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	Na výstave, ktorá sa konala pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, posudzovali odborníci zo zahraničia krásu, ladnosť 
a proporcie vystavovaných mačiek.

	Barbakanfest 2012 opäť ponúkol návštevníkom kultúr-
ne lahôdky zo sveta filmu, hudby a výtvarného umenia.
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POSLANECKÁ SMSkaEDITORIÁL

O LÁSKE

Prednedávnom som kdesi čítal myš-
lienku, ktorá ma vskutku zaujala. 
Svojho času ju vyslovil veľký anglický 
spisovateľ, esejista, novinár a filozof 
Gilbert keith Chesterton: „Rimania 
nemilovali Rím preto, že bol veľký. 
Rím bol veľký, pretože ho milovali.“
Trafil klinec po hlavičke, a to úplne 
presne. Pomenoval podstatu lokál-
patriotizmu – je to vzťah, založený 
na emóciách. ak chceme, aby si Slo-
váci i zahraniční návštevníci Banskej 
Bystrice naše mesto obľúbili, musíme 
to byť predovšetkým my, Bansko-
bystričania, ktorí prejavujú vrúcny 
vzťah k svojmu mestu. Tým nechcem 
povedať, že máme vo svojom vzťahu 
k mestu byť nekritickí. To určite nie. 
ale ak očakávame, že naše mesto 
bude vnímané ako krásne, zaujímavé, 
čisté, bezpečné, pozoruhodné, maleb-
né, očarujúce, položme si otázku, ako 
k tomu môžeme prispieť my. každý 
z nás.
Sú to zdanlivé detaily, ale práve tie 
odlišujú vynikajúce od dokonalého: 
napríklad poriadok a čistota v meste 
nie je len vecou spoločností, kto-
ré upratujú verejné priestranstvá. 
O upravenosť našich domov, o kvety 
v oknách, o poriadok v okolí kontaj-
nerov na komunálny odpad a mnoho 
ďalších maličkostí sa však nemôže 
starať mesto, to musíme zvládnuť 
my sami.
každý deň nám dáva príležitosti, aby 
sme preukázali svoj vzťah k mestu. 
Učme sa ho milovať, zveľaďovať, chrá-
niť a velebiť. Buďme pyšní na našu 
Bystricu (myslím v tom pozitívnom 
zmysle slova). To čo je v nej krás-
ne a hodnotné, s tým sa chváľme. 
a s tým, čo na nej chceme zmeniť, 
opraviť či zlepšiť, s tým sa obráťme 
na poslancov, mestský úrad či primá-
tora. Veď na to ich máme :-).
Začal som citátom a citátom aj skon-
čím. Myšlienku som si požičal z inau-
guračného prejavu amerického prezi-
denta johna Fitzgeralda kennedyho. 
ale trošičku som si ju upravil: „Ne-
pýtajme sa, čo môže Banská Bystrica 
urobiť pre nás. Pýtajme sa, čo môže-
me my urobiť pre Banskú Bystricu.“
Príjemné čítanie Radničných novín 
Vám praje

Peter Gogola

Jedným z hlavných bodov rokovania októbrového mestského zastupiteľstva bol návrh opatrení na zvýšenie atraktivity 
Námestia SNP. Ktoré z týchto opatrení je podľa vás kľúčové? Aké jednotlivé odporúčania je nutné realizovať prioritne, 
aby námestie získalo na svojej atraktivite?

Martin Turčan, predseda klubu SdkÚ – dS: 
„Náš poslanecký klub dlhodobo interpelo-
val zlý stav Námestia SNP. Vítame otvore-
nú diskusiu k tejto problematike, nakoľko 
sa to týka nás všetkých. Pokiaľ budeme 
chodiť po rozbitom asfalte a vytlčených 
dlažobných kockách a budeme sa musieť 

pozerať na zničené smetné koše, nefunkčné prízemné osvetle-
nie, poškodené zberače dažďovej vody, nemôžeme očakávať, 
že naše mesto bude pre návštevníkov atraktívne. K celému 
obrazu neprispievajú ani špinavé verejné toalety a v koneč-
nom dôsledku ani pridrahé parkovné v centre mesta, ktoré 
neumožňuje parkovať na kratšiu dobu než jednu hodinu. Stav 
námestia je dlhodobo zanedbaný a nočné vystrájanie mla-
distvých na atraktivite mesta tiež nepridáva. Preto je nutné 
čo najskôr zavádzať príslušné opatrenia.“

Ľubica Laššáková, poslankyňa klubu 
SMeR–Sd, SNS, ĽS-HZdS: „Už samotná 
formulácia, ktorá hovorí o „zatraktívne-
ní námestia“ je nešťastná. Čo znamená 
zatraktívniť námestie? Mám pocit, že to 
nie je o tom, akej farby bude asfalt, alebo 
prekrytie reštaurácií. Je to o tom, aby sa 

na hlavné banskobystrické námestie vrátil „duch“. T.j - slušný 
personál v reštauráciách so špecialitami domácej kuchyne, 
čisté obrusy, vhodné a cenovo prístupné parkovanie, čisté 
a upravené bočné ulice a priľahlé námestíčka bez výtlkov, jám 
a asociálov, funkčné osvetlenie námestia (aj toho v zámkovej 
dlažbe, ktoré nám závidia mnohé európske mestá), návrat 
obchodov s primeranou ponukou, bezpečné okolie aj v ne-
skorých večerných hodinách. Skrátka - poriadok, slušnosť 
a bezpečnosť. Azda toto by mohol byť prvý krok k zatraktív-
neniu nášho hlavného námestia. “ 

Viera Dubačová, poslankyňa klubu Bansko-
bystrická alternatíva: „Námestie patrí nám 
všetkým a je aj naším zrkadlom. V dobrom aj 
zlom. Okrem zlepšenia čistoty, bezpečnosti 
a vzhľadu bude ale nevyhnutné začať sys-
tematicky podporovať tých, ktorí námestie 
denne oživujú. To znamená malých a stred-

ných podnikateľov v oblasti služieb. O námestie sa totiž treba 
starať nielen zvonku, ale aj zvnútra. Som presvedčená, že starý 
dobrý duch nášho historického námestia je trpezlivý a zho-
vievavo čaká, kedy sa ľudia nasýtia nakupovania v shopping-
centrách a vrátia sa naspäť do jeho náručia ako stratené deti. 
Dajú si na ňom zmrzlinu, kávu či koláč a začnú znovu objavo-
vať jeho krásu. Budú ním nielen prechádzať, ale ho aj aktívne 
spoluvytvárať.“ 

Milan Smädo, predseda klubu nezávislých 
poslancov: „Bolo by dobré, keby sa do budúc-
na vybudovali obslužné komunikácie, ktoré 
by zabezpečovali zásobovanie jednotlivých 
reštaurácií a obchodov zo zadných priestorov. 
Tým by sa pešia zóna stala skutočnou pešou 
zónou. Taktiež by som uvítal, keby majitelia 

nehnuteľností a reštaurácií spolu s mestom prijali výhodnejšie 
t.j. nižšie financovanie všetkých prenájmov, cien tovarov a slu-
žieb, aby sa obyvatelia mesta znovu začali vracať na námestie. 
Netreba klásť nájomníkom a prenajímateľom mestských priesto-
rov tvrdé podmienky. Práve naopak. Treba robiť skromnejšiu 
finančnú politiku – nech ľudia budujú terasy vo väčšom a tým 
prilákajú obyvateľov aj turistov na lepšie ceny. Je potrebné 
urobiť všetko pre to, aby turisti do nášho mesta neprišli len od-
fotografovať historické pamiatky, ale im aj vytvoriť podmienky 
na dlhší pobyt v meste.“ 

Barbora Winterová

S POSLANCAMI NA ROVINU

V banskobystrickom parlamente zastu-
pujete občanov mesta z volebného ob-
vodu Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, 
Kostiviarska, Nový svet, Graniar a Kar-
lovo. čo považujete za najväčší prínos 
pre tieto mestské časti počas obdobia 
vášho poslaneckého pôsobenia? Aké 
opatrenia, podľa vás, táto oblasť potre-
buje najviac?

Treba hneď v úvode otvorene povedať, že tieto mestské časti 
boli po celé roky značne podvyživené. Veľa úsilia a peňa-
zí sa sústreďovalo na centrum mesta a do väčších sídlisk. 
Na menšie nezostávalo. V častiach, ktoré tvoria volebný ob-
vod č.2, chýbajú kvalitné chodníky, nie sú zrekonštruované 
cesty, miestami chýba kanalizácia, len máloktoré sú vybavené 
kompletnými setmi pre triedenie odpadu. Nehovoriac o spolo-
čenských priestoroch pre seniorov, mladých ľudí a matky s ma-
lými deťmi. V posledných mesiacoch bojujem aj s problémom 

citybusov, pretože dostať sa napríklad na Graniar klasickým 
autobusom MHd je vzhľadom na prevýšenie a úzke krivolaké 
cesty veľký problém. Toto sú zároveň najaktuálnejšie témy, 
ktorým sa venujem. 
V súčasnosti ste predsedníčkou komisie pre regionálny rozvoj, 
medzinárodné vzťahy a cestovný ruch. Ako vnímate momentál-
ny rozvoj turizmu v Banskej Bystrici? Na ktoré oblasti by sa naše 
mesto malo najviac zamerať pri budovaní svojej značky?
Banská Bystrica má obrovský potenciál pre rozvoj cestovného 
ruchu a turizmu, žiaľ – ako som nedávno povedala pre isté 
periodikum - nevieme tento potenciál dostatočne rozvinúť. 
Vsadila by som na netradičnú geografickú polohu mesta 
a na jeho unikátnu banícku a banskú históriu. Máme kvalit-
ných sprievodcov, ktorí históriu dokážu predať. Využime to. 
Určite  by som upozornila na - zatiaľ nedostatočné - hotelové 
a reštauračné služby mesta. Skúsili ste niekedy v Banskej Bys-
trici ubytovať v jednom termíne 400 hostí na medzinárodné 
podujatie? ani to neskúšajte. kvalitné ubytovanie pre takýto 
počet hostí v jednom termíne, nehovoriac o jednom mieste, 
nenájdete. Máme síce krásne okolie, ale čo z toho, keď už 

niekoľko rokov nedokážeme postaviť ucelenú a bezpečnú 
cyklotrasu, ktorá by spájala centrum s okolitou prírodou. aj 
na tom v komisii pracujeme. Som rada, že sa momentálne 
aktuálne zaoberáme bezbariérovou trasou, ktorá by napríklad 
vozičkárom sprístupnila historické pamiatky mesta. Morálne 
a aj skromnou finančnou čiastkou sme z komisie podporili 
svetový festival Outbreak, na ktorý v lete prišlo do Banskej 
Bystrice takmer 700 mladých ľudí z viac ako 50 krajín sveta. To 
je skvelá prezentácia mesta vo svete, pretože festival má vyše 
30.000 fanúšikov na facebooku. Vsadila by som aj na bohaté 
a výdatné minerálne pramene v našom okolí, o ktorých možno 
mnohí vedia, ale nedokážeme ich spropagovať a hlavne – pat-
rične vo svete presadiť. 
V minulosti ste pracovali ako redaktorka - moderátorka Slo-
venského rozhlasu, neskôr ste pôsobili na pozícií tlačovej 
a programovej manažérky PKO a momentálne ste prednost-
kou Obvodného úradu v Banskej Bystrici. Ktorá z týchto pro-
fesií vás napĺňala resp. napĺňa najviac?
V každej pozícii sa snažím dostať zo seba maximum. Študovala 
som na katedre rozhlasovej a televíznej žurnalistiky Filozofic-
kej fakulty Uk v Bratislave, takmer 30 rokov ma živilo redak-
torské remeslo. žiaľ, kvôli môjmu presvedčeniu ma z rozhlasu 
vyhodili. Vďaka novinárskym skúsenostiam som dostala po-
nuku pracovať na pozícii programovej a tlačovej manažérky 
PkO. Bola to výborná skúsenosť ako nielen komentovať, ale 
aj pripravovať kultúrny a spoločenský program pre stovky 
obyvateľov. Súčasná pozícia prednostky obvodného úradu 
v sídle kraja je mimoriadne náročná a zaväzujúca, ale mám 
okolo seba profesionálne zdatný tím ľudí, na ktorý sa môžem 
spoľahnúť. Myslím si, že to je v každej profesii a pozícii to 
najdôležitejšie. To je to, čo vás dokáže naplniť. 

