
Dvojtýždenník 40 200 ks 
do domácností a firiem

Vladimír Výbošťok po-
tvrdzuje, že vek je len čís-

lo. Nielenže je šport každodennou sú-
časťou jeho života, ale v atletike patrí 
k absolútnej svetovej špičke. Viac sa 
dozviete v naše rubrike Kto je kto. 
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Výnimočné športové 
zariadenie v Sásovej funguje 

už dva mesiace. Pod vedením dnes už 
5-násobného svetového šampióna v 
ňom vyrastajú mladé talenty, no svoju 
športovú formu ladia aj dospelí. 

Vďaka dobrému hospodáreniu 
má naše mesto 6 miliónov Eur 

k dobru. Ušetrené financie budú použité 
do štyroch hlavných oblastí: dopravná 
infraštruktúra, materské školy, základné 
školy a šport. 

Dracula Gym 
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Banská Bystrica sa môže pýšiť 
vôbec prvou transplantáciou 

pečene, ktorá bola na Slovensku 
realizovaná. Pred dvadsiatimi rokmi 
ju uskutočnili odborníci z FNsP F. D. 
Roosevelta.  

Historická 
transplantácia

Najrýchlejší 
senior na svete
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Pokračovanie na strane 4

Zastupiteľstvo BBSK navýšilo 
financie na opravu ciest
 Ukazuje sa, ako bolo dôležité v roz-
počte BBSK na tento rok ešte vo feb-
ruári schváliť 9 miliónov eur na opra-

vu ciest II. a III. triedy v jednotlivých 
okresoch kraja. Na  základe poslanec-
kých návrhov sa táto suma navýšila 
oproti pôvodnému návrhu z prebytku 
za minulý rok.

Župan Marian Kotleba mal výhrady a 
schválený rozpočet na rok 2017 podpí-
sal až  v posledný možný termín, aby 
sa kraj vyhol rozpočtovému provizó-
riu. Teraz poslanci rozhodovali o tom, 
ktoré najkritickejšie úseky ciest II. a 
III. triedy v jednotlivých okresoch  sa 
z vyčlenenej sumy opravia prednostne.
Odhadovaná čiastka na opravu desia-
tich najproblémovejších úsekov v okrese 

Banská Bystrica sa pohybuje vo výške 
702 tisíc eur. Konečná suma bude zá-
visieť od toho, ako ju vysúťaží v rám-
ci verejného obstarávania BBRSC a.s. 
S opravami jednotlivých  úsekov by sa 
malo začať ešte počas tohto leta, aby sa 
cestári vyhli problémom, keď sa cesty 
opravujú v zimných mesiacoch.

KRAJSKÍ POSLANCI SCHVÁLILI 9 
MILIÓNOV EUR NA OPRAVU CIEST V OKRESOCH
TÉMA ČÍSLA:

V okrese Banská Bystrica by ešte v tomto roku malo dôjsť k opravám 
desiatich problémových úsekov na cestách druhej a tretej triedy. Rozhodli 
o tom poslanci BBSK na svojom poslednom zasadnutí koncom apríla 
v Českom Brezove.
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SPOMIENKA NA KONIEC 
II. SVETOVEJ VOJNY
Na historickom Námestie SNP sauskutočnila pietna spo-
mienka pri príležitosti 72. výročia ukončenia II. svetovej 
vojny. Po pietnom kladení vencov a slovenskej hymne 
vystúpil s prejavom podpredseda vlády SR Peter Pel-
legrini, ktorý vyjadril vďaku všetkým ľuďom, ktorí sa 
podieľali  na porážke nacizmu a fašizmu. Osobitne vyzdvi-
hol a uctil si tých, ktorí pri oslobodzovaní našej krajiny pri-
niesli tú najvyššiu obeť – položili svoj život. Spomenul 60  ti-
síc vojakov Červenej armády, 210 tisíc rumunských vojakov, 
viac ako 2,5 tisíc príslušníkov Československého armádne-
ho zboru a ďalších, ale aj utrpenie civilného obyvateľstva. 

ZŠ SITNIANSKA OSLAVOVALA
Rok 2017 sa pre ZŠ Sitnianska stal výnimočným. Pripomína 
si okrúhle 25. výročie svojho vzniku. V kultúrnom progra-
me vystúpili súčasní aj bývalí žiaci a priatelia školy. Na záver 
došlo k predstaveniu nového loga školy, ktoré zobrazuje sovu 
ako symbol múdrosti. Pod jej ochranou sú tri farebné peria, 
vyjadrujúce systém vyučovania vo forme troch laboratórií. 
Združenie rodičov pripravilo narodeninové prekvapenie pre 
všetkých účinkujúcich. Počas odhalenia nového loga vystúpili 
na pódium a odovzdali súčasnej pani riaditeľke RNDr. Dane 
Edlingerovej tortu a zaželali našej škole ďalšie úspešné roky.

NENECHAJME SI POKAZIŤ 
BUDÚCNOSŤ KRIKĽÚŇMI
Zákazy a zasahovanie do slobody tvorby, ktoré sa stali normou 
zo strany vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja, sú 
len začiatkom, varoval v deň výročia ukončenia druhej sveto-
vej vojny historik a kandidát na predsedu BBSK Stanislav Mi-
čev. „Vlastenectvo, to nemá byť nenávisť k iným, ale zname-
ná to milovať svoju vlasť a všetko to, čo nám zanechali naši 
predkovia, ako aj to čo tvoria ľudia na Slovensku v súčasnos-
ti. Byť hrdý na Slovensko neznamená privlastňovať si právo 
na rozhodovanie o iných žijúcich tu s nami po celé stáročia."

ZMENY V HĆ05 
V našom hokejovom tíme poriadne ešte ani neskončili oslavy 
z majstrovského titulu a už tu máme prvé avizované zmeny. 
Zatiaľ čo hlavný tréner ´baranov´ Vladimír Országh predĺ-
žil zmluvu na ďalšiu sezónu, v nej už po jeho boku neuvidí-
me asistenta Richarda Zedníka. V kádri nebudú pôsobiť ani 
Tomáš Zigo a Mislav Rosandič."

text a foto: red, bystricoviny.sk
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Kým stavebné práce na budovaní novej materskej školy v 
priestoroch ZŠ Jána Bakossa pomaly finišujú, v týchto dňoch 
sa začína s obnovou tridsaťročnej škôlky na Tatranskej ulici 
v Sásovej.

Na realizáciu projektu získalo 
mesto nenávratné finančné pro-
striedky z Operačného progra-
mu Kvalita životného prostre-
dia zameraného na zníženie 
spotreby energie pri prevádz-
ke verejných budov vo výške 
1 400 000 eur. Z toho päťper-
centná spoluúčasť samosprávy 
predstavuje 70 000 eur.
Materská škola na Tatranskej 
ulici 63 bola uvedená do pre-
vádzky v októbri 1988. Väčších 
investícií do obnovy sa odvtedy 
nedočkala. Malým škôlkarom 
poskytne počas rekonštrukcie 
dočasné bydlisko MŠ Strážov-
ská 3 a MŠ Magurská 14.
„Od dnešného dňa je materská 
škola už v rukách stavebníka. 
Ďakujem pani riaditeľke, za-
mestnancom i rodičom za bez-
problémové presťahovanie sa 
do materských škôl, ktoré počas 
rekonštrukcie poskytnú škôl-
karom plnohodnotné priesto-
ry. Verím, že harmonogram 
stavebných prác pôjde podľa 
plánu a už po letných prázdni-

nách nastúpia deti do no-
vých moderných 

a kvalitnejších priestorov, “ ho-
vorí primátor Ján Nosko.
Stavebné práce sa podľa projek-
tu zamerajú na vonkajšie zatep-
lenie obvodovej steny so saná-
ciou vlhnutia objektu materskej 
školy, výmenu okien a dverí, 

zateplenie stien spojovacích 
chodieb, striech i stropov. 
Zrealizuje sa výmena zdrojov 
osvetlenia a svietidiel, elek-
trických rozvodov a rozvod-
ných skríň, komplexná obno-
va systému ústredného kúrenia 
a teplej vody. Súčasťou pro-
jektu je aj vybudovanie bez-
bariérového vstupu a úprava 
bleskozvodu. Realizáciou sta-

vebných prác sa MŠ Tatranská 
zaradí medzi nízkoenergetic-
ké budovy s dosiahnutím vý-
znamných úspor.
„Verejným obstarávaním sa 
nám podarilo ušetriť približ-
ne 290 000 eur. Ďalšiu čiastku 
vo výške 100 000 eur investu-
jeme do Materskej školy Tat-
ranská z prebytku mestského 
rozpočtu. Financované z nej 
budú výdavky spojené s vy-
volanými investíciami, kto-
ré nie sú zahrnuté v projekte,“ 
objasňuje prednosta MsÚ Mar-
tin Adamec.
Vďaka schváleným žiadostiam 
o nenávratné finančné pros-
triedky sa začiatku stavebných 
prác a nového šatu dočká už po-
čas leta aj Materská škola Na 
Lúčkach 2 a MŠ Radvanská 28. 
Okrem toho podalo mesto ďal-
ších šesť žiadostí o eurofondy 
na realizáciu projektov zame-
raných na znižovanie spotre-
by energie pri prevádzke ve-
rejných budov (MŠ Karpatská, 
MŠ Strážovská) i rozširovanie 
kapacít škôlok (MŠ J. Bakos-
sa – už v realizácii, MŠ Kar-
patská, MŠ Strážovská, MŠ 
Radvanská 1.

zdroj: Mesto BB, 
foto: ilustračné

ZAČALA SA REKONŠTRUKCIA 
MŠ NA TATRANSKEJ ULICI

Vďaka schváleným 

žiadostiam o 

nenávratné finančné 

prostriedky sa 

nového šatu dočkajú 

aj iné škôlky.

