
Milí Banskobystričania,
vo voľbách v roku 2018 ste mi opätovne vyjadrili podporu, a preto som mohol s mojím 
tímom pokračovať v rozbehnutých projektoch. Hoci naše plány v roku 2020 skrížila pandé-
mia, a neskôr globálna ekonomická kríza či extrémne zdražovanie, podarilo sa nám veľa 
projektov nielen rozbehnúť, ale aj dotiahnuť do úspešného konca.

Za uplynulé obdobie sme spolu menili Banskú Bystricu k lepšiemu. Opravili sme škôlky 
a školy, pustili sme sa do rozsiahlej rekonštrukcie ciest i chodníkov, obnovy športovej infra- 
štruktúry, zariadení sociálnych služieb, pietnych miest či vnútroblokov. Nechýbali ani zele-
né opatrenia súvisiace so zmenou klímy. Zamerali sme sa aj na obnovu a výstavbu mostov. 
V neposlednom rade sa nám v náročných časoch podarilo zorganizovať najväčšie mul-
tišportové podujatie, aké sa kedy na Slovensku uskutočnilo – EYOF Banská Bystrica 2022. 
Od obyvateľov aj návštevníkov sme dostali veľmi veľa pozitívnych ohlasov a vybudovali sme 

si rešpekt európskych olympijských výborov.

Aj keď nie vždy išlo všetko podľa našich predstáv, pracovali sme naplno, aby 
sme zveľadili verejné priestranstvá a naďalej skvalitňovali život všet-

kých obyvateľov v meste. Vypracovali sme strategické dokumenty pre 
ďalšie smerovanie energetiky, sociálnych služieb, školstva či športu.  
V roku 2020 sme sa prihlásili k Iniciatíve pre otvorené vládnutie, vďaka 
ktorej chceme neustále zlepšovať komunikáciu s Vami a zapájať Vás 
do rozhodovania o veciach verejných.

Výsledkom práce tímu odborníkov, s ktorými spolupracujem, je aj 
úspech v získavaní mimorozpočtových zdrojov. Aj počas uplynu-
lých rokov sme vďaka nim mohli rozvíjať naše mesto v mnohých 
oblastiach. Patríme k  samosprávam so zdravými financiami 
a k najmenej zadlženým krajským mestám.

Ďakujem môjmu tímu, aktívnym obyvateľom, členom občian-
skych rád či poslancom za konštruktívny prístup počas celého 
volebného obdobia. Oceňujem aj trpezlivosť Vás všetkých, pre-
tože samotné procesy pri príprave projektov nejdú vždy tem-
pom, akým by sme si predstavovali. Moje poďakovanie patrí aj 
zamestnancom mestského úradu, ktorí v dobe pandémie či v 
súčasnej ekonomickej kríze nestrácali energiu posúvať naše 

mesto dopredu.
 

Prečítajte si odpočet našej práce za uplynulé roky.

Ako sme menili 
Banskú Bystricu
2018 – 2022

JÁN NOSKO
V Á Š  P R I M Á T O R



Kvalitnejšie cesty a chodníky

V porovnaní s minulosťou je tempo rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry v našom meste 
dvojnásobné. V rokoch 2011 – 2014, keď som pôsobil ešte ako riaditeľ Detskej fakultnej 
nemocnice, bolo do opráv miestnych komunikácií investovaných cca 4,7 mil. eur. 
Počas môjho prvého volebného obdobia, v rokoch 2015 – 2018, sa nám podarilo 
obnoviť rozsiahle úseky ciest a chodníkov a sumu na tento účel takmer zdvoj-
násobiť na 8,4 mil. eur. Za obdobie 2019 – 2022, by mala táto suma prekročiť 
9 mil. eur.

