
Milí Banskobystričania,
efektívne, moderne, nadčasovo, ekologicky, participatívne, transparentne, trvalo udržateľne, s ví-
ziou, a najmä s vami a pre vás – tak chceme rozvíjať naše mesto. Priznám sa, časy, v ktorých do-
minuje finančná i hodnotová kríza, pandémia, rozpoltenosť spoločnosti, neistota, hrozba konfliktov 
i klimatických zmien – v takomto období nie je jednoduché realizovať rozvojové aktivity. Napriek 
tomu sme aj naďalej pripravení a schopní prejsť od ďalších plánov k činom a nadväzovať na to dob-
ré, čo sa podarilo. 

Uplynulé dve funkčné obdobia potvrdili, že v Banskej Bystrici dokážeme napredovať a meniť tvár 
mesta k lepšiemu. Okrem viditeľných zmien v jednotlivých oblastiach života mesta a v jeho mest-

ských častiach, sú tu aj kroky, ktoré zatiaľ nie je možné vnímať, ale v projektovej a prípravnej fáze 
majú už svoje jasné kontúry. Je to ako skladať pestrofarebnú mozaiku. Všetky odborné útvary 

mestského úradu spolu s ďalšími odborníkmi a partnermi intenzívne pracujú na rôznorodej 
škále projektov, úloh a zámerov. 

Od revitalizácie verejných priestorov v podobe Námestia slobody, parku pri kaštie-
li Radvanských či oddychovej zóny Tajovka, cez ďalšiu rekonštrukciu mostov 

a svetelnej signalizácie, až po výstavbu cyklotrás, riešenie parkovacej poli-
tiky, budovanie nízkokapacitných zariadení či oddychových zón pri zaria-

deniach sociálnych služieb. V  tom všetkom chceme napredovať a vízie 
preniesť z  výkresov do reality. Dôkazom, že pri našej práci intenzívne 
vnímame aj výzvy a potreby modernej doby je fakt, že v nasledujúcich 

rokoch chceme v Banskej Bystrici realizovať fotovoltické elektrárne na 
mestských budovách.

Z Plánu obnovy a odolnosti máme šancu už v budúcom roku na šiestich 
objektoch inštalovať moderné, ekologické a energeticky úsporné riešenia. 
Keď sme pri riešeniach – tie máme pripravené aj v oblasti výstavby nájom-
ných bytov či budovania nízkoprahového stacionáru. Áno, uvedomujeme si, 
že toto všetko stojí peniaze a finančné zdroje nie sú bezodné. Za nás však 
hovorí stabilná finančná kondícia mesta v  uplynulých rokoch. Dokázali 
sme byť dobrými hospodármi, a zároveň sme potvrdili, že vieme efektívne 

získavať aj mimorozpočtové zdroje. 

Napokon, ale nie v poslednom rade, považujem za dôležité zdôrazniť, 
že to s participáciou myslíme naozaj vážne. Názory a postoje vás, milí 
Banskobystričania, sú pre nás dôležité. Aj preto máme jasnú ambíciu 

založiť Inštitút pre otvorenú a  inovatívnu samosprávu. Naďalej chceme 
rozvíjať vzájomnú komunikáciu a v jej rámci nachádzať riešenia, ktoré nás 

opäť posunú bližšie k nášmu cieľu – spoločne meniť Banskú Bystricu.

 Aj keď na pár stranách nevieme obsiahnuť všetky zámery, na ktorých pracuje-
me, prečítajte si, čo všetko nás čaká v ďalšom období. 
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REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV 

Komplexná revitalizácia Námestia slobody

Na základe medzinárodnej architektonickej súťaže chceme získať komplexný návrh obnovy Námestia slobody, vrá-
tane priestoru pred Domom kultúry či parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou. Naším zámerom 

je, aby sa prioritou tejto lokality stal chodec, a nie autá, ako je tomu v súčasnosti. Nevyhnutnou 
súčasťou budú rôzne bezpečnostné opatrenia, obnova autobusových zastávok i zazelena-

nie celej lokality. Aktuálne sme v procese vyhlásenia medzinárodnej architektonickej 
súťaže formou súťažného dialógu.  Začiatkom roka 2023 by sme mohli poznať vý-

sledky a najlepší návrh, ktorý vyberie odborná komisia zložená aj zo zahraničných 
architektov. 