MŠ Tatranská
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Ambíciou vedenia mesta je 
ušetrené financie investovať 
do štyroch hlavných oblas-
tí – dopravnej infraštruktúry 
(2 300 000 eur), materských 
škôl (300 000 eur), základ-
ných škôl (517 000 eur) i špor-
tu (400 000 eur).
Prebytok bežného a kapitálo-
vého rozpočtu po vyčlenení 
účelovo určených prostried-
kov je vo výške cca 5 900 000 
eur. Z tejto sumy je mesto po-
vinné prispieť do rezervného 
fondu objemom 10 percent, čo 
predstavuje takmer 600 000 
eur. Prebytok sa ďalej znižu-
je o finančné prostriedky vo 
výške približne 1 440 000 eur, 
ktoré boli určené na realizáciu 
viacerých investičných záme-
rov už vlani, no zrealizujú sa 

v tomto roku. „Zostatok finan-
cií vo výške cca 3 850 000 eur 
bude zdrojom tvorby Fondu mi-
nulých rokov a použijeme ho 
na financovanie viacerých in-
vestičných zámerov. Pripravili 
sme návrh, do ktorých oblastí 
chceme prebytok prerozdeliť. 
Zameriavame sa najmä na sú-
vislé opravy dlhodobo zane-
dbaných ciest a chodníkov, na 
obnovu materských škôl i mo-
dernizáciu a zlepšenie vybave-
nia odborných učební v našich 
základných školách,“ uvádza 
prednosta MsÚ v Banskej Bys-
trici Martin Adamec. 
Medzi priority vedenia mesta 
patrí aj rekonštrukcia dlhodobo 
zanedbaných materských škôl. 
Vďaka eurofondom vo výške 
viac ako 3 000 000 eur prejde 

obnovou MŠ Tatranská 63, MŠ 
Na Lúčkach 2 a MŠ Radvanská 
28. Z prebytku rozpočtu v ob-
jeme 300 000 eur budú finan-
cované výdavky spojené s vy-
volanými investíciami, ktoré 
nie sú zahrnuté v projektoch.
„Myslím, že mesto hospodárilo 
veľmi dobre. V oblasti doprav-
nej infraštruktúry chceme zre-
alizovať súvislú obnovu Poľnej 

ulice a Zvolenskej cesty v ta-
kom rozsahu, v akom nebola 
vykonaná desiatky rokov. Prá-
ve Zvolenská cesta patrí k naj-
vyťaženejším priemyselným 
zónam v našom meste. Nie-
len od Banskobystričanov, ale 
aj zo strany podnikateľov za-
znieva mnoho podnetov, aby 
sme ju dali do poriadku. Som 
presvedčený, že výber ciest do 

ktorých investujeme najväč-
ší obnos peňazí sme vybra-
li správne. Verím, že nájde-
me podporu,“ hovorí primátor 
mesta Ján Nosko.
Návrh investičných záme-
rov vedenia mesta počíta, 
o. i., s vybudovaním fontá-
ny pred mestským úradom 
či odkúpením bývalej ko-
tolne na Kalinčiakovej uli-
ci pre potreby parkovania. 
Európske mesto športu in-
vestuje prebytok rozpočtu aj 
do mládežníckeho futbalu.  
„Ďalších 400 000 eur chceme 
vyčleniť na dobudovanie špor-
tovej infraštruktúry. Naším 

cieľom je v spolupráci so Slo-
venským futbalovým zväzom 
a Stredoslovenským futbalo-
vým zväzom vytvoriť Mestské 
futbalové mládežnícke cen-
trum. Pred sebou máme ešte 
mnoho rokovaní, no verím, že 
sa nám túto myšlienku podarí 
zrealizovať,“ dopĺňa primátor 
Nosko. Materiál s návrhmi in-
vestičných akcií bude podlie-
hať schváleniu poslancami na 
najbližšom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva, v utorok 16. 
mája 2017.

zdroj: Mesto BB, foto: Mir-
ka Chabadová ilustr.

MESTO HOSPODÁRILO S HISTORICKY 
NAJVYŠŠÍM PREBYTKOM TAKMER 

6 MILIÓNOV €K niekoľko miliónovému prebytku v mestskom rozpočte za rok 2016 
prispeli viaceré faktory. Okrem iného to bol pozitívny vývoj v plnení 
podielových daní i úspory dosiahnuté vďaka väčšej transparentnosti  
pri obstarávaní tovarov či stavebných prác.

Ušetrené financie 
budú investované 
do obnovy 
komunikácií, škôl, 
škôlok a športovísk.

Z ušetrených peňazí pôjde aj na obnovu škôlok.

Bezpečná výroba a dodávka tepla je pre nás prioritou

Blíži sa koniec vykurovacej sezóny a mnohí z nás 
si počas nej užívali hrejivé teplo domova 
komfortne a bez akýchkoľvek starostí o  
vykurovacie zariadenia. Niet však pochýb, že aj 
tieto potrebujú náležitú odbornú starostlivosť, 
ktorá zaistí aj v ďalšom období ich bezpečnú a 
spoľahlivú prevádzku.
Bytové domy, ktoré vyrábajú teplo na vykurovanie a 
prípravu teplej úžitkovej vody vlastnými kotolňami, čaká 
po ukončení vykurovacej sezóny pravidelná údržba či 
oprava vykurovacích zariadení. Obyvatelia Banskej 
Bystrice, ktorým je teplo dodávané z centrálneho zdroja, 
sa však o nič podobné starať nemusia. 

V ktorom prípade je starostlivosť o vykurovacie 
zariadenia opodstatnená?

„STEFE Banská Bystrica dodáva teplo do domácností 
spolu s komplexným balíkom služieb starostlivosti o 
vykurovacie zariadenia. Naši pracovníci obsluhy 
vykonávajú dôkladné obhliadky a kontroly zariadení, 

pri ktorých preverujú, či je všetko v poriadku. Starajú sa 
tak nie len o to, aby sa prípadnými poruchami 
nezvyšovali našim odberateľom náklady na teplo, ale 
aby zaistili tak aj bezpečnú prevádzku týchto 
zariadení, ktorá nemusí byť v prípade výroby a 
dodávky tepla vlastnými kapacitami úplnou 
samozrejmosťou“, vysvetľuje Ing. Peter Makovník, 
špecialista obchodu a marketingu, STEFE Banská 
Bystrica.

Prečo je pri výrobe a dodávke tepla bezpečnosť 
dôležitá?
Ako všetky zariadenia, aj tie vykurovacie  sa pravidelným 
používaním opotrebujú alebo môže u nich dôjsť k 
prípadným neželaným poruchám. Aj malé zlyhanie v 
plynovej kotolni môže viesť k havárii. Je preto nevyhnutné 
sa o tieto zariadenia precízne starať, respektíve ich 
pravidelne monitorovať a kontrolovať. Kotolne 
prevádzkované vlastnými kuričmi by sa najmä z hľadiska 
bezpečnosti mali v tomto ohľade obracať na špecialistov.

„Služby energetického poradenstva, prevádzky 
energetických zariadení či energetické audity 
poskytujeme všetkým zákazníkom, teda nielen 
bytovým domom či objektom pripojeným na teplo od 
STEFE. V systéme výroby a dodávky tepla máme 
profesionálov s 20-ročnými skúsenosťami, ktorí vedia 
zariadenia spravovať či navrhnúť potrebné inovácie“, 
dodáva Ing. Peter Makovník.  

Investícia do prevencie je tá najefektívnejšia. Riešenie 
havarijných stavov totiž  môže zásadne ovplyvniť nie 
len bezpečnosť obyvateľov ale aj ich peňaženky. 
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KRAJSKÍ POSLANCI SCHVÁLILI 9 MILIÓNOV 
EUR NA OPRAVU CIEST V OKRESOCH
Škoda, že BBSK sa z dôvodu 
nelegálneho zamestnávania  na 
úrade vyblokoval z možnosti 
čerpania eurofondov v aktu-
álnom programovacom obdo-
bí. Kraj tak prišiel o 20,5 milió-
na eur na opravu ciest II. a III. 
triedy z Integrovaného regio-
nálneho operačného programu, 
pričom tieto financie si rozdelia 
iné kraje. Ten náš musí použiť 
zdroje z vlastného rozpočtu.

tom, foto: Mirka Chabadová

Dokončenie zo strany 1

Peter Kováč 
„No v našom kraji je to tak, že poslanci musia za župana ťa-
hať horúce gaštany z ohňa. On zavrhol eurofondy a všetky in-
vestície aj na cesty musia ísť z rozpočtu kraja. A keď poslanci 
schvália vyššiu položku na opravu zničených ciest v okresoch, 
má s tým problém? Stavím sa, že pred voľbami si aj toto pri-
pne na svoju veľkú hruď župan Kotleba, ktorý vraj neokráda 
tento kraj. A tých 20 miliónov eur z eurofondov na cesty, kto-
ré si miesto nášho kraja rozdelia ostatné, sa ako dá nazvať?”

majka
„Už bolo načase, lebo niektoré úseky ciest v našom okrese 
pripomínajú tankodromy. Jednak to vadí nám, čo tu bývame, 
ale čo majú povedať zahraniční turisti. To sa potom ťažko 
rozvíja aj cestovný ruch.“

ja
„Nedávno som čítal na internete, že jeden zahraničný turista 
bol v BB a pri rozhovore sa opýtal: Boli ste vo vojne ako Ju-
hoslávia? Nakoľko máte v takom stave cesty!“

Občan BB
„Celé štyri roky len počúvam o spore predsedu BBSK s po-
slancami. Oni schvália rozpočet, on im to nepodpíše, potom 
to musia schvaľovať ešte raz, to je o ničom. Teraz to nako-
niec tak nebolo, lebo idú voľby, ale aspoň niečo sa urobí. Ne-
viem, ako to bude po voľbách, ale ak má pokračovať táto mi-
zéria, Boh s nami.“

Z diskusných príspevkov čitate-
ľov na portáli www.bystricoviny.sk: 

Jakub Gajdošík 

„Pre okresy v kraji sme brali do 
úvahy dve hlavné kritériá – dĺž-
ku cestnej siete a počet kilomet-
rov v havarijnom stave. S kole-
gami poslancami a zástupcami 
Banskobystrickej regionálnej 

správy ciest sme si osobne prešli 
všetky kritické úseky a spoločne 
sa dohodli na vyčlenení potreb-
ných finančných prostriedkov, 

za ktoré sa opraví 10 najhorších 
úsekov ciest v našom okrese.“ 

(poslanec BBSK)

