologickej intenzívnej

starostlivosti ako reprezentant Československa, takže som chodil na zasadania
výboru. Od roku 2004 som všetky ponuky odmietal. Ak som firmu oslovil, vždy to bolo
preto, aby som zabezpečil účasť na konferencii, alebo študijný pobyt pre mladých
kolegov. Vtedy to dáva zmysel.“ „Bol som v Baltimore, Stromstadte, vo Švajčiarsku,
Francúzsku, v Holandsku, bolo toho viac. Komerčne som prednášal pre firmu
Johnson a Johnson, v súčasnosti vediem klinický výskum pre firmu Purdue.“
„Potrebné sú, ak ide o aktívnu účasť - prezentáciu pracoviska a krajiny a ak sa
nadväzujú osobné kontakty so svetovými odborníkmi. Z týchto kontaktov môžu
vzniknúť pozvania špecialistov do našich nemocníc alebo naopak stážové pobyty v
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zahraničí. Žiaľ, väčšina účastí našich lekárov na medzinárodných akciách sú pasívne
a bez prínosu.“ „Peniaze na lieky, materiál a ich platy sú z jednej nádoby. Nemôžeme
dvíhať hlas a dokonca hroziť štrajkom, kým nemáme vyriešené straty, ktoré idú
priamo cez nás. Je to problém lekárov. Chce to zmenu myslenia a nezávislosť.
Predražené nákupy, politické nominácie riaditeľov, vpustenie obchodníckej loby do
riadenia, klientelistické správanie sa poisťovní je zase problém politickej garnitúry.
Obidve tieto obrovské diery do systému by sa mali odstraňovať naraz. „Do roku
2004, teda 28 rokov som sa venoval kritickým stavom u detí a bol som šťastný.
Potom sme založili Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici a stal som sa na tri
roky jej riaditeľom. Nazrel som na druhú stranu, kde sa zdravotníctvo chápe ako
možnosť ľahkého zbohatnutia a ľudia bez pridanej hodnoty majú veľké požiadavky.
Odvtedy už nie som šťastný človek. Na jednej strane vidím, ako sa lekári trápia, ako
sestry robia za žobračenky. No na druhej aj plytvanie a veľké úniky peňazí. Získal
som veľa skúseností. Občas ma prepadne zúfalstvo a chcem niečo spraviť. Keď nič
iné, aspoň problém pomenovať.“ „Situácia je neprehľadná. Režim príspevkovej
organizácie, striedanie zadlžovania a oddlžovania, časté striedanie manažmentov
nemocníc, politické nominácie a tlaky na klientelistické financovanie nemocníc
vytvárajú motivačne i organizačne nevhodné prostredie, v ktorom nie je možné dobre
gazdovať. Ak by toto všetko neexistovalo, dala by sa každá z týchto nemocníc riadiť
oveľa kvalitnejšie a bez zadlžovania. Podmienkou je však nulová tolerancia ku
korupcii.“. Ladislav Laho vyštudoval Lekársku fakultu UK, pôsobil v Rooseveltovej
nemocnici. Stál pri začiatkoch Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, v roku
2005 sa stal jej riaditeľom. Je členom organizačného výboru Banskobystrických
inšpirácií.

Škodcovia zdravia - Invázne rastliny
„Invázne druhy sú na území Slovenska nepôvodné druhy bol k nám dovezené za
rôznym účelom zvyčajne z amerického kontinentu, alebo z Ázie. Najčastejšie sa
doviezli ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali
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rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. V súčasnom období sa podľa platnej
legislatívy za invázne druhy rastlín na území Slovenskej republiky považujú
Pohánkovej japonský, pohánkovec český, pohánkovec sachalinský, boľševník,
netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská. Tie „oku lahodiace“
obrovské žlté plochy sú práve kvitnúce zlatobyle“, konštatuje RNDr. Janka Lefférsová
z odboru lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ) Banská Bystrica. Koniec augusta a s ním koniec prázdnin, hlásiaca sa jeseň
a paradoxne okolo našich príbytkov, ihrísk aj ciest stále kvitnúce, oku lahodiace žlté
more zlatobyľu. V súvislosti s touto rastlinou sa hovorí o inváznom (cudzom,
nepôvodnom) druhu. Invázne rastliny, medzi ktoré odborníci zaraďujú okrem
zlatobyle aj krídlatky, netýkavky, boľševníky, ale postupne aj pribúdajúce ostatné
invázne druhy, majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť
vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkam), alebo vytvárajú každoročne veľké
množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti
vytvárajú rozsiahle porasty na území Slovenska, najčastejšie popri vodných tokoch,
cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných
rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich masového rozšírenia významne
menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne
monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény, iné vyvolávajú rôzne kožné
poranenia. Invázne druhy rastlín môžu priamo ovplyvňovať aj ľudské zdravie.
Spôsobujú napríklad alergické kontaktné, či polinózne prejavy. Nepriame účinky
inváznych druhov na zdravie človeka vznikajú pri ich odstraňovaní v dôsledku
používania pesticídov, herbicídov a ich prieniku do vody či pôdy. Zlatobyle z
alergologického hľadiska patria do čeľade astrovitých, podobne ako najsilnejšie
alergény neskorého leta – palina a ambrózia. Zlatobyle majú síce vysokú produkciu
peľu, ale sú opelivé hmyzom, preto je ich peľ ťažší, lepivý a voľne v ovzduší sa
nevyskytuje vo vyšších koncentráciách. Treba však počítať s tým, že v blízkosti
súvislejších rastlinných porastov sa vyskytuje väčšie množstvo peľu, ktoré môže byť
rizikom pre senzitívne osoby. Navyše sa vyskytujú prípady, keď túto rastlinu nájdeme
aj v kytici z kvetinárstva. V štatistikách sa uvádza, že viac ako 15 percent alergikov
vykazuje zvýšenú citlivosť na peľ zlatobyle, dokonca sú známe aj kožné alergické
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prejavy po kontakte s touto rastlinou. Podľa RNDr. Lafférsovej je preto dôležitá
likvidácia porastov zlatobyle. „Vzhľadom na tvorbu veľkého množstva plodov a
semien a na ich prevažné rozširovanie sa pomocou vetra, je potrebné rastliny ničiť
pred vytvorením plodov. Najjednoduchšie odstraňovanie je mechanické, odporúča
sa ostrihať, orezať súkvetia, prípadne kosiť plochy s rastlinami pred rozkvitnutím.
Najúčinnejšie odstraňovanie spočíva vo vytrhaní rastlín zo zeme aj s koreňmi. V
prípade plošného výskytu je účinné skosenie pred zakvitnutím rastlín“ dodáva.
Celkové ročné náklady spojené s likvidáciou inváznych druhov , vrátane strát na
úrode, pasienkov, lesov ako aj environmentálne škody boli celosvetovo vyčíslené na
stovky miliárd dolárov. V tomto však nie je zahrnuté ocenenie vymierajúcich druhov,
straty biodiverzity či estetiky.
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VIII. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Návrh prvého komunitného centra
Jedným z problémov mesta Banská Bystrica je aktívny nedostatok bezpečných a
otvorených priestorov na stretávanie obyvateľov. To by mali v budúcnosti riešiť
komunitné centrá,
Odbor sociálnych vecí si preto stanovil dlhodobý cieľ: postupný vznik
komplexných komunitných centier (určených pre všetkých obyvateľov) v každej
mestskej časti. Ako krátkodobý cieľ určila vedúca tohto odboru, Mária Filipová,
predloženie hodnotenia a aktualizácie komunitného plánu mesta v mestskom
zastupiteľstve do konca roka 2011. A do 30. septembra 2011 by mal byť predložený
aj návrh prvého komunitného centra spolu s informáciami o jeho umiestnení,
financovaní a počiatočnom fungovaní.
Nedávno bol uskutočnený prieskum sociálneho kapitálu v rámci mesta Banská
Bystrica. „Viac-menej z tohto materiálu vyšlo, že najvypuklejšie a najpálčivejšie
problémy sú v Sásovej“, uviedla Mária Filipová. Práve preto bude mestská časť
Sásová, pravdepodobne prvou časťou, kde komunitné centrum vznikne. Mária
Filipová však dodáva: „Ale samozrejme, že to ešte bude podrobené podrobnejšiemu
prieskumu a na základe toho sa urobia definitívne závery.“ Do septembra bude
prebiehať príprava na realizáciu komunitného centra. Odbor sociálnych vecí bude
napríklad zisťovať, čo komunita chce a potrebuje, bude sa ju snažiť zapojiť do
budovania komunitného centra, aby od počiatku cítila, že nový priestor je o nej, pre
ňu a podľa nej. Úloha mesta je totiž pri zakladaní komunitného centra len z polovice
v réžii mesta. Druhá časť, ako aj fungovanie po založení, je už v rukách miestnej
komunity – samotných obyvateľov.
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Komunitné centrum Sásová
V zmysle uznesenia MsZ číslo

49/2007

z 15.5.2007

mestské zastupiteľstvo

schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na
roky 2007 - 2013 (skrátene PHSR). PHSR je strednodobý strategický dokument,
ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja (stratégiu) mesta Banská
Bystrica. Bol spracovaný na základe zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja, novelizovaného zákonom NR SR č. 351/2004 Z.z.
Na základe vyššie uvedeného uznesenia vznikol Akčný plán Mesta Banská
Bystrica na obdobie 2007-2013 a bolo prijaté Opatrenie 2.3.1.2 o Budovaní
komunitných centier. V zmysle tohto Opatrenia Mesto Banská Bystrica rozhodlo o
zriadení komunitného centra v Banskej Bystrici v mestskej časti Sásová.
Hoci myšlienke na zriadenie takéhoto typu komunitného centra predchádzala
prípravná fáza, v ktorej boli prijaté strategické dokumenty, ako už spomenutý Akčný
plán Mesta Banská Bystrica na obdobie 2007- 2013 a Komunitný plán mesta,
mesto Banská Bystrica sa začalo systematicky venovať problematike komunitného
rozvoja s konkrétnym

výstupným cieľom, ktorým bolo samotné zriadenie

komunitného centra od 1.4.2011, kedy zamestnalo 2 pracovníkov pre komunitný
rozvoj.
Komunitné centrum (ďalej len KC), je
obyvateľom

verejné

miesto,

ktoré

slúži

všetkým

najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová, kde žije 17 649

obyvateľov. Údaj o počte obyvateľov bol poskytnutý Matričným úradom ku dňu
13.4.2011. Poslaním KC je vytvoriť bezpečné, príjemné, čisté a priateľské
prostredie, centrum, ktoré podporuje vytváranie lepších podmienok pre život v
miestnej komunite. KC poskytuje skupinové vzdelávacie a voľno časové aktivity,
vytvára priestor pre ľudí, ktorí sa chcú realizovať pomocou aktivít a prácou v
komunite.
V KC vznikol priestor pre stretávanie sa občanov, ktorí dokážu lepšie adresovať
svoje predstavy o komunite a živote v nej, čo môže napomôcť budovaniu lepšej
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občianskej spoločnosti. Ďalej KC Sásová ponúka

služby

sociálnej

pomoci,

poradenstvo a informácie pre verejnosť. V KC Sásová momentálne pracujú 2
zamestnanci.
Zriaďovateľom KC je mesto Banská Bystrica.
Komunitné

centrum

od

samého

začiatku

spolupracuje

s

už existujúcimi

organizáciami pôsobiacimi v Sásovej a bude sa i naďalej usilovať o udržanie
tejto spolupráce v rámci partnerstva so všetkými organizáciami, ktoré poskytujú
príležitosti na zlepšenie kvality života obyvateľov Sásovej.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Adresa:
Vízia:

Vytvorenie

bezpečného,

otvoreného

priestoru

pre

všetkých

v rámci

komunitného centra na sídlisku Sásová. V budúcnosti by sme radi otvorili kafetériu, v
priestoroch komunitného centra, kde budú mať prístup všetci obyvatelia sídliska.
Intervencia a prevencia. Predchádzanie tzv. patologických javov. Hoci sa práca
spojená s komunitou zameriava skôr na identifikáciu problému v komunite a na jeho
riešenie, v prvom rade pracuje s potenciálom komunity, ktorý sa snažíme využiť.
Napríklad, 1:1 stretnutia s mladými ľuďmi, zabezpečenie priestoru a odborného
dohľadu v rámci pravidelných stretnutí miestnych obyvateľov.
Zlepšenie kvality života obyvateľov na sídlisku Sásová. Metodicky vytvárať vhodné
podmienky pre poskytovanie odborných, vzdelávacích, rekreačných a kultúrnych
aktivít, čím môžeme prispieť k zvyšovaniu životnej úrovne miestnej komunity.
Intergeneračné aktivity. Cieľom týchto aktivít je prevencia prehlbovania sociálnej
exklúzie medzi občanmi, kde sú seniori a mladí ľudia v súčasnej dobe klasifikovaný
ako najzraniteľnejšia skupina občanov.
Aplikácia odborných vedomostí a skúseností do praxe pri práci s komunitou, či
jednotlivcom.
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Sociálne zariadenia v Banskej Bystrici
Domovy:
1/ DD a DSS, Horná
2/ DD a DSS, SENIUM, Jilemnického
3/ DSS KOMPA, 29. Augusta
4/ DSS, PRAMEŇ, Dolná Strieborná
Dopravné pre seniorov
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola s nevôľou sledoval medializované
prípady, kedy revízori pokutovali seniorov nad 70 rokov, ktorí si v prostriedkoch
banskobystrickej MHD nezakúpili evidenčný cestovný lístok v hodnote 0,01 euro.
Represívne konanie revízorov voči cestujúcim v tejto vekovej kategórii považuje za
príliš tvrdé a neprimerané. Prísne pokuty voči seniorom bez evidenčného cestovného
lístka sa nepozdávali primátorovi Petrovi Gogolovi a preto „Oslovil som preto
predsedu predstavenstva DPM BB, a.s., a člen predstavenstva SAD Zvolen Adriána
Polónyho, telefonicky som kontaktoval aj riaditeľa DPM BB, a.s., Miroslava Snopka.
Požiadal som ich, aby vydali inštrukcie, podľa ktorých budú revízori voči seniorom
postupovať citlivo, so snahou vyhnúť sa tvrdej represii“, konštatuje primátor Peter
Gogola. Zároveň dodal, že podľa informácií od dopravcov, od zavedenia
evidenčného cestovného (1. júl 2011) zistili revízori doteraz 40 prípadov, kedy si
seniori nad 70 rokov nezakúpili evidenčný cestovný lístok, pričom pokutu udelili
revízori v troch prípadoch. Všetkým trom cestujúcim budú peniaze vrátené.
Povinnosťou cestujúceho v MHD je zakúpiť si príslušný cestovný lístok a rešpektovať
prepravný poriadok. V prípade novinky, akou je zavedenie evidenčného cestovného
pre osoby nad 70 rokov však budú revízori do konca augusta 2011 uprednostňovať
skôr ústny pohovor a upozorňovanie cestujúcich pred uložením pokuty. Zmeny v
tarifách cestovného v banskobystrickej MHD platia od začiatku júla t.r. Pre
cestujúcich občanov nad 70 rokov veku stanovuje cenový výmer cestovné vo výške
jeden cent. Nutnosť zaviesť evidenčné cestovné bolo motivované potrebou zreálniť
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štatistiky o počte cestujúcich, resp., vyťaženosti konkrétnych liniek. Presnosť
podkladov a ukazovateľov o počte cestujúcich ovplyvňuje následne nastavenie trás
liniek MHD a v neposlednom rade aj ich financovanie

Správa o činnosti OSKI MsÚ
Zo Správy o činnosti oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ za rok 2011 do
kroniky uvádzame:
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici ( ďalej len OSKI ) v
roku 2011 poskytovalo obyvateľom s trvalým pobytom v Banskej Bystrici jednorázové
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky pre obyvateľa BB na preklenutie
vzniknutej situácie na základe individuálneho prešetrenia každej jednej žiadosti.
Šetrením v domácnosti sa verifikuje opodstatnenosti poskytnutia jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi ( ďalej len JDHN), ktorá môže mať formu finančnú alebo vecnú ( vo
forme poukazu na nákup). Poskytuje sa tak jednotlivcom ako aj rodinám s deťmi,
ktorí majú trvalé bydlisko na území mesta Banská Bystrica.
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytla v roku 2011 nasledovne:
Tabuľka č.1: Prehľad poskytnutých JDHN pre rodiny s deťmi v roku 2011:
Počet žiadostí o
JDvHN celkom:
34 (rodín)