Pozornosť venujeme Striebornému námestiu 

Vnímame aj potrebu riešenia dopravnej situácie v lokalite Strieborného námes-
tia. V súčasnosti preto pracujeme na vybudovaní malej okružnej križovatky pri 
mestskom parku, a zároveň veľmi intenzívne komunikujeme s novým vlastní-
kom Slovenky. Po dohode s mestom pracujú architekti tohto projektu nielen na 
riešení výstavby bytových jednotiek a polyfunkčných objektov, ale aj na návrhu 

komplexnej revitalizácie celého územia Strieborného námestia.  Verím, že aktív-
nou spoluprácou s  investorom, vybudovaním nového prestupného bodu verejnej 

dopravy či kvalitných priestorov pre chodcov zvýšime bezpečnosť a atraktivitu ce-
lého priestoru.

Revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici 

Na základe rozsiahleho participatívneho procesu s verejnosťou a vďaka mno-
hým podnetom, ktoré sa nám podarilo získať organizovaním informačno-vzde-
lávacích aktivít, rozhovorov či odbornej konferencie, vzniklo zadanie pre kra-
jinno-architektonickú medzinárodnú súťaž návrhov. Jej výsledky by sme mohli 
poznať do konca tohto roka. V ďalšom období by nasledovalo vypracovanie 
komplexného projektu aj so získaním všetkých nevyhnutných povolení 
a externých zdrojov a vo finále očakávaná komplexná revitalizácia. 

Revitalizácia parku pri kaštieli Radvanských 

Aj keď kaštieľ Radvanských prenajalo mesto v minulosti do dlho-
dobého nájmu Akadémii umení, a spoločne sa nám postupne darí 

získavať zdroje na jeho rekonštrukciu, v súčasnosti pracujeme na 
tom, aby sa park v jeho okolí vrátil do rúk mesta, a mohli sme sa tak 

o neho starať my. V budúcom období chceme zrealizovať jeho komplex-
nú revitalizáciu, ktorej podoba vzíde z plánovanej krajinno-ar-

chitektonickej súťaže v roku 2023. Zároveň budeme aj naďalej 
nápomocní pri získavaní externých zdrojov na nevyhnutnú re-

konštrukciu kaštieľa – klenotu Banskej Bystrice, na ktorom sa do-
posiaľ podarilo zrealizovať najmä práce súvisiace s jeho záchranou, ako 
je napríklad výmena poškodených striech. 

Zelené sídliská už poznajú víťazov súťaže 

Ide o projekt najväčšej revitalizácie zelených plôch (viac ako 50 hek-
tárov) na území mesta za posledné desaťročia, ktorý je  zameraný 
predovšetkým na zmierňovanie dopadov súvisiacich so zmenou klí-
my a zavádzanie zelených, a najmä vodozádržných opatrení. Vytypo-
vali sme sedem rozsiahlych lokalít, ktoré prejdú komplexnou obno-
vou. Sú to: Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova 
– Radvanská (Radvaň), Podháj (Kráľová), Magurská – Krivánska – 
Jelšový hájik (Rudlová – Sásová), Vansovej (Fortnička), Severná ulica 
(centrum), Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice).

Aby sme zistili potreby obyvateľov, čo si želajú mať v okolí svojich domovov, 
v rokoch 2021 a 2022 sme zorganizovali rozsiale participatívne plánova-
nie a stretnutia s nimi. Získali sme mnoho názorov a podnetov, ktoré 
boli spracované do lokalitných programov a poslúžia pre spracovanie 
projektovej dokumentácie. Dobrá správa je, že  dnes už poznáme ví-
ťazov verejnej súťaže, ktorí by mali v priebehu niekoľkých mesiacov 
spracovať štúdiu, a následne ju predstaviť samotným obyvateľom. Na 
realizáciu projektov plánujeme čerpať európske štrukturálne a inves-
tičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už 
schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlo-

hou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s roz-
lohou 4,5 ha, ktoré už dnes využívajú obyvatelia. Verím, že 

po zrealizovaní projektu, ktorý bude okrem zelených 
opatrení obsahovať aj rekonštrukciu chodníkov, 

verejného osvetlenia či budovanie prvkov pre voľ-
nočasové aktivity, vytvoríme v jednotlivých mest-

ských častiach kvalitnejšie podmienky pre oddych 
a   stretávanie sa susedov, detí a obyvateľov všet-

kých vekových kategórií.