(poslanec BBSK)

„Keďže zo známych dôvo-
dov nemôžeme čerpať euro-

fondy na rekonštrukciu ciest v 
kraji, musíme využiť zdroje z 
rozpočtu BBSK, v tomto prí-
pade z prebytku hospodárenia 
za rok 2016. Oceňujem, že do-
šlo dohode so všetkými poslan-
cami naprieč politickým spek-

trom a spravodlivo sme rozdelili 
9 miliónov eur do 13 okresov.“ 

Ľubica Laššáková

Ladislav Topoľský

„Tentoraz aj ostatní poslanci, z 
ktorých niektorí sa pri financi-
ách stavajú na stranu župana, 

pochopili, že iniciatívu nahradiť 
chýbajúce eurofondy financia-
mi kraja musí prevziať zastu-
piteľstvo, aby sa rekonštruk-
cia rozbitých ciest v okresoch 
nestala predmetom politické-
ho boja pred voľbami. Mys-
lím, že sa nám to podarilo.“   

(poslankyňa BBSK)

Názory krajských poslancov:

Úseky ciest v okrese 
Banská Bystrica určené  na 
rekonštrukciu v roku 2017:

Tajov - Riečka Nevoľné
1,412 km

Špania Dolina spojka
1,000 km

Horné Pršany spojk
0,726 km

Šalková (lom) - Poniky
0,500 km

Šalková - Poniky
0,620 km

Poniky - Čerín (pred obcou)
0,320 km

Riečka spojka
0,710 km 

Križovatka I/66 - Po-
hronský Bukovec

1,500 km
Priechod – Baláže

2,115 km
Medzibrod spojka

0,850 km
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Do mesta pod Urpínom dora-
zili Noční vlci z Poľska s men-
ším meškaním kvôli počasiu 
i zložitej ceste, ale v silnej zo-
stave spolu so slovenskými 
kolegami i z ďalších krajín 
Európy. Na dodávke, z ktorej 
vystúpili muži v dobových 
vojenských uniformách, boli 
umiestnené amplióny, z kto-
rých sa ozývali známe ruské 
frontové piesne.
Motorkári s vlajkami sa sústre-
dili na parkovisku pred Pamät-
níkom SNP, kde sa fotogra-
fovali so svojimi fanúšikmi 
ruského pôvodu zo širokého 

okolia i viacerými Bystričan-
mi, ktorých bolo o niečo menej, 
ako vlani. Ľudia vítali Noč-
ných vlkov na silných strojoch 
potleskom, nechýbali ani čer-
vené karafiáty. Motorkári mali 
na hrudi pripnuté oranžovo - 
čierne stužky. Je to symbol vo-
jenskej odvahy a hrdinstva. 
V predrevolučnom Rusku táto 
stužka zdobila Georgievský 
kríž – najvyšší rad pre vojakov. 
V rokoch Veľkej vlasteneckej 
vojny ju pripojili k Radu Slávy.
Noční vlci potom položili ven-
ce k súsošiu „Obete varujú“, 
prejavujúc úctu padlým v II. 

svetovej vojne s hrdosťou na 
svojich hrdinov a Rusko. Aj 
keď ruských motorkárov za ich 

nacionalizmus a obdiv Putina 
považujú v Európe za kontro-
verzný klub, v Banskej Bys-

trici zožali skôr obdiv prítom-
ných ľudí. Po pietnom akte 
a spoločnom fotografovaní 
si Noční vlci prezreli zbier-
ky Múzea SNP a pokračova-
li v ceste do Zvolena. 
Tak ako minulý rok nešli 
k čiernemu obelisku na Ná-
mestí SNP a vyhli sa prípad-
nému stretnutiu s predsedom 
BBSK. Jeden z jeho ľudí však 
prišiel do areálu Pamätníka 
SNP a usilovne fotografoval 
celé dianie, čo pôsobilo značne 
kontroverzne vzhľadom na ve-
rejne známe postoje jeho šéfa, 
ktorý si nectí SNP, oslobodenie 

mesta ani víťazstvo nad fašiz-
mom v II. svetovej vojne. Na 
tejto pietnej akcii sa „priživili“ 
aj odporcovia NATO. Napriek 
minuloročnému nedôstojné-
mu paberkovaniu popri rus-
kých motorkách aj tentoraz 
rozprestreli svoj transparent 
politizujúc cudzie podujatie.
Počas 16 dní prešli Noční vlci 
z Moskvy do Berlína viac ako 
16.000 kilometrov, pričom po 
trase sa k nim postupne pridá-
vali ďalší motorkári. Do cieľa 
dorazili 9. mája.

(tom), foto: Mirka Chabadová

NOČNÍ VLCI 
V BANSKEJ 
BYSTRICI
Po roku opäť zavítali do Banskej Bystrice ruskí motorkári  Noční 
vlci. Sú na svojej tradičnej  jazde venovanej 72. výročiu víťazstva 
nad fašizmom  „Cesty víťazstva – na Berlín 2017“, ktorú každoročne 
absolvujú po stopách osloboditeľskej Červenej armády.

Motorkári mali 
pripnuté oranžovo-
čierne stužky - 
symbol vojenskej 
odvahy a hrdinstva
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Rooseveltka 
priekopníkom 
v transplantácii pečene
Tím odborníkov pod vedením 
vtedajšieho primára oddelenia 
transplantačnej chirurgie pro-
fesora Ľudovíta Lacu operoval 
56 - ročnú pacientku z ťažkou 
cirhózou pečene. Transplan-
tácia bola úspešná, u pacient-
ky sa však vyskytla infekčná 
komplikácia a po 16 dňoch od 
operácie zomrela.

Banskobystrické Transplan-
tačné centrum vzniklo už roku 
1991 a malo úspešne rozbeh-
nuté transplantovanie obličiek 
a program odberu orgánov. Ne-
tajilo sa však svojou ambíciou 
stať sa centrom multiorgáno-
vých transplantácií a rozšíriť 
spektrum výkonov o transplan-
tácie pečene.
„Transplantácie pečene sú 
markerom úrovne zdravot-

níctva v danom štáte.“ hovorí 
o významnosti tohto výkonu 
MUDr. František Hampl, sú-
časný vedúci programu v ban-
skobystrickom centre.
Samotnému výkonu v roku 
1997 predchádzala dlhá od-
borná príprava celého tímu 
odborníkov nemocnice, naj-
mä v pražskom Inštitúte klinic-
kej a experimentálnej medicí-
ny (IKEM). Po prvej operácií 
bol však program transplantá-
cií pečene v Banskej Bystrici 
aj v rámci Slovenska na dlhé 
roky utlmený.
Úspešne ho vo FNsP F.D.Roo-
sevelta obnovili až v roku 2008. 
K dnešnému dňu nahradili pe-
čeň už 177 pacientom. V men-
šom počte sa tento druh orgánov 
transplantuje v rámci Slovenska 
ešte v Univerzitnej nemocnici 
v Bratislave.
Na Slovensku ročne čaká na 
tento nový orgán približne 30 
- 50 ľudí. Napriek rizikám ope-
rácie, má pacient s darovanou 
pečeňou oveľa lepšie vyhliad-
ky ako ľudia, ktorí majú trans-
plantované srdce, či obličky. 
Pečeň má totiž spomedzi všet-
kých transplantovaných orgá-
nov schopnosť navodiť čias-
točnú imunologickú toleranciu 
a funguje takmer neobmedze-
ne dlho.
„Máloktorá liečba, dokáže tak 
radikálne zvrátiť zdravotný stav 

a umierajúceho človeka vrátiť 
do plnohodnotného života,“ do-
dáva František Hampl.

Tranplantačné centrum 
v Banskej Bystrici
Po svojom vzniku ihneď ak-
tívne vstúpilo na scénu sloven-
ského zdravotníctva a zapojilo 
sa do programu transplantácie 
obličiek svojou prvou operá-
ciou 25. 1. 1991. Okrem prvej 
transplantácie pečene majú na 
konte ďalšie prvenstvá. V roku 
2005 uskutočnili prvú skríže-
nú transplantáciu obličky v SR.
V roku 2010 sa im v spoluprá-
ci z pražským IKEM podari-
la prvá medzištátna domino-
transplantácia pečene na svete 
a v roku 2011 prvýkrát v SR 
odobrali obličku žijúcemu dar-
covi čisto laparoskopicky. 
V roku 2015 uskutočnili v SR 
prvý roboticky asistovaný od-
ber tohto orgánu. Za obnovenie 
programu transplantácií pečene 
v roku 2008 udelilo Prezídium 
Slovenskej lekárskej spoločnos-
ti centru jedno zo svojich naj-
vyšších ocenení za prínos v ob-
lasti zdravotníctva - ocenenie „ 
Významná zdravotnícka uda-
losť roka 2008“.

FNsP F.D. Roosevelta je jed-
ným zo štyroch transplantač-
ných centier na Slovensku. Ve-
dúcou centra je MUDr. Eva 
Lacková, PhD.

Ružena Maťašeje, foto: 
FNsP F. D. Roosevelta

NA SLOVENSKU PRED 20 ROKMI 
PRVÝKRÁT TRANSPLANTOVALI 
PEČEŇ V B. BYSTRICI
Vôbec prvá transplantácia pečene v SR sa uskutočnila  2. 
mája 1997.  Pred dvadsiatimi rokmi ju uskutočnili odborníci z  
FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. 

Máloktorá liečba, 

dokáže tak 

radikálne zvrátiť 

zdravotný stav 

a umierajúceho 

človeka vrátiť do 

plnohodnotného 

života.