Barbora Winterová

„V každej pozícii  
sa snažím dostať zo seba maximum.“

OTÁZKY PRE ĽUBICU LAŠŠÁKOVÚ

PhDr. ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ je absolventkou katedry rozhlasovej 
a televíznej žurnalistiky na FF Uk Bratislava. Od roku 1983 
pracovala ako zástupkyňa šéfredaktora odvetvového časo-
pisu Slovcepa.V rokoch 1988-2011 pôsobila ako redaktorka 
a moderátorka Slovenského rozhlasu. Neskôr zastávala pozí-
ciu programovej a tlačovej manažérky PkO v Banskej Bystrici. 
Od júna 2012 je prednostkou Obvodného úradu v sídle kraja 
v Banskej Bystrici. Vo svojom druhom volebnom období vystu-
puje ako členka poslaneckého klubu SMeR-dS.
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PRVÁ CELOŠTÁTNA KONfERENCIA 
S MEDZINÁRODNOU ÚČASťOU SPMIT 2012

SME ODVÁžNI 
PRI PRESADZOVANÍ TRVALEj MOBILITY

Osemnásty október sa v Banskej Bystrici niesol v znamení prvej celoštátnej konferencie s medzinárodnou 
účasťou SPMIT 2012. Hlavnou témou boli strategické plány miest a krajov, informačné a komunikačné 
technológie a európske projekty pre rozvoj miest a regiónov. 
Záštitu nad konferenciou mali minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ján Počiatek, 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka a primátor mesta Banská Bystrica 
Peter Gogola. konferenciu otvoril primátor mesta spolu s generálnym riaditeľom sekcie koordinácie 
fondov eÚ MHSR jurajom Gmiterkom a námestník ministra pre regionálny rozvoj a CR Českej republiky 
Michal janeba. Cieľom konferencie SPMIT 2012 bola pomoc predstaviteľom samospráv, riadiacim za-
mestnancom odborov štátnej správy a samosprávy v oblasti strategického plánovania. Prínos podujatia 
spočíval i v získaní skúseností pri príprave a realizácií strategických plánov a v neposlednom rade aj 
výmene skúseností medzi zúčastnenými subjektami strategického plánovania.

Odbor propagácie, MsÚ

do európskeho týždňa mobility (eTM) sa v tomto roku zapojilo trinásť slovenských samospráv. Hodno-
tiaci seminár kampane eTM sa uskutočnil 15. októbra v košiciach. V rámci podujatia udelili vybraným 
samosprávam ceny za najlepšie trvalé opatrenia realizované v roku 2012. 
Mestu Banská Bystrica bolo udelené špeciálne ocenenie za veľmi prínosný plán budovania mestskej 
mobility. Prevzala ho viceprimátorka katarína Čižmárová. Čestné uznanie získalo mesto Banská Bystrica 
za odvahu pri presadzovaní trvalej mobility. Plány mesta pod Urpínom predstavila vo svojom príspevku 
andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCI BB). 
Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SažP) a Občian-
skou cykloiniciatívou Banská Bystrica (OCIBB) zorganizovali v rámci európskeho týždňa mobility (eTM, 
16. - 22. 9.) množstvo 
podujatí na podporu 
plánov udržateľnej 
mestskej mobility. Me-
dzinárodná iniciatíva, 
do ktorej sa v tomto 
roku zapojilo aj trinásť 
slovenských miest, 
sa teší veľkej obľube 
najmä v zahraničí. Už 
jedenásť rokov sa eu-
rópske samosprávy 
aktivizujú v mobilite, 
čoho dôkazom je aktu-
álne viac než dvetisíc 
miest a obcí zapoje-
ných v rámci európy. 

Monika Pastuchová
hovorkyňa primátora

DObRÁ RADA...

...K DODRžIAVANIU 
 VEREjNéhO PORIADKU
každý je povinný zdržať sa akého konania, ktorým 
by mohol spôsobiť porušenie verejného poriad-
ku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uzná-
vanými pravidlami. Na verejných priestranstvách 
sa zakazuje:
a)  obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadáva-

ním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom 
priestranstve a miestach verejne prístupných 
vzbudzujú verejné pohoršenie,

b)  predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje 
na verejných priestranstvách čase od 00.00 hod 
do 24.00 hod denne, okrem:

 • príležitostných trhov a jarmokov,
 •  v obchodných a reštauračných prevádzkach 

umiestnených na verejnom priestranstve 
na základe podmienok stanovených v povolení 
mesta a v súlade s ich živnostenským opráv-
nením (napr. predajné stánky, letné terasy, 
a pod.),

 •  verejných telovýchovných, športových a tu-
ristických podujatí za podmienok dodržania 
zákonných oprávnení a povolení mesta,

 •  31. 12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1. 1. od 00.00 
hod do 05.00 hod,

c)  predávať tovar bez povolenia príslušných úra-
dov a predávať tovar mimo priestranstiev na to 
určených bez povolenia mesta,

d)  obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, 
dymom, páchnucimi plynmi, parami a tekutým 
odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad 
mieru hygienicky prípustnú,

e)  akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na ve-
rejnom priestranstve alebo na zariadeniach 
verejného priestranstva, ktorým by bola znižo-
vaná ľudská dôstojnosť, náboženská, či rasová 
príslušnosť,

f)   propagovať zakázané produkty,
g)  propagovať sexualitu, sexuálne symboly, nahotu, 

pornografiu a pod.,
h)  porušovať zákazy fajčenia na verejnom 

priestranstve a v zariadeniach verejného po-
riadku v zmysle zákona a nariadenia mesta.

Fyzické a právnické osoby sú povinné pri rekon-
štrukčných prácach nebytových priestorov a bytov 
vo vnútornom prostredí obytných domov zamedziť 
vzniku a šíreniu hluku nad stanovené prípustné 
hodnoty za dodržania podmienok v rozhodnutiach, 
povoleniach a domových poriadkoch tak, aby touto 
činnosťou nad mieru primeranú pomerom neobťa-
žovali iného alebo vážne neohrozovali výkon jeho 
práv a nerušili vonkajšie prostredie.

Mesto Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica oznamuje, že najbližšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva bude 13. 
novembra 2012 o 9,00 hod. vo Veľkej sieni Mest-
ského úradu v Banskej Bystrici. Rámcový program 
je zverejnený na oficiálnej mestskej internetovej 
stránke www.banskabystrica.sk v sekcii Mestské 
zastupiteľstvo.
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NÁVŠTEVA Z hOLANDSKA
V októbri sa u nás uskutočnilo poučné a inšpirujúce stretnutie so študent-
mi učiteľstva z holandského mesta Cheldrop. Zapojili sa doň všetky deti 
a všetci zamestnanci školy. Zanechalo to v nás pozitívne dojmy a množstvo 
zážitkov. Budúci učitelia z krajiny tulipánov mali možnosť v jednotlivých 
triedach sledovať rôzne edukačné aktivity. deti sa naučili veselú pesničku 
v holandčine. Pre učiteľov bol tento deň príležitosťou na nadviazanie nových 
pracovných kontaktov, vymenili si skúsenosti a informácie o špecifikách 
výchovy a vzdelávania detí v oboch krajinách. dohodli sa na možnostiach 
ďalšej spolupráce na diaľku – prostredníctvom internetu, ako aj na možnosti 
ďalšieho opätovného stretnutia v budúcnosti.

MŠ na Starej Tehelni

GENERÁCIA UČÍ GENERÁCIU
Rok 2012 je európskym rokom seniorov, zameraným na aktívne starnutie 
a solidaritu medzi generáciami. V našej škole sa v októbri – Mesiaci úcty k star-
ším - konalo podujatie Mladí učia starších, starší učia mladších, venované 
medzigeneračnej solidarite. Učenie prebiehalo v počítačovej učebni. Seniori 
z klubu dôchodcov dúbrava a žiaci našej školy si tu odovzdávali informácie 
o využívaní informačných technológií.
Základná škola j. G. Tajovského spolupracuje s klubom dôchodcov už niekoľko 
rokov. Poskytuje priestory pre aktivity jeho zverencov, ako sú ručné práce, 
varenie, výmena receptov, tradícií, kultúrne podujatia. Podlavickí seniori 
na stretnutí predstavili žiakom svoju internetovú stránku a porovnali si s nimi 
vlastné zručnosti s internetom, prácou vo WORde, Power Pointe... žiaci zas 
seniorom ukázali svoju prácu v programovaní robota z lega, ktorou budú 
reprezentovať našu školu na súťaži Senior Solutions. Robot je naprogramo-
vaný tak, aby plnil predpísané úlohy na uľahčenie a spríjemnenie života 
seniorov. Niektorí dôchodcovia si prácu s robotom aj vyskúšali a veľmi sa 
im to páčilo. Ocenili, že žiaci myslia na staršiu generáciu a rozmýšľajú, ako 
im uľahčiť život. 

Iveta čuková

DEň jABĺK 
aj v našej Špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici sme si už po dru-
hýkrát pripravili deň jabĺk. konal sa v rámci Týždňa proti rakovine, ktorý 
vyhlasuje Liga proti rakovine. jabĺčka ako symbol zdravia sme rozdávali nielen 
žiakom, ale i všetkým ženám, ktoré u nás pracujú. Spoločne so žiakmi sme, 
pre nich primeranou formou, hľadali odpoveď na otázku zamračeného lekára 
z plagátu či televízie: „Prečo sa ma bojíte? Prečo ma ignorujete?“, alebo sme 
vysvetľovali slová usmiateho lekára – doktora Nebojsa: „Predíďme chorobe 
spoločne!“
Hravé jabĺčkové aktivity mladších žiakov a besedy so staršími žiakmi o pred-
chádzaní najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochoreniam podporili 
informačné materiály, ktoré si žiaci mohli zobrať domov, aby sa o kampani 
dozvedeli aj ich mamičky alebo pani vychovávateľky. 

 Zuzana Pepichová

ZELENÁ ŠKOLA
V aule Technickej univerzity vo Zvolene sa 11. októbra uskutočnila certifikácia 
7.ročníka programu Zelená škola. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra 
životného prostredia SR Petra žigu. V dopoludňajších hodinách prebiehali 
rôzne workshopy, ako napr. „Máme nápad – čo s ním?“, „Školská slávnosť – 
ako eko?“, „Život naozaj“, „3 Z – Zažijem, Zdieľam, Zakomponujem“, „Agentom 
v službách Zeme“. V priestoroch auly sa premietali filmy s environmentálnou 
a edukatívnou tematikou. V tento deň bol udelený medzinárodný certifikát 
Zelená škola aj dvom banskobystrickým školám, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, a to ZŠ Ďumbierska a MŠ Na Starej tehelni. Certifikát má 
platnosť 2 roky. Škola ho získa za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky 
7 krokov a za environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými aktivitami 
školskej komunity. 
Okrem medzinárodného certifikátu každá ocenená škola dostala aj zástavu 
Zelená škola a vecné darčeky od sponzorov certifikácie. 

Jana Prekopová
Školský úrad, Oddelenie školstva a mládeže

MŠ NA STAREJ TEHELNI

ZŠ J. G. TAJOVSKÉHO

ZŠ ĎUMbIERSKA

FOTO – ARCHíV REDAKCIEFOTO – ZŠ J. G. TAJOVSKÉHO

FO
TO

 –
 M

Š 
N

A 
ST

AR
EJ

 T
EH

EL
N

I

FO
TO

 –
ZŠ

 Ď
U

M
BI

ER
SK

A

4
ŠkOLSTVO



novEMBER 2012

Možnosť vybaviť si záležitosti 
na Mestskom úrade bez jeho pria-
mej návštevy sa stalo od začiat-
ku mája 2012 v Banskej Bystrici 
skutočnosťou. Portál pod ikonou 
iMesto umožňuje obyvateľom 
rýchlu a flexibilnú komunikáciu 
s úradom pri vybavovaní rôznych 
nevyhnutností - napríklad daňové 
povinnosti, platby za komunálny 
odpad a mnoho ďalších adminis-
tratívnych záležitostí. Elektronické 
služby mesta začali ako prví využí-
vať podnikatelia a právnické osoby. 
Mesto ich chce postupne rozširovať 
aj pre fyzické osoby. O elektroni-

zácii služieb Mesta Banská Bystrica sme sa rozprávali s primátorom 
mesta PETROM GOGOLOM.