Projekt parčíka pri malej železničnej stanici
a revitalizácia urpínskych serpentín

Ide o projekt zameraný na premenu existujúceho priestranstva pri Hrone, 
vrátane mosta, na promenádu určenú pre peších aj cyklistov s  vybudova-
ním prístaviska pre vodákov. V procese príprav bolo najnáročnejšie majetko-
vo-právne vysporiadanie pozemkov so Železnicami SR, a následné získanie 

potrebných povolení, keďže sa nachádzame v ochrannom pásme železníc. Na 
vytvorenie parčíka je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie, a následne sfi-

nalizujeme  projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Pripravujeme aj 
zadanie na súťaž na projekt komplexnej revitalizácie urpínskych serpentín s vy-

budovaním výhľadne na Urpíne, ktorý by nadväzoval na spomínaný parčík pri malej 
železničnej stanici.



Oddychová zóna Tajovka  

Projekt revitalizácie priestoru pozdĺž plážového kúpa-
liska máme pripravený, predložili sme žiadosť o  jeho fi-

nancovanie z európskych zdrojov a očakávame výsledok vy-
hodnotenia. 

Odkúpenie Domu kultúry  

Naším cieľom je do konca tohto roka  spolu s Banskobystric-
kým samosprávnym krajom získať do vlastníctva mesta a kraja 
objekt Domu kultúry. Následne sa budeme môcť pustiť do prí-
pravy projektu jeho komplexnej obnovy, ktorú chceme zreali-
zovať z mimorozpočtových zdrojov. Pevne verím, že sa nám 

postupnými krokmi podarí prinavrátiť Domu kultúry status 
dôstojného kultúrno-spoločenského stánku, aby ho mohli 

po rokoch opäť využívať všetci Banskobystričania a náv-
števníci mesta. 

 
Rekonštrukcia mostov  

Po tom, ako sme vybudovali nové mosty v  Iliaši a Jakube, pripravujeme 
projekty rekonštrukcie ďalších, ktoré sú v havarijnom stave. Dnes máme 
spracovanú projektovú dokumentáciu na postupnú rekonštrukciu dvoch 
mostov na Mládežníckej ulici, ktorú by sme po vysúťažení zhotovite-
ľa chceli zrealizovať v budúcom roku. Financie vo výške 1 mil. eur 
na tento zámer sú vyčlenené v mestskom rozpočte. Verím, že 
tieto zámery sa nám podarí zrealizovať, pretože predovšetkým 
most medzi Poľnou a Moskovskou ulicou patrí medzi najdôle-
žitejšie dopravné uzly spájajúce Fončordu s Radvaňou.

Obnova ciest a chodníkov 

Aj naďalej plánujeme investovať financie do obnovy chodníkov či vozo-
viek. Veľké projekty obnovy súvislých úsekov chceme aj v ďalšom období 

realizovať komplexne na základe vykonanej diagnostiky a  spracovania 
projektovej dokumentácie.  Po realizácii stavebných prác plynárov na 
rekonštrukcii plynovodu chceme v jarných mesiacoch začať s obnovou 

povrchu Poľnej ulice v smere do Malachova. Pozornosť zameriavame 
aj na Bernolákovu ulicu. V  tejto lokalite pripravujeme projekt kom-

plexnej obnovy spolu so zavedením zelených parkovacích plôch. 