Kvalitná betónová 
dráha
Napriek občasným prehán-
kam si novú dráhu vyskúšali 
malí i veľkí korčuliari, medzi 
nimi aj primátor Ján Nosko 
s prvým viceprimátorom Ja-
kubom Gajdošíkom. Všetci 
si pochvaľovali kvalitný po-
vrch a dĺžku dráhy, ktorá umož-
ňuje plné športové či rekreač-
né využitie.
„Som veľmi rád, že sa nám po-
darilo otvoriť korčuliarsku drá-
hu práve v tomto období ešte 
pred letom a prázdninami, aby 

si ju mohli Banskobystričania 
naplno užiť. Je to takmer pol-
kilometrový ovál tri metre ši-
roký. Na jeho výrobu sa pou-
žili najmodernejšie technológie 
a vhodne dopĺňa športovú in-
fraštruktúru Európskeho mesta 
športu. Okrem dráhy sa tento 
areál obohatil o mobiliár – nové 

lavičky s osvetlením, s wifi zó-
nou a kamerovým systémom,“ 
uviedol primátor Ján Nosko. 
Celková investícia do vybu-
dovania relaxačno - oddycho-
vej zóny v parku pod Pamätní-
kom SNP predstavuje sumu vo 
výške 275.000 eur plus vyvola-
né investície na spevnenie ne-
stabilného podložia v hodnote 
18.000 eur. Z toho 100.000 eur 
získalo Mesto Banská Bystri-
ca z vládnej dotácie.
Dokončenie stavby sa z kon-
ca minulého roka posunulo na 
jar 2017 kvôli zimnému poča-
siu, ale podľa primátora to bolo 
správne rozhodnutie kvôli do-
siahnutiu kvality stavby. Kri-
tiku na dilatačné škáry a betó-
nový povrch odmietol s tým, 
že projektant postupoval pod-
ľa technických noriem, mesto 
sa nechalo inšpirovať podobný-
mi dráhami v Čechách.
Projektant stavby Ing. Martin 
Galčík vysvetlil nutnosť dila-
tačných škár zaliatych pruž-
ným tmelom slovami: „Betón 
sa ukázal do tohto prostredia 
výhodnejší ako asfalt a každý 
betónový kryt musí byť dila-

NOVÁ KORČULIARSKA DRÁHA V PARKU 
POD PAMÄTNÍKOM SNP JE OTVORENÁ
Minulý piatok bola v parku 
pod Pamätníkom SNP malá 
slávnosť. Mesto otvorilo 
novú betónovú korčuliarsku 
dráhu aj s chodníkom 
z dlažby vhodnou pre 
nevidomých, lavičkami a 
novým osvetlením.

Povrch betónovej 
dráhy je úplne 
rovný a dá sa po 
ňom pohybovať 
bezpečne v oboch 
smeroch. 

Medzi korčuliarmi nechýbali ani primátor Nosko a viceprimátor Gajdošík.

František Hampl

Transplantačný tím
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Dopravná nehoda je situácia, do ktorej sa môže dostať 
každý. Okrem vlastnej prvej pomoci treba pri dopravnej 
nehode dodržať aj zásady bezpečnosti a zhodnotiť situáciu.

PRVÁ POMOC PRI DOPRAVNEJ NEHODE

V prípade prvej pomoci pri au-
tonehodách platí dvojnásob-
ne, že záchranár musí dbať v 
prvom rade na svoju bezpeč-
nosť, aby sa z neho nestal ďal-
ší zranený. 
Preto si treba dobre zapa-
mätať zásady, ktoré pred-
chádzajú poskytnutiu zdra-
votníckych úkonov:
• Zastaviť 10 – 15 m pred 
miestom nehody.
• Zapnúť varovné osvetlenie 
vlastného automobilu.
• Obliecť si výstražnú vestu.
• V priestore nehody nefajčiť. 
• Vypnúť motor vozidla a vy-

tiahnuť kľúč zapaľovania v 
havarovanom vozidle. 
• Zistiť poranenia osôb.
• Zaistiť proti pohybu a 
prevráteniu (ručná brzda, 
podloženie).
• Umiestniť výstražný troju-
holník a riadiť premávku (len 
ak je k dispozícii viac záchran-
cov, nikdy nezapájať ľudí z ha-
varovaného vozidla).
Až po zaistení vlastnej bez-
pečnosti začneme s posky-
tovaním prvej 

pomoci, a to v nasledujú-
com poradí:
• Zistiť druh poranení a po-
čet ranených.
• Vyslobodiť ranených s ohro-
zením života (predtým pripra-
viť deku, fóliu na uloženie).
• Poskytnúť neodkladnú prvú 
pomoc (stláčanie hrudní-
ka a záchranné vdychy, za-
stavenie krvácania, uloženie 
do stabilizovanej polohy pri 
bezvedomí, prevencia šoku). 
• Prehľadať automobil a oko-
lie (vymrštené osoby, 
ukryté 

malé deti).
• Volať tiesňovú linku 112.
• Ošetriť ostatné poranenia (zlo-
meniny, popáleniny, rany).

Správny postup pri dopravnej 
nehode musí zabezpečiť jednak 
bezpečnosť pre záchrancu, ale, 
čo je tiež dôležité, jednoduchý-
mi úkonmi môžeme zachrániť 
život postihnutých osôb, z kto-
rých sa niektoré môžu nachá-
dzať v ohrození života.
Po poskytnutí neodkladnej 
pomoci 

na záchranu životov sa 
spojíme so záchrannou 
zdravotnou službou, 
ktorej oznámime naj-
dôležitejšie informácie 
v tomto poradí:
• číslo telefónu a meno 
volajúceho,
• miesto nehody a orien-
tačné body,
• druh nehody (pád, 
zrážka, požiar),
• počet, približný vek a 
druh zranení,
• iné zvláštne údaje,
• a odpovedať na ďalšie 
otázky dispečera.
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NAJLEPŠIE CENY olejov

NOVÁ KORČULIARSKA DRÁHA V PARKU 
POD PAMÄTNÍKOM SNP JE OTVORENÁ

tovaný. Betónová plocha sama 
o sebe pracuje a keby nebola 
oddilatovaná po úsekoch, tak 
by pri zmenách teploty betón 
praskal.“
Za zhotoviteľa ho doplnil ko-
nateľ spoločnosti Pemax Plus, 
spol. s r.o. Michal Hrnčár: 
„Pri štvormetrovej betónovej 
doske táto pri zmene teploty 
dosiahne až polcentimetrový 

rozdiel v dĺžke. To vyhotovenie 
v Banskej Bystrici je štandard-
né ako inde vo svete. Dráha je 
bezpečná so zdrsneným povr-
chom, aby sa na ňom korčulia-
rom nešmýkalo ani po daždi.“

Korčuliarska dráha je 
otvorená pre všetkých
Ako sa mohli presvedčiť prí-
tomní korčuliari bez rozdie-
lu veku, ktorí sa v parku schá-
dzali celé popoludnie, povrch 
betónovej dráhy je úplne rovný 
a dá sa po ňom pohybovať bez-
pečne v oboch smeroch. Uká-
zalo sa, že kritika niektorých 
Bystričanov či médií ešte pred 
otvorením dráhy bola nepodlo-
žená. Napokon môže si to môže 
každý vyskúšať sám na sebe.
Počas piatkového otváracieho 
programu boli pre verejnosť 
pripravené rôzne súťaže o malé 
ceny. Na dobrú náladu hrala 
a spievala kapela Kvet z Alo-

katu, návštevníci si okrem in 
– line korčuľovania mohli vy-
skúšať jazdu na kolobežke č 
zastrieľať z laserových pušiek, 
nechýbalo ani občerstvenie.

K dispozícii bola aj prenosná 
work – outová konštrukcia Oc-
tago, na ktorej si záujemcovia 
mohli pod dohľadom profesi-
onálnych trénerov vyskúšať 
niekoľko funkčných cvikov. 
Podujatie podporila Asociá-
cia výrobcov nealkoholických 
nápojov a minerálnych vôd na 
Slovensku.

(tom), foto: Mirka Chabadová

Ide o takmer 
polkilometrový 
ovál, ktorý je 
široký tri metre.
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Nedávno si sa 
vrátil z halových 
Majstrovstiev sveta 
atletických veteránov v 
juhokórejskom Daegu 
s ďalšou medailou, čo 
je po predchádzajúcom 
dlhodobom liečení 
zraneného kolena 
nesporne Tvoj úspešný 
návrat na atletickú 
dráhu v sedemdesiatke. 
Áno bola to moja 78. medaila zo 
svetového či európskeho šam-
pionátu. Získal som ju v šprin-
te na 60 m v slovenskom rekor-
de časom 8,49 sek. v kategórii 
M 70, v šprinte na 200 m som 
bol štvrtý. Aj touto cestou sa 
chcem poďakovať primátoro-
vi mesta Jánovi Noskovi za fi-
nančnú podporu, bez ktorej by 
som nemohol letieť do ďaleké-
ho Daegu. 
Veľmi mi pomohli aj masáže 
v Bio reštart, Sauna Štiavnič-
ky, GAMO Kontio, CWT Me-
tal Rožňava a TIR Hadvičák, 
samozrejme aj Dukla Banská 
Bystrica a ŠK HADVEO. To je 
pre mňa neoceniteľná pomoc, 
ktorá mi umožňuje plne sa sú-
strediť na tréningy a prípravu 
pred pretekmi.

Dokedy chceš ešte 
súťažiť medzi najlepšími 
svetovými šprintérmi?
Keď budem zdravý tak mini-
málne do 90 rokov a potom sa 
uvidí (úsmev).

Ako si sa vlastne dostal 
k atletike?
K športu a všestrannosti ma vie-
dol môj otec, ktorý bol tiež dob-
rý športovec. V roku 1961 na 
prvých Horehronských hrách 
v Banskej Bystrici som ako 
14 – ročný pretekal v štyroch 
disciplínach ktoré som vyhral 
(šprint na 60 m, skok do diaľ-
ky, skok vysoký a vrh guľou). 
Na vojne som hral divízny ho-
kej za Duklu Hradec Králové, 
po vojne za  Autoškodu Mla-
dá Boleslav. Vrátil som sa na 
Slovensko a nastúpil  k Polí-
cii Banská Bystrica, Vo viac-
boji som 12 x získal titul  maj-
stra Slovenska. 
Pretekal som aj v lyžovaní a 
streľbe. Najviac som sa však 
venoval atletike. V individu-
álnych  športoch bojuje kaž-
dý sám za seba a prišlo mi to 
spravodlivejšie, lebo som sa ne-
musel spoliehať na iných a pri 
neúspechu som nadával sám 

sebe, že som niečo zanedbal. 
Toto ma poháňalo dopredu, 
každý neúspech ma veľmi mr-
zel. Keď zaznie výstrel na štar-
te, bežím sám za seba, časomie-
ra odmeria čas a viem výkon na 
stotiny. Až po roku 1989 som 
chcel reprezentovať Slovensko 
už ako veterán, túžil som spo-
znávať svet. Vtedy som ešte 
na medaily nemyslel, prišlo to 
postupne, až keď som sa pocti-
vým tréningom a silnou vôľou 
víťaziť vypracoval na šampióna 
medzi atletickými veteránmi.