Priznané

Počet
žiadateľo
v celkom

Počet
maloletýc
h detí v
rodinách
žiadateľo
v

Počet
klientov,
ktorí sa
zamestnan
li

Počet
klientov,
ktorí si
zvýšili
komunikač
né
zručnosti

Počet
zmotivovaný
ch klientov,
ktorí sa
rozhodli pre
rekvalifikačn
ý kurz

30

41

1

2

1

Neprizna
né

4
rodinám

18
rodinám

Dôvod nepriznania JDvHN:
283

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Rodina nespĺňala podmienky:

8

Rodina nespolupracovala:

10

JDvHN bola priznaná 4 rodinám, v celkovej výške 340,- € vecnou formou

Tabuľka č.2 : Prehľad poskytnutých JDHN pre jednotlivcov (samostatne žijúce osoby
bez maloletých detí) v roku 2011
Počet žiadostí

Celková suma

JDvHN pre
jednotlivca

44

486

Vecná dávka

22

456

Peňažná dávka

1

30

Zamietnutých

21

Poznámka

z toho 4 x 16,50 €
pomoc pri vybavovaní
dokladov totožnosti
(OP)

OSKI okrem jednorázových dávok v hmotnej núdzi poskytuje aj mimoriadne
dávky občanom (Ďalej len MDO), ktorých príjem nie je vyšší ako 1-násobok súm
životného minima jednotlivca alebo spoločne posudzovaných osôb. V roku sa
poskytla pomoc v obidvoch kategóriach vo výške 1863 €.
Tabuľka č.3 : Prehľad poskytnutých Mimoriadna dávka pre jednotlivca v roku 2011
Počet žiadostí o MD
celkom: 5
Priznané

Nepriznané

3

2

Počet
žiadateľov
celkom

Dôvod žiadosti
úmrtie v rodine

Dôvod žiadosti
nepriaznivá
sociálna situácia

5

1

2

MDO pre jednotlivcov bola priznaná 3 osobám, vo výške 900 € formou finančnou a
33 € formou vecnou
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Tabuľka č.4 : Prehľad poskytnutých Mimoriadna dávka pre rodiny s deťmi v roku
2011
Počet žiadostí o MD
celkom: 5 rodín
Priznané

Nepriznané

3

2

Počet
žiadateľov
celkom

Počet
nezaopatrených
detí

Dôvod žiadosti
nepriaznivá sociálna
situácia

5

6

3

Dôvod nepriznania MDO:
Rodina nespĺňala podmienky:

1

Rodina zrušila žiadosť

1

MDO pre rodiny s deťmi bola priznaná 3 rodinám, vo výške 930 € formou finančnou.
Okrem týchto dvoch foriem pomoci obyvateľom OSKI v roku 2011 poskytovalo aj
materiálnu pomoc tým najbiednejším vo forme poskytnutia stravy a to 98 osobám pre
ktorých bolo vydaných 412 sáčkových polievok. Tieto komodity sa vydávajú takým
osobám, ktoré si vybavujú štátom garantované dávky v hmotnej núdzi a v dobe
požiadania nemali žiaden príjem alebo osobám, ktoré sa náhle ocitli v núdzi
(okradnutie, zvýšené výdavky a pod.)
OSKI v roku 2011 realizovalo v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v
znení zmien a doplnkov zabezpečoval pohreb pre občana, ktorý zomrel na území
mesta a nemá ho kto pochovať,

pre 7 zomrelých, čo predstavovalo výdavok z

rozpočtu mesta vo výške 1461 €. V porovnaní s rokom 2010 sa počet pohrebov
zvýšil o 3 nebožtíkov a o sumu 290 €.
V rámci schválenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č.
9/2009 – Štipendijný fond A.Hanzlíka – OSKI posudzuje splnenie podmienok daných
týmto nariadením a svoje stanovisko o splnení resp. nesplnení podmienky príjmu
žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, kompetentnému Odboru školstva MsÚ. V
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roku 2011 bolo na OSKI odstúpené z Odboru školstva MsÚ na posúdenie celkovo 8
žiadostí o štipendium.
OSKI v roku 2011 v rámci súčinnosti s orgánmi štátnej a verejnej správy (Okresné
súdy, Úrady práce sociálnych vecí a rodiny – ďalej len ÚPSVaR, a iné inštitúcie a
organizácie) prešetrili, vypracovali a zaslali žiadateľom.

Tabuľka č.5: Prehľad správ poskytovaných v rámci súčinnosti s inými organizáciami
Oblasť

počet dožiadaní

počet týkajúcich sa osôb

Správa o povesti bežná

459

648

Správa o povesti ÚPSVaR

128

193

Správa o nesvojprávnych

104

104

Iné

52

52

Správa o povesti pre silové zložky
(PZ, prokuratúra a pod.)

876

876

Štátne občianstva - vyjadrenia

8

8

Potvrdenie OSP

145

145

( oslobodenie od súdnych poplatkov)
Od roku 2008 sa OSKI venuje v rámci poradenstva klientom v novej forme sociálnej
práce pomocou Klientských hárkov a stanovenia postupných krokov smerujúcich k
riešeniu ich problému alebo potrieb. Individuálnou prácou s klientom a nastavovaním
postupnosti krokov má možnosť klient za predpokladu spolupráce svojimi silami za
asistencie sociálneho pracovníka meniť svoj sociálny status. V rámci tejto formy
sociálnej práce sa využívajú motivačné činitele ako možnosť poskytnutia JDHN alebo
mimoriadnej dávky občanovi, ktoré zabezpečujú buď získanie osvedčenia (VP,
zváračský, SBS a pod.), ktoré následne zvyšujú šancu klienta zamestnať sa.
Výhodou sociálnej politiky mesta Banská Bystrica je dlhodobo budovaný systém
prepojenia sociálnej a bytovej politiky, ktorého postupnosť od nízkoprahových foriem
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ubytovania smeruje k forme bývania, kedy klient už nie je odkázaný na poradenstvo
a služby poskytované sociálnym odborom. Tento systém zabezpečuje aspoň
čiastočnú dynamiku v rámci sietí zariadení krízovej intervencie ( ďalej len KI ) a
možnosťou bývania v Režimovom bývaní a následne nájomnom bývaní za
predpokladu splnenia stanovených kritérií a postupov.

3. Bytová politika
V polovici roku 2010 bola agenda bývania znovu pričlenená k OSKI a tak zanikol
Referát bývania a včlenil sa späť do pôsobnosti oddelenia
Nájomné byty ŠFRB
Tabuľka č.6:Kompletné žiadosti o nájomné byty - ŠFRB podľa izbovitosti zaradené
v zozname uchádzačov
k 31.12.2009

k 31.12.2010

k 31.12.2011

Garsonky

15

8

9

Jednoizbové byty

118

97

65

Dvojizbové byty

142

133

103

Trojizbové byty

42

37

27

Śtvorizbové byty

1

-

1

318

275

205

SPOLU

Zdroj: Odbor sociálnych vecí, Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

Tabuľka č.7:Stav vybavenie žiadostí o nájomné byty postavené s podporou ŠFRB
ROK

2006

2007

2008 2009 2010 2011

Počet prijatých žiadostí

228

251

207

106

110

92

Počet evidovaných kompletizovaných
žiadostí, spĺňajúcich kritéria v zmysle
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aktuálneho VZN49

49

127

109

50

39

56

10

11

11

7

10

10

Počet nekompletných, neaktuálnych
žiadostí

106

101

87

49

61

24

Kladne vybavené žiadosti – prenájom
bytu

63

21

9

5

3

2

Počet vyradených žiadostí, nespĺňajúcich
podmienky (vysoký - nízky príjem, dlh
voči Mestu Banská Bystrica

Zdroj: Odbor sociálnych vecí – Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie, MsÚ B.
Bystrica
BYTY : Internátna 12, Banská Bystrica
Z dôvodu zmeny posudzovania žiadostí o nájomné byty na Internátnej 12, Banská
Bystrica v zmysle platného VZN č. 10/2011 od 15.10.2011 boli preposúdené všetky
žiadosti v štyroch kategóriách A, B, C, D.

Zásadnou podmienkou na zaradenie

žiadateľa do zoznamu uchádzačov sa stal príjem žiadateľa, ktorý musí byť minimálne
na úrovni aktuálne platného životného minima spoločne posudzovaných osôb. Po
splnení nových podmienok bolo 17 žiadostí zaradených do kategórií A, B a 50
žiadostí bolo úplne vyradených z evidencie uchádzačov.
Na základe uvoľnenia dvoch nájomných bytov na Internátnej 12, Banská Bystrica
počas roka 2011 boli tieto obsadené v zmysle VZN č. 06/2010 priamo klientmi
zariadenia Kotva. Táto možnosť po prijatí nového VZN č. 10/2011 zanikla

Tabuľka č.8: Žiadosti o nájomné byty na Internátnej ul. 12, Banská Bystrica k
14.10.2011
Kategória žiadateľov

Počet
kompletných
žiadostí

Kategória A - mladí dospelí vyrastajúci v DeD

0

Kategória B - rodiny s deťmi, kde aspoň jeden člen

13
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pracuje
Kategória C - rodiny s deťmi poberajúce dávky v hmotnej
núdzi

37

Kategória D -samostatne žijúce osoby a bezdetní
manželia

17

SPOLU

67
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IX – ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA
Banská Bystrica má pre pestovanie športu v letnom i zimnom období výborné
podmienky. Okolie Banskej Bystrice: Banská Bystrica, Badín, Brusno, Harmanec,
Horná a Dolná Mičiná, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Riečka, Selce,
Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov, Úľanka, Vlkanová sú nádhernými
turistickými destináciami.
Občania a hostia mesta majú na plavecký šport a relaxáciu k dispozícii Plážové
kúpalisko, termálne kúpalisko, krytý bazén na Štiavničkách - Banská Bystrica.
Plážové kúpalisko, termálne kúpalisko, krytý bazén na Štiavničkách . člnky a vodné
bicykle na prírodnom jazere s rozlohou 2,5 ha, 50 m olympijský plavecký bazén ( I )
27°C,50 m plavecký bazén napúšťaný vodou z minerálneho prameňa 25°C,
relaxačný bazén ( L ) s dvomi tobogánmi o dĺžkach 60 m, 26°C, detský relaxačný
bazén ( Z ) s detským 5 m tobogánom a šmýkačkami 29°C, detský ( Baby ) bazén
pre 1 - 4 ročné deti k dispozícii lehátka a slnečníky 30°C, 2 tobogány s dĺžkou 60 m
(bez poplatku - GRATIS), šmýkačky, preliezačky a detské ihrisko, 3 ihriská na
plážový volejbal (bez poplatku - GRATIS), bohatý výber občerstvenia, teplá i studená
kuchyňa, parkovisko a kapacitou 250 motorových vozidiel.

AQUALAND Banská Bystrica ponúkalo:
- člnky a vodné bicykle na prírodnom jazere s rozlohou 2,5 ha
- 50 m olympijský plavecký bazén ( I ) 27°C
- 50 m plavecký bazén napúšťaný vodou z minerálneho prameňa 25°C
- relaxačný bazén ( L ) s dvomi tobogánmi o dĺžkach 60 m, 26°C
- detský relaxačný bazén ( Z ) s detským 5 m tobogánom a šmýkačkami 29°C
- detský bazén pre 1 - 8 ročné deti napúšťaný vodou z minerálneho prameňa 27°C
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- detský ( Baby ) bazén pre 1 - 4 ročné deti k dispozícii lehátka a slnečníky 30°C
- 2 tobogány s dĺžkou 60 m (bez poplatku - GRATIS)
- šmýkačky, preliezačky a detské ihrisko
- 3 ihriská na plážový volejbal (bez poplatku - GRATIS)
- ihrisko na malý futbal, nohejbal, stolnotenisové stoly
- bohatý výber občerstvenia, teplá i studená kuchyňa
- parkovisko a kapacitou 250 motorových vozidiel
Lyžiarske strediská
Lyžiarske stredisko Šachtičky, okr. Banská Bystrica
Malachov - lyžiarske stredisko Medvedica
PARK SNOW Donovaly
Ski centrum Kordíky
Ski Lift s.r.o. Králiky
Ski Turecká - Krížna
Šport centrum Selce - Čachovo
ŠPORT HOTEL*** Donovaly
CHATA LUBETHA Ľubietová

Športové strediská
Aerobic centrum VEKA
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AEROBIK - Fončorda
AEROBIK - Sásová
Body Gym
Firegym
FITARÉNA
Fitnescentrum Fitland
FITNESS CENTRUM
FITSTUDIO HIT - fitness, aerobic, e-shop
Galaxy bowling centrum
Jazdecký klub ARLETA
Klub Squash 2000
Motokárová hala - BB GO Kart
Paintball - game
Paintball - Land
Relax Centrum
Spindoor Bike
Tanečná škola Element
Tanečná škola K-Dance
TENISIA a.s. "PARK"
TENISIA a.s. MÝTO
Tenisová škola - Mgr. Stanislav Cholvád
Tenisové kurty - Areál Univerzity M. Bela Sásová
Športová hala Badín
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Športový areál Rudohorská

Štadióny
Zimný štadión
Športové haly
AEROBIK - Fončorda
AEROBIK - Sásová
FITARÉNA
Galaxy bowling centrum
Motokárová hala - BB GO Kart
Spindoor Bike
TENISIA a.s. MÝTO
Tenisová škola - Mgr. Stanislav Cholvád
Športová hala Badín

AEROBIK - Fončorda
AEROBIK - Sásová
Body Gym
Firegym
FITARÉNA
Fitnescentrum Fitland
FITNESS CENTRUM
FITSTUDIO HIT - fitness, aerobic, e-shop
293

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

Galaxy bowling centrum
Jazdecký klub ARLETA
Klub Squash 2000
Motokárová hala - BB GO Kart
Paintball - game
Paintball-Land
Relax Centrum
Spindoor Bike
Tanečná škola Element
Tanečná škola K-Dance
TENISIA a.s. "PARK"
TENISIA a.s. MÝTO
Tenisová škola - Mgr. Stanislav Cholvád
Tenisové kurty - Areál Univerzity M. Bela Sásová
Športová hala Badín
Športový areál Rudohorská

Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2010
V Radnici oceňovali najúspešnejších športovcov
Radničná Cikkerova sieň bola v stredu 15. februára 2012 dejiskom slávnostného
udeľovania cien najlepším banskobystrickým športovcom za rok 2011. Z návrhov,
ktoré mohli občania a športové kluby v Banskej Bystrici posielať do 13. januára 2012,
vybralo Oddelenie športu mesta Banská Bystrica spolu s primátorom Petrom
Gogolom 18 víťazných jednotlivcov a 2 kolektívy.
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Individuálne i kolektívne ocenenia boli rozdelené do deviatich hlavných skupín, ktoré
sa nasledovne kategorizovali na základe ďalších kritérií (olympijské/neolympijské
športy, juniori/seniori).
V kategórii juniori – olympijské športy boli ocenení štyria jednotlivci. V disciplíne
atletika – chôdza získala cenu Katarína Strmeňová, ktorá je niekoľkonásobná
majsterka Slovenska v chôdzi a minulý rok sa na Majstrovstvách Európy juniorov v
Talline (10 km chôdza) umiestnila na 5. mieste. Ďalšou ocenenou bola biatlonistka
Nikola Hurajtová – cenu získala za 10. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v
Novom Meste na Morave. V juniorskej kategórii zvíťazil aj plavec Andrej Brozman.
Spomedzi množstva jeho úspechov za rok 2011, možno spomenúť 1. miesto na
Majstrovstvách Slovenska (50 a 100 metrov voľný spôsob) a kompletné zbierky
medailí na medzinárodných mítingoch v Poľsku a Maďarsku. Posledným oceneným
sa stal Pavol Bielik v športovej disciplíne golf. V minulom roku dokázal uspieť v
juniorskej konkurencii a stal sa absolútnym víťazom na Majstrovstvách Slovenska
juniorov na Táloch.
V kategórii juniori/neolympijské športy získali ocenenia speed badmintonistka Terézia
Gibalová za 1. miesto v medzinárodnom svetovom rebríčku v kategórii dievčat do 14
rokov a kickboxer Zsolt Osaďan, ktorý sa vo svojej disciplíne stal majstrom
Slovenska (semi a light contact) a vicemajstrom Európy (light contact).
Olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová opäť dominovala v kategórii
seniori/olympijské športy. Členka Dukly Banská Bystrica v roku 2011 zvíťazila na
stíhacích pretekoch v Osle a zo Svetového pohára Anterselva si odniesla striebornú
medailu. Cenu si prebrala aj Alena Procházková, ktorá Banskú Bystricu úspešne
reprezentovala v športovej disciplíne beh na lyžiach. Stala sa víťazkou Svetovej
zimnej univerziády

v kategóriách šprint, skeit, pursuit a team šprint. Tretím

oceneným bol biatlonista Matej Kazár – na Svetovej zimnej univerziáde Erzurum si
vo vytrvalostných pretekoch vybojoval bronzovú medailu. Víťazstvom v seniorskej
kategórii sa môže pýšiť aj džudista Milan Randl. Z jeho početných úspechov za rok
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2011 nemožno opomenúť jednu zlatú a tri bronzové priečky na Svetovom pohári v
džude.
Seniorská kategória neolympijských športov mala tento rok troch víťazov. Jej jedinou
ženskou zástupkyňou bola fitneska Eva Martinková, ktorej rok 2011 okrem iných
ocenení, priniesol aj absolútny triumf na Majstrovstvách sveta 2011 vo Viedni a na
Majstrovstvách sveta profesionálov 2011 v Brusne. Dve prvé miesta obsadila aj na
prestížnej súťaži v americkom Las Vegas. Cenu z rúk primátora si za minuloročné
úspechy prevzal