Najväčším benefitom služby iMesto je skutočnosť, že na úrad netreba 
fyzicky chodiť a ubudne „papierovania“. V čom vidíte ďalšie výhody 
takto nastaveného systému? 

V čase rozvoja elektronických služieb chceme zmeniť pohľad na náš 
úrad a prácu úradníkov. Našou prioritnou ambíciou je zabezpečiť, aby 
si ľudia s úradom automaticky nespájali množstvo papierov a pe-
čiatok, čakanie v radoch, zisťovanie úradných hodín, 
atď. Chceme držať krok s trendom, modernizujeme 
úrad, zjednodušujeme a zefektívňujeme jeho prácu, 
čo prinesie úsporu verejných financií. V neposlednom 
rade sa približujeme občanom, keďže zjednodušujeme 
a zefektívňujeme ich komunikáciu s úradom. Projekt mal byť pôvodne 
financovaný z prostriedkov OPIS-u, nakoniec ho však mesto reali-
zuje z vlastných zdrojov (OPIS - Operačný program informatizácia 
spoločnosti, pozn. autorky). Naše mesto je v elektronizácii služieb 
obyvateľom na Slovensku priekopníkom.

Aké hlavné zmeny nastanú z pohľadu práce úradníkov?

V prvom rade to bude výrazné zredukovanie spomínaných papierova-
čiek, keďže väčšina agendy bude v elektronickej podobe. Pracovníkom 
úradu sa tak práca výrazne sprehľadní, pretože systém kontroluje 
správnosť postupnosti jednotlivých krokov. jednoducho povedané, 
nestane sa, že nejaká žiadosť zostane zabudnutá v pracovníkovej 
zásuvke. Prehľadný elektronický systém zabezpečí, aby sa žiadna 
žiadosť nestratila v hŕbe papierov a aby hneď od začiatku prišla na stôl 
kompetentného úradníka. Priebeh vybavovania služieb budú môcť 
sledovať ako občania, tak aj nadriadení jednotlivých úradníkov, čo 
opäť zefektívni a urýchli proces vybavovania, keďže systém môže 
v prípade preťaženého oddelenia prerozdeliť prácu medzi iné úseky 
úradu. Naopak, tento systém vyhodnotí nevyťažené alebo nefun-
gujúce oddelenie a mesto bude mať možnosť zrealizovať potrebnú 
nápravu. 

Prejdime teraz k druhej strane. V čom pocítia pozitívne zmeny 
občania?

Najväčšia výhoda nepochybne spočíva vo flexibilite a komfortnosti. 
Občania i podnikatelia môžu z domu, pracoviska, alebo akéhokoľvek 
miesta, kde je prístup na internet, komunikovať s mestom a nemusia 
úrad fyzicky navštíviť. Rovnako odpadá i povinnosť sledovať úradné 
hodiny – formulár môže každý vyplniť v pokoji a v čase, ktorý mu 
vyhovuje. Okrem toho, že takto šetríme naše lesy a životné prostre-
die, vypisovanie formulárov je jednoduchšie, lebo systém občana 
presne naviguje, predvyplní niektoré údaje, skontroluje ich, upozorní 
na chybu. Nestane sa tak, že vás úradník pošle od stola so zle vyplne-
ným tlačivom. Vyššia efektívnosť spočíva i v tom, že po prihlásení sa 
do svojho konta bude môcť každý občan priebežne sledovať, v akom 
štádiu sa vybavovanie jeho žiadosti nachádza. komfortne, z pohodlia 
domova.

Aké podmienky musí na začiatku splniť občan resp. podnikateľ, ktorý 
sa rozhodol využívať elektronické služby mesta?

V prvom rade musí mať prístup na internet, musí byť občanom mesta 
s trvalým pobytom v Banskej Bystrici alebo podnikateľom podnika-
júcim v Banskej Bystrici. Následne je nutné zaregistrovať sa na por-
táli iMesto a získať tak prístup do systému. Všetky osobné údaje sú, 
samozrejme, bezpečne chránené. Po zaregistrovaní je nevyhnutné 
prísť na úrad, kde si overíme totožnosť danej osoby. Po tomto overení 
podpíše záujemca dohodu o elektronickej komunikácii a dostane 

unikátne prístupové heslo, na základe ktorého môže dô-
veryhodne komunikovať s úradom z akéhokoľvek miesta, 
z ľubovoľného počítača, pripojeného na internet. Potom 
už stačí len pozorovať v systéme mesta ako prebieha 
spracovanie jednotlivých podaní, prípadne sledovať, či 

nepribudli nové služby, ktoré by občan mohol využiť.

Elektronické služby mesta pod ikonou iMesto môžu zatiaľ využívať 
iba podnikatelia. Ako spomínaný novonastavený systém prebieha 
v praxi? Kedy budú môcť tieto služby využívať aj fyzické osoby? 

Na webovej stránke mesta Banská Bystrica (www.banskabystrica.sk) 
je sprístupnená voľba „iMesto“ elektronické služby mesta“, prostred-
níctvom ktorej sa dá prihlásiť priamo do systému. Po prihlásení môže 
užívateľ komunikovať s mestom, teda navštíviť úrad elektronicky. 
Od mája 2012 môžu právnické osoby zadávať svoje podania cez osem 
elektronických formulárov. Sprístupnili sme novú verziu zverejňovania 
zmlúv, objednávok a faktúr s možnosťou zadávania vyhľadávacích 
kritérií, čo uľahčuje získavanie potrebných informácií. Občanov, ktorí 
nevykonávajú podnikateľskú činnosť iste poteší fakt, že od januára 
2013 bude všetkých plánovaných 39 služieb sprístupnený nielen 
podnikateľom, ale aj fyzickým osobám.

Aké ďalšie kroky plánujete v tejto oblasti realizovať v budúcnosti?

Našou prioritou je zabezpečenie prefinacovania projektu z OPIS-u 
a neustále rozširovanie ponúkaných elektronických služieb. 

Barbora Winterová

„Využívaním elektronických služieb mesta Banská Bystrica sa nám ako firme, a verím že aj mne ako občanovi, výrazne uľahčí ko-
munikácia s Mestským úradom. V našej spoločnosti používame elektronické služby na odovzdávanie mesačných výkazov. Neraz 
sa nám stalo, že sme nestihli doručiť papierový výkaz počas otváracích hodín úradu a museli sme ho odosielať poštou. Po novom 
však už niečo podobné nehrozí. Nielenže môžeme rôzne výkazy odosielať elektronicky, ale funguje aj okamžitá spätná väzba 
o prijatí tohto výkazu. Verím, že elektronizácia mestského úradu pomôže aj mnohým iným subjektom efektívne komunikovať 
s úradom bez dlhého čakania na vybavenie. Odporúčam využívať aj internet banking a potom môžete spokojne vybaviť všetko 
z domu, trebárs aj pred polnocou“.

ROZHOVOR S PRIMÁTOROM bANSKEJ bySTRICE PETROM GOGOLOM O ELEKTRONIZÁCII SLUžIEb MESTA

Prvým klientom a užívateľom elektronických služieb mesta 
sa stal Podnikateľ marcel mojžiš

Z  P O h O D LI A  D O M O VA
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...píše herec

Dušan Cinkota

Banská Bystrica... pri každom začutí týchto dvoch 
slov, či už sluchom, alebo v myšlienkach, mnou 
prejde zvláštny pocit spolupatričnosti, istého sú-
bežného cítenia, nejakého spojenia. ale aj hrdosti, 
vzdoru a sily. Áno, som s týmto názvom, s týmto 
Menom, nepochybne spojený. Moje Mesto nesie 
toto meno. Moja Banská Bystrica. Som s ňou spo-
jený, ako je syn spojený so svojou matkou. Čest-
ne a úprimne. Cítim, keď ju niečo trápi. Bolí ma, 
keď jej niekto ubližuje. Vzdorujem, keď ju niekto 
haní. dotýka sa ma akýkoľvek prejav neúcty voči 
nej. Teší ma keď ju vidím spokojne rásť. Chcem 
byť a som na ňu hrdý. V Banskej Bystrici som sa 
narodil, vyrástol som v nej a vychovala ma. V Ban-
skej Bystrici som prvý krát našiel samého seba, 
a zakaždým, keď sa k nej vrátim, nachádzam kus 
zo seba, či už zabudnutý, alebo stratený niekde vo 
svete, do ktorého väčšina z nás s takým nadšením 
odchádza. ale tí, ktorí zostali, nikdy nestratia môj 
rešpekt, moju úctu a môj obdiv. Lebo viem, že sa 
o Moje Mesto nemusím báť. že sa nemusím báť 
o seba, lebo sa vždy budem mať kam vrátiť, či už 
svet dobijem, alebo nie. Túto istotu mi Moja Ban-
ská Bystrica a Moji Banskobystričania dávno dali, 
a dávajú mi ju neustále... a preto nikdy nestratia 
taktiež moju vďaku. 

Ďakujem.

 Váš Dušan Cinkota 

TEŠÍM SA NA KA žDé PRETEKY
Rozhovor s aktuálnym majstrom Európy v pretekoch historických automobilov do vrchu 

jAROSLAVOM BARÁNKOM
Na pretekoch do vrchu historických automobilov vo francúzskom Lodeve, v rámci tohtoročných Maj-
strovstiev Európy zvíťazil Banskobystričan JAROSLAV BARÁNEK s vozidlom Ferrari 308 GT4 Dino vo 
svojej kategórii C3. Týmto víťazstvom si jazdec Autotechna Racing Teamu zo Zvolena zároveň upevnil 
svoje vedenie v šampionáte a získal po niekoľkých tituloch majstra Slovenska aj svoj prvý titul majstra 
Európy. Pre slovenský motoršport je to mimoriadny úspech, keďže ide o prvý titul ME pre jazdca zo 
Slovenska v historických automobiloch v európskom šampionáte.

Na začiatok príjmite gratuláciu k aktuálnemu ti-
tulu majstra Európy. čitateľov by v úvode určite 
zaujímalo, čo vás priviedlo k takémuto netradič-
nému športu. Mali ste odjakživa blízko k automo-
bilovým športom? 
Už ako malý chlapec som sledoval akékoľvek sprá-
vy o automobilových pretekoch, čítal som knihy 
o slávnych pretekároch a túžil som sa dostať do ich 
sveta. Vyrastal som však v prostredí, kde sa neko-
nali žiadne preteky, ani v blízkosti nebol nikto, kto 
by sa motoristickým športom zaoberal a priviedol 
ma k nemu. keď som vyrástol, prišli bežné starosti, 
práca, rodina a na motoršport som nemal ani po-