Prečo Ťa  volajú 
slovenský Bolt?
Nazvali ma tak novinári pre 
moju rýchlosť a šprintérske 
svetové rekordy medzi vete-
ránmi, akosi mi  to prischlo. 
Majú o mňa záujem viaceré 
médiá, čo mi prináša popula-
ritu, hoci  je to skôr doména pre 
mladých špičkových športov-
cov. Na druhej strane sa občas 
medzi svoji- mi 
vrstovník-
mi stretá-
vam aj 

so závisťou, ale to je na Slo-
vensku normálne.  S Usainom 
Boltom som sa stretol vlani v 
Ostrave na Zlatej tretre a mám 
s ním spoločné foto. Len pre za-
ujímavosť dosiahol som rých-
lejšiu štartovaciu reakciu z blo-
kov, ako on, ale samozrejme 
Usain je nedostižný fenomén, 
obdivujem ho.

Môžeš byť príkladom 
pre seniorov, lebo 
mnohí v Tvojom veku 
už majú ydravotné 
problémy a veľa ich 
nešportuje.   
Často ma volajú na besedy do 
škôl aj mimo Banskej Bystri-
ce. Mladí ľudia chcú vedieť o 
mne všetko,  zabehnem si po-
tom s nimi aj krátky šprint. Zú-
častňujem sa aj športových pod-
ujatí seniorov. Ma to celkom 
baví, keď im môžem povedať 
niečo o mojej športovej filozo-
fii a  udržiavaní dobrej kondí-
cie aj vo vysokom veku, ako 
to robím ja. 
Chcel by som inšpirovať mlad-
ších aj starších, že nie je dôleži-
té vždy zvíťaziť, nezahadzovať 
flintu do žita pri prvých neúspe-
choch, ale plniť si svoje sny, 
ísť za svojim cieľom. Mnohí 
sa opúšťajú, hľadajú výhovor-
ky, že to nejde, nechcú sa hý-
bať, radšej  budú chorí. Ja ži-
jem naplno, tak sa mi to páči. 

Nemusia všetci  športo-
vať vrcholovo ako 

ja, ale pohyb je tre-
ba. Ale keď je nie-
kto profesionál-
ny športovec, 
musí  ísť  prete-
kať s vôľou ví-
ťaziť, nie dávať 
si „mäkké“ cie-
le a uspokojiť sa 
s miestom aj ďa-
leko za prvým.. 

Čo to teda 
obnáša?
Trénujem pod-
ľa môjho vzoru 
Pietra Menneu, 
ktorý behal 100 

a 200 m do dlhovekos-
ti a ja si to prispôsobujem 

na moje možnosti. Bohu-
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V rubrike Kto je kto predstavujeme veľkého 
športovca, ktorý v atletickom svete veteránov 
dostal prezývku slovenský Bolt. Je to preto, že z 
vrcholných atletických podujatí vo svojej kategórii 
nosí jednu medailu za druhou. Inak tomu nebolo 
ani na ostatných majstrovstvách sveta.

Široká zbierka medailí.

Dvaja Boltovia - ten slovenský a jamajský Usain Bolt.
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Vladimír Výbošťok (70)

Je držiteľom dvoch sveto-
vých rekordov v najkrat-
ších šprintoch seniorov 
nad 65 rokov -  na 60 m ča-
som 7,81 sekundy a na 100 
m časom 12,37 sekundy. V 
roku 2013 sa stal trojná-
sobným víťazom atletickej 
časti Svetových hier vete-
ránov v Turíne (11 m, 200 
m, diaľka) a v San Sebas-
tiane získal titul najlepší 
atlét veterán Európy. Cel-
kovo je držiteľom 78 me-
dailí, z toho 41 zlatých, 19 
strieborných a 18 bronzo-
vých (iba z európskych a 
svetových šampionátov).
Ako atletický veterán – 
šprintér reprezentuje Slo-
vensko a Banskú Bystricu. 
Je členom Dukly Banská 
Bystrica a ŠK HADVEO 
Za dobrú reprezentáciu 
mesta Banská Bystrica zís-
kal v roku 2008 Cenu pri-
mátora a v roku 2013 Cenu 
BBSK. Opakovane sa stal 
najlepší športovcom mes-
ta v kategórii veteránov, je 
jednou z tvárí Európskeho 
mesta športu 2017 najmä 
pre seniorov

NAJRÝCHLEJŠÍ SENIOR PLANÉTY VLADIMÍR VÝBOŠŤOK: 
ŽI A NECHAJ ŽIŤ, PLŇ SI SVOJE SNY 

žiaľ zomrel v roku 2013 práve 
v čase, keď som  v San Sebas-
tiane preberal cenu EBV pre 
najlepšieho atletického veterána 
Európy.  Väčšinou trénujem tri 
hodiny denne okrem nedele, na 
dráhe a v posilňovni AŠC Duk-
la Banská .Bystrica, Dôležitá je 
aj regenerácia – sauna a masá-
že. Nefajčím, nepijem a stravu-
jem sa najzdravšie, ako môžem. 
Do športového dôchodku sa 
ešte nechystám a dodržujem 
životný štýl,  ale občas si dám 
pivo a čokoládu (úsmev).
Ako pikošku poviem, že raz 
som bol v  Teleráne Markízy 
a tam ma testovali. Behal som 
po schodoch pod dohľadom le-
kára, ktorý ma potom prehlia-
dal. Tak mi vyšlo na počítači, 
že mám trénovanosť na 18 ro-
kov a vek na 40 rokov, čo aj mňa 
prekvapilo a potešilo zároveň.  
Lebo vek je len číslo a nehovo-
rí nič o tom, ako sa človek cíti.

Ako reaguje na Teba 
okolie?
Rôzne. Niektorí ma podporu-
jú, iní závidia, taký je život. 
Azda si myslia, že keď dosa-
hujem úspechy vo svete a píšu 
o mne, že som bohatý človek, 
hoci to tak vôbec nie je. Šport 
by nás mal spájať a nie rozdeľo-
vať, mali by sme si vážiť všetky 
pekné chvíle, ktoré prežijeme. 

Pretekám niekedy aj so šprin-
térmi o 40 - 50 rokov mladší-
mi. Cítim sa medzi nimi dobre, 
dodávajú mi energiu a moti-
váciu. Kto ma nepozná, myslí 
si asi, že čo tu robí ten dedko. 
Keď sa mi však podarí nieko-
ho z nich poraziť, krútia hla-
vou, ako je to možné.

A čo odmena za 
rekordy a tituly medzi 
svetovými 
veteránmi?
Mojou jedinou 
odmenou je 
medaila, kto-
rú získam, 
motiváciou 
zasa radosť 
z rýchle-
ho behu., 
Som výbuš-
ný súťaži-
vý typ, baví 
ma to a darí sa 
mi.  Chcem be-
hať ďalej, pre-
konávať sám 
seba a mať 
dobrý pocit z 
víťazstva.. Čo 
sa týka štátnej 
podpory slo-
venskej  re-
prezen-
tácie 
vete-

ránov, poviem to otvorene – 
oproti mladým sme  diskrimi-
novaní, všetko si hradíme zo 
svojich prostriedkov. Niekedy 
sa nájde aj sponzor či priateľ, 
ktorý fandí  atletike aj nám ve-
teránom, pretože dokážeme ví-
ťaziť vo svete.
Ako dôchodca by som nemohol 
vycestovať do zahraničia, plniť 
si svoje sny a robiť r e -
klamu Sloven-
sku svojou 

úspešnou reprezentáciou, keby 
som si nenašiel podporovateľov. 
Preto ďakujem všetkým, ktorí 
sú ochotní mi pomôcť finanč-
ne alebo materiálne. 

Ako to funguje medzi 
športovými veteránmi 
vo svete?
Keď som na pretekoch kdekoľ-
vek vo svete či v Európe, vidím, 
ako sa tam starajú o dôchod-
cov – atletických  veteránov, a 
to  majú lepšie dôchodky, ako 
my. Našťastie my svetoví  ve-
teráni sme jedna veľká rodina  
a pomáhame si. Najlepšie vzťa-
hy mám s českými veteránmi, 
ale aj mnoho ďalších športo-
vých priateľov na celom svete. 
Najdôležitejší sú priatelia, rodi-
na, ľudia, ktorí nosia šport vo 
svojom srdci, na ktorých sme 
právom hrdí a môžeme sa na 
nich spoľahnúť, aj keď sa prá-
ve nedarí. 

Aké sú Tvoje najbližšie 
plány?
Moje krédo je: „Ži a nechaj žiť, 
plň si svoje sny." A ja si ich pl-
ním, aj keď niekedy s ťažkos-
ť a mi. Ale veď platí, 

že problémy sú 
na to, aby sme 
ich riešili a 

nie sa na ne 
sťažovali. 
Som rád, 
že moja 
zrane-
ná noha 
drží a 

môžem 
ju naplno 
zaťa žo -
vať Aktu-
álne ab-
solvujem 
liečenie v 
Bardejov-
ských kú-

peľoch, kde 
aj trénu-

jem. V 

júni budem štartovať na Zlatej 
tretre v Ostrave a ďalej sa pri-
pravovať na vrchol tohtoročnej 
letnej sezóny na prelome júla a 
augusta – ME atletických ve-
teránov v dánskom AArhuse. 
Okrem toho to bude viacero do-
mácich pretekov a športových 
podujatí, takže v sedemdesiat-
ke sa vôbec nenudím (smiech).