Zatiaľ čo kedysi bolo zvykom „natiahnuť“ na cestu len nový koberec, dnes 
sa zameriavame na komplexnú rekonštrukciu súvislých úsekov vozoviek. 
Súčasťou stavebných prác je aj obnova odvodnenia, výmena obrubníkov 
i starých poklopov za samonivelačné, ktoré motoristi pri prejazde takmer 
nevnímajú. Pri rekonštrukcii využívame vysokokvalitný modifikovaný asfalt, 
ktorý sa používa pri stavbe diaľníc, a hoci stojí viac, má oveľa väčšiu trvácnosť. 

Vybudovali sme nový kruhový objazd pri Medenom hámri a pracujeme na výstavbe 
mini okružnej križovatky pri mestskom parku. 

Dávame si záležať aj na kvalitnom vodorovnom dopravnom značení formou 
studeného plastu, ktorý je trvácnejší oproti obyčajnej farbe. 

Pri obnove chodníkov dbáme aj na ich bezpečnosť a bezbariérovosť, a pre-
to spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Súčasťou rekonštrukcií je aj obnova 20 autobusových zastávok. V rámci 
prác vytvárame mimo vozoviek betónové zastávkové zálivy pre vozidlá MHD. 

Budovanie a príprava projektov cyklotrás 

Pripravujeme výstavbu cyklotrás v dĺžke 16 km,  
máme vydané 4 územné rozhodnutia. 

Počas tohto volebného obdobia sme vybudovali prvú cyklotrasu 
Hušták – Podlavice. Počet prejazdov po nej potvrdzuje, že na bi-
cykel nasadá čoraz viac obyvateľov. 

V našej snahe pri vytváraní cyklotrás nás najviac brzdí rozdrobe-
nosť pozemkov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a ich potrebné 
výkupy. 

V procese vysporiadania pozemkov pre plánované cyklotrasy sa nám 
za posledné roky podarilo vysporiadať 84 pozemkov vo výmere takmer 
10 000 m². Dobrá správa je, že sme získali územné rozhodnutia na 
štyri kľúčové cyklotrasy v celkovej dĺžke viac ako 16 kilometrov, 
vďaka ktorým chceme prepojiť jednotlivé mestské časti: 

   Rekonštruujeme zanedbané mosty
 

Zrealizovali sme výmenu 40-ročného mosta do Iliaša v havarijnom sta-
ve. Dnes na mieste starého provizórneho dreveného mosta stojí nový 

oceľový obojsmerný most, ktorý môžu plnohodnotne využívať moto-
risti, cyklisti či chodci.
  
V mestskej časti Jakub sme staré nebezpečné premostenie nahra-
dili kvalitnou oceľovou konštrukciou.

Na základe diagnostiky realizujeme na mostoch nevyhnutné opa- 
trenia do doby, kým nedôjde k ich obnove. Podnikli sme kroky k od-

ľahčeniu mostov od náporu áut na Mládežníckej ulici, na ktorých po 
vysúťažení zhotoviteľa pristúpime ku komplexnej rekonštrukcii. 

  
Na moste pri malej železničnej stanici sme po výsledkoch diagnostiky vy-

konali potrebné kroky vedúce k zvýšeniu bezpečnosti. Pokračujeme aj s prí-
pravou projektu, ktorý tento most premení na promenádu spájajúcu Národnú ulicu 

s malou železničnou stanicou a prístaviskom pre vodákov.

PRACUJEME NA BEZPEČNEJ DOPRAVE 

Pokračovali sme s obnovou ciest i chodníkov. Nezanedbali sme ani projektovú prípravu, diagnostiku či rekonštruk-
ciu mostov, ktoré boli v havarijnom stave. Spolupracovali sme na vybudovaní chýbajúceho semaforu pri mestskej 
časti Šalková, získali sme eurofondy na obnovu autobusových zastávok, ktorých sme celkovo zrekonštruovali viac 
ako dvadsať. Vysúťažili sme dopravcov na trolejbusovú a autobusovú dopravu na ďalšie roky. V spolupráci s odbor-
níkmi finišujeme so strategickým dokumentom – Plánom udržateľnej mobility.