myslenie. až na staré kolená, keď som mal 35 rokov, som sa rozhodol že sa vrátim k svojmu detskému 
snu a začal som si ho plniť. Na okruhu v Brne som absolvoval školu automobilových jazdcov, získal som 
pretekársku licenciu a prihlásil som sa do seriálu pretekov automobilov do vrchu v rámci Majstrovstiev 
Slovenska. Mal som prenajatú Škoda Favorit, upravenú v skupine a do 1300 ccm. Nikdy nezabudnem 
na tie zvláštne pocity pred prvým štartom. S autom som sa veľmi rýchlo zžil a tešil som sa na každé 
ďalšie preteky. Vďaka dobrým mechanikom a cenným radám pána Mičánka, českého známeho jazdca, som 
všetky preteky v sezóne 1996 dokončil a umiestňoval som sa takmer vždy na stupni víťazov. Najväčšia 
radosť prišla po posledných pretekoch sezóny, lebo po sčítaní bodov bolo jasné, že som v roku 1996 
získal titul majstra Slovenska v triede a-1300 ccm. V ďalších rokoch som jazdil na vozidlách Seat Ibiza, 
Seat Leon, Seat Leon Tdi, Nissan Sunny, kia cee‘d a jednu sezónu aj na Opel formula 3. Od roku 2010 
jazdím preteky do vrchu aj na okruhoch s Ferrari dino 308 GT4 v kategórii historických vozidiel.
Po mnohých úspechoch na domácej scéne prišiel ďalší, tentokrát na medzinárodnom fóre. Ako ste 
sa na Majstrovstvá Európy pripravovali? Úspech v motoristickom športe nepochybne spočíva predo-
všetkým v psychickej príprave jazdca...
Psychická príprava, a hlavne psychická pohoda jazdca pred štartom, je veľmi dôležitá. Vtedy musím byť 
maximálne sústredený, ničím nevyrušovaný, myslím len na auto a na trať. Pri rýchlosti, akú na pretekoch 
dosahujeme, akékoľvek zaváhanie či nepozornosť nás v lepšom prípade stojí stratu cenných zlomkov 
sekundy. V horšom prípade môže viesť k havárii a vypadnutiu z pretekov. 
Pre jazdcov sú okrem psychickej a fyzickej pohody zrejme dôležité aj klimatické podmienky. Pamätáte 
si na vaše najťažšie preteky?
Počasie si jazdci vyberať nemôžu. Štart je vopred 
naplánovaný a až na malé výnimky sa dodržiava. je 
dôležité, aby sme boli všetci pripravení na rýchlu 
výmenu pneumatík. keď je sucho, jazdíme na pne-
umatikách bez vzorku, keď prší, máme priprave-
né kolesá s plášťami do dažďa. Pre mňa boli asi 
najťažšie preteky pred pár rokmi na trati Baba pri 
Pezinku. Na štarte tohto šesťkilometrového kopca 
krásne svietilo slnko a tak som samozrejme začínal 
na tzv. suchých pneumatikách. Odštartoval som 
a v polovici začala búrka. Mal som problém udržať 
auto na ceste. dorazil som síce do cieľa, ale so zlým 
časom. jazdci, ktorí štartovali za mnou, stihli kolesá prezuť, a tak ma porazili.
Môžte nám prezradiť niečo o vašom aute? Predsa len, Ferrari nie je u nás úplne bežné...
Spomínaný titul majstra európy som získal s vozidlom Ferrari 308 GT4 dino. Bolo vyrobené v roku 1974, 
má osemvalcový motor, objem 3 litre a výkon 220 Hp, maximálnu rýchlosť 220 km/hod. Týchto áut bolo 
vyrobených len 2826 kusov a tento je jediný na Slovensku. Pre znalcov prezradím, že v motore nie je 
žiadna elektronika, má štyri dvojkomorové karburátory a dva rozdeľovače.
Prezraďte nám, čo je okrem sveta motorizmu vaším najväčším koníčkom, prípadne, čomu sa rád 
venujete, keď nepretekáte? 
Na prvom mieste je moja práca, ktorej sa venujem, lebo ma baví a hlavne vďaka nej sa môžem venovať 
svojmu koníčku. Vo voľnom čase rád varím, milujem vysokohorskú turistiku a v zime sa chodím kúpať 
s Banskobystrickými ľadovými medveďmi. Motorizmu sa ale venujem aj keď nepretekám. Rád poskytu-
jem informácie záujemcom o tento šport a na web stránke www.dovrchu.sk, ktorá sa venuje pretekom 
automobilov do vrchu vediem rubriku otázok a odpovedí pre začínajúcich jazdcov.

Barbora Winterová

PREČO MÁM RÁD bANSKÚ bySTRICU
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	V nedeľu 21. októbra otvoril primátor mesta Peter Gogola spolu s po-
slancami za volebný obvod č. 4 nové multifunkčné ihrisko na Pršianskej 
terase.

	V komplexe Ministry of fun zaznamenalo veľký úspech celoslovenské 
podujatie FITNESS DAY & NIGHT International zamerané na fitness, jum-
ping, zumbu a piloxing.

	Päťsto školákov si prišlo zmerať sily v rámci 52. ročníka Horehronských 
hier v atletike žiakov a žiačok.

	Už štvrtý rok sa v priestoroch ZŠ Sitnianska konali Jesenné slávnosti 
detí materských škôl obvodu Rudlová – Sásová.

	Športová olympiáda seniorov organizovaná v rámci Akadémie európ-
skeho seniora 2012 mestom Banská Bystrica sa každoročne teší veľkej 
obľube.

	Položenie kameňov STOLPERSTEINE v rámci výnimočného projektu 
spomienky na obete nacistickej genocídy.
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Vstávaj,
dnes je 1. januára   

a budú tri hodiny ráno.  
Musíš rozozvučať  

náš preslávený  
mestský zvon Hauerglocke,  

začínajú voľby richtára.

Nová osada Banská Bystrica sa po získaní privilégií  
od kráľa Belu IV. v roku 1255 začala nazývať mestom  

a jej obyvatelia mešťanmi. Prvým richtárom mesta  
Banská Bystrica sa stal Ondrej (Andreas).  

Mešťania si každoročne, vždy v prvý deň roka 
volili spomedzi seba na čelo mesta 

richtára, ktorý zodpovedal za rozvoj 
mesta, rozširovanie remesiel  

a obchodu, za bezpečnosť jeho 
obyvateľov, presadzoval v živote 

mesta právo a spravodlivosť.  
Na základe mestských privilégií – 

práva meča – bol pánom života a smrti. 
Voľby richtára boli vždy v prvý deň roka,  

na Nový rok.

Dnes t  tu bolo potvrdených 152 ctihodných 
mužov nášho kráľovského mesta,  
ktorí budú voliť nového richtára. 

Žiadam vás, vzácni páni o zachovanie ticha a trpezlivosti, 
kým na vás pri hlasovaní príde rad.

Zamknúť
a strážiť všetky brány a bašty,  
aby nikto zvonka nenarušil  

dnešný dôležitý deň!

...nech súdi bez hnevu, nenávisti a závisti.  
Nech ho neovplyvňuje ani priazeň, láska,  
či priateľstvo. Nech nerobí rozdiely medzi 

ľuďmi, nech vždy vykoná spravodlivosť  
a nech s mierou užíva prísnosť zákona.

Navrhujeme 
týchto kandidátov: doterajšieho richtára  
ctihodného Mikuláša Sasa a ringbügerov  
Hermanna a Bavalusa a ako posledného  

majstra Hermannusa.
Budeme 
voliť v dolnej sále našej radnice. 
Vstupujte tam po jednom a až po 
vyzvaní. Bude tam sedieť volebný 
výbor a notár, ktorému zašepkáte 
meno muža, ktorého ste si vybrali  
za richtára. Nech anjel  
sprevádza vašu voľbu.

Uvedomte 
si, že richtár musí byť človek majetný  

a počestný, s bezúhonným charakterom, 
pravdymilovný, striedmo  

žijúci a preukázateľne  
vzdelaný...

Ctihodní   
 

páni Hermann a Bavalus majú po 62  
a 57 hlasov. Idem to oznámiť mestskému 
kňazovi ten svojimi 12 hlasmi rozhodne  

o novom richtárovi. Meno vyhlási  
vv kostole, aby nový richtár mohol zložiť 

slávnostnú prísahu.

Ďakujem  za dôveru  
a verím,  

že dnešný deň tu spoločne strávime v srdečnej 
družnosti pri tomto slávnostnom richtárskom jedle.

© 2012 - koncept: Roman Hradecký
© 2012 - kresba: Brian Terrero
© 2012 - text: Roman Hradecký • Vladimír Sklenka

Slávnostné kreslo 
richtára vyhotovené   
k výročiu voľby starostu 
Júliusa Csesnaka.  
Je umiestnené  
v expozícii  Matejovho 
domu.

Ja Hermann sľubujem  
a prisahám,  
že budem 

verný a stály voči mestu 
obecnému a súdnej 

právomoci tu v Banskej 
Bystrici. Poslušných si 
budem ctiť, prostých 
podporovať, vážiť 

si, radiť a pomáhať, 
pred škodou 

varovať...

Voľba richtára, (starostu, či primátora) bola vždy rozhodujúca pre smerovanie a rozvoj mesta. Dejiny 
nám zachovali do dnešných čias väčšinu mien mužov, ktorí stáli na čele nášho mesta a ovplyvňovali 
jeho smerovanie i rozvoj. Aj vďaka nim sa z novej osady Bystrica stala slávna a krásna Banská Bystrica. 
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FóRUM MIMOVLÁDNyCH NEZISKOVýCH ORGANIZÁCIÍ

VŠIMLI SME SIPREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ

NA RADNICI SME SA ZNOVU RADILI 
katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom Banská 
Bystrica, občianskym združením Návrat a Sieťou pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme kukulíka 
organizovali 15. októbra na Radnici na Námestí SNP v Banskej Bystrici odborný seminár na tému Opus-
tené deti ako občania miest a obcí. Záštitu nad podujatím prevzala verejná ochrankyňa práv jUdr. jana 
dubovcová, ktorá sa na podujatí osobne aktívne zúčastnila. 
Súčasťou seminára bolo otvorenie festivalu o rodičovstve, partnerstve a vzťahoch s názvom 9 dní o tom, 
ktorý sa v Banskej Bystrici konal už po štvrtýkrát, divadelné predstavenie Školy u Filipa Malá princezná 
na motívy jána Uličianskeho a krst a prezentácia jedinečnej publikácie (Ne)opustené deti na území 
mesta Banská Bystrica. 

Účastníci seminára z akademickej pôdy, 
štátnej správy, samosprávy i tretieho sekto-
ra diskutovali spoločne o tom, ako prispieť 
k účinnejšej prevencii opustenia dieťaťa 
a k budovaniu efektívnejších služieb pre 
tehotné ženy v ohrození. Závery seminára 
sú inšpiráciou nielen pre naše mesto, ale aj 
pre budovanie citlivých a dostupných sietí 
služieb v tejto oblasti v rámci iných samo-
správ. Zástupcovia miest Zvolen, Lučenec, 
Rimavská Sobota a ďalších sa prišli oboz-
námiť s tým, ako dobre tieto citlivé témy 
viaceré mimovládne organizácie na území 
nášho mesta poňali. 

 Alžbeta Brozmanová Gregorová
katedra sociálnej práce PF UMB

OPäť OCEňUjEME 
DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČKY 

CENOU SRDCE NA DLANI
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Banskobys-
trickým samosprávnym krajom, Mestom Banská 
Bystrica, Univerzitou Mateja Bela a Regionálnym 
európskym informačným centrom sa už po šiesty 
raz rozhodlo oceniť dobrovoľnícku činnosť ľudí 
cenou Srdce na dlani. 
Vyzývame preto organizácie i jednotlivcov na úze-
mí Banskobystrického samosprávneho kraja spo-
lupracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, 
aby nominovali jednotlivca alebo skupiny osôb 
na ocenenie dobrovoľníckej práce Srdce na dlani 
2012.
Podľa Štatútu ocenenia Srdce na dlani 2012 vyplň-
te nominačný hárok a zašlite ho najneskôr do 20. 
novembra 2012 poštou alebo e-mailom na adresu: 
Centrum dobrovoľníctva, o. z., Ružová 13, 974 11 
Banská Bystrica, cd@centrumdobrovolnictva.sk. 
Štatút aj nominačný hárok nájdete na stránke 
www.centrumdobrovolnictva.sk. 
Veríme, že si príležitosť na poďakovanie dobrovoľ-
níkom a dobrovoľníčkam nenecháte ujsť a my vám 
s tým radi práve takouto cestou pomôžeme. 