Výstavba chýbajúcich chodníkov

Dôležitou súčasťou našich plánov nie je len obnova chodníkov, 
ktorú plánujeme s odbornými útvarmi, občianskymi radami a výbor-
mi mestských častí, ale aj výstavba nových peších prepojení. Chýbajú-
ce chodníky plánujeme vybudovať v Kostiviarskej, v Kremničke smerom do 
krematória, v Uľanke i pozdĺž cesty na Pršianskej terase. Projektová dokumentácia troch 
z nich už bola spracovaná, projekčné práce na chodníku v Uľanke pokračujú.  Procesy 
územného konania by mohli byť ukončené do konca tohto roka. Nasledovať bude dopraco-
vanie dokumentácie pre  stavebné konanie a verím, že budúci rok aj postupná 
realizácia všetkých plánovaných chodníkov. 

Skvalitnenie MHD 

Od roku 2023 začnú dopravcovia  s obnovou časti vo-
zového parku v zmysle vysúťaženej zmluvy. V Ban-
skej Bystrici tak postupne pribudnú nové trolejbusy 
a autobusy. Po sfinalizovaní Plánu udržateľnej mo-
bility na konci tohto roka, ktorý pre nás spracováva 
Žilinská univerzita, plánujeme úpravu cestovných 
poriadkov podľa potrieb cestujúcich. Zároveň pripra-
víme komplexný projekt rekonštrukcie viacerých au-
tobusových zastávok v celom meste. 

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie  

Na tento projekt sme už získali mimorozpočtové zdroje a  zrealizo-
vať by sme ho chceli v priebehu budúceho roka. Naším cieľom 
je vybudovať najmodernejší systém inteligentného riadenia 
dopravy pomocou cestnej dopravnej signalizácie na piatich 
križovatkách na cestnom ťahu popri Hrone, ktorý patrí 
v Banskej Bystrici k najvyťaženejším. Súčasťou projektu 
bude prestavenie semaforov na jednotlivých úsekoch 
(dynamické riadenie križovatiek), ktoré zvýši priepust-
nosť týchto križovatiek, a zároveň umožní preferenciu 
vozidiel verejnej dopravy. V pláne máme aj prípravu 
projektov rekonštrukcie  zvyšných šiestich križovat-
kových cestných signalizácií, ktoré na území mesta 
spravujeme a prebudovať dve ďalšie križovatky, kto-
ré by mali vyriešiť dopravnú situáciu pri OC Point či 
na Kyjevskom námestí. 

DOPRAVA 



PARKOVACIA POLITIKA

CYKLOTRASY 

Zavedenie rezidenčného parkovania na území celého mesta 

Naším cieľom je upratať automobily vo všetkých mestských častiach s cieľom zvýhodniť pri parkovaní 
predovšetkým obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Pre spracovanie komplexného návrhu 
nám poslúžia aj údaje z Plánu udržateľnej mobility, vďaka ktorému Žilinská univerzita zozbierala obrov-
ské množstvo dát o statickej doprave v našom meste. V rámci analýzy parkovania a reálneho počtu parko-
vacích miest vytvoríme spravodlivé kritériá pre rezidenčné parkovanie. Po ukončení zmluvy so spoločnosťou 

EEI plánujeme zároveň prevziať parkovací systém v centre do rúk mesta. 

Parkovacie domy 

Ruka v ruke so zavedením rezidenčného parkovania vypracujeme štúdiu zameranú 
na výstavbu parkovacích domov. Naše sídliská sa nedajú nafúknuť a budovanie 

viacpodlažných objektov slúžiacich na parkovanie je preto takmer jediným rieše-
ním. V súčasnosti komunikujeme aj s vlastníkmi súkromných pozemkov a sna-
žíme sa ich územným plánom regulovať, a zároveň presviedčať k  tomu, aby 
dali prednosť výstavbe práve takýchto stavieb pred inými, ktoré by zahusťovali 
naše mesto a problémy s parkovaním ešte prehlbovali.