Redakcia Naše Novinky ďaku-
je za rozhovor

Výbošťok na stupni víťazov v Daegu.
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až k vám!
ŠPORTOVÝ TÝŽDENNÍK

Ak máte záujem o predplatné nášho týždenníka objednajte si ho 
na predplatne@sportzurnal.sk (do správy napíšte Vaše meno, 

priezvisko, adresu a o aký typ predplatného máte záujem)

Predplaťte si teraz jediný slovenský týždenník ŠPORT žurnál 
a budete zaradený do súťaže o slovenský reprezentačný dres.

TLAČENÁ VERZIA:
Na 6 mesiacov ................ 19.00 Eur (24 čísel)
Na 12 mesiacov .............. 38.00 Eur (48 čísel)

ONLINE VERZIA:
Na 6 mesiacov ................ 15.00 Eur (24 čísel)
Na 12 mesiacov .............. 30.00 Eur (48 čísel)

a budete zaradený do súťaže o slovenský reprezentačný dres.

19.00 Eur (24 čísel)

Od roku 2006 boli a sú vy-
stúpenia tohto zboru ozdo-
bou nespočetného množstva 
koncertov reprezentujúcich 
školu i mesto Banská Bys-
trica. Teleso má v repertoári 
stovku skladieb všetkých štý-
lových období od renesancie 
až po súčasnosť a úplne oso-
bitú časť jeho repertoáru tvo-
ria balady, spirituály, gospely 
a úpravy populárnych piesní 

s originálnym inštrumentál-
nym sprievodom komorné-
ho orchestra a živej kapely.
Prezentovalo sa na rôznych 
koncertných podujatiach, be-
nefičných koncertoch, pravi-
delne vystupuje na vianoč-
ných koncertoch a zúčastňuje 
sa festivalov a  súťaží zboro-
vého spevu nie len Slovensku. 
Tlieskali mu už aj české, ta-
lianske i chorvátske publiká.

Dolce Canto má na svojom 
konte zlaté pásmo s pochva-
lou poroty zo štyroch roční-
kov súťaže „Mládež spieva“. 
V júni 2016 sa zúčastnilo me-
dzinárodnej súťaže spevác-
kych zborov „Mundi Can-
tant“, na 44. ročníku festivalu 
speváckych zborov „Svátky 
písní“ v Olomouci.
Na podujatí, ktoré si rokmi 
vybudovalo významné miesto 
medzi prestížnymi európsky-
mi festivalmi, súperili o naj-
vyššie hodnotenie poroty v 
medzinárodnej súťaži Mun-
di Cantant štyri desiatky špič-
kových zborových telies z 

Nemecka, Estónska, Slovin-
ska, Českej republiky a Slo-
venska. Porota zložená z di-
rigentov z Thajska, Veľkej 
Británie, Poľska, Slovenska a 
Česka ohodnotila výkon náš-
ho zboru Dolce Canto zlatou 
medailou.
Za vynikajúce interpretač-
né výkony v oblasti zboro-
vého spevu a reprezentáciu 
mesta si teleso prevzalo z 
rúk Jána Noska v roku 2015  
Cenu primátora mesta Ban-
ská Bystrica.
Hlasovými pedagogičkami 
telesa sú Lucia Kaššová a 

Anna Ciganocová, na klaví-
ri hrá Peter Sochuľák, diri-
gentom a umeleckým vedú-
cim celého telesa je Martin 
Kašša.
Jubilejný koncert spevácke-
ho zboru Dolce Canto, kto-
rý bude verejnou nahrávkou 
relácie Musica vocalis Rádia 
Devín, sa uskutoční 11. júna 
2017 v Robotníckom dome o 
18:00 hod. Vstup na koncert je 
voľný a členovia Dolce Can-
to sa tešia sa na Vás.

autor: Ľuboš Kovačech, 
foto: Dolce Canto

JUBILUJÚCE DOLCE CANTO:  
ZLATO V HRDLE – SLADKOSŤ V HLASE

Dievčenský spevácky zbor DOLCE CANTO jubiluje. 
Charakterom i repertoárovo výnimočné 
a na Slovensku jedinečné umelecké teleso vzniklo na 
Základnej umeleckej škole Jána Cikkera pred desiatimi 
rokmi.

Komplexný servis v oblasti 
druhotných surovín.

VÝKUPNE:
Havranské otvorené
tel. +421 48 4136 909 pondelok - sobota

Kostiviarska otvorené 
tel. +421 48 4285 377 utorok - sobota 

Majerská cesta č. 11 otvorené
tel. +421 48 4142 730 pondelok - piatok

Zberné suroviny Žilina a.s.
Výkup druhotných surovín 
ZÁVOD BANSKÁ BYSTRICA
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AKO SA BANSKEJ BYSTRICI 
NEVYHLI VEĽKÉ EPIDÉMIE...

ZAUJÍMAVOSTI Z MINULOSTI 
       S MARCELOM PECNÍKOM

Choroby ako súčasť života sprevádzajú človeka odnepamäti. Kroniky ľudských spoločností 
hovoria aj o veľkých smrteľných nákazách – epidémiách, ktoré vyčíňali i na našom 
kontinente, v Európe. V dejinách Slovenska sa hromadné umieranie na ťažko liečiteľné 
choroby vyskytlo viackrát. Súviselo s devastáciou krajiny a spoločnosti napr. počas 
protitatárskych, či protitureckých vojen, alebo s úrovňou hygieny. Našich predkov ohrozoval 
a kynožil mor, scorbut, anglická horúčka, týfus (známy aj ako uhorská choroba – morbus 
hungaricus), cholera ako aj iné choroby. 

Mestá boli na tom lepšie 
ako štát
Spočiatku štát – Uhorsko ne-
realizoval celoštátne opatrenia 
proti vzniku epidémií. Preven-
cia i liečenie ostalo na pleciach 
miest. Napríklad Banská Bys-
trica mala už od svojich naj-
starších písomne doložených 
čias chudobinec, špitál, mest-
ské jatky, postupne aj kúpele 
a pribúdali lekári, lekárnici 
i pôrodné babice. Na dobrej 
úrovni bola aj verejná hygie-
na a čistenie ulíc. To boli zrej-
me hlavné dôvody toho, že sa 
mnohé ničivé vlny smrteľných 
chorôb nášmu mestu viackrát 
vyhli. Nie vždy keď sa preja-
vili inde v krajine (čo veru ne-
bolo zriedka) sa dostali aj do 
nášho mesta.

Mor
Závažné akútne infekčné ocho-
renie ľudí a zvierat, prenáša-
né najmä v zlých hygienic-
kých podmienkach, hlavne 
hlodavcami, je mor. Banskou 
Bystricou sa prehnal niekoľ-
kokrát. Najväčšími epidémia-
mi boli tie napr. z rokov 1601 
(jeden z najrozsiahlejších), 
1645, 1679, či 1719. V mes-
te pod Urpínom kvôli moru 
zaviedli viaceré prísne pra-
vidlá. Boli prísne kontroly 
pri vstupe a výstupe z mes-
ta, zlepšilo sa zásobovanie 
lekární, cudzích žobrákov 
vyháňali, chorých sústre-
ďovali v útulkoch a la-
zaretoch a pomohli aj 
rady z osvetových 
publikácií chýr-

neho bystrického lekára Karo-
la Otta Mollera. On nebol len 
lekárom v meste, ale neskôr 
aj hlavným lekárom Zvolen-
skej i Turčianskej župy. V roku 
1713 založil dokonca aj vlast-
nú súkromnú lekársku školu, 
prvú svojho druhu v Uhorsku. 
Pamiatkou na pustošivý mor 
z roku 1719, pri ktorom zomre-
la takmer polovica obyvateľov 
mesta (1392 ľudí), je morový 
stĺp na dnešnom Námestí SNP.

Cholera
Cholera sa do 
Zvolenskej župy 
dostala v lete 
roku 1831. Do 
Banskej Bys-
trice prenik-
la v júli. Zo 
z á z n a m o v 
mestských le-
károv vieme, že 
do konca roku 
1831 zomre-
lo v Bystrici 
z takmer 900 
nakazených 
takmer 140 

ľudí na cho-
leru. Boli 

prijaté 
opatre-
nia na 

o b -

medzenie vstupu do mesta, 
ako aj obmedzenie verejného 
zhromažďovania – i na smútoč-
ných obradoch. Tie sa dokon-
ca v časoch cholery nekonali 
v uzavretých chrámoch ale na 
verejných priestranstvách z pre-
ventívnych a hygienických dô-
vodov. Cholera znovu postra-
šila mesto v roku 1849. Nová 
vlna nákazy sa objavila s prí-
chodom ruských vojsk, ktoré 
pozval cisár kvôli potlačeniu 
revolúcie (1848/1849) v Uhor-
sku. S poučením z predchádza-
júceho priebehu škody nebo-
li našťastie také ako predtým.

Brušný týfus
Na sklonku 19. storočia zá-
pasila Banská Bystrica ešte 
s epidémiou brušného týfusu. 
Mesto vtedy malo približne 
8000 obyvateľov. Zdrojom ná-
kazy bola pravdepodobne opot-
rebovaná kanalizácia, výdatné 
dažde, kontaminovaná pôda 
a voda a slabšia hygiena. Na-
priek ochranným opatreniam, 

akými boli : vydávanie osveto-
vých letákov, pitie prevarenej 
vody, dezinfekcia toaliet a do-
mácností a budovanie nových 
vodovodných sietí, zomrelo zo 
198 chorých postupne 19 oby-
vateľov mesta.
Epidémie a hromadné umiera-
nie v ich dôsledku sa podari-
lo zastaviť nielen u nás, ale aj 
všade vo svete vďaka vynájde-
niu očkovania.

Viac zaujímavých informácií, 
nielen o more a cholere v Ban-
skej Bystrici, sa môžete dočítať 
v publikácii Dejiny kráľovské-
ho mesta Banská Bystrica od 
Emila Jurkoviča, alebo v knihe 
prof. Cyrila Klementa Verejné 
zdravotníctvo a jeho história 
v Banskobystrickom regióne.

V budúcom čísle sa dozviete, 
kde boli v Banskej Bystrici la-
zarety a nemocnice.