Centrum dobrovoľníctva 

Montana (bývalý Michailovgrad) leží vo vnútro-
zemí štátu, severne od hlavného mesta Sofia, 
neďaleko srbských a rumunských hraníc, na ľa-
vom brehu rieky Ogosty. Mesto, ktoré je adminis-
tratívnym a správnym centrom kraja, má 43 000 
obyvateľov. 
Partnerské mesto Banskej Bystrice má starove-
ké tradície – vzniklo v časoch starovekého Ríma. 
Po stáročia v tejto oblasti ryžovali otroci vzácne 
kovy a zlato z vody, ktoré následne transportovali 
do Ríma, keďže v minulosti boli pri brehoch rieky 
Ogosty bohaté náleziská vzácnych kovov i zlata. 
Montana je mesto s bohatými kultúrnymi tradícia-
mi. Nachádzajú sa tu rôznorodé divadlá, kultúrny 
dom Rasum i knižnica Geo Milev. je aj dejiskom 

známeho medzinárodného festivalu dychovej hud-
by pomenovanom po skladateľovi dikovi Ilevovi.
V Montane sa nachádza Univerzita národnej a sve-
tovej ekonómie, ktorá je pobočkou Univerzity v So-
fii. Mesto ponúka príjemný odpočinok pre turistov, 
keďže sa tu nachádza množstvo zelene a parkov, 
ktoré môžu navštíviť po prehliadke kláštorov a mú-
zeí. Turisticky je atraktívne aj pre mladých ľudí, 
keďže ponúka bohatý nočný život.
Zmluva o partnerstve medzi Montanou a Banskou 
Bystricou bola podpísaná v roku 1995. Medzi hlav-
né družobné aktivity patria výmeny vzájomných 
skúseností v oblasti kultúry a dopravy, vzájomné 
oficiálne návštevy, ako aj účasť na festivale zbo-
rového spevu V. F. Bystrého.

Barbora Winterová

ZOBER BIKE A UROB NIEČO 
PRE SVOjE ZDRAVIE!

dvadsiaty druhý september bol dátumom, 
kedy veľké množstvo organizátorov špor-
tových podujatí usúdilo – dnes by to šlo! 
každý veľa pracoval, hľadal dobrovoľníkov, 
riešil povolenia, sponzorov, pripravoval ča-
somieru, diplomy či štartové čísla.

Po predošlom ročníku úspešného podu-
jatia Zober bike a urob niečo pre svoje 
zdravie! sme pripravili trať MINI a spolu 
so Zvolenskou Sad vypravili Cyklobus 
v mimoriadnom termíne. Pretekári trošku 
blúdili v parku pod pamätníkom, ale našli 
nás. Štart sa vydaril, na Námestí SNP bola 
skvelá atmosféra - vďaka dopravnej a tiež 
mestskej tiež polícii bola trať bezpečná, 
len ten kopec nikto nevymenil a stúpanie 
730m bolo nekompromisné. Tip na čas pod 
40 minút nevyšiel, ale kvalitná konkuren-
cia tu veru medzi mužmi bola. dievčatá sa 
stále nejako hanbia prísť... Vynahradil to 
však najmladší duklista na trati Christian 
Hass v kategórii Mini s časom tesne nad 
14 minút. Chlapci a dievčatá z BB Horskej 
služby a záchranári zo Slovenskej zdravot-
níckej univerzity bdeli so svojimi tátošmi 
nad traťou a postavili krásny dojazd na Pan-
skom dieli.
Osobitná vďaka patrí všetkým našim 
sponzorom!
O rok sa v rámci Týždňa mobility opäť stret-
neme. Prídete aj vy?

Katarína Belicová 

MONTANA, BULhARSKO – MESTO KULTÚRNYCh TRADÍCIÍ
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ANKETA

RECENZIA

TIP NA VýLET

KOSTOL SV. MARTINA V ČERÍNE
Obec Čerín leží vo Zvolenskej vrchovine, v doline 
potoka Zolná. jeho dominantou a zároveň najväč-
ším skvostom je gotický kostol svätého Martina, 
pochádzajúci zo 14. storočia. Historická stavba 
spolu so zvonicou a obranným kamenným múrom 
vytvára unikátnu a zďaleka viditeľnú siluetu.
Malý jednoloďový kostolík je jedinečným príkla-
dom vidieckej ranogotickej sakrálnej architektúry 
na našom území.  Gotická architektúra objektu sa 
zachovala, v niektorých prípadoch aj s detailami 
v plnom rozsahu. Hodnotu objektu znásobujú 
známe gotické nástenné maľby a maľovaný rano-
renesančný drevený strop lode.  Návštevník tu má 
možnosť obdivovať maľby s výjavmi sv. Bartolome-
ja, sv. Ladislava i postavy krista ktorý vylieva svoju 
krv do kalicha (tzv. Imago Pietatis). Najmladšie sú 
nástenné maľby v severovýchodnom kúte lode, 
ktoré pochádzajú z doby okolo roku 1500. Sú to 
výjavy Madony ochrankyne a archanjela Michala 
vážiaceho nesmrteľné duše. kostol je zaklenu-
tý gotickou krížovou rebrovou klenbou. Prasta-
rý interiér kostolíka zahŕňa gotickú krstiteľnicu 
z konca 14. storočia a najstaršiu gotickú kamennú 
náhrobnú dosku na Slovensku. V 18. storočí pri-
budla na západnej strane lode drevená maľovaná 
tribúna. Z tohto obdobia pochádza aj barokový 
hlavný oltár. drevený gotický oltár z roku 1483 
so vzácnymi tabuľovými obrazmi previezli v roku 
1885 do Budapešti.
dnes už stratené fresky je vidieť ešte na starých 
fotkách urobených pred vojnou. Maľby prvýkrát 
reštauroval P. j. kern v rokoch 1929-31 a neskôr aj 
po druhej svetovej vojne v rokoch 1947-48 v rámci 
celkovej obnovy poškodeného kostolíka. Celkové 
reštaurovanie malieb bolo dokončené až v roku 
1975. V roku 2007 bola obnovená drevená empora 
v lodi kostola. 
Samotná architektúra a stredoveké fresky kos-
tola sv. Martina v Čeríne sú predmetom neustá-
leho umeleckého a vedeckého záujmu zo strany 
kunsthistorikov a reštaurátorov. 

Barbora Winterová

MILAN MAGULA: DVE DEKA SPOMIENOK

Silvia, 28, na materskej dovolenke
kočíkom by určite pomohla oprava 
mriežok na kanalizáciách. keďže 
ideme do zimy, zaujímavé by boli 
sochy vytvorené z  homôl snehu, 
ktoré sa kopia na námestí. V lete 
by som uvítala obnovenie nedeľnej 
tradície spred 100 rokov - besiedka 
so živou hudbou a ľudia tancujúci 
okolo. kedysi niečo podobné bývalo 
v parku pod pamätníkom SNP.
Richard, 27, čašník
Podľa mňa je veľkým problémom 
parkovanie, preto by som určite 
privítal riešenie tejto situácie v už-
šom centre mesta. To by mohlo byť 
prínosom tak pre domácich obyva-
teľov, ako aj pre turistov.
Eva, 36,  podnikateľka
Tohto roku som bola pracovne v jed-
nom historickom švajčiarskom mes-
te a veľmi sa mi páčilo, že všetky 
terasy mali jednotný dizajn – pre-
vládalo drevo a dvojfarebná kom-
binácia. Myslím, že takto by to malo 
vyzerať aj na našom námestí.

Návrat k príbehom a udalostiam prežitým v prekrásnom meste na Hrone bol emotívny a silnejší ako 
letargia seniora. Kniha „Dve deka spomienok“ je alegóriou dvoch dekád rokov autorovej mladosti 
od roku 1948 do roku 1968.
Zberateľov publikácií o meste v srdci Slovenska nepochybne poteší dielko z pera Banskobystričana 
Milana Magulu. V krátkych devätnástich kapitolách predstavuje autor obraz a reálie mesta očami dieťaťa, 
študenta a človeka, ktorý je zžitý so svojím mestom a neúprosne vníma všetko dobré i zlé, čo sa v ňom 
deje. V retrospektívnych príbehoch ožíva obraz minulosti Banskej Bystrice, jej vtedajší vzhľad, známe 
i neznáme postavy, osudy a predovšetkým neľahké pomery doby. 
Magula ako hlavný rozprávač knihy svojským a pritom ľahkým jazykom prevádza čitateľa časopriestorom, 
ktorý sa stane vlastným a známym všetkým jedincom zdieľajúcich vtedajšiu atmosféru a organizmus mes-
ta. Pútavé opisy jednotlivých  ulíc, budov a zákutí striedajú humorné historky s množstvom charakterov, 
ktoré týmto miestam vdychujú život. Tí skôr narodení si tak budú môcť zaspomínať na mäsiara Štróbla, 
meštianskeho lekárnika Flittnera, či na „najpozoruhodnejšiu postavu mesta tých čias“, Zsiga kissa. 
Mladší čitatelia sa majú možnosť zoznámiť aj s vtedajším dobovým jazykom – autor v závere knihy 
ponúka prehľadný slovník špecifických výrazov, ktoré používali ich otcovia a starí otcovia. Popri vese-
lých spomienkach je dielo však najmä boľavou reflexiou socialistického režimu. ako hovorí sám Milan 
Magula: „Čas uhládza krivdy, zotiera rozdiely, no stopový blen v chuťových kanálikoch občas zhorkne slinu.  
Nemohol som sa vyhnúť spomienkam, ktoré chtiac či nechtiac politický podtón majú. Snažil som sa ich 
zachytiť verne, neskreslene, možno i detsky naivne.“  

Zaujímavé dielo, ktoré svojím 
štýlom miestami pripomína 
unikátnych dobrovodových 
Malkáčov by určite nemalo 
chýbať v knižnici Banskobys-
tričanov všetkých generácií.
Knihu Milana Magulu – Dve 
deka spomienok si môžete 
objednať na adrese: alugam@
stonline.sk alebo zakúpiť 
v banskobystrických kníh-
kupectvách: DUMA, Dolná č. 
35, Panta Rhei, Na Troskách 
25 a ARTFORUM, Dolná č. 8, 
Banská Bystrica.

Barbora Winterová

Aké opatrenia by podľa vás pomohli zvýšiť atraktivitu banskobystrického 
Námestia SNP?

František, 72, dôchodca
Naše námestie by bolo hneď kraj-
šie, keby boli chodníky opravené 
a čisté. To isté platí aj o niektorých 
budovách v priľahlých uliciach. 
a keby boli niektoré krčmy tole-
rantné čo sa týka hlasitosti hudby 
– veď naša pekná hudobná fontá-
na pri nich takmer zaniká. a to je 
škoda...
Mária, 54, účtovníčka
dovolím si povedať, že s deťmi 
sme pochodili kus európy a snáď 
v žiadnom meste nebol problém 
prezrieť si miestne kostoly. Som 
toho názoru, že ich sprístupnenie 
by zvýšilo atraktivitu Námestia SNP 
pre návštevníkov nášho mesta. Tiež 
zvýšenie počtu takých akcií ako boli 
toho roku Grilliada či jarmok. 
Peter, 39, turista
Som vo vašom meste prvýkrát 
a naozaj je tu čo obdivovať. ako 
turista by som uvítal aspoň jednu 
reštauráciu na námestí, ktorá bude 
otvorená aj po desiatej hodine.