Výstavba parkoviska na Tatranskej ulici 

Je naďalej na zozname našich priorít, aby sme zlepšili dnes už neúnosnú 
situáciu s parkovaním v  tejto lokalite.  Aj keď bol náš zámer dlhé obdobie 

zabrzdený námietkami občianskeho združenia z Bratislavy, nevzdali sme sa. 
Dnes máme za sebou ukončený proces posudzovania vplyvov na životné pro-

stredie (EIA), ale aj vydané územné rozhodnutie na všetky štyri plánované par-
koviská. Zdržanie spôsobila aj potreba riešenia majetko-právneho vysporiadania 

pozemkov so súkromníkmi či Slovenským pozemkovým fondom, ktorého rada bola 
dlhé obdobie nefunkčná. Dôležité bolo získať aj povolenie na prekládku vysokého 

napätia. V súčasnosti prebieha proces stavebného povolenia a ja verím, že v budúcom 
roku sa nám konečne podarí zrealizovať I. a II. etapu tohto projektu.

Chystáme výstavbu 16 kilometrov cyklotrás 

Často sa stretávam s otázkami, prečo v Banskej Bystrici ešte nie je vybudovaná kvalitná sieť cyklotrás. Ubezpe-
čujem vás, že na projektoch tohto typu pracujeme dlhodobo a už niekoľko rokov sa snažíme o zlepšenie úrov-
ne cyklistickej infraštruktúry v našom meste. Čo nás v našej snahe pri projektoch vytvárania plnohodnotných 
cyklotrás brzdí najviac je rozdrobenosť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných majiteľov a ich potreb-
né výkupy. Jednoduchá nie je ani príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, verejné 
obstarávania či samotná realizácia. Len pre zaujímavosť, v procese vysporiadania pozemkov pre plánované 
cyklotrasy sa nám za posledné roky podarilo vysporiadať 84 pozemkov v celkovej výmere takmer 10 000 m². 
 
Dobrá správa je, že sme začali s  výstavbou cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 na Zvolen-
skej ceste. Zároveň sa nám podarilo získať územné rozhodnutia na štyri kľúčové cyklotrasy v celkovej dĺžke 
viac ako 16 kilometrov, vďaka ktorým chceme prepojiť jednotlivé mestské časti: Hušták – Radvaň – Kráľová, 

Hušták – Námestie slobody – Sídlisko – Senica, 
Námestie slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra 

– Fončorda, Internátna, Tulská. Prvé dve sú v sú-
časnosti v  štádiu spracovania projektových doku-

mentácií pre stavebné povolenie a na druhé dve sa 
obstaráva spracovateľ projektovej dokumentácie. V roku 

2023 by sme chceli získať právoplatné stavebné povolenia, 
byť úspešní so žiadosťami na financovanie z európskych fondov 

i z Plánu obnovy, a postupne pristúpiť k ich realizácii. 

Počas tohto roka sme pripravili projekt dvojkilometrovej cyklotrasy Sitnianska – Tatranská – Starohorská – Ru-
dohorská v Sásovej, ktorá napojí bytové domy na hlavnú cyklotrasu na sídlisku. Tá bude nadväzovať na projekt 
plánovanej cyklotrasy Nám. slobody – Sásová.

Vybudovanie oddychovej zóny Magnólia  

Aj obdobie pandémie koronavírusu ukázalo podrebu vytvárania bezpečných ex-
teriérových priestorov pre trávenie voľného času skôr narodených Banskobys-
tričanov, ale aj krátke stretnutia so svojimi vnúčatami, priateľmi či príbuznými. 
V náročných časoch boli separovaní a izolovaní vo svojich izbách, preto som rád, 
že v budúcom roku začneme s realizáciou projektu vybudovania oddychovej zá-
hrady pri Zariadení pre seniorov Jeseň na Fončorde. Oddychová zóna je navrhnutá 
tak, aby poskytla najmä zeleňou a vhodným mobiliárom malé zákutia a vytvorila 
priestor určitej intimity a pokoja na stretnutia, čo dnes chýba. Okrem iného ponúk-
ne tento projekt priestor na realizáciu relaxačných metód za pomoci rôznych od-
borníkov, pohybové aktivity prepojené s  rehabilitačnými cvičeniami, ale aj vzájomný 
sociálny kontakt klientov medzi sebou. Projekt je v štádiu žiadosti o stavebné povolenie. 
Verím, že čoskoro sa nám podarí vytvoriť bezpečnú zónu pre klientov zariadenia, ich  rodin-
ných príslušníkov či zamestnancov.