Marcel Pecník, historik 
Foto: internet, archív

Pamiatka na pustošivý mor z roku 1719, morvý stĺp na Námestí SNP.

Liečenie moru v stredoveku.

Dobový obrázok o cholerovej epidémii.
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Viac krížoviek nájdete na www.krizovky.sk

Niečo na povzbudenie:  
Kľud, "TAJNIČKA", nie však vážna.

VYHRAJTE ZAUJÍMAVÉ 

      ČÍTANIE!
Správne vylúštenú tajničku 
pošlite na e-mailovú adresu: 

krizovka@nasenovinky.sk

Trom výhercom venujeme knihy 
od vydavateľstva Slovart.

Správne znenie tajničky 
z čísla 08/2017 je: ...koženou maskou...
Výhercovia:  Ján Kašiar
 Ľubica Hudecová
 Magdaléna Jablonická

Lekáreň Dr. Max     0901 961 614
Horná ul. 60 (Poliklinika)           Pondelok - piatok 15.30 - 24.00
      Sobota a nedeľa     20.00 - 24.00

Nemocnica s polikl. F.D. Roosevelta (ústredňa)      048/ 441 11 11
Nám. L. Svobodu 1
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou             048/ 472 65 11
Nám. L. Svobodu 4
Poliklinika                   048/ 414 66 66
Horná ul. 60
Stredoslov. ústav srdcových a cievnych chorôb      048/ 433 31 11
Cesta k nemocnici 1

NEMOCNICE A ZDRAVOTNÉ STREDISKÁ

Pohotovosť pre dospelých (LSPP)                048/ 414 66 66
Horná ul. 60 (Poliklinika)
Pohotovosť stomatologická / zubná (LSPP)           048/ 431 22 22
Horná 60 (Poliklinika)
Pohotovosť pre deti a dorast (LSPP)                048/ 414 80 90
Horná 60 (Poliklinika)
Urgentný príjem                   048/ 441 37 00
NsP F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1
Veterinárna ambulancia - MVDr. Ján Jagoš   0915  572  930
Sásovská cesta 110

ZDRAVOTNÉ POHOTOVOSTI

Integrovaný záchranný systém                  112
Hasičská služba                    150
Zdravotná záchranná služba                   155
Tiesňová linka integrovaného záchranného systému                   112
Letecká záchranná služba             18 155
Horská záchranná služba               18 300
Linka záchrany     0850 111 313
Pomoc motoristom v núdzi, odťahová služba           18  123
Diaľničná patrola     0800 100 007

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

Štátna polícia                   158
Mestská polícia                       159
Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici  0961 601 111
ul. 9 mája č. 1
Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici  09610 601 111
Okružná ul.19
Dopravný inšpektorát    0961 603 501
Odbor kriminálnej polície    0961 603 601
Odbor poriadkovej polície    0961 603 401
Odd. dokladov           0961 603 441, 0961 603 445-7
Štefánikovo nábrežie 7
Evidencia vozidiel             0961 603 553, 0961 603 540
Štefánikovo nábrežie 7
Obvodné odd. PZ v BB - východ     0961 603 735, 048/ 412 49 46
ul. ČSA 22
Obvodné odd. PZ v BB - západ          0961 603 765, 048/ 413 33 33
Okružná ul. 18
Oddelenie cudzineckej polície PZ v BB   0961 603 203
Štefánikovo nábrežie 7

Medzinárodná telefónna predvoľba SR   +421 (00421)
Medzinárodná telefónna predvoľba Banská Bystrica              048
Informácie o telefónnych číslach účastov v SR                  1181
Informácie o tel. číslach účastníkov v zahraničí                12 149

POLÍCIA

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

POHOTOVOSTNÁ LEKÁREŇ
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Dracula Gym
Hneď na úvod treba 
povedať, že najmä 
popoludní je tu riad-
ne rušno. Na trénin-
goch sa tu striedajú 
deti s dospelákmi, 
ktorých trénuje samotný Vla-
dimír Dracula Moravčík. 
Jeho sen, ktorým bolo založe-
nie vlastnej školy a výchova 
svojich nástupcov od najmen-
ších športovcov po špičko-
vých, sa napĺňa.
V Dracula Gyme vládne po-
hodová atmosféra aj medzi ro-
dičmi, ktorí čakajú na koniec 
tréningu svojich ratolestí sle-
dujúc ich počínanie. Napokon 
Vlado Moravčík je veľmi po-
zitívny človek, čo sa prenáša 
aj na ostatných.
„Rozbehlo sa nám to tu cel-
kom v pohode. Začali sme 
hlavne trénovať s deťmi, ale 
trénujeme aj ženy a dospelých 
chalanov. Mám veľmi dobrý 
pocit najmä z tých deciek, 
lebo tomu sa chcem venovať 
najviac. Už majú záujem aj 
niektoré hokejové a futbalo-
vé triedy na spestrenie prípra-
vy svojich reprezentantov, čo 
ma veľmi teší,“ hovorí Vlado 
Moravčík.

Pri detských trénin-
goch sa nerobia roz-
diely medzi dievčatami 
a chlapcami. Trénujú 
spolu už od piatich ro-
kov. Vlado vedie ich 
tréningy takou hravou 

formou, ešte nie na kontakt, 
aby si deti zvykli na pohyb 
a šport ako taký.
Dracula je veľkým fanúšikom 
našich hokejových „baranov“. 
Chodí pravidelne na ich zá-
pasy a pred finále s Nitrou 
ho bol navštíviť náš útočník 
a už aj slovenský reprezentant 
Tomáš Matoušek, čo Vlado 
s úsmevom komentoval slova-
mi: „Ešte ho netrénujem, ale 
Mates si tieto tréningy bude 
chcieť určite zaradiť do ho-
kejovej prípravy. Keď budú 
mať ďalší chalani z mužstva 
takto skombinovať svoje tré-
ningy, veľmi rád im vyjdem 
v ústrety.“
Svetový šam-
pión v thai-
boxe Vlado 

Moravčík (35) ešte stále pro-
fesionálne závodí. 6. mája ho 
v Žiline na ENFUSION LIVE 
čakal na silný súper z Maro-
ka Hicham El Gaoui, aktu-
álny držiteľ titulu v kategó-
rii do 80 kg.
Svetový šampión v thaibo-
xe Vlado Moravčík (35) ešte 
stále profesionálne závodí. 6. 
mája ho v Žiline na ENFU-
SION LIVE čakal silný súper 
z Maroka Hicham El Gaoui, 
aktuálny držiteľ titulu v ka-

tegórii do 80 kg. Dra-
cula nezaváhal ani 
v tejto súťaži a po 
víťazstve v piatich 

DRACULA GYM A ŠPORT ZÓNA V SÁSOVEJ 
PO DVOCH MESIACOCH OD OTVORENIA
Na najväčšom banskobystrickom sídlisku Rudlová – Sásová 
sa 11. marca 2017 v zrekonštruovanej budove v bývalej 
pošty na Rudohorskej 31 slávnostne otváralo moderné  
športovo – tréningové centrum Dracula Gym a Šport Zóna. 
Po takmer dvoch mesiacoch  sme sa boli pozrieť, ako toto 
nové športové zariadenie funguje.

Linka detskej istoty               116 11
Linka pomoci pre nezvestné a zneužívané deti v EÚ         116 000
Linka detskej dôvery    0800 117 878
Linka pomoci obetiam násilia             0850 111 321, 0944 254 459
Linka dôvery pre obete domáceho násilia
(po-pi: 8,30-17,oo)          02/ 6224 7877, 02/ 6224 9914
pohotovostný mobil     0905 463 425
Linka dôvery pre prevenciu HIV/AIDS   02/59 36 9174
(po-pi: 8,oo-16,oo hod.)
Linka dôvery toxikomanov    02/5477 6379
Pomoc patologickým hráčom    048/4146 777
(po-pi: 16,oo-18,oo hod.)

PORUCHOVÉ SLUŽBY

Plyn (SPP)     0850 111 727
Voda      0850 111 234
Elektrina (SSE)  0850 111 468, 0800 159 000, 0906 25 25 25

Informácie o odchodoch a príchodoch autobusov 048/ 414 54 26
Informácie o odchodoch a príchodoch vlakov      048/ 229 64 73

DOPRAVA

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja     048/ 432 51 11
Nám. SNP 23
Okresný úrad                  048/ 430 61 11
Nám. Ľ. Štúra 1
Okresný úrad - katastrálny odbor               048/ 281 96 62
ul. Československej armády 7
Mestský úrad       048/ 433 03 21, 048/ 433 03 22
ul. Československej armády 26
bezplatná linka klientského centra (aj straty a nálezy) 0800 14 15 14
prednosta                 048/ 433 01 15
Primátor         048/ 4330 101, 048/ 433 01 02
Zástupca primátora                  048/ 4330 119, 433 01 16
Daňový úrad (infolinka)                  048/ 431 72 22
Nová ul. 13
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou      048/285 26 11
Wolkerova 34
Regionálny úrad verejného zdravotníctva              048/ 436 77 85
Cesta k nemocnici 1
Slovenský inšpektorát práce             048/ 414 17 41-2
Partizánska cesta 98
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny                048/ 244 01 11
Skuteckého 39
Školský úrad              048/ 433 05 10-5
Československej armády 26
Slovenská inšpekcia životného prostredia             048/ 471 96 11
Jegorovova 29 B
Slovenská obchodná inšpekcia               048/ 412 49 69
Dolná 46
Krajská a okresná prokuratúra                 048/ 283 61 11
Partizánska cesta 1
Krajský súd                                   048/ 431 31 11, 048/ 431 32 75
Skuteckého 7
Okresný súd          048/ 414 56 01-03, 048/ 432 11 33-35
Skuteckého 28
Slovenská obchodná inšpekcia      048/ 412 49 69, 048/ 415 18 71
Dolná ul. 46
Pracovisko Kancelárie prezidenta republiky      048/ 415 61 56-7
Lazovná 9
Slovenský červený kríž         048/ 415 30 40, 0903 558 918
Pod Urpínom 6