Barbora Winterová
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OVZ SU 72749/2012/Boč.
Verejkná vyhláška: Oznámenie o začatí územného 
konania
Stavebník: BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, BB
Stavba: Optická sieť Radvaň
Vyvesené: 18.09.2012
OVZ 128609/7834/2012/Boj.
Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie
Stavebník: LICITOR group, a.s., Tajovského č. 5, 
Žilina
Stavba: Parkovacie plochy vnútroblok Kukučínova 
ulica, Banská Bystrica
Vyvesené: 21.09.2012
OVZ 5492/2012/Har.
Verejná vyhláška: Upovedomenie účastníkov kona-
nia s obsahom odvolania voči rozhodnutiu
Stavebník: Prvá prenosová, a.s., Zvolenská cesta14, 
B. Bystrica
Stavba: Optické káblové systémy na podporných 
stĺpoch trolejového vedenia v meste Banská Bys-
trica - časť „A“
Vyvesené: 26.09.2012
OVZ 6045/2012/Har.
Verejná vyhláška: Upovedomenie účastníkov kona-
nia s obsahom odvolania voči rozhodnutiu

Stavebník: Prvá prenosová, a.s., Zvolenská cesta 
14, BB
Stavba: Optické káblové systémy na podpornýchn 
stĺpoch trolejového vedenia v meste Banská Bys-
trica - trasa A - časť „B“
Vyvesené: 26.09.2012
OVZ 13930/2012/Har.
Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie
Stavebník: BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, BB
Stavba: Horúcovodná prípojka a KOST pre bytové 
domy Moskovská 4-6 a Moskovská 8-12  v Banskej 
Bystrici
Vyvesené: 27.09.2012
OVZ SU 114538/2012/Boč.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného 
konania
Stavebník: Slovak telekom, a.s., Karadžičova 10, 
Bratislava
Stavba: F2BTS-4F-KOS - Kostiviarska, p.č. 1118-4
Vyvesené: 27.09.2012
OVZ 133535/2012/Boč.
Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného 
konania
Stavebník: Vlastníci bytov a NP v BD, Bernolákova 
ul. č. 22-28, BB

Stavba: Komplexná obnova bytového domu typu 
P.114-NKS Bernolákova 22-28, BB
Vyvesené: 27.09.2012

OVZ 114540/2012/Ma
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení 
stavby
Stavebník: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 
Bratislava
Stavba: F2BTS-4F-BB-SAS, Pieninská objekt VaK
Vyvesené: 02.10.2012

OVZ 117123/2012/Se
Verejná vyhláška: Stavebné povolenie
Stavebník: Monika Kišová, Hronská 66, BB
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba RD
Vyvesené: 02.10.2012

OVZ 119703/2012-Ma
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení 
stavby
Stavebník: Ing. Radomír Kurajda a manž., Strážov-
ská 2, BB
Stavba: Rodinný dom
Vyvesené: 04.10.2012

Stavebný úrad, Stavebný odbor MsÚ

AKTUÁLNE VEREjNé V YhLÁŠK Y 
STAVEBNéhO ODBORU V BANSKEj BYSTRICI

doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. V zmysle 
uvedeného ustanovenia sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Mesto Banská Bystrica okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke www.banskabystrica.sk.

BANSKOBYSTRIČANIA SEPARUjÚ ďALŠIU KOMODITU
Papier, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a kovy – týchto päť komodít separujú Banskobys-
tričania. Samospráva zároveň každý mesiac, nad rámec zákona, zabezpečuje odvoz nadrozmerného 
odpadu. V týchto dňoch však ku kontajnerom na triedený zber pribudli ďalšie. Obyvatelia mestských 
častí Podlavice, Skubín, Graniar, Belveder, ale aj ulíc THK, Šalgotarjánska a Spojová už využívajú aj 
kontajnery na textil. Do špeciálnych nádob je možné ukladať aj obuv a hračky. 

Podľa štatistiky tvorí textil cca štyri percentá komunálneho odpadu. Radnica očakáva, že občania 
v plnej miere využijú možnosť uložiť nepotrebné šatstvo, obuv a hračky, čím sa zníži množstvo odpadu 
na skládke tuhého komunálneho odpadu. 

„Separácia textilu a hračiek má sa-
mozrejme ekonomický efekt v podo-
be šetrenia finančných prostriedkov. 
Rozmiestnenie kontajnerov na textil 
neznamenalo pre našu samosprávu 
žiadne finančné náklady. Nezanedba-
teľný je však aj humánny aspekt, pre-
tože časť vyzbieraného textilu a hra-
čiek putuje na  charitatívne účely“, 
zdôraznil prednosta mestského úra-
du v Banskej Bystrici Miroslav Rybár. 
Mesto Banská Bystrica si od rozmiest-
nenia kontajnerov na textil sľubuje aj 
zníženie znečistenia v okolí stanovíšť 
kontajnerov na komunálny odpad, 
pretože nové zberné nádoby na tex-
til sú zabezpečené tak, aby sa do nich 
nedalo následne vniknúť. k pätnástim 
kontajnerom na textil by postupne 
malo pribudnúť ďalších dvadsaťosem 
kusov na území celého mesta. Pres-
ný zoznam stanovíšť po definitívnom 
rozmiestnení kontajnerov bude zve-
rejnený na oficiálnej stránke mesta 
www.banskabystrica.sk.

Monika Pastuchová
hovorkyňa primátora

OKTóBER V DD A DSS SENIUM
Vždy je príjemné zistiť, že svet je stále plný 
nezištných ľudí s dobrým srdcom. Medzi 
takých patria andrej Huťka z Mestského 
úradu v Banskej Bystrici a sokoliari z OZ 
Biatek. Zoznámil nás jeden zatúlaný psík, 
slovo dalo slovo a vznikla krásna nezišt-
ná akcia pre našich starších obyvateľov. 
V jedno krásne dopoludnie mali možnosť 
prekonať vlastný strach, zblízka sa dotkli 
dravých vtákov, zahrali sa so psíkom Miškou 
a strávili pekné dopoludnie s príjemnými 
a skromnými ľuďmi. Bolo dojímavé pozo-
rovať, ako dotyk zvieratka dokáže vyčariť 
na tvárach chorých úsmev a šťastie. 
Zo srdca ďakujeme!

Peter Suchý
Oddelenie OHaÚVP

NOVEMBROVÝ SPOĽACh
Pozývame vás na stretnutie podpornej Skupi-
ny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzhe-
imerovou Chorobou, ktoré sa uskutoční dňa 
21.11.2012 o 16.00 hod v priestoroch diecéz-
neho centra jána Pavla II. na kapitulskej ulici 
21 v Banskej Bystrici (2. poschodie, miestnosť 
č. 3.03). 

Stretnutie bude venované téme Sociálne služ-
by pre ľudí s Alzheimerovou chorobou. Zame-
riame sa na sociálne služby, ktoré môžete vy 
a vaši blízki využiť pri zabezpečení potrebnej 
starostlivosti.

Tešíme sa na všetkých pravidelných i nových 
členov!

Ľubica Holosová
Stredisko sociálnych služieb 
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PREDSTAVUJEME PAMäTIHODNOSTI MESTA

POZýVAME

Fragmenty z histórie sú ozdobou každého mesta a aj preto sa Mesto Banská Bystrica rozhodlo znovuobjaviť jeho pamätihodnosti. Mestské zastupiteľstvo 
tak vyhlásilo v súlade s VZN mesta o evidencii 80 pamätihodností mesta. V našej pravidelnej rubrike Vám niektoré z nich predstavujeme.

anton anderle pochádzal zo sláv-
nej bábkarskej rodiny anderlovcov 
z Radvane. Zakladateľkou rodinnej 
tradície bola jeho stará mama eva, 
rod. kouřilová. Ďalšiu generáciu 
predstavoval jeho otec Bohuslav 
a strýko jaroslav, ktorí samostatne 
hrávali divadlo od roku 1929. Ro-
dinná tradícia sa po ideologickom 
zásahu v päťdesiatych rokoch pre-
rušila, ale anton v nej našiel záľu-
bu. Ochraňoval tradičné hry, bábky 
a rekvizity. Po roku 1989 začal čoraz 
častejšie hrávať nielen doma, ale aj 
v zahraničí, od roku 1991 ako profe-
sionálny umelec. V deväťdesiatych 
rokoch patril medzi najvýraznejšie 
osobnosti európskeho ľudového 
bábkarstva, najmä s tradičným re-
pertoárom – don Šajn, doktor Faust, 
Herkules a i. Oživil podobu figliara 
Gašparka. 
Zorganizoval alebo sa zúčastnil 
na viac ako 120 významných báb-
karských akciách a festivaloch v 20 

európskych štátoch a v kanade. 
V roku 1999 založil Tradičné diva-
dlo antona anderleho.
Od roku 1968 zbieral artefakty 
z bábkového divadla, jeho unikátna 
zbierka obsahuje do 1 000 exem-
plárov rôzneho veku a pôvodu a je 
jedinečným dokumentom etapy 
kočovného bábkového divadla. Pri-
pravil cca 20 samostatných výstav 
svojej zbierky doma i v zahraničí.
ako predstaviteľ tradičného báb-
karstva získal množstvo ocene-
ní - Rad zlomenej závory (1993), 
Zlatá marioneta (1996), Najlepšie 
tradičné bábkové divadlo (2001), 
Cena za animáciu a za udržiavanie 
tradície (2002), okrem toho veľa 
ďalších cien na bábkarských festi-
valoch. Bol členom medzinárodnej 
bábkarskej organizácie UNIMa.
Pochovaný je na evanjelickom cin-
toríne v Banskej Bystrici. 

PaedDr. Jana Borguľová

GRAND PRIx SNP V KRASOKORČUĽOVANÍ 
OSLÁVI SVOjE 50. VÝROČIE

Bolo to 7. februára 1963, 
keď sa členovia výboru kra-
sokorčuliarskeho oddielu 
Tj Iskra Smrečina rozhodli, 
že v dňoch 9. a 10. marca 
1963 usporiadajú preteky 
o Veľkú cenu SNP v Banskej 
Bystrici a pozvú na ne pre-
tekárov z krasokorčuliar-
skych oddielov Bratislavy, 
Trnavy, Nitry, Trenčína, 
košíc, Martina a žiliny. Tu 
sa datujú začiatky dnes už 
tradičnej súťaže s medziná-
rodnou účasťou, z ktorej sa 
v priebehu niekoľkých ro-
kov stalo nielen športové, 
ale i významné spoločen-
ské podujatie. Rok čo rok sa 

tak v srdci Slovenska stretávajú poprední európski krasokorčuliari, tréneri, 
rozhodcovia a funkcionári. 
50. ročník Grand prix SNP Banská Bystrica sľubuje veľký športový zážitok, 
preto si ho nenechajte ujsť a príďte sa pozrieť na vynikajúce športové vý-
kony v krasokorčuľovaní!

Barbora Winterová

NA NÁMESTIE SNP OPäť ZAVÍTAjÚ 
ANjELSKé DNI

Pred Barbakanom sa 
v dňoch 13.12.- 21.12.2012 
uskutočnia v poradí už štvr-
té anjelské dni, tentokrát 
pod názvom Dobitie raja. 
Mladí sochári opäť svojou 
tvorbou vzkriesia myšlienku 
spolupatričnosti a pomoci 
ľudí navzájom. Návštevníci 
tak budú môcť aj tento rok 
obdivovať skulptúry anje-
lov, ktoré vzišli z rúk talen-
tovaných umelcov. Súbežne 
s tvorbou sôch bude vzni-
kať štylizovaný vianočný 
stromček, oficiálne odhale-
ný na vernisáži 21.decem-
bra. Súčasťou anjelských 
dní budú aj tvorivé dielne 
a zaujímavé večerné video-
projekcie. V pripravovanom 
sprievodnom programe sa 
predstavia viaceré ume-
lecko-záujmové združenia 
z nášho regiónu. Orga-
nizátorom tohtoročných 
anjelských dní je agentúra 
Mikael s podporou Mesta 
Banská Bystrica,v spolu-
práci s PkO Banská Bystrica 
a ZUŠ j. Cikkera.

Barbora Winterová

ANTON ANDERLE
bábkoherec, úradník

20. 11. 1944 dolná Lehota - 16. 5. 2008 Banská Bystrica

50. Grand prix SNP Banská Bystrica
22. - 24. november 2012

Zimný štadión Banská Bystrica
Medzinárodné preteky juniorov, starších žiakov, mladších žiakov, 

nádejí a tanečných párov v krasokorčuľovaní
denne 8.00 – 18.00 hod.