Roman Reištetter, ktorý Banskú Bystricu

reprezentuje

v

netradičných športových disciplínach skijoring a bikejoring. V prvej disciplíne sa stal
majstrom Európy a vicemajstrom sveta, v bikejoringu pretavil svoje úspechy do
absolútnych víťazstiev na Majstrovstvách Slovenska, Európy aj sveta. Tretí víťaz
tejto kategórie, karatista

Klaudio Farmadin, bol ocenený za 3. miesto na

Majstrovstvách sveta Carrara a dve prvé miesta na Majstrovstvách Európy v
Barcelone.
Za rok 2011 získal cenu v kategórii telesne postihnutý športovec, Tomáš Král. Mesto
Banská Bystrica úspešne reprezentoval v boccie, čo je špeciálna športová disciplína
určená pre telesne postihnutých športovcov. Na Európskom pohári Hamar v Nórsku
sa umiestnil na 3. mieste a v celosvetovom rebríčku skončil ako šiesty v poradí.
Svojho víťaza má aj kategória talent roka. Len 9-ročný šachista Filip Haring napriek
svojmu mladému veku dokázal uspieť na Majstrovstvách sveta v bulharskej Albane
(8. miesto), aj na Majstrovstvách Slovenska (2. miesto). V sezóne 2011/2012
nastupuje pravidelne v 2. Lige dospelých.
Kategória športovci, tréneri a funkcionári má za minulý rok troch ocenených. Za
celoživotný prínos v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí
získala cenu majsterka športu Ľudmila Pěčová - Chmelíková. Sedemnásobná
majsterka ČSSR v basketbale a vicemajsterka Európy za rok 1974 reprezentovala
Banskú Bystricu na Olympijských hrách 1976 v Montreale (4. miesto) a rovnako v
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basketbalovej

reprezentácie

získala

5.

miesto

na

Majstrovstvách sveta v Kolumbii (1975).
Pri príležitosti životného jubilea 70. rokov sa najlepším športovcom za rok 2011 stal
aj futbalový rozhodca a funkcionár Vladimír Lehoťan. Do banskobystrickej športovej
histórie sa zapísal ako delegát futbalových súťaží, dlhoročný predseda Oblastného
futbalového zväzu v Banskej Bystrici, predseda komisie delegátov SsFZ a člen Rady
Slovenského futbalového zväzu.
Za celoživotné výsledky vo vedeckej i športovej činnosti si ocenenie prevzala
československá

horolezkyňa

Oľga

Zibrinová.

Majsterka

športu,

geofyzička,

astronómka, pedagogička a prvá riaditeľka banskobystrickej Hvezdárne sa výrazne
zaslúžila o rozvoj športu a propagáciu mesta v zahraničí. Športová funkcionárka a
poslankyňa ponovembrového Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici nedávno
oslávila významné životné jubileum 80 rokov.
Primátor odovzdal ceny dvom športovým kolektívom. V kategórii športové kolektívy
juniorské – olympijské športy zvíťazil Basketbalový klub UMB 08 Banská
Bystrica. Mladé hráčky pod vedením trénera Miroslava Michálika sa v minulom roku
tešili zo zisku štvrtého titulu Majstra Slovenska v rade a 3. miesta MKB Cup 2011 v
Budapešti. Päť banskobystrických hráčok bolo zaradených do All Star tímu
Majstrovstiev Slovenska. Posledným oceneným víťazom večera sa stal hokejový klub
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA, ktorý dominoval v kategórii športové kolektívy
seniorské – olympijské športy. V roku 2011 získali banskobystrickí hokejisti v
hokejovej Extralige tretie miesto.

Mesto Banská Bystrica spolupracuje a podporuje činnosť klubov na území
mesta.
HC ’05 Banská Bystrica
FK Dukla Banská Bystrica
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Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica
ŠK Kremnička
MFK Banská Bystrica
ŠKP Banská Bystrica
UMB 08 Banská Bystrica
Športový klub DRÁČIK
športový klub kickboxu v Banskej Bystrici
športový klub Kartík BB
TC Dixon Tenisia BB
Bedmintonový klub BKLOKYBB

Dotácie, ktoré mesto Banská Bystrica poskytlo v roku 2011 na rozvoj športu
500.00 €

OZ Biela Stopa SNP, BB 11. ročník pretekov Merida Zelená stopa SNP

200.00 €

Kynologická záchranárska brigáda, BB Memoriál O. Kráľovej vo výkone
záchranárskych psov, Majstrovstvá SR s medzinárodnou účasťou

200.00 €

Auto Model Klub BB Činnosť klubu (prenájom, ceny, technickoorganizačné zabezpečenie podujatí)

500.00 €

Šachový klub TH Junior BB Činnosť klubu, podpora šachových podujatí

100.00 €

Klub slovenských turistov Lokomotíva BB Stretnutie turistov v sedle Tri

kríže
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3 320.00 € BK UMB 08 BB Činnosť klubu, prenájom telocviční, technickoorganizačné zabezpečenie zápasov, doprava, ubytovanie, strava
150.00 €

Karate klub S.B.A. BB Podpora športových podujatí v karate (mládeže a

seniorov)
600.00 €

Plavecký oddiel KTV UMB BB Medzinárodné plavecké preteky

3 320.00 € Basket BB – OZ Celoslovenské súťaže mládeže, oblastné súťaže
minibasketbalisti, prípravky
1 650.00 €

VŠC Dukla BB Banskobystrická latka 2011:

1 650.00 €

ŠKP BB Činnosť klubu, súťaže MTZ pre oddiely strelecký, karate,

kickbox, lyžiarsky, judo
300.00 €

ŠK Benecol BB 18. ročník medzinárodného halového turnaja žiakov vo

futbale O pohár J. Vengloša
200.00 €

Tenisový

zabezpečenie 300.00 €
300.00 €

klub

TENNIS

FUN

BB

Činnosť

klubu,

materiálne

TJ ŠK Sokol Jakub Činnosť klubu

ŠK UMB BB - Karate klub – Pohár SNP v karate s medzinárodnou

účasťou
Atletický klub – činnosť klubu, súťaže 1 000.00 €
500.00 €

Gymnastický klub UMB – činnosť klubu, materiálno- technické

zabezpečenie
300.00 €

Cyklistický klub BB Činnosť klubu - doprava, ubytovanie, propagácia,

technicko-organizačné zabezpečenie
700.00 €

Mestská únia malého futbalu BB Činnosť klubu – prenájom ihrísk

200.00 €

Hasičské združenie Florián BB Materiálno-technické a organizačné

zabezpečenie podujatia TFA Slovakia 2011
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FK Dukla BB Činnosť klubu, realizácia sústredení, turnajov a súťaží

mládeže 3
500.00 €

FIRE GYM, BB Činnosť klubu , súťaže, podujatie Profilga Muay Thai XI.

500.00 €

FK Šalková Činnosť klubu

300.00 €

TC DIXON TENISIA Celoslovenský tenisový turnaj o Pohár primátora

mesta BB
200.00 €

LO KY BB n.o. Bedminton – šport pre všetkých

300.00 €

Banskobystrická

hokejbalová

únia

Organizovanie

mestských

hokejbalových líg, príprava reprezentácie
1000.00 €

FK JUPIE BB – Podlavice Činnosť futbalového klubu, súťaže v

mládežníckych kategóriách

Športové podujatia v meste Banská Bystrica
Streetball Tour 2011
V sobotu 2. júla 2011vyvrcholil 6. ročník Streetball Tour organizovaný ako
Majstrovstvá Slovenska v streetballe finálovým turnajom v Banskej Bystrici. V
metropole stredného Slovenska na hornom parkovisku Europa Shopping Center
privítali organizátori v 7 kategóriách celkovo 72 tímov, ktorých súboje rozhodli o
aktuálnych majstroch Slovenska a celkových víťazoch Streetball Tour 2011.
V najsledovanejšej hlavnej mužskej Precol kategórii titul majstrov Slovenska obhájili
minuloroční víťazi

z „Letného

Vánku“, ktorí v priamom súboji zdolali

v

banskobystrickom finále lídra priebežného poradia „Čistiaci prostriedok“. „Letný
Vánok“ si okrem obhajoby prvenstva pripísal na svoje konto aj prize money vo výške
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555 Eur a priamy postup na septembrové majstrovstvá sveta v Moskve.

Výsledky Streetball Tour – Banská Bystrica
Kategória Nadácie Slovenskej sporiteľne MINI STREET ZŠ (žiaci a žiačky ZŠ ročník
narodenia 1999 a mladší):
1. 1+1=3
2. Lollypops
3. Žiarski draci
Kategória Zober loptu, nie drogy MIX ZŠ (žiaci a žiačky ZŠ ročník narodenia 1996 a
mladší):
1. Daewoo Team
2. Do trojice všetko dobré
3. Bambusové Výhonky
Kategória Streetsportline JUNIORI (chlapci ročník narodenia 1992 a mladší):
1. Tak určite
2. Mrzne hrozne v Brezne
3. BS Power
Kategória Basketland OPEN MIX (voľná mix kategória):

1. Suprovie Sliepatá
2. Chivava z bufetu Mašla
3. Blízko Hrušky
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Kategória Koratex OPEN FUN (fun kategória):

1. Basket BB
2. Old School
3. baloncesto

Kategória Koratex OLD YOUNG (pre rodinných príslušníkov):

1. big little joe
2. 1439
3. AXIS Team
Kategória Precol MUŽI:
1. Letný Vánok
2. Čistiaci prostriedok
3. Stará škola

SPALDING 3 pts shooting – Miroslav Ciho, finalisti: Tomáš Vavro, Tomáš Tapušík
PLANETSPORT FT shooting – Adam Richardson, finalistka: Jana Matejčíková

18. ročník medzinárodného halového výškarského mítingu ESC high jump
18. ročník medzinárodného halového výškarského mítingu ESC high jump 2011, po
starom – Banskobystrická latka, 8.2.2011 opäť ovládol športovú halu na Štiavničkách
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v Banskej Bystrici. Banskobystrické podujatie malo v predvečer, 7. februára o 16:00
aj sprievodné akcie v podobe exhibičného skákania v obchodnom centre Europa
a po ňom následnej autogramiáde. K dispozícii boli aj lístky za 7 eur, tie bolo možné
okrem toho kúpiť aj na sekretariáte VŠC Dukla na Hutnej ulici. Ako prezradil Ľubomír
Roško, šéf organizačného tímu podujatia, príprava podujatia bola dôkladná.
Samotný míting sa začal 8.2., v stredu o 17:00. Ako prvé skákali výškarky, následne
o 18:30 zasa muži. Z podujatia odvysielala STV hodinový záznam v stredu 8. 2. na
Dvojke od 22.15 h.
Súťaž žien bola až prekvapujúco napínavá. V závere sa vďaka favoritkám – Ruske
Školinovej a Talianke Di Martinovej podarilo prekonať sezónne rekordy. Víťazkou sa
stala práve druhá menovaná Talianka pred Školinovou a treťou – Chorvátkou Annou
Šimičovou. Do súťaže mužov vstupovali organizátori s množstvom očakávaní. Prvým
bola kvalifikácia slovenského reprezentanta Petra Horáka na Majstrovstvá Európy,
ktoré sa budú v tomto roku konať v Paríži. Na radosť banskobystrickej tribúny sa mu
to preskočením latky vo výške 226 centimetrov aj podarilo a predstaví sa tak medzi
elitou. Najväčší súboj sa však mal odohrať medzi Američanom Jessem Williamsom a
Rusom Ivanom Uchovom, čo sa aj naplnilo a druhý menovaný vyrovnal svoj a
zároveň aj svetový výkon roka, ktorý je tiež jeho minuloročným rekordom
banskobystrického mítingu – 238 centimetrov. Vďaka tomu zvíťazil a latku si nastavil
na magických a nový svetový rekord znamenajúcich 244 centimetrov. Snáď len
závan vetríka však nakoniec rozhodol, že ESC high jump si ešte na svetový rekord
bude musieť počkať. Hlavný lákadlom tohtoročného výškarského stredajšieho
mítingu ESC high jump bola v jej 18. ročníku súťaž mužov, ktorá sľubovala
atakovanie svetového rekordu v podaní Rusa Ivana Uchova.
“Míting bude definitívne s kvalitnou štartovnou listinou. Podarilo sa dotiahnuť štart
Ivana Uchova a samozrejme aj olympijskej víťazky Belgičanky Tii Hellebautovej.
Máme 14 mužov a 10 žien, kvalitnú aj slovenskú účasť medzi mužmi, takže verím, že
diváci sa majú tak ako každý rok na čo tešiť,” informoval manažér Alfons Juck.
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Jesse Williams je prvým americkým výškarom po 20 rokoch, ktorý minulý rok v Kórei
získal titul majstra sveta. Na Banskú Bystricu má dobré spomienky, zúčastnil sa
štyroch ročníkov a halový osobný rekord má práve z tadeto. “Vždy sa mi tu veľmi
darilo, preto sa teším. Trochu som bol chorý, ale momentálne sa cítim o dosť lepšie a
dúfam, že zajtra podám veľmi dobrý výkon,” povedal na úvod americký reprezentant.
Okrem pôvodne avizovaného Petra Horáka sme v nej mali zastúpenie aj v osobe
víťaza dnešnej Latky piatich miest – národnej súťaže, ktorá prebiehala počas dňa v
športovej hale – Lukáša Beera a ďalším Slovákom, s aktuálnym rekordom na úrovni
218 cm, bol Michal Ďurkáč. Zo štrnásťčlenného štartového poľa preskakovala
úvodnú výšku 210 centimetrov rovná polovica, ktorá si s ňou bez problémov poradila.
Prvé drobné problémy nastali na výške 215 centimetrov, ktoré na prvýkrát
neprekonali práve spomenutí dvaja slovenskí reprezentanti Beer a Ďurkáč, ale na
druhý pokus si s ňou poradili. Naopak dve najväčšie hviezdy mítingu – Američan
Jesse Williams a Rus Ivan Uchov úvodné výšky vynechali. Na 220 cm prekvapil
určite úspechom Slovák Ďurkáč, ale svoj sezónny rekord vyrovnal aj známejší
reprezentant Slovenska Peter Horák. Túto výšku si už vyskúšal aj najväčší favorit
Ivan Uchov a prekonal ju s takým prehľadom, že divákov poriadne navnadil na ďalší
priebeh večera.
Prvým pretekárom, ktorý súťaž opustil bol mladý kvalifikant z národnej súťaže Lukáš
Beer, nad ktorého sily bola výška 220 centimetrov, do tabuľky si tak zapisuje
poslednú prekonanú hranicu 215 cm. Táto hranica sa nakoniec stala konečnou aj pre
Bulhara Viktora Ninova, ktorý sa pokúšal prekonať 223 centimetrovú hranicu. 223 je
číslo, ktoré bude mátať aj ďalšieho Slováka - Michala Ďurkáča, ktorý skončil s
osobným maximom 220 centimetrov, ale aj Taliana Filippa Campioliho.
Dvestodvadsaťšesť centimetrová hranica bola ostro sledovanou najmä z pohľadu
nášho Petra Horáka, ktorý by sa jej prekonaním mohol kvalifikovať na parížske
Majstrovstvá Európy. Prvé dva pokusy mu nevyšli, ale ten tretí v stíchnutej športovej
hale na Štiavničkách prekonal a Peter Horák sa stal európskou elitou! Výška 226
centimetrov však bola konečnou pre Američana Jamieho Nieta (preskočil maximálne
304

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

220), ale aj Ukrajinca Viktora Shapovala (223). Po prvom pokuse na výške 228
centimetrov zo súťaže pre zranenie odstúpil Poliak Wojciech Theiner, do tabuľky si
však zapisuje solídnych prekonaných 226 cm. Priebežne každú druhú výšku si na
zahriatie vyskúšali aj najväčšie hviezdy mítingu Ivan Uchov a Jesse Williams, ktorí
úspešne na prvý pokus prekonali aj hranicu 230 centimetrov.
Výška 232 centimetrov bola osudnou pre ďalšieho atléta – Alekseya Dmitrika (228) z
Ruska, jeho krajana Sergeya Mudrova (230) a zo súťaže pre kŕče musel odstúpiť aj
Talian Nicola Ciotti (228). V súťaži tak zostali už len traja pretekári. Dmytro
Demanyuk, s tohtoročným halovým maximom 230 centimetrov si tento o dva
centimetre zvýšil, ale pred ním stála výzva s číslom 236. Túto dvaja hlavní favoriti
ESC high jump vynechali. Demanyuk napriek snahe skončil na treťom mieste a ďalší
priebeh bol už o očakávaných favoritoch, ktorých čakala latka na výške 238
centimetrov. Jej prekonaním by sa vyrovnal tohtoročný halový rekord, ale aj
minuloročný Uchovov rekord mítingu v Banskej Bystrici. A práve Ivan Uchov oba tieto
rekordy, tak z pred týždňa z českých Hustopečí, ako aj z minuloročnej latky, obhájil
na prvý pokus. Jesse Williams si síce navýšil svoj tohoročný rekord o tri centimetre
na 234 centimetrov, ale latka vo výške 238 centimetrov už bola nad jeho sily.
Víťazom tohtoročného ESC high jump sa stal Ivan Uchov, ktorý si okamžite vyžiadal
navýšenie latky na 244 centimetrov, čím by prekonal poriadne bradatý rekord Javiera
Sotomayora z Budapešti 1989 – 243 cm. Prvý pokus mimoriadne tesne nevyšiel, pri
druhom už latku aj diváci pohľadmi držali na stojanoch, ale tá žiaľ padla a na smútok
banskobystrických tribún mu nakoniec nevyšiel ani tretí pokus.