Vybudovanie denného stacionára 

Pre ľudí so zdravotným postihnutím a poskytovanie ambulantných sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postih-
nuté osoby, ktoré sú odkázané na starostlivosť len na určitý čas počas dňa – po týchto službách je v našom meste 
dopyt, preto reagujeme na potreby rodinných príslušníkov. Dôkazom toho je aj náš plánovaný zámer rozšírenia 
kapacít komunitnej a sociálnej starostlivosti z Plánu obnovy. Naším cieľom je, aby rodina, ktorá sa stará o zdravot-
ne postihnutého človeka, mohla túto osobu počas dňa zveriť do odbornej starostlivosti a nemusela jej vybavovať 
celoročné poskytovanie sociálnej služby. Chceme, aby takto znevýhodnené osoby ostali vo svojom prirodzenom 
domácom  prostredí čo možno najdlhšie. 

Vytvorenie nízkokapacitných zariadení pre seniorov z Plánu obnovy 

Naším cieľom je vytvoriť nové kapacity pobytových sociálnych služieb pre seniorov, ktorí sú odkázaní na celodennú 
starostlivosť. V tomto prípade ide nielen o rozšírenie existujúcich kapacít v zariadeniach, ale aj o modernizáciu 
existujúcich spoločenských a oddychových  miestností či priestorov na rozvoj pracovných zručností a záujmovú 
činnosť. 

SOCIÁLNE VECI 

Vizualizácia: Janoušek & Havlíček



Projekt „Moderné technológie” 

V súčasnosti čakáme aj na výsledky jednej časti projektu SOS – moderný systém do 
domácnosti pre ľudí, ktorí potrebujú určitý dohľad, privolanie pomoci, meranie vitál-
nych funkcií. Verím, že v prípade tohto projektu zameraného na sociálne služby s po-

užitím špičkovej technológie, ktorá slúži nielen na pomoc pri riešení krízových situácií, 
ale aj na kontrolu zdravotného stavu a predvídanie hroziaceho nebezpečenstva, budeme 

úspešní. 

Skvalitňovanie opatrovateľskej služby 

Neustále kladieme dôraz na terénne služby akéhokoľvek druhu, aby mohli naši klienti ostať čo najdlhšie vo svojom 
prirodzenom prostredí. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťame aj projekt zameraný na zne-
výhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tí môžu byť nápomocní opatrovateľom v domácnosti pre obyvateľov, ktorým 
už mesto poskytuje opatrovateľskú službu. Môžu pomáhať pri umývaní okien, vešaní záclon, vysávaní, upratovaní, 
čítaní alebo lúštení krížoviek. Zároveň môžu asistovať pri nákupoch, pomocných prácach v záhrade či okolo rodinného 
domu, pri venčení psíka, prechádzke atď.

Uplynulé roky patrili rozsiahlej rekonštrukcii materských škôl a  vytváraniu nových 
miest pre najmenších, vďaka čomu dnes máme miesto pre každého banskobystric-
kého škôlkara. Tento rok ukončíme projekty vybudovania odborných učební na všet-
kých základných školách v našom meste. V  rámci našich plánovaných aktivít chce-
me zrealizovať z Plánu obnovy ďalšie projekty zamerané na rekonštrukciu materských 

a základných škôl. Cieľom je okrem vytvorenia príjemnejšieho prostredia pre naše deti 
a učiteľov, zásadným spôsobom zmeniť energetickú efektívnosť budov, a tak v tejto ne-

ľahkej dobe obrovského nárastu cien energií ušetriť mestské financie. V podobnom duchu 
chceme dokončiť rekonštrukciu Základnej umeleckej školy, v ktorej plánujeme dokončiť vý-

menu všetkých okien. Aj keď väčšina základných škôl na území mesta má už vo svojom are-
áli multifunkčné športoviská, ktoré v popoludňajších hodinách slúžia verejnosti, chceme 

pokračovať v ich dopĺňaní, a najmä budovaní v školách, v ktorých ešte chýbajú. V zmysle 
návrhov vyplývajúcich z aktuálne vytvorenej novej koncepcie rozvoja banskobystrického 
školstva budeme zavádzať opatrenia, ktoré sú v nej odporúčané a mali by smerovať 
k zvýšeniu kvality vzdelávania v našich školských zariadeniach. 