Pri rekonštrukciách ciest zavádzame viaceré cyklistické opat-
renia v podobe cyklokoridorov a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť 

cyklistov. Príkladom je aktuálne dokončený kilometrový cyklokoridor zo 
Severnej na Strieborné námestie či ešte dlhší úsek určený pre cyklistov 
v smere od THK na Kyjevské námestie.
 
Cyklistickú infraštruktúru chceme doplniť aj výstavbou cyklolávky, na 
ktorú sme získali eurofondy vo výške viac ako 3,3 mil. eur. Bude viesť 
ponad rýchlostnú cestu R1 na Zvolenskej ceste, a čo je dôležité, prepojí 
sieť plánovaných mestských cyklostrás s rodinnou cyklocestičkou sme-
rom na Zvolen.

Hušták – Radvaň – Kráľová, 
Hušták – Námestie slobody – Sídlisko – Senica, 
Námestie slobody – Sásová,
Námestie Ľ. Štúra – Fončorda.



REKONŠTRUUJEME ŠKOLY A ŠKÔLKY CHCEME MAŤ ZELENÉ A ČISTÉ MESTO

Keď som v roku 2015 nastúpil do funkcie primátora, na Školskom úrade sme v čase zápisov evidovali 
158 zamietnutých žiadostí zákonných zástupcov o umiestnenia detí do materských škôl. Preto sme za-
čali kontinuálne pracovať na rozširovaní kapacít našich škôlok. Vďaka financiám z rozpočtu, no najmä 
získaným eurofondom, sa nám podarilo v nevyužívaných priestoroch škôl vybudovať dve nové škôlky 
a prázdne pavilóny škôlok premeniť na triedy. Zrealizovali sme tiež prístavby nových objektov. Spolu sme 
vytvorili takmer 300 nových miest. Vďaka tomu sa môžeme ako jedna z mála samospráv pochváliť tým, 
že do našich materských škôl dokážeme prijať nielen všetky deti, ktoré spĺňajú podmienku predškol-
ského veku, ale mladšie ročníky či deti z okolitých obcí, v ktorých nie je žiadna škôlka. Okrem toho sa 
nám každý rok darilo odstraňovať havarijné stavy, zabezpečovať nákup potrebného vybavenia do tried 
i školských jedální.

Počas uplynulých štyroch rokov sme sa intenzívne venovali skvalitňovaniu verejných priestranstiev aj v sú-
vislosti so zmenou klímy. Z mesta sme odstránili takmer sto čiernych skládok. Na tejto neľahkej úlohe sme 
spolupracovali s  odbornými útvarmi, aktivačnými pracovníkmi, s  mestským sociálnym podnikom Medzitrh 
práce – Šanca pre všetkých, ako aj s aktívnymi dobrovoľníkmi. Pokiaľ ide o mieru vytriedeného odpadu, patríme 
medzi najlepšie samosprávy. Patríme tiež k najzelenším krajským mestám. Naša unikátnosť spočíva v tom, že 
z ktorejkoľvek mestskej časti sa do mestských lesov dostaneme len za niekoľko minút. V nich sme v priebehu 
tohto roka vysadili 26 000 nových stromčekov. Mnohé projekty súvisiace so zeleňou sme realizovali aj vďaka 
príspevkovej organizácii Záhradnícke a rekreačné služby, napr. prírode blízke či mozaikovité kosenie, osádzanie 
mobilnej zelene a pod.

Vypracovali sme Koncepciu rozvoja školstva v meste Banská Bystrica 
do roku 2026.V ďalších rokoch bude nevyhnutná podpora inkluzív-

nych tímov, získavanie odborných pedagógov či riešenie progra-
mov podporujúcich učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese 

a reagujúcich na potreby detí a ich rozvoj.

Vysúťažili sme nového partnera na zber a vývoz komunálneho odpadu. Zároveň sme v celom 
meste vymenili všetky nádoby na komunálny odpad na kontajnerových stojiskách. Venovali 
sme sa aj náročnej projektovej príprave budovania podzemných kontajnerov, ktoré chceme 
postupne začať vytvárať v lokalitách, v ktorých to inžinierske siete dovoľujú.