Týždeň športu pre všetkých
Kolieskové korčuľovanie, badminton, futbal, basketbal či plávanie, to všetko pripravila
banskobystrická samospráva pre tých, ktorí sa chceli aktívne zapojiť do Týždňa
športu pre všetkých. Od pondelka 23. mája do soboty 28. mája 2011 bol futbalový
štadión SNP Štiavničky, ihriská pri základných školách, ale aj krytá plaváreň na
Štiavničkách žiť športovými aktivitami. Banskobystrický športový maratón odštartoval
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v pondelok o 9.30 h futbalovým festivalom detí materských škôl. Trávnatá plocha
areálu pod Pamätníkom SNP priláka milovníkov badmintonu a milovníci kolieskového
korčuľovania a kolobežiek sa môžu stretnúť na asfaltovom chodníku pod
Pamätníkom SNP. „Pri zostavovaní harmonogramu športových aktivít sme mysleli aj
na skôr narodených Banskobystričanov. Zariadenie pre seniorov Jeseň na
Internátnej ulici bude hostiť stolnotenisový turnaj. „Osobne sa veľmi teším aj na
Olympijský festival detí Banskej Bystrice, ktorým bude v stredu žiť športový areál
Základnej školy na Golianovej ulici“, konštatuje primátor Banskej Bystrice Peter
Gogola.
Popoludnie s basketbalom je naplánované na štvrtok 26. mája. Ak dávate prednosť
skôr plávaniu, bezplatný hodinový vstup do krytej plavárne Štiavničky je určený práve
vám. Týždeň športu pre všetkých uzavrie v sobotu 28. mája thajský box v športovej
hale na Štiavničkách. Organizátorom série športových podujatí bolo mesto Banská
Bystrica v spolupráci so športovými klubmi a školami na území mesta. Podrobnejšie
informácie získali záujemcovia na stránke mesta. Posledný májový týždeň sa
občania tešili v znamení športovania.

Pohronský silák
Pohronský silák je dvojkolo Slovenského pohára silných mužov v dňoch 16.07. 2011
- 16.07. 2011. Prvé kolo štartuje na námestí SNP vo Zvolene o tretej, druhé kolo a
vyvrcholenie Pohronského siláka 2011 bude pred Europa shopping Center. Súťaž v
Banskej Bystrici

začala o tretej hodine. V prestávkach medzi disciplínami boli

pripravené divácke disciplíny, kde sa mohli zapájať i diváci. Pre pretekárov bolo
pripravených päť ťažkých disciplín, najväčšou atrakciou bolo ťahanie kamióna.

Outbreak Europe Hip-Hop Festival 2011
Hip-hopové šialenstvo opäť zavítalo do Banskej Bystrice, ktorá bude 01.07. 2011 03.07. 2011 po druhý krát hostiť jedno z najväčších b-boyingových podujatí na svete
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– Outbreak Europe ! Outbreak Europe je celosvetová kvalifikácia na Outbreak HipHop festival, ktorý sa realizuje každoročne na Floride. Víťazi celého podujatia
získavajú 10 000 EUR v hotovosti a vo vecných cenách a poletia na svetové finále
priamo do amerického Orlanda, kde budú reprezentovať Európu. Súťaží sa v
kategóriách 2 vs 2, 1 vs 1 Footwork, 1 vs 1 Bgirls, 5 vs 5 Crews a Cypher King.
Uskutočnili sa 3 dni hustých bboy battlov a cypherov, live graffiti, párty, workshopy,
fresh bboy oblečko a množstvo iných vecí, ktoré ponúka Hip-Hop kultúra.
Outbreak Europe Hip-Hop festival 2010 navštívilo viac ako 700 b-boys a b-girls z 31
krajín sveta a postarali sa o neskutočnú atmosféru, ktorú umocňoval aj medzinárodný
graffiti jam. Presne toto je lákadlom pre všetkých, ktorí majú radi „street culture“.
Bude tomu tak aj tento rok, avšak vo väčšom a silnejšom prevedení. Neveríš? Čítaj
ďalej a príď ! Prvý deň bude zasvätený oficiálnemu otvoreniu festivalu, následnej
kvalifikácii vo forme preliminačných battlov vo všetkých kategóriách a nonstop
kruhov, kde si budú svoj rešpekt získavať bboys aj bgirls z celého sveta. 2. júla sa
stretne elita vybraných tanečníkov a pobije sa o postup za oceán. Hodnotiť ich bude
exkluzívne trio Lamine/FRA/, El Niňo/USA/ a Nasty Ray/USA/. Pozvaní writeri budú
čarovať s Montana „can-mi“ pred vchodom Europa Shopping Center a battliť sa
bude všade kam sa pozrieš. „Cyphers“ očakávaj ako v klube Ministry, tak aj na
parkovisku, kde bude hrať live funky kapelka a DJ‘s. Súčasťou tohto dňa budú aj
oficiálne Majstrovská Slovenska v Streetballe. Priprav sa na 10 hracích kurtov na
parkovisku Europa Shopping Center. O 18:00 začne finálový večer, ktorý organizátori
projektu odporúčajú širokej verejnosti. Počas finálového večera sa uskutoční okrem
iného “showcase“ hviezdnej poroty a top tanečné súboje o Európsky titul a postup na
svetové finále do USA. Samozrejme tučná a divoká afterpárty v najväčšom a
najmodernejšom klube na Slovensku nesmie chýbať,

11. ročník MERIDA Zelená stopa SNP 2011
- cyklomaratón v okolí Banskej Bystrice. OZ Biela stopa SNP v spolupráci s mestom
Banská Bystrica, obcami Kordíky, Králiky, Tajov, Riečka, Malachov a BBHS 1999
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organizovali 29. augusta 2011 v Banskej Bystrici 11. ročník cyklomaratónu Merida
Zelená stopa SNP.
Trasa pretekov viedla v okolí Banskej Bystrice a v Kremnickom pohorí, po lesných
cestách s náročnými stúpaniami, zjazdmi a nádhernými výhľadmi na prekrásnu
okolitú krajinu. Na dvoch úsekoch prechádzala cez chránené územia prírody Podlavické výmole a Horná roveň. Pretekári na polmaratóne absolvujú okruh cca
40km 1x a v maratóne 2x. Minimaratón s dĺžkou cca 32 km je vlastne skrátený 1
okruh polmaratónu. V tomto ročníku bude v spolupráci s Junior centrom pripravená v
priestoroch štartu a cieľa aj súťaž pre najmenších cyklistov a taktiež preteky na
bicykloch pre žiakov. Prezentácia účastníkov detskej kategórie bola v priestoroch
štartu v čase od 10:00 do 10:30 hod.
Trate 2011: - Maratón 78,5 km (2 červené okruhy), prevýšenie 2.360 m
-Polmaratón

40

km

(1

červený

okruh),

prevýšenie

1.260

m

-Minimaratón 32 km (modrý okruh), prevýšenie 1.000 m (nezaradené do seriálu
Cyklomaratón MTB séria 2011)
Štart a cieľ: Banská Bystrica - areál Plážového kúpaliska Štiavničky
Usporiadatelia: Občianske združenie Biela stopa SNP v spolupráci s mestom
Banská Bystrica, obcami Kordíky, Králiky, Tajov, Malachov, Riečka a BBHS 1999.
Organizátor : Ing. Marián Čema

Europa Dance cup 2011
Prvý septembrový víkend 03.09. 2011 - 04.09. 2011 sa Europa Shopping Center
premenila na tanečnú sálu a návštevníci si mohli vychutnať ladnosť pohybov, krásu
spoločenských šiat a tóny tanečných melódií.

2. ročník postupovej súťaže v

tanečnom športe Europa Dance cup 2011 sa začal v sobotu aj v nedeľu od 10:00
s náročným programom.
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Výsledky 49. ročníka Veľkej ceny SNP v krasokorčuľovaní
27. Novembra 2011 v Banskej Bystrici:
Muži: 1. Taras Rajec (Slovan Bratislava) 126,24
Ženy: 1. Karolína Gutová (Banská Bystrica) 73,86
Juniori: 1. Marco Klepoch 109,66
Juniorky: 1. Dominika Murcková 101,70
Klub Lokomotíva Banská Bystrica
Členovia Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica vykonali v roku
2011 záslužné a verejnoprospešné dielo.
Členovia Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica obnovili turistické
značenie a značkársku infraštruktúru na dôležitých trasách v národných parkoch
Veľká Fatra a Nízke Tatry, v celkovej dĺžke 53,5 km. Na svoj projekt získali 2000 eur
z grantového programu Živé chodníky. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s
partnerom spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

Pätnásty ročník populárnej Plaveckej 24 hodinovky
Pätnásty ročník populárnej Plaveckej 24 hodinovky vyvrcholil 30. decembra 2011
poludnie v krytej plavárni na banskobystrických Štiavničkách. Športové podujatie,
ktoré odštartoval včera o 12.00 hod. primátor Peter Gogola, zaznamenalo rekordnú
účasť. Každý z 1 401 účastníkov zaplával pre svoje zdravie 100 m ľubovoľným
spôsobom. Počas plaveckého podujatia využilo služby plavárne 2 460 návštevníkov.
Medzi najstarších účastníkov podujatia patril 86 ročný Jozef Pántlik s časom 5:01,00
s., medzi najmladšími plavcami bol Patrik Illeš s časom 4:06,00 s. a najrýchlejší bol
už tradične Roman Kučík s dosiahnutým časom 0:55:56 s. Primátor Peter Gogola
preplával 100 metrov za 1:43,90 s. Banskobystrickú plaveckú 24 hodinovku navštívili
tento rok aj hostia zo Španielska, Chorvátska, Česka, USA a Nemecka. Tohtoročný
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pätnásty ročník Plaveckej 24 hodinovky zaznamenal teda rekordnú účasť, pričom na
vlaňajšom plaveckom maratóne bolo zaregistrovaných 1 072 účastníkov a služby
krytej

plavárne

využilo

počas

podujatia

vlani

celkovo

1

650

účastníkov.

Banskobystrická plavecká 24 hodinovka sa prvýkrát konala v roku 1996.

Zomrel Jaroslav Starší
Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel v pondelok 7.11.2011 v Banskej Bystrici po dlhej
a ťažkej chorobe

univerzitný profesor Jaroslav Starší. Pôsobil

ako tréner,

funkcionár, odborný asistent, docent a napokon profesor na Fakulte humanitných
vied Univerzity Mateja Bela.

Bývalý aktívny hokejista v Liptovskom Mikuláši,

Bratislave (NV a Slávia) a Banskej Bystrici, kde prežil väčšinu svojho plodného
života, neskôr ako tréner, funkcionár, odborný asistent, docent a napokon profesor
na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, sa nezmazateľne zapísal do
histórie ľadového hokeja na Slovensku. Rodák z Topoľčian (4. mája 1932) bol
autorom návrhu pre vznik športových hokejových tried, ktoré v rokoch 1965 - 2000
umožnili výrazný nárast kvality hokeja na Slovensku. V rámci svojej dizertačnej práce
v marci 1966 navrhol vytvoriť v Banskej Bystrici (podľa vzoru športových tried v
plávaní, športovej gymnastike a atletike na základných deväťročných školách v
niektorých väčších mestách Slovenska) športové hokejové triedy. Pozoruhodná bola
aj publikačná činnosť Jaroslava Staršieho. Je autorom odborných publikácií,
vysokoškolských učebníc a skrípt, zborníkov so športovou tematikou a vedeckých
štúdií v odbornej tlači. S mladším bratom Jánom Starším, trénerom dvojnásobných
majstrov sveta, členom Siene slávy IIHF i Siene slávy slovenského hokeja, obohatili v
roku 1981 odbornú hokejovú literatúru nosným dielom Športová príprava v ľadovom
hokeji. Svojich čitateľov si v roku 2005 našla publikácia Ľadový hokej v Banskej
Bystrici, ktorá vznikla z dielne autorskej spolupráce s Jánom Lehotským. Posledná
rozlúčka so zosnulým Jaroslavom Starším bola vo štvrtok 10. novembra 2011 o
13.00 h v Krematóriu v Banskej Bystrici - Kremničke.
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Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
V roku 2011 pripravilo pre jednotlivé športové odvetvia 84 športovcov, ktorí nás
reprezentujú v atletike, biatlone, športovej streľbe, vodnom slalome, džude,
modernom päťboji, gymnastike, plávaní, lyžovaní, kulturistike, zjazde na divokej
vode, vodnom motorizme, v karate, zápasení, vzpieraní, rýchlostnej kanoistike a v
cestnej cyklistike. Svojimi výsledkami pomáhajú našej krajine a jej občanom
dostať sa hlbšie do povedomia v celosvetovom meradle a tiež dvíhajú národnú
hrdosť občanov Slovenskej republiky.
Ďalším dôležitým momentom je popularizácia športu najmä medzi mládežou, ktorá
sa realizuje formou propagácie výborných výsledkov našich športovcov takmer
denne v masovo šírených médiách. Organizujeme športové podujatia domácej
i zahraničnej

úrovne. Usporadúvame tlačové konferencie a besedy s najlepšími

športovcami.
Centrum mládeže pri VŠC aj v uplynulom roku podporovalo organizačne, materiálne
i technicky mladé talenty, ktoré perspektívne plnili úlohy na domácich a
medzinárodných juniorských športových podujatiach. V Centre mládeže bolo v
roku 2011 zaradených 95 mladých športovcov, z toho 18 do ŠO atletika, 10 do ŠO
biatlon, 11 do ŠO vodný slalom, 10 do ŠO džudo, 12 do ŠO rôzne (5 plávanie, 5
moderný päťboj, 1 vodný motorizmus 1 vodný zjazd), 3 do ŠO športová streľba, 7 do
ŠO cestná cyklistika, 14 do ŠO kanoistika a 5 do ŠO zápasenie. Z dosiahnutých
výsledkov treba vyzdvihnúť predovšetkým umiestnenia našich zmluvných športovcov
na ME vo vodnom motorizme, kde sa nám podarilo získať 5. miesto zásluhou Michala
KOŠÚTA v kategórii OSY 400 a