Fotovoltická elektráreň na mestských budovách

Stúpajúce ceny energií a naše priority v oblasti energetiky vyústili do ďal-
šieho ambiciózneho projektu – vyrábať v našom meste vlastnú elektrinu 
a využívať ju najmä na pokrytie spotreby mestských zariadení a budov. 
V počiatočnej fáze sme vytypovali prvých 32 mestských budov, na kto-
rých by mohli vyrásť biosolárne strechy, ktoré budú následne vyrábať 
elektrickú energiu zo slnka. Aktuálne realizujeme na vybraných objek-
toch štúdiu uskutočniteľnosti inštalácie fotovoltických zariadení a ba-
tériových úložísk. Práve tá nám stanoví vhodnosť objektov, návratnosť, 

ŠKOLY, ŠKÔLKY, ŠPORTOVISKÁ 

náklady, technické riešenia a predpokladaný výkon, ktorý budeme vedieť vyrobiť. Zelené riešenia patria medzi naše 
priority, preto súčasťou našich projektov sú aj zelené strechy, ktoré, okrem iného, prirodzene ochladzujú budovy, zmier-
ňujú negatívne dopady zmeny klímy a pod. Po projektovej príprave sa sústredíme na možnosti realizácie a financovania 
biosolárnych striech, najmä z finančných zdrojov EÚ. Už v roku 2023 predpokladáme začiatok realizácie prvých 6 ob-
jektov, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti.

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Naším zámerom je postupne zrekonštruovať zastarané verejné osvetlenie v celom 
meste, vďaka čomu sa zvýši nielen bezpečnosť, ale dokážeme dosiahnuť aj zásadné 
energetické úspory. Projektovú dokumentáciu pre mestskú časť Fončorda už máme 
pripravenú, na ostatnom území pracujeme, aby sme sa mohli v ďalšom období po-
stupne uchádzať o  mimorozpočtové zdroje. 

Výstavba nájomných bytov 

Výstavbu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici sme plánovali realizovať ešte ten-
to rok. Avšak, vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa sa ukázalo, že jednotkové 
ceny stavebných materiálov boli nad rámec výšky dotácie obstarávacích nákladov 
na 1 m² podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu, ktorú v tom čase po-
skytovala vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR. Preto naša  žiadosť nemohla 
byť úspešná. Po tlaku samospráv došlo k úprave cien, na základe čoho sa opätovne 
budeme môcť uchádzať o dotáciu na výstavbu nájomných bytov začiatkom roka 2023. 

Všetky plánované projekty a inovácie v politikách – či už je to revitalizácia verejných priestranstiev, inovácie v oblasti 
dopravy, vrátane parkovania, alebo nové projekty v oblasti sociálnych vecí či školstva, sa nezaobídu bez kvalitnej spolu-
práce a komunikácie. Týka sa to rôznych partnerov, obyvateľov mesta či samotných projektových tímov. Práve na pod-
poru kvalitného aplikovania princípov otvoreného vládnutia – participácie, spolupráce a transparentnosti – za účelom 
zvyšovania kvality projektov, služieb a rozvoja nášho mesta, pripravujeme projekt Inštitút pre otvorenú a inovatívnu sa-
mosprávu. Inštitút pre otvorenú a inovatívnu samosprávu bude zabezpečovať podporu práve v oblasti spolupráce, par-
ticipácie a komunikácie k vytypovaným investičným akciám, ale aj k menším projektom, ktoré chceme v ďalšom období 
realizovať. Inštitút sa bude zameriavať, okrem iného, aj na vzdelávanie a školenia zamestnancov MsÚ a angažovaných 
obyvateľov v oblasti komunikačných aktivít, na riešenia konfliktných situácií či na rozvíjanie facilitačných a dialógových 
zručností. Veríme, že prostredníctvom plánovaného inštitútu docielime takú spoluprácu, ktorá prispeje nielen ku kva-
litným projektom a kvalitným službám pre Vás, ale aj k súdržnosti a dobrým medziľudským vzťahom v našom meste. 
Okrem plánovaného inštitútu v oblasti otvoreného vládnutia, špeciálne v oblasti komunikácie s obyvateľmi, plánujeme 
intenzívne rozvíjať aj už vytvorený komunikačný nástroj – mestskú spolupracovňu. Mestská spolupracovňa je priestor 
pre aktívnu spoluprácu mesta a obyvateľov, a je to tiež miesto na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, 
o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo obyvateľov trápi i teší. Identifikovali sme niekoľko dôležitých tém (napr. rozvoj 
mesta, tvorba územného plánu, tvorba rozpočtu, odpadové hospodárstvo, mimoriadne situácie), o ktorých by odborníci 
MsÚ chceli diskutovať spoločne s obyvateľmi v nasledujúcom období, a ktoré plánujeme postupne otvárať. Zároveň 
dúfame, že prostredníctvom spolupracovne získame podnety, o ktorých by chceli zas diskutovať obyvatelia s odborník-
mi MsÚ či s jeho vedením. Veríme, že mestská spolupracovňa zvýši kvalitu dialógu mesta a obyvateľov, ktorý je veľmi 
dôležitý.