Získali sme viac ako 2 mil. eur na revitalizáciu vnútrobloku Tatranská – Sitnianska 
v Sásovej (4,5 ha) a vnútrobloku Tulská na Fončorde (1,5 ha) zameraných aj na zavá-
dzanie zelených a modrých opatrení súvisiacich so zmenou klímy. Rozsiahle ve-
rejné priestory, ktorých obnovu sme plánovali spolu s obyvateľmi, už dnes môžu 
využívať všetky vekové kategórie. Na oboch sídliskách vznikli atraktívne voľ-
nočasové zóny, zastarané športoviská nahradili nové plochy na športovanie, 
pribudli komunitné záhrady, obnovili sa chodníky, zrealizovala sa výsadba 
nových stromov a mnoho iného.

Kvalitne nastaveným mechanizmom a systematickou prácou príslušní-
kov mestskej polície i odborných útvarov bolo z viacerých mestských čas-
tí odstránených viac ako 300 dlhodobo stojacich vozidiel, čo predstavuje 
takmer 90-percentnú úspešnosť.

Zrealizovali sme doposiaľ najväčšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia za 
posledných 30 rokov na Uhlisku a v časti Fončordy za takmer 1,9 mil. eur 
z návratnej finančnej výpomoci od štátu.

Participatívnym spôsobom a stretnutiami s obyvateľmi 
sme rozbehli projekty Zelených sídlisk s cieľom obno-
viť ďalších sedem lokalít Banskej Bystrice s celkovou 
rozlohou 55 ha: Mládežnícka – Družby – Okružná (Fon-
čorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň – Kráľová), 
Podháj (Radvaň – Kráľová), Magurská – Krivánska 
– Jelšový hájik (Rudlová – Sásová), Vansovej (staré 
mesto – Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaš-
tanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice). 
Ide o projekt najväčšej revitalizácie zelených plôch 
na území mesta za posledné desaťročia zameraný na 
zmierňovanie dopadov zmeny klímy.

Získali sme grant vo výške 1,4 mil. eur na projekt Reakcia na zmenu klí-
my – vypracovanie mestskej klimatickej stratégie, realizáciu opatrení na 
zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a pod.

 
Zrekonštruovali sme MŠ na Ulici 9. mája, MŠ Karpatská a MŠ Strážovská. 
Projekty za spolu viac ako 2 mil. eur boli zamerané na rozširovanie kapa-
cít a znižovanie energetickej náročnosti budov. 

 
Vďaka získanému grantu vo výške 1,4 mil. eur z Európskeho hospodárske-

ho priestoru v programe SK Klíma a ďalším eurofondom rekonštruujeme 
a rozširujeme kapacity v MŠ Šalgotarjánska.

 
Zrekonštruovali sme národnú kultúrnu pamiatku – ZUŠ J. Cikkera 

v objeme cca 500 tis. eur. Práce boli zamerané na obnovu fasády 
s významnou keramickou výzdobou, výmenu okien v dvorovej 
časti i kompletnú rekonštrukciu strechy.

 
Spustili sme projekt modernizácie učební vo všetkých základ-

ných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Školy budú 
mať zrekonštruované učebne fyziky, bio-chémie, techniky či in-

formatiky, a obnovy sa dočkajú aj školské knižnice.

Komplexne sme zrekonštruovali verejné toalety na Námestí 
SNP, ako aj na Štefánikovom nábreží pri Parku pod Pamätní-
kom SNP, ktorých súčasťou je aj zelená vegetačná strecha.

Prečítajte si viac:
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DBÁME NA ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI

AKTÍVNE KOMUNIKUJEME S BANSKOBYSTRIČANMI 

MESTO, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ A ZAŽIŤ

Mestská polícia je neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta už 30 rokov. Príslušníci MsP to v dnešnej 
dobe nemajú jednoduché, o to viac si vážim prácu celého tímu, ktorý dohliada na verejný poriadok a je 
v mnohých smeroch nápomocný.