Vstup voľný!
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	Anton Anderle vo svojej dielni (1987).
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22.09.2012
Vladimír a Viera Mesíkovci 

28.09.2012
dušan a anna ambrušovci 

29.09.2012
Vladimír a kristína Čuchranovci 
ján a Lenka Fekiačovci 
Boris a Barbora Vigašovci 
Ondrej a Lenka Lajzovci
Peter a Vladimíra Stanovci 
Roman a Michaela Bittnerovci 
kamil a alena koštialovci 
Marián a Ľubica Mojžišovci 
Peter a katarína Fialekovci 
Tomáš a Viera Chabadovci 
dušan a Petra Mydlovci 
dušan a katarína Čipkovci 

06.10.2012
aleksandr a Viktoria Gashnurovovci 
Michal a jana jurasovci 
Vladimír a daniela Malecovci 
Roman a Natália Schwartzovci 

Tomáš a Zuzana Hricišinovci
jozef a Zuzana Ulrichovci

07.10.2012 
juraj a Soňa Tužinskí 

13.10.2012 
Zoltán a Lucia Orossovci
Branislav a Veronika Reginovci
Lukáš a jana Wojtovičovci
Vojtech a Henrieta Vyšní
Peter a Mária Tkáčovci
Michal a Martina Hanákovci

19.10.2012
Vít a Lucia Nepšinskí 

20.10.2012
Martin a Petra Sklenkovci
Martin a jana Bajnokovci
Peter a jana Tuschlovci 
Vladimír a Petra Moravčíkovci 
Martin a Zuzana Hruškovci 
Viktor a Martina dávidovci
Ivan a erika Saktorovci
Marek a Mariana Rapánovci

jozef Švantner
anna kaliská
Ľudovít Frčo
jozef Sulovec
ján Lichvár
Magdaléna Válková
Štefan antolik
ján kováč
Margita Mrvíková
anna Béberová
jolana Cambelová
Ondrej Trnka
ján Spišiak  
anton Murgaš
alena kapustíková 
Mária Šmihlová
Štefan Mlynárik

Tibor Bálint
anna Fabriciusová 
anna Berkyová
Pavel Ďuroš  
elena Rusková
Oľga Cibrinová  
jolana krpelánová
júlia Fašková  
Ľubica Veselovská
Ing. ján Gajdoš  
ján knocha
anna Frühaufová  
Milan Trnovec
Mária Vesterová
Miroslav Šulek
Božena kardošová
Miroslav Mojžiš

edita kandová  
Ing. Oto Styk
Pavel Macko  
jana Maliňáková
darina Bukovinská  
Blažena Fodorová
anna Šimkovičová 
anna ambrózová
Ivan klobušický  
Marian Záslav
danuše Chomíková  
Rudolf Slobodník
Ing. Tomáš Vidiečan
Rudolf Chriašteľ
ján kamas
jozef kollár

Informačné centrum Banská Bystrica
Vás pozýva na 

POTULKY MESTOM
Návrat odídených alebo životná sedemtisícmíľová 

cesta architekta Ladislava Hudeca
dňa 11. novembra 2012 o 14.00 hod. 
Námestie SNP pri Mariánskom stĺpe 

sprievodca: Ing. arch. Mária Martiniová
Potúlame sa k rodnému 
domu s pamätnou tabuľou 
svetoznámeho architekta 
Šanghaja na Bakossovej 
ulici, k domu jeho rodičov 
na Skuteckého ulici 
i na Evanjelický cintorín, 
kde je pochovaný. 

Poplatok: 2,00 €, deti do 12 rokov bez poplatku
Informačné centrum, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

tel.: 048/415 50 85, 0907 846 555, ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk

v matričnom obvode Banská Bystrica

od 25.09.2012 do 24.10.2012

Primátor Mesta Banská Bystrica
vyhlasuje výberové konanie na funkciu 

náčelník mestskej polície Mesta Banská Bystrica 
Kvalifikačné predpoklady: 
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  
Predpoklady k výkonu práce vo verejnom záujme:
 1. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 2. Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
Iné kritériá a požiadavky:
 - prax v riadiacej funkcii  
 - občianska bezúhonnosť  
 - vodičský preukaz skupiny B 
 - zbrojný preukaz 
 - užívateľské ovládanie počítača
Osobnostné predpoklady:
 - manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 - zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 - seriózne vystupovanie
Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.
K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť tieto doklady: 
 - profesijný životopis 
 - overený doklad o dosiahnutom vzdelaní 
 - potvrdenie o riadiacej praxi 
 - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  
 -  lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej funkcie
 - overenú fotokópiou zbrojného preukazu
Predpokladaný nástup do funkcie je 01.01.2013. Prihlášku do výberového 
konania je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové 
konanie – Náčelník MsP - neotvárať“ v termíne do 15.11.2012 do 14:00 h 
na adresu: Mestský úrad 
  Československej armády 26 
  974 01 Banská Bystrica
Mesto BB si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky a nedoručia v termíne 
požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú 
uchádzači písomne informovaní.
Kontaktná osoba:  Ing. eva Šabová 
  e-mail: eva.sabova@banskabystrica.sk

jakub Záslav 
Michal Caban
alexandra Veselovská 
eliáš Nečesaný
Viktória Horváthová 
Radoslav kasáš
jakub Maňúr 
Matej Martinec
Milan Mylbachr 
Tobias auxt
Miroslav Labuda
Nina Hollá
Sofia alžbeta klinovská
Gabriel Vagač
Lukáš Ďurečka
kristína Brozmanová

juraj Bažík
Viktor Huraj
Sára Latináková
alica Viazaničková
Richard Starosta
Nela Majlingová
Hynek Fabok
Matej jakubovie
Nela Riedlová
Monika Ivaničová
ján kulhány
Martina Bartošíková
damian Hudec
dominika Šperková
Radoslav kaštier
Filip Matejko

karin Tomuňáková
Filip Mišány
Richard Šnek
dominika Vivien 
domoráková
Lilien dančurová
kristína jakubovie
Michal kakúr
daniel Bruncko
jakub Uhlík
kristián ernek
Samuel Mokoš
adam Boocz
Matej Lauro

deti narodené v Banskej Bystrici, s trvalým pobytom v Banskej Bystrici 26. sep-
tembra 2012 – 21. októbra 2012

POďAKOVANIE
žijeme v zariadení pre seniorov jeseň a chceme sa zo srdca poďakovať našim 
pracovníčkam, ktorých denno-denný úsmev vyplýva nielen z ich profesionali-
ty, ale najmä z úprimnej ľudskosti. Vďaka za vaše povzbudivé slová a úsmevy, 
ani neviete ako veľa pre nás, starcov, znamenajú. Vďaka za vaše úprimné 
a obetavé úsilie, ktoré vynakladáte pri našej opatere. Veľmi nás teší, že vám 
tieto slová môžeme vysloviť práve v októbri - mesiaci úcty k starším.
Vybrali sme si vás, Táňa Sečkárová a Katka Ivaničová, pretože váš dar, pro-
fesionalita a láskavosť nás hrejú a tešia každý deň.

Julianna Maternyová, Anton Kaššai

NAPÍSALI STE NÁM
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novEMBER 2012

09.11.2012 PIATOK

IV. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, B. Bystrica 
Tanečné domy, medzisúborové súťaže, odborné semináre a programy. 
Účinkujú: FS Bystrina, UFS Mladosť, FS Urpín, FS Partizán, FS Mostár. 
Hosť: FS Železiar z Košíc. Viac informácií: www.sosbb.sk
KONCERT: ANDREJ ŠEBAN 
20:00 hod. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, B. Bystrica
Andrej Šeban sa predstaví po viac ako 8 rokoch so svojou novou 
koncertnou skupinou hudobníkov

10.11.2012 SOBOTA

Franz Lehár: CIGÁNSKA LÁSKA 
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Opera v 2 dejstvách. Vstupné: 7 €, zľavnené vstupné 3,50 €, 
Permanentka
V. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, B. Bystrica 
Tanečné domy, medzisúborové súťaže, odborné semináre 
a programy.  Účinkujú: FS Bystrina, UFS Mladosť, FS Urpín, FS 
Partizán, FS Mostár.

11.11.2012 NEDEĽA

POTULKY MESTOM: NÁVRAT ODÍDENÝCH ALEBO 
ŽIVOTNÁ SEDEMTISÍCMÍĽOVÁ CESTA ARCHITEK-
TA LADISLAVA HUDECA
14:00 hod. Námestie SNP - Mariánsky stĺp, Banská Bystrica
Novembrové Potulky mestom nás zavedú k rodnému domu s pa-
mätnou tabuľou  svetoznámeho architekta Šanghaja na Bakossovej 
ulici, k domu jeho rodičov na Skuteckého ulici a na Evanjelický 
cintorín, kde je pochovaný. Vstupné: 2 € 
AKVAbatoláRIUM
10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - teátrium, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Interaktívne predstavenie pre batoľatá a ich rodičov podporujúce 
fantáziu a tvorivosť. Vstupné: 2 € dospelí/ 1 € deti
Bela Schenková podľa predlohy Charlesa 
Perraulta: KOCÚR V ČIŽMÁCH
16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí – sála, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Klasická rozprávka v tradično-netradičnom spracovaní. Pre deti 
od 3 rokov. Vstupné: 3,50 €, predpredaj: 3 €
KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 
14:30 hod. Kultúrny dom v Slovenskej Ľupči 
Krajská súťažná prehliadka v hudobnom folklóre. Kategórie: 
speváci, inštrumentalisti,  spevácke skupiny a ľudové hudby. 
Vstupné: 2 €, Viac: www.sosbb.sk 

12.11.2012 PONDELOK

BOHÉMSKY ŽIVOT
19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP, Kapitulská 23, BB 
Projekt 100 – Bohémsky život troch umelcov, pre ktorých je najväčším 
umením život  sám... Spisovateľa Marcela, albánskeho emigranta 
maliara Rodolfa a hudobného skladateľa Schaunarda spája puto 
priateľstva a láska k múzam, až sa Rodolfo zamiluje do peknej Mimi 
a bezstarostné chvíľky skončia... PREMIÉRA! /Vo francúzskom jazyku 
s titulkami/1992 réžia: Aki Kaurismäki Franc/Nemec/Švéd/Fínsko 

13.11.2012 UTOROK

Giuseppe Verdi: NABUCCO
18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Opera v 4 dejstvách. Dielo uvádzame v talianskom jazyku so 
slovenskými titulkami. Vstupné: 10 €, zľavnené vstupné 5 €, 
Permanentka A, D
Franz Kafka: PREMENA
19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - sála, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Slávna poviedka Franza Kafku v jedinečnom hereckom a režijnom 
spracovaní. Vstupné: 6 € , predpredaj: 5,50 €, Študenti: 5,50 €, 
predpredaj: 5 € 

14.11.2012 STREDA

ELÁN V DIVADLE
19:00 hod. Ministry of Fun, Na Troskách 25, Banská Bystrica
Najúspešnejšia rocková skupina v histórii českej a slovenskej 
populárnej hudby,  prináša na záver roka ojedinelý, výnimočný 
projekt „ Elán v Divadle“.  Komorné predstavenie všetkých najväčších 
hitov skupiny Elán v plnej zostave: Jožo,  Jano, Vašo a v úplne 
novom akustickom šate. Vstupné: 35 €, 45 €, 55 €
MOCAD(R)ÁMY
19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - teátrium, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Mini drámy o živote v ženskej koži.  Vstupné: 3,50 € , predpredaj: 
3 € Študenti: 3, 30 €, predpredaj: 3 € 
LOSOSY 
19:00 hod. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, B. Bystrica
Lososy a všetci tí, ktorí tiahnu proti prúdu. Magická cesta po hlbinách 
a plytčinách  nášho života.

15.11.2012 ŠTVRTOK

MARTIN JAKABČIČ CZ - SK BIG BAND 
19:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, BB
Jazzový koncert v rámci Banskobystrickej hudobnej jesene 2012.
Giacomo Puccini: MADAMA BUTERFLY
18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Opera v 3 dejstvách. Dielo uvádzame v talianskom jazyku so slovenskými 
titulkami. Vstupné: 7 €, zľavnené vstupné 3,50 €, Permanentka A, D
SÁROVA BYSTRICA 2012 
16:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Celoštátne finále 33. ročníka súťaže mladých moderátorov. 
Prípravný seminár pre finalistov.
SERIGRAFIA
17:00 hod. Klubovňa SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Seminár pre výtvarníkov. 

16.11.2012 PIATOK

PARTIČKA
19:00 hod. Aula Beliana UMB, Banská Bystrica
Populárne televízne hudobno - zábavné improvizačné posedenie, 
do ktorého sú zatiahnutí aj diváci. Vstupné: 14 €
SÁROVA BYSTRICA 2012 
09:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Celoštátne finále 33. ročníka súťaže mladých moderátorov. Súťaž 
víťazov krajských kôl.