Z juniorských súťaží si z ME J

vodný

slalomár Martin HALČIN vybojoval 4. miesto, Patrik GAJARSKÝ a Lino WEBBINK
5. miesto. . miesto v tej istej súťaži si vybojovali Miroslav URBAN, Martin JAŠEK a
Marko GURECKA. Chodkyňa Katarína STRMEŇOVÁ obsadila na ME J 5. miesto.
Kajakár Šimon ŽĎÁRSKÝ na ME J vybojoval 8. a 10 miesto a na MS J 7. a 10 miesto.
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Zmluvní športovci v roku 2011 získali na majstrovstvách SR celkove 103 medailí, z
toho 36 titulov majstra SR, 32 strieborných a 35 bronzových medailí. Ziskom 103
medailí v roku 2010 na majstrovstvách SR

udržujeme

významné postavenie

našich športovcov v slovenskom mládežníckom športe.
V súčinnosti s jednotlivými športovými zväzmi, so Slovenským olympijským
výborom (ďalej len „SOV“) a v príprave na SVH v koordinácii s Ministerstvom obrany
SR (ďalej len „MO SR“) sme prednostne zabezpečovali prípravu a dôstojnú
reprezentáciu nominovaných športovcov a trénerov na SVH, MS, ME, SU a vrcholiacu
prípravu účastníkov na OH 2012. V ostatných športoch bolo hlavnou úlohou r. 2011
vytvoriť spolu s jednotlivými športovými zväzmi optimálne podmienky pre plnenie
hlavných úloh jednotlivých ŠO pri dodržiavaní prísnej diferenciácie jednotlivých ŠO
i

jednotlivcov. Len

vo výnimočných prípadoch nominovať našich príslušníkov na

vrcholné podujatia na náklady VŠC.
Za VŠC plnili ŠO v roku 2011 hlavné úlohy na SVH, MS, ME, a SU s nasledovným
ziskom medailí: ŠO atletika na ME vo Francúzsku (zisk 1 medaile), ŠO biatlon na
MS v Chanty-Mansijsk (zisk 1 medaile), na MS v letnom biatlone v Novom Meste na
Morave (zisk 2 medailí) a na SU v Turecku (zisk 1 medaile), ŠO džudo na SVH v Rio de
Janeiro (zisk 1 medaile), ŠO kanoistika na MS v Maďarsku (zisk 1 medaile) a na
ME v Srbsku (zisk 1 medaile), ŠO rôzne na MS vo vodnom motorizme v Taliansku a v
Poľsku (zisk 2 madailí), na MS v karate v Taliansku (zisk 2 medailí), na MS v
kulturistike v Srbsku a v Indii (zisk 2 medailí), na MS v zjazde na divokej vode v
Nemecku (zisk 1 medaile), na ME v karate v Španielsku (zisk 1 medaile), na ME v
kulturistike v Bulharsku (zisk 1 medaile), na ME vo vodnom motorizme v Nemecku a v
Poľsku (zisk 2 medailí), na ME v zjazde na divokej vode v Srbsku (zisk 2 medailí), ŠO
športová streľba na ME v Taliansku a v Srbsku (zisk 2 medailí), ŠO vodný slalom na MS
v Čunove (zisk 3 medailí), na ME v Španielsku (zisk 3 medailí), ŠO vzpieranie na ME v
Rusku (zisk 2 medailí). Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo
na požadovanej úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať všetky výcvikové tábory, ako aj
ďalšie športové podujatia.
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Prenájom hnuteľného majetku
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica spravuje majetok štátu a medzi
jeho hlavné činnosti patrí zabezpečovanie športovísk na nerušenú športovú
prípravu jednotlivých ŠO a príprava nebytových priestorov, ako je Športová hala
DUKLA na Štiavničkách, Štadión SNP, kuchynsko-jedálenský blok, hlavná budova
JUGO, ubytovňa a výcvikové stredisko Králiky ako i budova logistiky a telocvičňa
nachádzajúce sa v Trenčíne. V čase nevyužívania priestorov našimi príslušníkmi sa
nehnuteľný majetok prenajíma iným subjektom

v súlade

s platnými právnymi

normami. V roku 2011 bolo uzatvorených 75 nájomných zmlúv na nehnuteľnosť, z
toho 69 príjmových a 6 zmlúv o výpožičke. Všetky zmluvy sa následne zverejnili v
centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. Za prenájom nebytových priestorov
sme vyfakturovali finančné prostriedky v celkovej výške 190 712,28 €, z toho na
položku štátneho príjmu, t. j. nájom nebytových priestorov 71 500,38 € a za energie
(elektrická energia, tepelná energia, vzduchotechnika, voda, vodné a stočné a
komunálny odpad) v celkovej výške 119 211,90 €.
Organizovanie prezentačných a spoločenských akcií
V priebehu roka 2011 VŠC organizovalo alebo spoluorganizovalo športové a kultúrne
podujatia, ktorých hlavným cieľom bola propagácia športu, športových výsledkov,
športovcov a samotného VŠC.
Europa SC High jump, 9. 2. 2011
Jednou z každoročných športovo-spoločenských udalostí sú medzinárodné preteky
v skoku do výšky Europa SC High jump, známe tiež pod názvom Banskobystrická
latka. VŠC organizovalo už 18. ročník tohto výškarského mítingu. K pretekom sa
uskutočnili 2 tlačové konferencie, jedna niekoľko dní pred podujatím, druhá
predpoludním

v deň

konania samotných pretekov. V deň konania mítingu

prebiehala sprievodná súťaž „Latka 5-ich miest“, ktorej finalisti sa zúčastnili hlavnej
súťaže. Tradične o preteky prejavil záujem veľký počet divákov, ktorí vo vypredanom
hľadisku vytvárali výbornú atmosféru počas celého podujatia. Tú ocenili hlavne
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súťažiaci, a to 9 výškarok z 8 krajín a 13 pretekárov z 9 krajín. Všetky pokusy
športovcov boli premietané na veľkoplošnej obrazovke. Míting bol mimoriadne
úspešný po stránke organizačnej aj športovej, víťaz mužskej časti pretekov Rus
Uchov sa pokúsil o prekonanie rekordu mítingu (238 cm, ktorý on sám vytvoril v
predchádzajúcom ročníku). Najväčšou hviezdou večera sa však stal slovenský
pretekár Michal Kabelka, ktorý počas večera 3x prekonal svoj osobný rekord a splnil
olympijský A limit.
Vyhlásenie najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2011, 20. 12. 2011
Toto podujatie je každoročne organizované za účelom vyjadrenia vďaky športovcom,
trénerom a realizačným tímom, ktorí prispievajú k úspešnému vystúpeniu
športovcov na svetových, európskych
vyhlásenie

a

vojenských

šampionátoch.

Samotné

najlepšieho športovca rezortu MO SR za rok 2011 sa konalo v

priestoroch klubu Ministry of Fun v ESC v Banskej Bystrici. Slávnostné vyhodnotenie
moderoval športový redaktor Milan Stanko. Počas večera boli vyhlásení víťazi v
kategóriách najúspešnejší junior, tréner, neolympijské a olympijské športy; výsledky a
nominácie v jednotlivých kategóriách boli predstavené vo videoprezentácii.
Vyhodnotenia

sa

zúčastnili

hostia

z

rezortu

MO

SR,

predstavitelia

generálneho štábu OS SR, ako aj zástupcovia miestnej samosprávy, zväzov,
sponzori, obchodní partneri a v neposlednom rade i samotní športovci a zamestnanci
VŠC.
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica sa v roku 2011 organizačne
spolupodieľalo na týchto regionálnych športových podujatiach: Dudinská 50,
Kritérium SNP, Horehronské hry, Memoriál Juraja Ondra v modernom päťboji,
Olympiáda materských škôl, Medzinárodný turnaj SNP v džude; na organizovaní
športových

a osvetových

akcií olympijského klubu Banská Bystrica ako aj na

športovej súťaži pre stredné školy „Čo vedia a dokážu študenti.“ Okrem toho
zabezpečilo rekonštrukciu, výzdobu a následne slávnostné otvorenie Olympijského
klubu Banská Bystrica v priestoroch VŠC.
Personálne obsadenie:
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Vo VŠC bolo zamestnaných k 1.1.2011 116 zamestnancov, z toho 41 športovcov a
54 profesionálnych vojakov, z toho 51 športovcov a trénerov.
K 31.12.2011 bolo v pracovnom pomere 115 zamestnancov a v služobnom pomere 58
profesionálnych vojakov. Osobitnú skupinu tvorí športovo talentovaná mládež,
ktorých pôsobenie vo VŠC upravuje zmluva o vykonávaní športovej činnosti
uzatvorená na základe Občianskeho zákonníka, ktorých nazývame zmluvní športovci.
V spolupráci s MO SR a športovými zväzmi v roku 2011 plnili ŠO hlavné úlohy
na SVH, MS, ME a SU s nasledovným ziskom medailí:
ŠO atletika
o na ME v Paríži (zisk 1 medaile),
ŠO biatlon
o na MS v Chanty-Mansijsk (zisk 1 medaile),
o na MS v letnom biatlone v Novom Meste na Morave (zisk
SU v Erzurum (zisk 1 medaile)
ŠO džudo
o na SVH v Rio de Janeiro (zisk 1 medaile).
ŠO rôzne
o
MS v karate v Taliansku (zisk 2 medailí),
o na MS v kulturistike v Srbsku a v Indii (zisk 2 medailí),
o na MS v zjazde na divokej vode v Nemecku (zisk 1 medaile),
karate v Španielsku (zisk 1 medaile),
o na ME v kulturistike v Bulharsku (zisk 1 medaile),
o na ME vo vodnom motorizme v Nemecku a v Poľsku (zisk 2 medai
ME v zjazde na divokej vode v Srbsku (zisk 2 medailí),
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ŠO kanoistika
o na MS v Maďarsku (zisk 1 medaile),
o na ME v Srbsku (zisk 1 medaile),
ŠO športová streľba
o na ME v Taliansku a v Srbsku (zisk 2 medailí),
ŠO vodný slalom
o na MS v Čunove (zisk 3 medailí),
o na ME v Španielsku (zisk 3 medailí),
ŠO vzpieranie
o na ME v Rusku (zisk 2 medailí).
Materiálne a ekonomické zabezpečenie športovej prípravy bolo na požadovanej
úrovni. Podarilo sa nám zrealizovať všetky výcvikové tábory, ako aj ďalšie športové
akcie.

Oblastný klub vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici
Na výročnej schôdzi oblastného klubu vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici
Mgr. Ivan Bartoš bilancoval činnosť:
28. mája 2011 v spolupráci so Športovým streleckým klubom Zvolen zorganizovali
strelecké preteky pod názvom „Nulté kolo športovej všestrannosti KVV Banská
Bystrica“ pre členov klubu a miestneho klubu J. Kriváňa v Šumiaci. Preteky sa konali
na Športovej strelnici Sekier. Tento pretek bol skúšobný a jeho cieľom bolo zistiť
podmienky, za akých by bol náš klub schopný zorganizovať celoslovenské preteky
KVV SR. Pretek pozostával z troch športových disciplín – streľba z pištole na terč vo
vzdialenosti 25 m, streľba z malorážnej pušky na terč vo vzdialenosti 50 m a hod
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granátom na cieľ. Propozície na pretek boli zaslané všetkým členom klubu
a prihlásilo sa celkom 15 členov, z ktorých sa zostavilo päť trojčlenných družstiev.
Boli to kolegovia Šťastný, Lacko, Hoferica, Vargic, Haverla, Kavický, Majer, Hancko,
Kacara, Schneider, Bartoš, Major, Janáček, Kollárik a Šúplatová.
30. júna až 2. júla organizoval Klub vojenských výsadkových veteránov Liberec 7.
ročník memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a 3. ročník memoriálu vynálezcu
padáka Štefana Baniča. Náš klub reprezentovali na tomto podujatí kolegovia Lacko,
Vargic a Kavický, ktorí boli zároveň najstaršie družstvo kategórie A. Z celkového
počtu 17 družstiev sa umiestnilo naše družstvo na 7. mieste. 30. júla sme usporiadali
v spolupráci s Oblastným KVV Bratislava III. MAJSTROVSTVÁ SR VETERÁNOV
V PARAŠUTIZME na letisku Malé Bielice pri Partizánskom. Hlavným rozhodcom bol
kolega Vladimír Zámečník a týchto majstrovstiev sa zúčastnili kolegovia Domský,
Haverla, Vargic a Kavický. Naše trojčlenné družstvo v presnosti pristátia v zložení
Vargic, Haverla, Kavický skončilo na II. mieste z celkového počtu päť družstiev. Išlo
o vydarené a kladne hodnotené podujatie.
13. augusta sa zúčastnili už tradičného spomienkového podujatia 6. ročníka
„Stretnutie generácií“ na Kaliští kolegovia Diško, Šťastný a Bartoš. 27. augusta sa
konalo pre vojenských výsadkových veteránov osobitne významné podujatie päťdesiate výročie vzniku 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia v meste Holešov.
Pripomenuli si ho jeho bývalí príslušníci z celého bývalého Československa
a množstvo prítomných hostí. Tohto stretnutia sa zúčastnili kolegovia Šťastný,
Schneider, Diško, kde na slávnostnom nástupe kolega Šťastný niesol našu klubovú
zástavu. Zo strany kolegov z Českej republiky aj našich členov bola táto akcia vysoko
kladne hodnotená širokou verejnosťou aj médiami.
29. augusta

sa konali oslavy 67. výročia SNP v Banskej Bystrici, ktorých sa

zúčastnili kolegovia Diško, Lacko a Bartoš. 17. septembra sa naši dvaja kolegovia J.
Šťastný a I. Bartoš zúčastnili akcie „Spoznaj Základnú organizáciu SZPB v regióne“ v
obci Badín. V tento deň uskutočnil kolega Martin Mrenica výstup na lúku Bvorcov za
osadou Ladno vzdialenej 1,4 km od obce Trnava Hora s malou skupinkou osôb,
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ktorej úlohou bolo nájsť presné miesto leteckej havárie zaslúžilého majstra športu
JURAJA KRIVÁŇA, ktorý tragicky zahynul dňa
7. 10. 1960 pri lete nad Železnou Breznicou. Mgr. Ivan Bartoš vydáva 5 rokov
klubového Spravodajcu. V čísle č. 5/2011 hodnotil činnosť klubu za rok 2011.