Zameriavali sme sa na modernizáciu a vytváranie nových komunikačných nástrojov, ale aj na 
skvalitňovanie participatívnych procesov. Aj preto sa naša samospráva prihlásila k medzi-

národnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Pripojili sme sa tak k 56 samosprávam sveta, 
ktoré sa rozhodli inovovať svoje postupy a procesy v oblasti participácie, komunikácie, 

spolupráce a transparentnosti, s dôrazom na skvalitňovanie spolupráce a komuniká-
cie obyvateľov a mesta. 

Vytvorili sme nový nástroj komunikácie – mestskú platformu/spolupracovňu, ktorú chceme stále skvalit-
ňovať, aby bola priestorom pre aktívnu spoluprácu mesta a obyvateľov a miestom na rozhovor o dôležitých 
témach a projektových zámeroch.

Vytvorili sme novú webovú stránku www.banskabystrica.sk a spustili sme mobilnú aplikáciu BanskáBystrica. 
Redizajnom prešiel aj web visitbanskabystrica.sk, ktorý slúži najmä zahraničným užívateľom.

Pokračovali sme v budovaní moderného klientsky orientovaného úradu bez papierov a čo najviac informácií 
sprístupňujeme prostredníctvom voľne dostupných otvorených dát.

Sprístupnili sme virtuálny digitálny 3D model mesta s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde 
inde na Slovensku.

Rozšírili sme ďalšie wifi zóny na území mesta, ako aj inteligentné digitálne obrazovky, ktoré informujú oby-
vateľov o podujatiach a aktivitách.

Aj v oblasti kultúry sa ukázala nevyhnutnosť spájania a spolupráce. Sieťovanie kultúrnych inštitúcií v mes-
te, nadväzovanie partnerstiev aktérov kultúrnej obce, prepájanie a hľadanie prienikov pri komunikácii 
predstaviteľov tzv. zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry – to je cesta, ktorej význam a zmysel sa naplno uká-
zal aj vo svetle náročného pandemického obdobia. Význam a pozitívny prínos prepájania či spájania sme 
zaznamenali pri príprave a spracúvaní dvoch kľúčových kultúrnych projektov – kandidatúry na titul EHMK 
2026 i Mesto kultúry 2022. Hoci ani v jednom z nich nebola naša snaha korunovaná úspechom v podobe 
zisku titulu, mesto chce a bude mnohé z myšlienok a plánovaných aktivít realizovať. Synergia spolupráce 
by sa mala pretaviť aj do vzniku strategického dokumentu, ktorým je Koncepcia rozvoja kultúry v meste 
Banská Bystrica do roku 2030. Okrem toho sa naďalej venujeme obnove kultúrnych pamiatok, zveľaďova-
niu kultúrnych priestorov či priestranstiev, na ktorých ľudia radi trávia svoj voľný čas.

Postupne obnovujeme fontány na verejných priestranstvách. V roku 2017 začala po dlhom 
čase zurčať fontána pri Barbakane a v roku 2019 sme po rekonštrukcii spustili fontánu pred 
mestským úradom. Tento rok sme oficiálne spustili ďalšiu obnovenú žblnkajúcu domi-
nantu na Fortničke.

Naďalej sme sa venovali obnove výtvarných diel vo verejnom priestore a obno-
ve vojnových hrobov. Príkladom je zrekonštruovaný Pamätník obetiam fašizmu 
v Kremničke, ale aj ukončenie druhej etapy významného projektu – obnovy vojnového 
cintorína v Majeri. Nachádza sa na ňom aj pamätný Monument, ktorý získal nejedno 
významné ocenenie.

Pracujeme na akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie a na MsÚ sme 
vytvorili stálu pozíciu koordinátorky pre participáciu a otvorené vládnutie.