17.11.2012 SOBOTA

NOC DIVADIEL 2012 V BDNR
19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí – sála, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
3. ročník noci otvorených divadiel. Noc divadiel v BDNR bude bláznivá, 
dramatická, odhalená, nabitá, vyšťavená, impulzívna, závistlivá, 
éterická, šialená, návyková. Viac informácií: www.nocdivadiel.sk
NOC DIVADIEL V DIVADLE ŠTÚDIA TANCA: ANI 
NEHOVOR, BOL TO HOROR 
20:00 hod. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, B. Bystrica
Andrej Šeban sa predstaví po viac ako 8 rokoch so svojou novou 
koncertnou skupinou hudobníkov: 

18.11.2012 NEDEĽA

BATOLÁRIUM
10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - teátrium, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Najmladší divadelný projekt, po prvýkrát na Slovensku! Interaktívne 
predstavenie pre  batoľatá a ich rodičov podporujúce fantáziu 
a tvorivosť. Vstupné: 2 € dospelí/ 1 € deti
Emília Hoffmanová: TATRANKY
16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí – sála, Skuteckého 
14, Banská Bystrica
Pre Tatranky a Tatrancov, ktorí/é majú radi/y neuveriteľné dob-
rodružstvá a vydajú sa  s nami na divadelnú cestu po Slovensku. 
Od 6 rokov.Vstupné: 3,50 €, predpredaj: 3 €
ZELENÉ TÓNY:  
Boris Čellár trio & Lucia Lužinská
16:00 hod. Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom, 
Námestie SNP 4, B. Bystrica
Posledný koncert z obľúbeného cyklu Zelené tóny bude patriť 
hudobnému  zoskupeniu Boris Čellár trio a dive slovenskej jazzovej 
scény - Lucii Lužinskej.  Vstupné: 3,50 €. Lístky na koncert je možné 
zakúpiť si v predpredaji na pokladni v  Thurzovom dome.

19.11.2012 PONDELOK

UMENIE A SÚVISLOSTI
17:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Seminár s Jarom Uhlom. Cyklus pre neprofesionálnych 
výtvarníkov.
TRAINSPOTTING
19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP, Kapitulská 23, BB 
Projekt 100 – Mozaikovitý portrét jednej stratenej generácie postihnutej 
ekonomickou  krízou je mimoriadne úspešnou filmovou adaptáciou 
kultového románu Irvina Welsha,  ktorá je obrazom drogovej scény 80. 
rokov plnej autentickej surovosti, dokonale  vyváženej čiernym humorom 
a surrealistickými situáciami. Film dopĺňa  neprehliadnuteľný soundtrack. 
Obnovená PREMIÉRA.  1996 réžia: Danny Boyle Veľká Británia

20.11.2012 UTOROK

Jana Juráňová: REALITY SNOV
19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí – sála, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Vstupné: 7 €, v predpredaji: 6,50 €, študenti: 6,50 €, v predpredaji: 6 €
Wolfgang Amadeus Mozart: COSI FAN TUTTE
o 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Komická opera v dvoch dejstvách. Dielo uvádzame v slovenskom 
jazyku. Vstupné: 6 €, zľavnené vstupné 3 €, Permanentka A, D
BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2012
10:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
XVI. ročník súťaže v divadelnej improvizácii.

21.11.2012 STREDA

DESMOD&CIGÁNSKI DIABLI
19:00 hod. Ministry of Fun, Na Troskách 25, Banská Bystrica
Exkluzívna tour! Hudobné spojenie dvoch skvelých slovenských 
hudobných leadrov 
Ľudmila Baladická: (ZA)PÁRAČKY 
o 19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - teátrium, 
Skuteckého 14, Banská Bystrica 
Čierna hodinka o baladách v srdci a čertoch v tele. Vstupné: 3,50 € 
, predpredaj: 3 € Študenti: 3, 30 €, predpredaj: 3 € 
PORADNÝ ZBOR
16:30 hod. Klubovňa SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Poradný zbor pre neprofesionálne divadlo.
BE BOP
19:00 hod. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, BB
V Be Bope sa ľudia, roztopení v sladkej nečinnosti, dostávajú 
do situácie, kedy sú  nútení vziať spoločne na vedomie extrémy, 
ktoré im život v konkrétnej situácii  pripravuje.

22.11.2012 ŠTVRTOK

ARS POETICA NEOSOLIENSIS
18:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, BB
Dýchanie slov.
JAROMÍR NOHAVICA
19:00 hod. ŠH Štiavničky, Cesta na Štadión 36, B. Bystrica
Koncert známeho českého pesničkára. Vstupné: 13 €, 15 €, 20 €
Frederick Loewe - Alan Jay Lerner:  
MY FAIR LADY  VYPREDANÉ!
17:00 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Muzikál v 2 dejstvách. Dielo uvádzame v slovenskom jazyku. 
NIC PROTI NIČEMU
o 19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP, Kapitulská 23, BB 
Ironická komédia o tom, že nemať nikdy nič proti ničomu je pre 
spoločnosť rovnako  nebezpečné ako ľahostajnosť, či alibizmus. 
Mladý manželský pár prichádza inkognito  na zakladajúcu schôdzu 
budúceho občianskeho združenia pre adoptovaných, ktoré by  sa malo 
zameriavať na podporu adopcií v spoločnosti, kde účastníci všeličo 
skrývajú...  PREMIÉRA! 2011 réžia: Petr Marek Česká republika

23.11.2012 PIATOK

HRAJTE ŽE MI, HRAJTE....
19:00 hod. Aula Beliana UMB, Banská Bystrica 
DRAMATICKÁ VÝCHOVA PREDŠKOLÁKOV
13:00 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Úvodný seminár o pripravovanom vzdelávacom cykle pre uči-
teľky MŠ. 
POPBB 2012
15:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, BB 
Súťažná prehliadka v speve populárnych piesní detí a mládeže, 
vyhlásená v SR.  Vstupné: 2 €
TAK DÁVNO SOM TI NENAPÍSALA
19:00 hod. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, B. Bystrica
Inscenácia Tak dávno som ti nenapísala je odrazom štyroch 
období v živote ženy,  ktorými žena počas svojho života prechádza, 
vážnejšie i úsmevné okamihy v nich…

24.11.2012 SOBOTA

Frederick Loewe - Alan Jay Lerner:  
MY FAIR LADY 
18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Muzikál v 2 dejstvách. Dielo uvádzame v slovenskom jazyku.  
Vstupné: 7 €, zľavnené vstupné 3,50 €, Permanentka A, D
VÍKEND S FOTOGRAFIOU
Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Víkend s fotografiou: workshops, slideshows.
10:00 hod. Tia Danko: Emócia vo fotografii, workshop. 
14:00 hod. Katalin Baricz: Kreatívna práca s modelom.
19:00 hod. Disconnected, o strate komunikácie, odcudzení... 
slideshow Kateřiny Měšťánkovej. Retro...bez ilúzií, prierez tvorbou 
autorky diashow Katalin Baricz.

25.11.2012 NEDEĽA

AKVAbatoláRIUM
10:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - teátrium, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Vstupné: 2 € dospelí/ 1 € deti
Jozef Čapek:  
ROZPRÁVKY O PSÍČKOVI A MAČIČKE
16:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí – sála, Skuteckého 
14, Banská Bystrica
Ako spolu gazdovali a o všelijakých iných veciach. Pre deti od 4 
rokov.  Vstupné: 3 €, predpredaj: 2,50 €
VÍKEND S FOTOGRAFIOU
Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Víkend s fotografiou: workshops, slideshows.
10:00 hod. Kateřina Měšťánková: Módna fotografia v exteriéri 
Banskej Bystrice. 

26.11.2012 PONDELOK

HAPENNING v obchodnom centre EURÓPA SC 
Europa Shoping Centrer, Na Troskách 25, Banská Bystrica 
Vec: cesta číslo 5  – Cieľom divadelného happeningu je podporiť 
boj za ochranu obetí násilia, protestovať proti akémukoľvek 
násiliu človeka voči človeku a hovoriť o tom, že násilie sa týka 
každého/každej z nás bez ohľadu na postavenie, vierovyznanie, 
vek, rasu a rod.
ČIERNA MAČKA, BIELY KOCÚR
19:30 hod. Filmový klub v múzeu SNP, Kapitulská 23, BB 
Projekt 100 – Výbušná komédia s nefalšovanou atmosférou 
balkánskeho magického realizmu. Grga, výrobca falošného 
značkového alkoholu a Zarije vlastník cementárne sú najlepší 
priatelia, aj keď sa nevideli 25 rokov. Obnovená PREMIÉRA! 1998 
réžia: Emir Kusturica Juhosl/Franc/Nemecko

27.11.2012 UTOROK

Július Meinholm: NPELAČ, ANNA 
19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - sála, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Inscenácia pre Ženy napísané podľa Muža. Vstupné: 4 €, v pred-
predaji: 3,50 €, študenti: 3,50 €, v predpredaji: 3,30 €
Dana Dinková: CARMEN
10:30 a 18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, B. Bystrica 

28.11.2012 STREDA

Goran Bregovič - Dana Dinková:  
GYPSY ROOTS – ČILI – CIGÁNSKE KORENIE
18:30 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Tanečná tragikomédia v dvoch dejstvách. Vstupné: 6 €, zľavnené 
vstupné 3 €, Permanentka A, D
Jozef Holý: KUBO
19:00 hod. Bábkové divadlo na Rázcestí - sála, Skutecké-
ho 14, Banská Bystrica
Sto rokov bolesti. Komédia. Dĺžka predstavenia: 90 min. Vstupné: 6 
€ predpredaj: 5,5 €, Študenti/študentky: 5,5 € predpredaj: 5 €
O JAKUBOVI A VEĽKOM DARE
16:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, BB
Bábková rozprávka o starom obuvníkovi, ktorý zanevrel na svet 
a počas Vianoc sa mu otvorilo srdiečko. Hrá: Harry Teátra.
PRÍLIŠ BLÍZKO NA NÁVRAT
19:00 hod. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12, B. Bystrica
Predstavenie o hľadaní duše na pôvodnú hudbu Karla von Kleista 
s multimediálnym javiskovým dizajnom. Desať obrazov, šesť 
zastávok a žiadna cesta späť.

29.11.2012 ŠTVRTOK

MUCHOVO KVARTETO
18:00 hod. Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, BB
Koncert v rámci Banskobystrickej hudobnej jesene 2012.
FS URPÍN – PÄŤDESIATEPIATE
18:30 hod. Komorná sála SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 
Komorný program pri príležitosti 55. výročia založenia súboru.

30.11.2012 PIATOK

Štátna opera: SYMFONICKÝ KONCERT
19:00 hod. Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica 
Tanečná tragikomédia v dvoch dejstvách. Vstupné: 7 €, zľavnené 
vstupné 3,50 €, Permanentka A, D

VýSTAVy
Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
CENA DUŠANA JURKOVIČA ZA ROK 2011
do 10.11.2012 
REKONŠTRUKCIA BUDOVY KRAJSKÉHO SÚDU 
V BANSKEJ BYSTRICI
12.11.2012 – 24.11.2012
ORBIS URBIS 
19.11.2012 – 01.12.2012
Stredoslovenské múzeum - Tihányiovský kaštieľ, Radvaň 
- Banská Bystrica
KRAJINA BIELEHO OBLAKU 
(Aotearoa - Nový Zéland)
06.11.2012 – 31.01.2013 
Výstava fotografií Alexandry Berkovej, kde fotografie vznikli počas 
ročného pobytu autorky výstavy na Novom Zélande. 

VybERÁME z PONUKy KULTÚRNyCH PROGRAMOV

UZÁVIERKA RADNIčNÝCH NOVíN
Uzávierka nasledujúceho vydania 

Radničných novín bude 24. novembra 2012.
kontakty – redakcia: 048/ 43 30 107
radnicnenoviny@banskabystrica.sk

www.banskabystrica.sk
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28.11.2012 o 16.00 hod. Cikkerova sieò, Radnica

Park kultúry a oddychu Vás pozýva
na predstavenie pre deti

O JAKUBOVI A VE¼KOM DARE

Bábková rozprávka o starom obuvníkovi, ktorý 
zanevrel na svet a poèas Vianoc sa mu otvorilo 

srdieèko

www.pkobb.sk
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