ÚRADY

LINKY DÔVERY

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
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NENECHAJTE 
SI UJSŤ

  12. 05.  ŠPORT: Biathlon mania, súťaž ZŠ, autogra-
miáda reprezentantov SR (Europa SC, 09.00)

 12. 05.  KONCERT: JOZEF HOLY BAND, exklu-
zívne turné Jozefa Holého so sláčikovým kvin-
tetom a tynpanmi (Robotnícky Dom, 19.00)

 13. 05.  VÝSTAVA: V.CAVY SPRING SHOW, vý-
stava ušľachtilých morčiat (Dolná 21, 09.00)

 13. 05.  GYMNASTIKA: Banskobystrické gym-
nastické dni 2017, preteky žiakov a junio-
rov (ŠH FF UMB, Tajovského 40, 09.30)

 13. 05.  BEH: Beh na Urpín, beh pre všetky veko-
vé kategórie (Pod Pamätníkom SNP, 11.00)

 13. 05.  RODINA: Míľa pre mamu, oslava Dňa ma-
tiek (Mestský park, 15.00)

 14. 05.  GYMNASTIKA: Banskobystrické gym-
nastické dni 2017, preteky žiakov a junio-
rov (ŠH FF UMB, Tajovského 40, 09.30)

 14. 05.  KULTÚRA: Aj muži majú svoje dni (Ho-
tel Kaskády, Sliač-Sielnica, 20.00)

 14. 05.  DIVADLO: Rozprávková geografia (Báb-
kové divadlo, 16.00)

 16. 05.  KULTÚRA: LIST ČIERNEMU SINOVY, 
adaptácia poviedky Ireny Brežnej (Bábko-
vé divadlo, 19.00)

 17. 05.  KONCERT: 57. Bystrická Hudobná Jar Dá-
vid Bílek-Gitara (Robotnícky Dom, 18.00)

 17. 05.  DIVADLO: AUDIENCIA, legendárna hra 
Václava Havla v podaní Divadla Jonáša Zá-
borského z Prešova (Bábkové divadlo, 19.00)

 18. 05.  DIVADLO: ŽENSKÝ ZÁKON, inscená-
cia klasickej ženskej veselohry J.G.Tajov-
ského (Divadlo u Greškov, Tajov, 18.45)

 19. 05.  FESTIVAL: Festival zdravia a krásy, 4.roč. 
(Hotel Lux, 10.00, sobota 20. 05. od 09.00)

 20. 05.  RODINA: DEŇ RODINY pod žáštitou pri-
mátora Jána Noska, športové a zábavné tvo-
rivé hry (Park pod pamätníkom SNP, 10.00)

 20. 05.  KULTÚRA: Noc múzeí a galérií 2017 (Mú-
zeá a Galérie BB)

 24. 05.  KULTÚRA: HVIEZDY SÚ TICHÉ, denní-
ky z vojnových čias (Bábkové divadlo, 19.00)

 25. 05.  FOLKLÓR: „Kroje vo dvore“, Deň otvore-
ných dverí regionálne centra ÚĽUV (RCR 
ÚĽUV, Dolná 14, 10.00)

Text: red, podujatiabb.sk, foto: SITA, podujatiabb.sk
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DRACULA GYM A ŠPORT ZÓNA V SÁSOVEJ 
PO DVOCH MESIACOCH OD OTVORENIA

kolách na body získal piaty ti-
tul majstra sveta.
„Nebola to pre mňa nová sú-
ťaž, lebo ja som už pod pra-
vidlami ENFUSION, čo sú v 
podstate pravidlá K1 boxo-
val 4 – 5 zápasov v kategórii 
do 77 kg. Teraz som presed-
lal do o 3 kg vyššej váhovej 
kategórie, čo bola menšia no-
vinka. Čakal ma ťažký zápas, 
čo sa aj potvrdilo, pričom ja 

som bol v úlohe vyzývateľa. 
Cítil som sa však dobre pri-
pravený, takže sa môžem te-
raz zaslúžene tešiť 
z triumfu,“ dodal 
Dracula.

Šport Zóna
Ďalší zakladateľ 
Šport Zóny Vladi-
mír Piperek o doterajšom fun-
govaní nového centra uvie-

dol: „Funkčná zóna sa stretla 
tiež s veľmi dobrým ohlasom 
u ľudí. V podstate máme za 
sebou mesiac prevádzky a za-
behli sme klasický box, det-
ský a mužský thaibox. Úspech 
má ženský fit box na zlepše-
nie kondicie a vytvarovanie 
postavy pre ženy i brazílske 
džiu – džicu. Dopoludnia sa 
u nás pripravujú reprezentan-
ti Slovenska v karate. Horné 
podlažie je v zatiaľ prevádzke 
na 50 percent, funguje tu det-
ské karate a športovo – výži-
vové centrum RedEdge. Od 
budúceho týždňa pribudne 
masérka a fyzioterapeutka. 
Postupne to napĺňame. Všet-
ko chce svoj čas, ale pracuje-
me na tom.”
V Šport Zóne pripravili aj 
OPEN GYM hodiny, kde si 
môžu prísť návštevníci za-
trénovať i bez tunajších tré-
nerov. Tieto hodiny sú k dis-
pozícii v pondelok – piatok od 
11:00 do 14:00 hod a cez ví-
kend počas otváracích hodín 

po 8:00 hod. Pripravuje sa 
aj spolupráca s viacerými 
športovými klubmi v Ban-

skej Bystrici.

(tom), foto: 
Mirka 

Chabadová

O víťazstve Vladimíra 

"Draculu" Moravčíka v 

ENFUSION LIVE si môžete 

prečítať v najnovšom čísle  

JEDINÉHO 
SLOVENSKÉHO 
ŠPORTOVÉHO
TÝŽDENNÍKA
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Hlavnými organizátormi podu-
jatia boli: Veterán klub Banská 
Bystrica, SAD Zvolen a Mesto 
Banská Bystrica. Za pomoci a 
účasti aj ďalších spolupracov-
níkov vystavili na obdiv his-
torické vozidlá. Neboli medzi 
nimi len osobné, či náklad-
né automobily, ale aj autobu-
sy, traktory, terénne autá, po-
žiarne, záchranárske a žeriavy. 
Novinkou tohto ročníka bol aj 
autobus s korbou naloženou 

zbierkou motocyklov. Vysta-
vené exponáty si návštevní-
ci mohli aj vyskúšať. Sadnúť 
za volant, nastúpiť, vystúpiť, 
pochytať, vyfotiť sa. To urobi-
lo veľkú radosť mnohým, star-
ším, ale aj mladším. Takto bolo 
možné napríklad za volantom 
autobusu SAURER z roku 1941, 
ktorý premával aj na linkách v 
okolí Banskej Bystrice pristih-
núť aj podpredsedu vlády Slo-
venskej republiky Petra Pel-
legriniho, ktorý si tiež prišiel 
vystavené kúsky pozrieť.

Veľkú radosť chlapcom robilo 
aj štartovanie motora náklad-

ného auta pod starostlivým do-
hľadom známeho bystrického 
zberateľa Mariana Polónyho, 
ktorý pred zrakmi zhromaž-
dených divákov tento motor 
preložil historickým žeria-
vom z "nákladiaku" na zem. 
Potom sa štartovalo, pridával 
plyn, pozorovalo, fotilo, kaž-
dý chcel vyskúšať. Hrmota-
vý zvuk, do toho aróma naf-
ty, ostré lúče jarného slnka, 
veľa ľudí a dobrá nálada. Me-

dzi návštevníkmi bol aj primá-
tor mesta Ján Nosko, ktorý sa 
tiež pri štartovaní motora na 
hodnú chvíľu  pristavil.
Na svoje si prišli všetci. Aj naj-
menší. Pre nich bol pripravený 
autobus Slovenskej autobuso-
vej dopravy Zvolen, polepený 
fóliou, ktorý mohli podľa svo-
jej fantázie pokresliť a poma-
ľovať. Tak sa aj stalo. Veľmi 
radi a v celkom  hojnom poč-
te sa na prekvapenie pridali aj 
dospelí.  Vznikol krásny auto-
bus, ktorého plášť ozdobili pek-
né rozmanité obrázky, či zau-
jímavé odkazy. Našťastie len 
veselé, vtipné, a hlavne, vyzý-

vajúce k využívaniu verejnej 
hromadnej dopravy. Ako od-
menu dostávali chutné jahodo-
vé cukríky. Zaľúbenci si mohli 
dať bozk z lásky pod rozkvit-
nutými čerešňovými halúzka-
mi o kúsok ďalej.
Po prehliadke veteránov sa 
ich majitelia poobede pobrali 
ďalej, prešli aj ulicami mesta, 
aby sa potom vydali sa svoju 
prvú tohtoročnú  -  jarnú jazdu. 
Tým sa pre nich odštartovala 
nová sezóna.

Prvý máj v Banskej Bystrici sa 
vydaril. Vystavovatelia spolu s 

partnermi podujatia vytvori-
li opäť pre ľudí z mesta i jeho 
okolia deň plný zážitkov a prí-
jemnej atmosféry. Veľa áut v 
blízkosti podujatia bolo samo-
zrejme nových, boli to zaparko-
vané autá návštevníkov. Nie-
ktoré ich "ešpézetky" hovorili 
jasnou rečou. Na prvomájové 
stretnutie generácií zberate-
ľov a obdivovateľov historic-
kej krásy na kolesách sa prišli 
pozrieť aj rodiny zo vzdialenej-
ších kútov Slovenska.

PRVÝ MÁJ V BANSKEJ BYSTRICI OPÄŤ 
DÝCHAL HISTÓRIOU KRÁSY NA KOLESÁCH
Už 28. krát sa v Banskej Bystrici stretli generácie 
majiteľov veteránov, aby sa o kúsky zo svojich zbierok 
podelili s verejnosťou. Krásny slnečný jarný deň, prvý máj, 
si na parkovisku Štiavničky užili tisícky návštevníkov.

organizátori podujatia
foto: Miroslav Pôbiš

O podujatie bol veľký záujem. 

Deti prispeli ku skrášleniu autobusu.

Zraz veteránov sa skutočne vydaril.