Zrealizovali sme niekoľko konkrétnych participatívnych pro-
cesov, v rámci ktorých sa mohli obyvatelia priamo zapojiť 

do tvorby projektov či stratégií samosprávy. Získali sme 
mnoho kvalitných nápadov na stretnutiach k projek-

tom revitalizácie mestského parku, Zelených síd-
lisk, pri tvorbe Integrovanej územnej stratégie či 
rozvoji kultúry.

Zefektívnili sme celý aparát mestskej polície zvýšením počtu príslušníkov do priameho výkonu služby.
 
Rozšírili sme kamerový systém v jednotlivých lokalitách mesta.
 
Rozšírili sme operačné stredisko mestskej polície, ktoré je riešené ako chránená dielňa.
 
Investovali sme do modernizácie a vybavenia mestskej polície.

Príslušníci mestskej polície zohrali dôležitú úlohu v časoch pandémie, pri utečeneckej kríze, ale aj 
počas organizácie EYOF 2022.



Vymenovali sme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje budúcnosti národnej kultúrnej 
pamiatky – Medeného hámra. Odkúpili sme dva objekty a prístupové komunikácie 
tejto niekdajšej medenej slávy nášho mesta za vyše 250 000 eur. Novú funkciu areá-
lu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi sme 

hľadali spolu so zástupcami odbornej i laickej verejnosti.

V spolupráci so samosprávnym krajom aktívne pracujeme na získaní Domu kultúry 
do majetku mesta a na jeho opätovnom sprevádzkovaní.

Odhalili sme sochu panovníka Bela IV.

Otvorili sme Thurzovsko-Fuggerovskú zážitkovú expozíciu – prostredníctvom pú-
tavej prehliadky a moderných technológií sa môžeme vrátiť o 500 rokov späť do 

čias rozkvetu baníctva.

Osadili sme Banícky orloj na Barbakáne. 

V spolupráci s Mestskými lesmi sme vytvorili nový náučný chodník Laskomerskou doli-
nou. Trasa má 6,7 km a vedie najkrajšími miestami doliny.

BUDUJEME ŠPORTOVISKÁ PRE VŠETKÝCH 

SKVALITŇUJEME SLUŽBY PRE 
SENIOROV I MLADÉ RODINY

Už v roku 2017, keď Banská Bystrica hrdo niesla titul Európske mesto športu, sme sa 
zaviazali rozvíjať športovú infraštruktúru pre všetky vekové kategórie. Obnovili sme 
multifunkčné športoviská pri školách a pozornosť sme venovali aj detským ihriskám 
vo všetkých mestských častiach. Napriek viacerým prekážkam sme dokázali zre-

konštruovať mnohé športoviská a zorganizovať najväčšie multišportové podujatie 
– EYOF 2022.

Naši terénni pracovníci, opatrovateľky, sestričky či zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb sú 
profesionáli s veľkou dávkou ľudskosti, empatie a ochoty. Aj preto môžu byť sociálne služby v Banskej 
Bystrici pozitívnym príkladom pre ostatné samosprávy na Slovensku. Vytvorili sme také podmienky, 
aby sme mohli efektívne riešiť rôzne krízové a sociálne situácie. A to aj vďaka spolupráci so štátnou 
správou i mimovládnymi organizáciami. Podarilo sa nám skvalitniť priestory i služby v rámci zaria-
dení. Rozšírili sme kamerový systém. Finančne i materiálne podporujeme denné a komunitné centrá 
a spustili sme novú službu pre obyvateľov so sluchovým a rečovým znevýhodnením, vďaka ktorej sa 
ľahšie dorozumejú na úradoch.

Spracovali sme Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na 
ďalších päť rokov. Všetky ciele sme komunikovali participatívnym spôsobom 
s existujúcimi poskytovateľmi sociálnych služieb, ale aj s obyvateľmi i klientmi. 