MAKABI – z histórie židovského športu v Banskej Bystrici
Výber z dobovej tlače, z archívnych dokumentov získal Michal Oráč - Weisza Prvú
zmienku o chate

Makabi v Banskej Bystrici máme z roku 1922, keď atléti tejto

jednoty obsadili na ľahkoatletických pretekoch, usporiadaných Y.M.C.A. tretie miesto.
Stanovy židovskej telocvičnej a športovej jednoty Makabi sú datované 18. júla 1933.
Banská Bystrica má iste najväčší počet lyžiarov zo všetkých slovenských miest,
okrem najsilnejšieho Ski - klubu, ktorý vlastní najväčší mostík v republike, majú veľmi
silné lyžiarske odbory aj KČST, tel. jednota Sokol a Makabi˝ píše Športový týždeň č.
86 z 23.XII.1933. V roku 1934 usporiadali telovýchovnú akadémiu v Národnom
dome, ktorú po slovensky konferoval predseda jednoty Dr. Mikuláš Schwarz. V rámci
župných lyžiarskych pretekov, organizovaných Ski klubom a lyžiarskym odborom
KČST, prebehli aj okrskové preteky Makabi za účasti pretekárov z Bratislavy, Žiliny,
Piešťan a ďalších miest. V roku 1934 podala ŽNO žiadosť na magistrát o mäkké
drevo a povolenie postaviť drevenú chatu podľa predloženého projektu na
Riečanskom sedle. Po istej dobe sa lokalita stavby zmenila aj preto, že obec Králiky
bezplatným prevodom darovala pozemky v časti Kvartovo. Chatu v rekordnom čase
dokončili a 15. septembra 1935 slávnostne odovzdali ( týždenník Pohronský hlásnik v
čísle 37 z roku 1935)
Dňa 15. septembra 1935 bola novovystavaná chata telocvičnej a športovej jednoty
Makabi v B. Bystrici slávnostne odovzdaná svojmu účelu. Chata je vystavaná nad
obcou Králiky, v utešenom údolí pod Kremnickými horami vo výške 913 m.n.m.
Pohľad z chaty na krásne okolie je pôvabný a každý milovník prírody a ten, kto sa
chce v krásnej prírode po úmornej každodennej práci osviežiť, nájde odpočinok v
318

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

chate a na jej nádhernom okolí. Miesto je výborne zvolené, lebo je prístup veľmi
ľahký a je tiež dobrým východiskom výletov v lete a v zime poskytuje milovníkom
lyžiarstva výborný terén. Chata samotná je vybudovaná vo vkusnom slohu a veľmi
účelne zariadená. Izby sú priestranné, vzdušné a pohodlné. Jej terasy umožňujú ten
najkrajší výhľad. V deň slávnostného otvárania chaty akoby aj príroda sa tešila a
krásnym počasím vítala už od skorého rána k chate prichádzajúcich. Zišli sa tu všetci
milovníci prírody z Bystrice, Kremnice, Zvolena ba i zo Žiliny v počte asi 600 osôb.
Úrady, vojenské a civilné korporácie a spolky boli zastúpené. Chata, vkusne
ozdobená československou a židovskou zástavou, vzbudila u každého nadšenie a
zástupcovia jednotlivých korporácií vo svojich preslovoch dali výraz uznaniu tým,
ktorí oduševnenou prácou vzdor rôznych ťažkostí uskutočnili toto dielo. Vyzdvihli tiež
význam chaty najmä pre vývin turistického ruchu. Slávnostné otvorenie chaty začalo
zaspievaním štátnej hymny. Hlavný kantor pán F. Kraus a hlavný rabín pán Dr. A.
Schönfeld zasvätili chatu, prvým krásne interpretovaným žalmom a pán hlavný rabín
výstižnou a precítenou slávnostnou rečou. Za telovýchovnú jednotu Makabi otvoril
rad preslovov Dr. Weichherz, ktorý predovšetkým líčil priebeh budovania a význam
chaty a hovoril medzi iným : ,,Dosiaľ sme v iných chatách boli hosťami, avšak bez
možnosti stať sa hostiteľmi. Teraz však je nám umožnené odplatiť iným ich srdečnú
pohostinnosť a vybudovaním tejto chaty chceme byť pričlenení k ostatným a srdečne
vítame všetkých priateľov prírody stať sa našimi milými hosťami bez akéhokoľvek
rozdielu". Vrelými slovami ďakoval predovšetkým tým, ktorí oduševnene a nadšene
pracovali pre vybudovanie a tým, ktorí poskytli finančnú podporu, tak hlavne okresu
banskobystrickému za peňažnú podporu a mestu B. Bystrica za dodanie stavebného
materiálu a obci Králiky za bezplatné prepustenie pozemku. Za Banskobystrický
okres prehovoril okresný náčelník Dr. Úlehla, za mesto Banská Bystrica a za tel.
jednotu Orol M. Samuhel, za židovskú náboženskú obec a sionistické spolky dr. E.
Tyroler, za pobočku zväzu dôstojníkov plukovník Soup, za Klub čsl. turistov riaditeľ
Wünsch, za tenisov 7 odbor SK. B. Bystrica disp. Káles, za tel. jednotu Sokol prof.
Skalský, za obchodnú a priemyselnú. Komoru taj. Balko, za Karpatenverein p. Rener,
za Klub lyžiarov Ing. L. Reis, za sionistickú mládež A. Schönfeld a za obec Králiky
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obv. notár a starosta obce. Slávnostné otváranie chaty končilo zaspievaním židovskej
hymny.

História hokeja v B. Bystrici
Počiatky korčuľovania v Banskej Bystrici sa datujú do roku 1889, kedy v čase mrazov
robilo mesto klzisko z vôd Hrona v mieste dnešnej budovy Vojenskej správy.
V 20. rokoch 20. storočia existovalo v Bystrici až 6 športových klubov, pre nás
najzaujímavejším je Slávia, ktorá okrem atletického, šermiarskeho, tenisového,
futbalového a krasokorčuliarskeho, zastrešovala aj oddiel bandy hokeja. Bystričania v
ňom patrili medzi najlepších na Slovensku, no tento typ hokeja sa u nás dlho
neudržal.
Už v rokoch 1922-23 sa začal v Bystrici hrávať pravý kanadský hokej. Zásluhu na
tom mal obchodník zo športovými potrebami Ernest Šebök, ktorý do Bystrice
priniesol prvé korčule a hokejky "made in Canada", rovnako ako aj prvé pravidlá.
Keďže sa na svojich obchodných cestách mal možnosť s nimi dobre oboznámiť, stal
sa aj prvým hokejovým rozhodcom. Hokej spočiatku hralo len 6 hráčov a útočilo sa
len vtedy, keď si hráči oddýchli - išlo o tzv. "stojaci ľadový hokej". K pokroku došlo v
sezóne 1933-34, kedy začala Bystrica hrávať na dve kompletné päťky. V období
Slovenskej republiky patrili medzi najlepšie družstvá OAP Bratislava, ŠK Bratislava,
HC Tatry - Poprad a ŠK Banská Bystrica.
Počas 2. sv. vojny v období SNP sa hokej v Bystrici nehral, pretože mnoho hráčov aj
funkcionárov patrilo k účastníkom odboja. Niektorí z nich sa už bohužiaľ medzi
mantinely nikdy nevrátili, pretože v boji padli.
Po vojne v sezóne 1945/46 hrala Bystrica prvý krát najvyššiu celoštátnu súťaž spolu
s klubmi s SK Podolí Praha, HC Stadion Praha. LTC Praha, ŠK Bratislava a SK
Budějovice, keďže ale naši hráči nemali možnosť hrávať a trénovať na umelom ľade,
museli sa spoliehať na priazeň počasia a väčšinu zápasov boli nútení odohrať na
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súperových ihriskách, kde vysoko prehrali a zo súťaže vypadli. Po ročnej prestávka
sa do nej dokázali vrátiť, ani tu im však počasie neprialo a väčšinu zápasov prehrali,
čo znovu znamenalo zostup.
Od roku 1948 hrali hokejisti Bystrice pod novým menom Sokol NV Banská Bystrica a
od roku 1953 Slovan Banská Bystrica, pričom hrávali druhú najvyššiu súťaž.
V rokoch 1940-1955 hrával za Bystricu hráč, pri ktorom nie je možné sa nepristaviť.
Volal sa František Javúrek. Narodil sa v Brne a hokeju sa upísal v Liptovskom
Mikuláši. 15 rokov patril medzi najlepších slovenských hokejistov, bol osobnosťou
svojej doby. Stal sa takmer každoročne kráľom strelcov v Bystrici, hoci hrával na
poste obrancu. Po skončení aktívnej činnosti bol dlhé roky funkcionárom a trénerom.
Bol to pán hokejista a veľký človek.
Rok 1956 je pre bystrický hokej pamätný tým, že v noci z 24. 12. na 25. 12. po prvý
raz spustili do prevádzky umelú ľadovú plochu. Bystrica v tom čase hrávala 3.
najvyššiu súťaž a obdobie do roku 1961 je možné charakterizovať ako obdobie
snahy vrátiť sa do 2. ligy. V polovici 20. storočia bolo v móde meniť názvy klubov,
čomu sa nevyhla ani Bystrica a stala sa z nej Červená hviezda (1958) .
V roku 1961 došlo k reorganizácii systému hokejových súťaží a Bystrica začala
hrávať v samostatnej slovenskej skupine 2. ligy, už pod názvom TJ iskra Smrečina
Banská Bystrica. V sezóne 1966 došlo po 10. týždňoch ťažkej roboty k zastrešeniu
zimného štadióna, čo znamenalo možnosť trénovať už aj v období vyšších teplôt. V
roku 1967 mala Bystrica ľad už od 21. septembra. Bol to prvý ľad na Slovensku a na
sústredenia ho využívali aj kluby a reprezentácie zo zahraničia. V marci 1966 prišiel
Ján Starší, v rámci svojej dizertačnej práce, s nápadom vytvoriť v Bystrici športové
hokejové triedy a po veľkých vybavovačkách na Ministerstve školstva a vďaka úsiliu
funkcionárov Iskry vznikla v školskom roku 1967/68 na základnej škole Golianovej na
Uhlisku prvá experimentálna hokejová trieda v Československu. Prvými žiakmi
takejto triedy boli: Bačkor, Bais, Bobula, Brúsil, Čech, Čizmaida, Holub, Horváth,
Hronec, Kovalík, Križko, Lakatoš, Miklošovič, Ivan a Igor Országhovci, Pazúr,
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Rajčan, Rendvei, Rosenberger, Selecký, Starovecký, Šimko, Švagerko, Švantner,
Štubňa, Varga, Vavrek a Vodecký. Výhodou športových tried bol predovšetkým fakt,
že bolo možné do rozvrhu zaradiť aj tréningy a využívať ľadovú plochu v
doobedňajších hodinách, ako aj možnosť systematickej prípravy talentovanej
mládeže. V sezóne 1968-69 bystrický hokejisti vyhrali 2. ligu a postúpili do
kvalifikačného turnaja o postup do celoštátnej súťaže, no v ňom neuspeli. V roku
1969 sa začali odzrkadľovať výhody športových tried, keď Bystrica získala titul
Majstra Slovenska na prvých majstrovstvách v kategórii starších žiakov, kde vyhrali
všetkých 5 zápasov. Žiacke družstvá dosahovali v období od 1969 do 1989 početné
úspechy v podobe ziskov majstrovských titulov vo svojich súťažiach, či turnajových
víťazstiev. Vrcholmi mládežníckeho hokeja boli rok 1982, keď sa mladší dorastenci
stali majstrami ČSSR a rok 1984, keď starší dorastenci získali v Příbrame titul
majstra Slovenska a tretie miesto v rámci majstrovstiev ČSSR. Ďalším hráčom, ktorý
sa učil svoje prvé krôčky v korčuliach na bystrickom ľade a nedá sa nespomenúť je
Vlastimil Plavucha, ktorý prešiel všetkými žiackymi kategóriami a v rokoch 1986-90
hrával v Bystrici za mužov, aby sa z neho neskôr stal vynikajúci hráč, majster
Slovenska a reprezentant. V roku 1993 sa zmenilo vedenie a názov klubu sa ŠK
Iskra Banská Bystrica, ktorá bola po rozdelení štátov zaradená do druhej najvyššej
súťaže na Slovensku. Svoj doteraz najväčší hokejový úspech zažilo družstvo mužov
Bystrice v sezóne 1994/95, keď sa im podarilo postúpiť do najvyššej hokejovej
súťaže Slovenska - do Extraligy. Družstvo viedol Ján Šimčík st. a hráčsky káder
tvorili: Harazín, Blaško, Mundil, Bološ, Dilík, Škorvánek, Šauša, Buzáši, Kadleček,
Duda, Veselovský, Štrbík, Pánik, Hermánek, Konder, Longauer, Šimčík ml.,
Kamenský, Majling, Országh, Handzuš, Zigo, Dobrota, Kováč, Majeský Ivan, Koštial,
Jelínek, Molnár. V nasledujúcej sezóne sa Bystrica v súťaži udržala. V tomto roku
boli na drafte kanadsko-americkej NHL vybratí dvaja jej stabilní hráči Vladimír
Országh a Michal Handzuš, neskôr sa k nim pridal aj ich spoluhráč Ivan Majeský, v
Amerike v tom čase už pôsobil ďalší Bystričan Richard Zedník. V posledných 15
rokoch v Bystrici vyrástli aj ďalší skvelí hokejisti, ktorých treba spomenúť: Tomáš
Surový a Peter Budaj, ako aj Zoltán Bátovský, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul a svoje
hokejové kvality nestihol dokázať. V ďalších sezónach Bystrica z Extraligy vypadla,
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opäť sa do nej vrátila a v roku 1999 z nej pre finančné a iné problémy vypadla znova.
Do novej sezóny vstupovala Bystrica s novým menom ŠaHK ISKRA Banská Bystrica,
novým vedením a vysokými ambíciami. Obdobie tohto klubu a vedenia však pre
bystrický hokej nebolo úspešné, muži sa každý rok objavovali stále na nižších
pozíciách 1. SNLH, aby v sezóne 2004/2005 klesli až na samé dno a napokon s
odretými ušami vyhrali baráž s druholigovým Humenným a zachránili tak druhú
najvyššiu súťaž pre naše mesto. V sezóne 2002/2003 vypadli z najvyššej súťaže aj
juniori a v sezóne 2004/2005 dorast. Posledný veľký žiacky úspech zaznamenala
Bystrica v sezóne 2000/2001, keď sa ôsmaci pod vedením trénerov Tatíčka a
Pitschmanna stali neoficiálnymi majstrami Slovenska vo svojej vekovej kategórii.
Náplasťou na neúspechy mužov, boli snáď postupy starších žiakov na Majstrovstvá
Slovenska, postup dorastencov do play off v sezóne 2003/2004, a najväčším
úspechom mládežníckeho hokeja v posledných rokoch bol postup juniorov naspäť do
Extraligy v sezóne 2004/2005. Toto družstvo viedli tréneri Ladislav Gerö a Peter
Piller a základ družstva tvorili: Martinec, Bárta, Turcer, Tropp, Nemčok A.,
Kozelnický, Guttmann, Paško I., Babic M., Škvarka, Pitschmann A., Révay,
Moťovský, Ondreička, Hronský, ktorým do baráže prišli pomôcť dorastenci Češík,
Michálek a Bálint.
V auguste 2005 neúspešný klub ŠaHK Iskra Banská Bystrica zanikol a svoju históriu
začal písať nový klub HC ´05 Banská Bystrica. Prvá sezóna jeho účinkovania na poli
hokejovom je za nami a všetci môžeme povedať, že dopadla nad naše očakávania.
Družstvo mužov vyhralo 1. SNHL, keď v jej finále porazili Humenné dokonca 4:0 na
zápasy, družstvo juniorov sa nielenže udržalo v Extralige, ale postúpilo aj do play off,
kde však nestačilo na neskôr striebornú Skalicu, družstvo dorastencov po neistom
začiatku napokon suverénne postúpilo späť do Extraligy aj keď aj za pomoci
zvolenských hráčov, mládežnícke družstvá až na 9. ŠHT splnili svoje stanovené
ciele, najlepšie sa darilo ôsmakom pod vedením pána trénera Fruhwalda, ktorí sa
stali majstrami Stredoslovenského regiónu, naopak nedarilo sa ženám, ktoré tento
rok nezískali jediný bod a skončili tak na poslednom mieste v ženskej lige. Väčšina
týchto informácií pochádza z vychádzajúcej knižky Ľadový hokej v Banskej Bystrici,
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ktorú napísali páni Lehocký Ján a Starší Jaroslav. HTML. V júni roku 2005 vznikol v
Banskej Bystrici nový hokejový klub HC´05 Banská Bystrica, ktorý mal po dlhodobej
stagnácii banskobystrického hokeja obnoviť kvalitnú prácu s mládežou a dostať aj
seniorské mužstvo na úroveň zodpovedajúcu dlhoročnej tradícii hokeja v Banskej
Bystrici. V našom meste hokejovo vyrástli hráči NHL, ako Michal Handzuš, Richard
Zedník, Vladimír Országh, Ivan Majeský, Tomáš Surový, Peter Budaj, Zoltán
Bátovský, a ďalšie známe hokejové osobnosti. Napriek tomu bývalý hokejový klub
ustúpil zo svojich pozícií tak, že seniori s ťažkosťami vybojovali udržanie v 1.
hokejovej lige v sezóne 2004/2005 a dorastenci vypadli z Extraligy. Tradícia
ľadového hokeja ako aj tvrdohlavosť skupiny nových majiteľov HC ´05 Banská
Bystrica, združených okolo Zdenka Krajča, nedovolila nechať padnúť hokej v Banskej
Bystrici do zabudnutia. Prvú hokejovú sezónu nového hokejového klubu je možné
hodnotiť kladne. Dorastenci postúpili do Extraligy a všetky mládežnícke kolektívy
klubu hrali v ďalšej hokejovej sezóne najvyššiu možnú súťaž v Slovenskej republike.
Seniorské mužstvo vyhralo v sezóne 2005/2006 dlhodobú časť 1. hokejovej ligy s
rekordným 18-bodovým náskokom pred druhým družstvom a vyhralo aj play-off tejto
súťaže, čím sa stalo víťazom 1. hokejovej ligy. V hokejovej sezóne 2006/2007
skončilo seniorské mužstvo na 3. mieste v 1. HL SR. V hokejovej sezóne 2007/2008
si vedenie klubu vytýčilo ten najvyšší cieľ – pokúsiť sa vybojovať pre Banskú
Bystricu, po takmer 10-ročnej prestávke, účasť v Extralige. Po pekných zápasoch, po
tom, ako sa v kabíne mužstva zišla výborná partia hráčov a trénerov a vďaka
všetkým reklamným partnerom, sa tento cieľ podarilo naplniť. Mužstvo seniorov
postúpilo a v sezóne 2008/2009 bude hrať najvyššiu hokejovú súťaž medzi
dvanástimi elitnými družstvami Slovenska.
Klub slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica
Členovia Klubu slovenských turistov Lokomotíva Banská Bystrica obnovili turistické
značenie a značkársku infraštruktúru na dôležitých trasách v národných parkoch
Veľká Fatra a Nízke Tatry, v celkovej dĺžke 53,5 km. Na svoj projekt získali 2000 eur
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z grantového programu Živé chodníky. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s
partnerom spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.
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RÔZNE