Agentúra sociálnych služieb – terénne služby – počas uplynulých štyroch rokov sme sa 
snažili pokryť všetky potreby obyvateľov, no veľký dôraz sme kládli najmä na to, aby mohli 
zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Zamerali sme sa na skvalitňovanie 
opatrovateľskej služby a pokrytie potrieb seniorov i osôb s hendikepom v ich domácnos-
tiach. Okrem toho sme rozvíjali prepravnú službu či požičovňu pomôcok, čo uľahčí život 
skôr narodeným obyvateľom, ako aj hendikepovaným, a dovolí im ostať čo najdlhšie doma.

Pobytové služby – za posledné štyri roky sme skvalitnili aj pobytové služby v zaria-
dení KOMUCe na Krivánskej, Zariadení pre seniorov Jeseň i v Stredisku sociál-
nych služieb na Ul. 9. mája, kde sa nám podarilo zoptimalizovať poskytované služ-
by, rozšíriť kapacity a zrekonštruovať budovu na bezbariérovú v objeme takmer 
700 000 eur. V KOMUCE Krivánska sme vybudovali dve vrátnice ako chránené dielne 
a zmodernizovali sme viaceré priestory. Nevyhnutné boli aj investície do zdravot-
níckych pomôcok, nákupu polohovacích postelí a interiérového vybavenia. Syste-
matickou modernizáciou interiéru i exteriéru prešlo aj Zariadenie pre seniorov Je-
seň. Zoptimalizovali sme priestory pre nové terapeutické činnosti či domáce kino, 
ktoré si navrhli klienti.

Rozprávkové jasličky – malí jasličkári sa môžu rozvíjať v kvalitnejšom prostredí 
–  v jediných mestských detských jasliach na území mesta, ktoré tento rok oslávili 
60-te narodeniny, sa nám opäť podarilo investovať do opráv a nových herných prvkov 
v záhrade.

Vypracovali sme Koncepciu rozvoja športu v Ban-
skej Bystrici do roku 2027. Pre potreby spraco-
vania tohto dokumentu boli do procesu zapoje-
ní nielen obyvatelia, ale aj športové kluby, školy 
a inštitúcie, akademická obec, poslanci mestského 
zastupiteľstva i odborné komisie pri MsZ.

Do športovísk sme investovali viac ako 10 miliónov eur.

MMŠ
Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej má už niekoľko mesiacov nový 

vzhľad, z čoho majú radosť predovšetkým mladé futbalové nádeje. Tento 
štadión sme už stihli pokrstiť aj Majstrovstvami Slovenska v malom futbale. 

Spolu so zrekonštruovaným Národným atletickým štadiónom SNP na Štiavnič-
kách tak futbal získal dva kvalitné športové stánky.

 

Zimný štadión
Podarilo sa nám zrealizovať najväčšiu obnovu a modernizáciu oboch hál zimného 

štadióna a jeho okolia vo svojej histórii. Okrem novej tribúny, zázemia pre divákov či 
šatní pre mladé hokejové talenty, je súčasťou haly A aj nové osvetlenie, ozvučenie, 

a najmä multimediálna kocka zavesená nad hracou plochou, ktorá je svojím 
vzhľadom a veľkosťou jedinečná na Slovensku. 

Areál Krytej plavárne na Štiavničkách
Na provizórnom parkovisku v okolí plavárne sme vybudovali nové 
parkovacie miesta, verejné osvetlenie, osadili sme lavičky, smetné 
koše i nový prístrešok na ochranu neďalekého prameňa. V areáli pri-
budlo detské ihrisko, ale aj športové prvky pre mládež a dospelých.
 

Areál zimných športov na plážovom kúpalisku
V zime sa nám aj naďalej darilo prevádzkovať obľúbené miesto určené 
na bežkovanie či korčuľovanie v areáli plážového kúpaliska.

Prečítajte si viac:

Prečítajte si viac:



KANDIDÁTI NA POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profesionálneho a zodpovedného tímu ľudí, ktorý 
mám pri sebe. A žiadny z projektov by nemal zmysel, nebyť Vašej aktívnej účasti na rozhodovaní o 
veciach verejných. V tom chcem pokračovať aj naďalej. 