Diskusné fórum na stránke mesta Banská Bystrica
Jednou z možností komunikácie Mestského úradu s klientami je aj „Diskusné fórum“
umiestnené na web stránke mesta Banská Bystrica. Do kroniky prinášame
štatistický prehľad príspevkov za rok 2011
Odborné oddelenia

Počet

Počet neanonymných

Nezodpovedané

všetkých

príspevkov

neaonymné príspevky

príspevkov

Dane, poplatky,

14

2

1

Komunálne služby

35

11

0

Doprava v meste

54

14

5

Výstava

15

4

4

Životné prostredie

37

6

0

Mestská polícia

36

4

0

Kultúra

12

2

0

Školstvo

7

0

0

Šport

5

0

0

Sociálne veci

7

1

0

24

4

0

financie

a urbanizmus

a služby
Matrika a evidencia
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Otázky pre volených
zástupcov mesta

56

18

0

Prehľad sťažností podaných Mestu Banská Bystrica

Sťažnosti

Sťažnosti

Späťvzaté

Sťažnosti

Sťažnosti

odstúpené

odložené

sťažnosti

riešené ako

vybavované

Celkom

podnety

org. útvarmi

podaných

MsÚ

sťažností

prísl.
orgánom VS

Rok 2011

5

5

5

13

24
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Štatistika kriminality podľa trestných štatistických kritérií
Údaje o kriminalite za oddelenie PZ SR Východ a Západ nám pre kroniku mesta
zaslal Odbor správy informačných systémov polície Prezídia PZ. Zaslané štatistické
ukazovatele sú štandardne zhromažďované a spracovávané podľa územnej
pôsobnosti základných útvarov (Obvodné oddelenie PZ BB - Západ,
Obvodné oddelenie PZ BB - Východ), ktoré vykonávajú okrem iného " pôsobnosť na
úseku zistenej kriminality" v katastrálnom území mesta Banská Bystrica.
Za obdobie od 1.1. – 31.12.2011boli sledované na území mesta nasledovné trestné
činy. Z celkového počtu stíhaných vyšetrovaných osôb v počte 1053, bolo 18
maloletých a 44 mladistvých osôb.
Druh kriminality

Násilná kriminalita
-

Z toho samovražda

-

z toho vraždy

OR PZ Banská
Bystrica – VÝCHOD A
ZÁPAD

ÚDAJE O STÍHANÝCH
OSOBÁCH

Zistené

Objasnené Celkom

maloletí mladiství

114

74

2

2

2

109

1
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-

lúpežné prepadnutie osôb

11

5

-

lúpežné prepadnutie objektov

5

1

-

úmyselné ublíženie na zdraví

35

26

-

nebezpečné vyhrážanie 173

29

25

-

týranie blízkej a zverenej
osoby

3

-

vydieranie

14

8

-

porušovanie domovej slobody

5

2

-

ostatné násilné trestné činy

6

3

10

3
1

Mravnostná kriminalita
-

z toho znásilnenie

1

-

sex. zneužívanie zverenej
osoby

1

-

sex. zneužívanie ostatných
osôb

1

-

sexuálne násilie

2

-

detská pornografia

1

-

ostatné pohlavné úchylky

1

Krádeže vlámaním

4

1

169

42

-

z toho obchody, sklady

13

4

-

reštaurácie, jedálne

15

3

-

ubytovacie objekty

7

1

-

stánky

6

14

-

kultúrne objekty

1

-

hracie automaty, bankomaty

5

-

ostatné úschovné objekty

1

-

školy

2

-

byty

15

11

-

víkendové chaty

11

8

73

12
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Krádeže ostatné
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93

13

224

97

-

z toho vreckové

14

1

-

iné na osobách

6

2

-

na cestujúcich počas prepravy

3

-

krádeže mot. vozidiel
dvojstopových

7

2

-

krádeže vecí z áut

64

9

-

súčiastok mot. vozidiel

5

-

v bytoch

16

9

-

v iných objektoch

76

58

-

krádeže ostatné

33

16

Ostatné majetkové trestné činy

45

9
2

-

z toho neoprávnený zásah do
práva k domu

3

-

poškodzovanie – grafity

1

-

poškodzovanie rozbitím skla

2

-

porušovanie domovej slobody

3

1

-

ostatné majetkové trestné činy

36

6

Ostatné kriminálne trestné činy

131

111

-

z toho výtržníctvo

60

58

-

ohrozenie mravnej výchovy
mládeže

8

8

-

nedovolená výroba a držanie
omamných látok

3

2

-

zneužívanie práv verejného
činiteľa z nedbanlivosti

6

1

-

drogy pre vlastnú potrebu

20

20

-

požiare

8

1

-

nedovolené ozbrojovanie,

3

1

180

11

25

4

167

13

9
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výroba a držba
-

marenie výkonu úradného
rozhodnutia

15

15

-

priekupníctvo
a prechovávanie

3

3

-

marenie výkonu úr. rozh.
vyhostení

1

1

-

ostatné trestné činy

2

Zostávajúca kriminalita

101

74

-

z toho dopravné nehody
cestné

15

13

-

ohrozenie pod vplyvom
návykovej látky

8

8

-

zanedbanie povinnej výživy

54

42

-

trestné činy proti ľudskosti

2

-

šírenie poplašnej správy

2

1

-

ostatná trestná činnosť

19

10

220

71
2

Ekonomická kriminalita
-

nekalá súťaž, autorské právo

2

-

neoprávnené podnikanie

1

-

skresľovanie údajov hosp.
a obchodných evidencií

3

-

ochrana meny

25

-

skrátenie dane, poplatkov

47

18

-

prijímanie úplatku

3

1

-

poškodzovanie veriteľa

9

1

-

falšovanie a menenie verejnej
listiny

4

3

-

neoprávnené užívanie mot.
vozidla

5

2

-

sprenevera

19

6

221

237

3

1

1
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-

podvod

58

21

-

neoprávnené obstaranie
platobnej karty

16

3

-

podplácanie

3

2

-

nevyplatenie mzdy
a odstupného

7

2

-

úverový podvod

10

4

-

poisťovací podvod

1

-

falšovanie identifikačných
údajov motorového vozidla

2

-

porušovanie ochrany rastlín a
živočíchov

6

3

1

1

1

1

Vojenské trestné činy a činy proti
republike
-

z toho vlastizrada, sabotáž

1

Mestská polícia
Zo správy MsP za rok 2011 do kroniky mesta uvádzame:
Počet príslušníkov obecnej polície k 31.12.2011 bolo 71, z toho počet príslušníkov,
ktorí sa držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 69 a 2 príslušníci bez odbornej
spôsobilosti.
Za sledované obdobie bolo prijatých 9 sťažností na príslušníkov obecnej polície
a všetky boli neopodstatnené. V Roku 2011 bolo vykonaných 2576 zákrokov,
o ktorých

boli

spísané

úradné

záznamy

a 2631

priestupkov

vyriešených

dohováraním.
Obecná polícia plnila úlohy pri mimoriadnych udalostiach a to 20. mája 2011 – vznik
požiaru v areáli Smrečina Holding, a.s. Banská Bystrica, kde došlo ku škodám na
majetku organizácie. MsP monitorovala verejné priestranstvá v okolí objektu
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20. júla 2011 – aktivitou prívalových dažďov stúpla hladina rieky Hron až bol
vyhlásený 3. Stupeň povodňovej aktivity. Boli zaplavené niektoré priestory
v intraviláne mesta pri malých vodných tokoch. Hladinu Hrona a kritických miest
pravidelne monitorovali okrem iných aj príslušníci MsP.
19. august 2011 – na základe hlásenia občanov vzniklo podozrenie z úniku čpavku
zo skládky situovanej v lokalite Radvaň a Iliaš. Situácia bola monitorovaná aj
príslušníkmi MsP.
8. november 2011 – pri výkopových prácach na stavenisku na Zvolenskej ceste došlo
k porušeniu potrubia zemného plynu, pričom hrozila možnosť jeho vznietenia, resp.
výbuchu. Pri riešení mimoriadnej udalosti zasahovali okrem členov PZ, HaZZ aj
príslušníci mestskej polície. Kvôli bezpečnosti bolo z ohrozených priestorov
evakuovaných 552 občanov. MsP v súčinnosti s Mestom banská Bystrica včas
a správne zabezpečila informovanie príslušných orgánov štátnej správy o vzniku
mimoriadnej udalosti.
MsP plnila úlohy pri porušení zákazu použitia alkoholických a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. V sledovanom období
bolo zistených 55 prípadov požitia alkoholických nápojov, z toho 22 prípadov bolo
postúpených obciam podľa miesta trvalého pobytu, správny orgán uložil 21
účastníkom konania sankciu pokarhanie a v jednom prípade bolo podľa ustanovenia
zákona 71/1967 Zb o správnom konaní konanie zastavené, v 5 prípadoch sa jednalo
o zákonných zástupcov maloletých osôb a 6 zostalo rozpracovaných.
V sledovanom období bolo zistených aj 5 prípadov požitia alkoholických nápojov
maloletými osobami do 15 rokov. Z toho u 3 dievčat a 2 chlapcov.
MsP v Banskej Bystrici vykonávala úlohy pri zabezpečovaní verejného poriadku
v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných
podujatí

na

základe

súčinnosti

s organizátormi

uvedených

podujatí

a so

zamestnancami Mesta banská Bystrica, tiež v súčinnosti so Športovým klubom Dukla
Banská Bystrica .
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V rámci preventívnej činnosti MsP vykonáva aktivity na prechodoch pre chodcov
počas celého školského roka najmä v blízkosti základných škôl, čim veľkou mierou
prispeli k zníženiu nehodovosti a zraneniam detí. Ďalšie preventívno-bezpečnostné
akcie vykonáva MsP počas celého roka na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov osobami maloletými do 15 rokov
a mladistvými do 18 rokov. V rámci tejto aktivity bolo vykonaných 51 akcií.
V rámci Dňa detí a Mikuláša bola vykonaná prezentačná akcia zameraná na činnosť
príslušníkov MsP, v súčinnosti s Odborom sociálnych vecí MsÚ akcie zamerané na
dodržiavanie pravidiel v nízkoprahových zariadeniach a mapovanie miest, kde sa
zdržiavajú bezdomovci. Bolo vykonaných 27 akcií. Preventívne akcie na kontrolu
dodržiavania platných predpisov majiteľmi psov – 29 akcií. Prostredníctvom web
stránok, mailov, telefonicky bola v 367 prípadoch poskytnutá konzultačná a odborná
činnosť. Na základe požiadaviek škôl boli vykonané prednášky na témy: - práca MsP
s ukážkou zásahov členov MsP, dopravná činnosť, záškoláctvo, závislosti od
alkoholu,

cigariet,

drog,

počítačové

závislosti,

prednášky

zamerané

na

nebezpečenstvo internetu, prednášky pre seniorov o nebezpečných situáciách
v cestnej premávke, nebezpečenstvo podvodu, krádeže a vlámania.
V rámci situačnej prevencie bol zrealizovaný projekt „Bezpečná Fončorda“, zámerom
ktorého bolo zabezpečenie kamerového systému vo vybraných lokalitách sídliska
Fončorda.

MsP

prevádzkuje

pult

centrálnej

ochrany

objektov

(PCOO),

prostredníctvom, ktorého je monitorovaných viac ako 90 objektov na území mesta
Banská Bystrica.
Útvar MsP zabezpečuje odborný výcvik príslušníkov MsP v oblasti taktickej
a streleckej prípravy dvakrát do mesiaca. Uvedená príprava je zameraná na
profesionálny zásah príslušníkov MsP, ktorý sa od nich vyžaduje pri likvidácii
poplachov vzniknutých na chránených objektoch pripojených na pulte centrálnej
ochrany, pri zabezpečovaní ochrany majetku fyzických a právnických osôb.
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MsP v rámci platného zákona o obecnej polícii v roku 2011 vykonávala úlohy aj na
území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu a to v obci Hrochoť na základe zmluvy
o vykonávaní úloh obecnej polície č. 1961/2011 zo dňa 25.10.2011, ktorá nadobudla
účinnosť od 1.11.2011.
V obci Kynceľová na základe zmluvy č. 2244/2011 zo dňa 16.12.2011 s účinnosťou
od 20.12.2011. Spomenuté obce si do konca roka 2011 nepožiadali o plnenie
zazmluvnených úloh.
V obci Selce na základe zmluvy č. 1960/2011 zo dňa 25.10.2011 s účinnosťou dňa
1.11.2011. na

základe podpísanej zmluvy príslušníci MsP vykonávali kontrolu

všeobecne záväzných pravidiel a platnej legislatívy vzťahujúcej sa na oblasť
dynamickej a statickej dopravy.

Minister životného prostredia v Banskej Bystrici
Národné parky na Slovensku by mali mať do roku 2020 viac ako 50 percent alebo
minimálne 50 percent územia v bezzásahovej zóne. Ako uviedol minister životného
prostredia József Nagy, ktorý sa 25.05.2011 v Banskej Bystrici zúčastnil na besede
o pripravovanom zákone o ochrane prírody či zonácii, ambíciou je, aby sa to do roku
2030 dosiahlo na 75 percentách územia.

Projekt Nadácie Ekopolis - obnovenie prameňa Medokýš
Upravené okolie minerálneho prameňa Medokýš v Banskej Bystrici je výsledkom
projektu Nadácie Ekopolis "Bystričania, obnovme si Medokýš", na ktorý získalo
finančné

prostriedky

Mesto

Banská

Bystrica

v

spolupráci

s

Občianskou

cykloiniciatívou. Program "Pohoda za mestom" vyhlásila Nadácia Ekopolis v
spolupráci

s

partnerom

programu

spoločnosťou

Heineken

Slovensko.
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Obnovme si Medokýš
Bystričania, obnovme si Medokýš!, tak znel názov projektu, s ktorým uspela
banskobystrická samospráva v grantovom programe vyhlásenom Nadáciou Ekopolis.
Pilotný projekt je založený na spolupráci obyvateľov s mestom a ich ochote podieľať
sa na obnove zničených priestorov určených verejnosti. Podpora z grantu
predstavuje sumu 6 000,- €, z ktorej bude financovaná komplexná úprava terénu a
nákup materiálu na obnovu altánku. Mestské lesy, s.r.o. Banská Bystrica do projektu
poskytnú sadenice drevín. Mesto zo svojho rozpočtu o. i. prispeje aj na nákup
parkového mobiliáru. Prírodný prameň Medokýš medzi plážovým kúpaliskom a
plavárňou Štiavničky sa stal pre neudržiavané prostredie predmetom opakovanej
kritiky Banskobystričanov. Dôvodom bol najmä neporiadok v okolí inak obľúbeného
prírodného prameňa. Mestská samospráva sa preto rozhodla pomôcť pri skultúrnení
zanedbanej lokality. V súčasnosti možno vodný prameň nájsť pod dreveným
altánkom s pozemkom vo výmere 4 733 m2. Po úpravách tohto priestoru sa mestská
samospráva bude o pozemok starať a jeho zveľaďovaním zabezpečí vytvorenie
novej oázy pokoja a oddychu pre verejnosť. „Banskobystričania môžu v upravenej
oddychovej zóne aktívne tráviť svoj voľný čas a relaxovať. Dovtedy však počítame s
ich návrhmi a pomocou pri úprave lokality. Priestor na vyjadrenie názorov verejnosti
bude napríklad 12. mája t.r. v areáli Základnej školy Spojová. Dovtedy mesto
uskutoční terénne úpravy ako základ pre ďalší rozvoj tejto zóny. Už v blízkej
budúcnosti tam môžu pribudnúť lavičky, zeleň, upravené prístupové chodníky alebo
nová oáza pokoja pre seniorov. Bezbariérový prístup umožní využitie upraveného
areálu aj telesne postihnutým občanom,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Peter
Gogola. V blízkosti Medokýša je plánovaná cyklotrasa, v rámci ktorej bude vynovený
priestor pre milovníkov cykloturistiky označený ako zastávka na oddych. Aj preto
mesto Banská Bystrica oslovilo ako partnera projektu Občiansku cykloiniciatívu (OCI
BB).
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Požiar v Starých Horách
Hasiči bojovali dlho počas zásahu proti lesnému požiaru. 25.04.2011 hasiči stále
pokračovali v likvidácii lesného požiaru, ktorý vo veľkofatranskej lokalite Podšturec
pri obci Staré Hory v okrese Banská Bystrica zasiahol od štvrtka zhruba 1,5 až dva
hektáre lesa v ťažko prístupnom teréne. Ako informovala ich krajská hovorkyňa
Bibiana Bendíková, na mieste zasahuje zhruba 20 profesionálnych hasičov. "Požiar
už prakticky dohášajú, likvidujú posledné ohniská tlejúce v koreňovom systéme lesa,"
povedala Mgr. B. Bendíková. Požiar vypukol vo štvrtok popoludní, lokalizovať sa ho
podarilo ešte v piatok večer. Ale aj v sobotu a nedeľu ho ešte likvidovalo viac ako 20
hasičov a lesní robotníci. V tej istej lokalite horelo aj od 10. do 12. apríla. Požiar vtedy
zasiahol 100 hektárov lesa, hasiči oheň likvidovali aj pomocou vrtuľníkov

Deň hasičov - Banská Bystrica 2011
TFA Slovakia 2011 Banská Bystrica
Dňa 18. júna 2011 usporiadali banskobystrickí hasiči v priestoroch Europa Shopping
Center a Europa Business Center podujatie pod názvom Deň hasičov. Počas tohto
podujatia sa uskutočnila medzinárodná súťaž dobrovoľných a profesionálnych
hasičov Toughest firefighter`s alive - Najtvrdšie hasičské prežitie. Pre návštevníkov
boli pripravené rôzne sprievodné podujatia, ako napríklad prezentácia hasičskej
techniky a ukážky činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri
požiaroch a dopravných nehodách. Súťaže TFA Slovakia sa zúčastnili hasiči záchranári zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Súťaž slávnostne
otvoril štátny tajomník MV SR JUDr. Maroš Žilinka. Okrem štátneho tajomníka privítal
súťažiacich a divákov primátor mesta Banská Bystrica Mgr. Peter Gogola a predseda
organizačného výboru plk. Ing. Dušan Sľúka. Po krátkej prehliadke trate a
predstavení jednotlivých disciplín PaedDr. Petrom Polakovičom sa na štart štvrtej
disciplíny postavil štátny tajomník, ktorý si chcel vyskúšať výbeh na 22. poschodie.
Na tohtoročnú súťaž sa podarilo postaviť dve paralelné dráhy a tak sa na štart
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postupne každých 8 minút postavili dvaja súťažiaci. Celkovo odštartovalo 68
súťažiacich zo štyroch krajín, ktorí v paralelných dráhach štyroch disciplín
prekonávali nástrahy jednotlivých prekážok. Prvá disciplína (Hadice) sa uskutočnila v
parkovacej zóne Europa Business Center. Táto disciplína pozostávala z rozvinutia 8
ks hadíc "B" na dĺžku 80 metrov a potom v zmotávaní dvoch hadíc "B" do kotúča.
Druhá disciplína (Prekážková dráha) sa uskutočnila pred vchodom do Europa
Shopping Center. V tejto disciplíne súťažiaci zápasil s 6 kg kladivom, ktorým 100 krát
udieral obojruč do tzv. Hamerboxu, ďalej prenášal 80 kg figurínu na vzdialenosť 60
metrov a prekonával aj za pomoci lana 3 metre vysokú bariéru. Tretia disciplína
(Veža) sa znova uskutočnila v parkovacej zóne Europa Business Center, kde bola z
dreva postavená 10 metrová veža. V tejto disciplíne súťažiaci opieral hasičské
rebríky do vyznačeného priestoru, vystúpil a zostúpil po schodoch na 10 m vysokú
vežu so záťažou, ktorá predstavovala 20 kg kanister v každej ruke, ďalej vytiahol dve
zmotané hadice o celkovej váhe 25 kg, ktoré boli pripevnené na konci lana a
nakoniec naskrutkoval hubicu na prúdnicu. Finálna disciplína (Schody) prebiehala vo
výškovej budove Europa Business Center. Pri tejto disciplíne si každý súťažiaci
siahol na dno svojich síl, nakoľko vybiehal na 22. poschodie (400 schodov) najvyššej
budovy v Banskej Bystrici. Nad dodržiavaním pravidiel a časových limitov dozerali
rozhodcovia - príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Banskej Bystrici. Meranie času na jednotlivých disciplínach bolo realizované
pomocou elektronickej časomiery (KK-Sporttiming). Súťažilo sa vo vekových
kategóriách M18, M30, M35, M40 a M45, pričom najmladší účastník bol 20-ročný
Kamil Krzyžewski z Krakowa a najstarší účastník bol 52-ročný Vasil Kubík z OR
HaZZ v Brezne. Najlepšie sa s nástrahami všetkých disciplín popasoval český
reprezentant Ing. Lukáš Novák (HZS Ústí nad Orlicí), ktorý je aktuálnym majstrom
Európy v TFA. Druhé miesto obsadil poľský reprezentant Marcin Zdzieblo (S.A. PSP
Krakow), ktorý je minuloročným vicemajstrom Európy v TFA a zároveň aj
dvojnásobný víťaz súťaže TFA Slovakia (2009 a 2010). Na treťom mieste skončil
domáci reprezentant Ing. Rastislav Pecník (Prezídium HaZZ), ktorý pomáhal s
organizovaním tohto podujatia a zároveň je prvým víťazom súťaže TFA Slovakia
(2008). Počas celého podujatia hrozili dažďové prehánky, ale nakoniec celá súťaž
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prebehla za relatívne pekného počasia, čo pritiahlo veľa divákov. Okrem súťaže TFA
mohli návštevníci tohto podujatia uvidieť prezentáciu hasičskej techniky a ukážky
činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri požiaroch a dopravných
nehodách. O moderovanie celého podujatia sa postaral Junior moderátor FUN
Rádia. Organizátorom tohto podujatia bolo Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Technickou univerzitou vo
Zvolene - Ústavom telesnej výchovy a športu, Hasičským združením Florián Banská
Bystrica, Europa Shopping Center Banská Bystrica a Europa Business Center
Banská Bystrica. Organizátori ďakujú touto cestou generálnemu partnerovi firme
Stražan spol. s r. o. Bratislava a ďalším partnerom: Auto-Impex spol. s r. o.
Bratislava, THT Slovensko spol. s r. o. Bratislava, JaGa spol. s r. o. Bratislava, DEVA
F-M spol. s r. o. Frýdek Místek, Miromax spol. s r. o. Banská Bystrica, FIREcontrol,
Motor-Car spol. s r. o. Banská Bystrica, Belfor spol. s r. o. Bratislava, Imidjex spol. s
r. o. Bratislava, Elide Fire. Poďakovanie patrí aj Europa Shopping Center Banská
Bystrica a Europa Business Center Banská Bystrica za umožnenie usporiadať
podujatie na takom prekrásnom mieste a zároveň aj mestu Banská Bystrica za
podporu pri realizácii tohto podujatia. Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým
hasičom, ktorí pomohli organizačne zabezpečiť toto podujatie a zároveň mi dovoľte
vyjadriť presvedčenie, že sa podarí zorganizovať podobné podujatie aj v budúcom
roku a už teraz sa teším a srdečne pozývam všetkých priaznivcov hasičských súťaží.
(plk. Ing. Dušan Sľúka riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici )
Dňa 18. júna 2011 sa v priestoroch Europa Shopping Center Banská Bystrica
uskutočnila hasičská súťaž TFA SLOVAKIA 2011 - TOUGHEST FIREFIGHTER'S
ALIVE - najtvrdšie hasičské prežitie. Tejto bezpochyby najkrajšej a organizačne
najlepšej medzinárodnej hasičskej súťaže na Slovensku sa zúčastnili aj dvaja
Trenčania, Rado Koprivňanský a Juraj Oravec. Hoci neskončili medzi najlepšími (14.
a 19.), no náročnú trať absolvovali v peknom čase a v zdraví to prežili.
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2.kolo Slovenského pohára slovenského pohára v hasičskom športe
Dňa 2.6. 2011 sa na štadióne Dukla Banská Bystrica uskutočnilo druhé kolo
slovenského pohára v hasičskom športe. V dôsledku rekonštrukcie hasičskej stanice
v Rimavskej Sobote , ktorá minulí rok organizovala prvý ročník Memoriálu Ferka
Valacsaya sa organizovania ujalo KR a OR HaZZ v Banskej Bystrici. Prvý deň, ináč
dvojdňových krajských majstrovstiev si disciplíny 100m cez prekážky a štafety 4x
100m absolvovali aj družstvá zúčastňujúce sa slovenského pohára, čo mala byť aj v
počte zúčastnených taká malá generálka organizátora Majstrovstiev Slovenska v
hasičskom športe 2011. Najlepší v stovkách boli chalani z Popradu a štafety vyhrali
Spišsko - novomestský bombardéry. Trenčania ako tradične tento rok ani v Banskej
Bystrici neoslnili, ale zato nováčikovia v tíme si zabehli nejaké tie osobné maximá, čo
ich povzbudí v budúcej práci.

Horský priechod Donovaly uzatvorili
Na horskom priechode Donovaly pri Banskej Bystrici 9.12.2011 začali mať motoristi
problémy už v stredu večer. Začalo husto snežiť a do štvrtka napadlo viac ako 20
centimetrov snehu. „Skrížili sa tam kamióny a nedalo sa okolo nich prejsť. Preto sme
Donovaly museli uzatvoriť na niekoľko hodín pre všetky typy vozidiel,“ vysvetlil
Dušan Škubák z Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Dopravu polícia
odkláňala cez horský priechod Šturec. Husté sneženie zasiahlo aj cesty v ďalších
častiach Banskobystrického kraja, cestárom, ktorí sú už niekoľko dní v pohotovosti,
však prvý sneh tejto sezóny nenarobil väčšie problémy.

Zomrel vojnový zločinec
Toho v roku 1962 odsúdili na Slovensku na trest smrti a neskôr na doživotie. Stane
sa tak na základe informácie Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce SIRENE
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Nemecko, že Nižňanský koncom minulého roku zomrel. Pre agentúru SITA to dnes
uviedol predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý zatykač vydal.
Trestnej činnosti sa Nižňanský dopustil ako veliteľ slovenského oddielu špeciálnej
nemeckej protipartizánskej jednotky Abwehrgruppe s krycím názvom Edelweiss
koncom roku 1944 a začiatkom roku 1945 na strednom a západnom Slovensku.
Nižňanského za trestné činy vojenskej zrady a vrážd v spolupáchateľstve odsúdil
Krajský súd v Banskej Bystrici v roku 1962 v neprítomnosti na trest smrti. Uznal ho
vinným z prepadov obcí a likvidácie obyvateľstva a partizánov v obciach Kľak a Ostrý
Grúň, Prochoť, Lubina, Kšinná a prepadnutia anglo-americkej vojenskej misie na
Veľkom Boku pri Polomke na Horehroní. Len v obciach Ostrý Grúň a Kľak v krvavú
nedeľu 21. januára 1945 zahynulo pri útoku jednotky Edelweiss takmer 150 civilných
osôb vrátane žien a detí.
Pretože na Slovensku od roku 1990 trest smrti neexistuje, senát Krajského súdu v
Banskej Bystrici v roku 2006 zmenil trest na doživotný a zaradil Nižňanského do
tretej nápravnovýchovnej skupiny. V novembri 2011 banskobystrický krajský súd
vydal na Nižňanského európsky zatýkací rozkaz. Úrad medzinárodnej policajnej
spolupráce SIRENE Slovensko 15. marca 2012 informoval Krajský súd v Banskej
Bystrici, že nemecký občan Ladislav Nižňanský narodený 24. októbra 1917 zomrel
23. decembra 2011. Na základe toho banskobystrický sudca zruší vydaný zatykač.
Počas procesu v Mníchove Nižňanského spod obžaloby z rovnakých skutkov súd
oslobodil. Jeho obhajca vyhlásil, že i prvý súd v Bratislave v roku 1947 Nižňanského
oslobodil. Až v druhom procese v rokoch 1961 až 1962 ho Krajský súd v Banskej
Bystrici odsúdil. Podľa Nižňanského sa to stalo na základe falošných svedectiev ľudí,
ktorých k tomu donútila vtedajšia moc.

Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici
Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici vznikla v roku 1997 ako záujmové
združenie právnických osôb. Krajská rozvojová agentúra v Banskej Bystrici pôsobí na
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území 6 okresov: Banská Bystrica, Detva, Krupina a Zvolen, Žarnovica a Žiar nad
Hronom. Oblasť zahrňuje katastrálne územie 172 obcí a 10 miest.
Členovia agentúry:
• univerzity
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (www.umb.sk)
Technická univerzita vo Zvolene (www.tuzvo.sk)
• samosprávy miest
Mesto Banská Bystrica (www.banskabystrica.sk)
Mesto Detva (www.detva.sk)
Mesto Krupina (www.krupina.sk)
Mesto Zvolen (www.zvolen.sk)
• podnikateľské subjekty
COIMEX, a.s., Banská Bystrica (www.coimex.sk)
GAMO, a.s., Banská Bystrica (www.gamo.sk)
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., Zvolen (www.zoszv.sk)
EFO Consulting, s.r.o., Banská Bystrica (www.efo.sk)
5G, spol. s r.o., Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bezplatné informačné semináre pre podnikateľov Slovenská inovačná a energetická
agentúra

pripravila

v

spolupráci

s

Ministerstvom

hospodárstva

SR

a

s

Banskobystrickým, Trenčianskym a Košickým samosprávnym krajom bezplatné
informačné semináre k vyhlásenej výzve na opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít
v podnikoch v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast. Informačné semináre sa uskutočnia v marci 2011 v Košiciach, Banskej Bystrici,
Bratislave a v Trenčíne.
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Tvoj dobrý nápad podporí Think Big Máš nápad, čo by si s kamarátmi vo svojom
okolí vylepšil, ale chýbajú Ti financie? Tak teraz zbystri pozornosť. Druhý ročník
paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40
mládežníckych projektov z celého Slovenska. Ak máš od 15 do 24 rokov, časť z
celkovej hodnoty 80 000 € je určená práve Tebe. Stačí napísať svoj nápad a odoslať
ho do 15. marca 2011.
Čo je Think Big. Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý v Slovenskej
republike realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti
Slovenska. Jedná sa o spoločný paneurópsky projekt, ktorý dáva práve mladým
ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí. Môžu tak
napríklad s kamarátmi skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú náplň
priestorom, v ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé
kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia alebo
vzdelávania. V rámci Think Big budú podporené tzv. malé projekty sumou do 500 € a
veľké projekty čiastkou do 3000 €. Rovnaké projekty pomáhajú deťom v Nemecku,
Írsku, vo Veľkej Británii a v Českej republike. Podporené skupiny mladých ľudí
získajú okrem finančných prostriedkov na realizáciu aktivít aj vzdelávanie zamerané
na zvyšovanie komunikačných a sociálnych zručností, konzultácie, technické a
komunikačné vybavenie pre skupinu, ktorá bude projekt realizovať. Skúsení lektori z
Nadácie pre deti Slovenska budú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich sociálne a
osobné kompetencie potrebné pre život v komunite. Pôjde napríklad o témy
spolupráca, riešenie konfliktov, vyjednávanie, facilitácia, finančná gramotnosť a
podobne. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľuďom, ktorí riešia
problémové životné alebo komplikované sociálne situácie. Ako prihlásiť projekt O
finančné prostriedky na projekt môžete žiadať ako neformálna skupina mladých ľudí
do 24 rokov, ktorú bude reprezentovať jedna až dve osoby zodpovedná za projekt a
jedna dospelá osoba v mene mimovládnej organizácie. Žiadosti je potrebné doručiť
do

sídla

Nadácie

Ekopolis

alebo

vyplniť

formulár

na

webovej

stránke

www.o2thinkbig.sk do 15. marca 2011 do 16,00 hod. Víťazné projekty vyberie 6-

342

Kronika mesta Banská Bystrica

2011

členná porota podľa stanovených kritérií do 15. apríla 2011. Podporené projekty
bude potrebné ukončiť do apríla 2012.
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