Treba otvorene povedať, že Banskú Bystricu čakajú neľahké časy. Budeme sa musieť vysporiadať 
s úbytkom financií pre samosprávy, ale aj s extrémnym zdražovaním. To všetko si bude vyžadovať 
na úrade aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem s tí-
mom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu
a v októbrových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o Vašu priazeň.

Martin Pechovský, 
 konzultant pre inovácie, Hlas – SD

Volebný obvod – Banská Bystrica – centrum:

Volebný obvod – Majer, Senica, Šalková, Uhlisko:

Volebný obvod – Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska, Uľanka:

Volebný obvod – Fončorda:

Volebný obvod – Radvaň:

Miriam Lapuníková,
 riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta, 

nezávislá kandidátka

Martin Majling, 
ekonóm, nezávislý 

kandidát

Ludvik Nábělek, 
lekár, Hlas – SD

Pavel Fiľo, 
riaditeľ SOŠ Pod Bánošom, 

nezávislý kandidát

Stanislav Mičev, 
historik, nezávislý 

kandidát

Matúš Molitoris, 
manažér, nezávislý 

kandidát

Martin Repaský, 
predseda Cechu hostinských, 
manažér, nezávislý kandidát

Andrej Refka, 
informatik, Hlas – SD

Marián Lunter, 
organizátor športových podujatí,

nezávislý kandidát

Radovan Ocharovich, 
riaditeľ jazykovej školy, 

 nezávislý kandidát

Jakub Gajdošík, 
viceprimátor, 

Hlas – SD

Lara Abou Hamdan,
študentka, nezávislá 

kandidátka

Lukáš Berec, 
ekonóm, nezávislý kandidát

Michal Škantár, 
manažér, Hlas – SD 

Sarah Šonkoľ, 
študentka, Hlas – SD

Danica Halamová, 
projektantka vodohospodár-

skych stavieb, 
Hlas – SD

Jaroslav Mazůrek, 
vysokoškolský učiteľ, Sme rodina

Patrik Trnka, 
riaditeľ Auly SZU, nezávislý 

kandidát

Igor Kašper, 
poslanec NR SR, 

Sme rodina

Vladimír Ivan, 
ekonóm, predseda 

New Faces, 
nezávislý kandidát

Zuzana Podmanická, 
lekárka, nezávislá kandidátka

Marek Modranský,
dopravný expert, 

nezávislý kandidát
Milan Smädo, 

živnostník, nezávislý 
kandidát

Branislav Kováčik,
dekan FPVaMV UMB, 
politológ, nezávislý 

kandidát

Katarína Čižmárová, 
predsedníčka Združenia ZPOZ Človek 

človeku v Slovenskej republike, 
SOM Slovensko

Vladimír Sklenka, 
historik,

nezávislý kandidát

Anna Marušková, 
učiteľka, nezávislá 

kandidátka

Katarína Štulajterová, 
ekonómka, nezávislá 

kandidátka

RADVAŇ FONČORDA

SKUBÍN

RUDLOVÁ

UĽANKA

JAKUB

KOSTIVIARSKA

KREMNIČKA

KRÁĽOVÁ
PRŠIANSKA 
TERASA

RAKYTOVCE

ILIAŠ

PODLAVICE
SÁSOVÁ

STRED

SENICA

MAJER

UHLISKO

ŠALKOVÁ

Ružena Maťašeje,
hovorkyňa nemocnice F. D. Roosevelta, 

nezávislá kandidátka

Volebný obvod –
Rudlová, Sásová:

Volebný obvod –
Iliaš, Kráľová, Kremnička, 
Pršianska Terasa, Rakytovce:
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JÁN NOSKO
V Á Š  P R I M Á T O R

Objednávateľ: MUDr. Ján Nosko, Námestie Š. Moysesa 5650/2B, 974 01, Banská Bystrica.
 Dodávateľ: VERTIGO s.r.o. Jasovská 9 , 85107 Bratislava, IČO: 35923105. vi
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