ĎALŠIE PROJEKTY

OTVORENÉ, INOVATÍVNE A SPOLUPRACUJÚCE MESTO



Miriam Lapuníková 
riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta, nezávislá kandidátka 

Ľudskosť, otvorená myseľ, pragmatickosť a schopnosť počúvať sú pre mňa kľúčové predpokla-
dy, ktoré by mal mať primátor mesta. V pánovi Noskovi tieto danosti vnímam, a preto by som ho 
chcela aktívne podporiť z poslaneckých radov. Mojou osobnou a úprimnou motiváciou na výkon 
poslaneckého mandátu je nevyhnutná spolupráca medzi mestom a nemocnicou. Ich vzájomná 
symbióza je pre nás obyvateľov kľúčová tak, ako aj občianska participácia, zelené okolie, parkova-
nie a odpadové hospodárstvo. 

Ludvik Nábělek
lekár, Hlas – SD 

S primátorom Jánom Noskom úzko spolupracujem už dve volebné obdobia. Naše priority sú zná-
me a nemenné: ľudskosť, múdrosť a zodpovednosť pri prijímaní rozhodnutí, snaha o nekonfliktné 
riešenia názorových rozdielov, všeobecná, a najmä sociálna spravodlivosť. Rád by som aj naďalej 
pokračoval v spolupráci, ktorá je pre naše mesto a jeho obyvateľov užitočná.

Stanislav Mičev 
historik, nezávislý kandidát

Naše mesto mám rád, a práve preto chcem prispievať k jeho rozvoju. Mojou prioritou je, samozrej-
me, kultúra. Myslím si, že nasledujúce štyri roky jej budú v našom meste patriť. Dekáč, amfiteá-
ter, bývalá budova PKO v Lazovnej ulici a, samozrejme, moja srdcovka Medený hámor. Kultúra je 
celkom prirodzene previazaná so športom a cestovným ruchom. A práve preto sa musíme snažiť 
zveľaďovať kultúrny odkaz predkov.

Uplynulé roky boli neštandardné a náročné. Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profe- 
sionálneho 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, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem 
s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem vám šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu a v októb-
rových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o vašu dôveru.

č.  14

č.  11

Martin Repaský 
predseda Cechu hostinských, manažér, nezávislý kandidát

Ako spolumajiteľ reštaurácie na Námestí SNP sa snažím pracovať poctivo a svedomito. Som pred-
seda Cechu hostinských, ktorého hlavnou úlohou je spojiť prevádzky cestovného ruchu v Banskej 
Bystrici. Komunikáciu s jednotlivými subjektmi mesta a kraja chceme stále zlepšovať, a tým po-
sunúť Banskú Bystricu a jej najkrajšie námestie na miesto, na ktorom sa oplatí žiť.

č. 16

č. 13

Lara Abou Hamdan 
študentka, nezávislá kandidátka 

Hoci pochádzam zo Sýrie, hovorím plynule po slovensky a štyri roky žijem v Banskej Bystrici. Ako 
malá som sa naučila hrať na gitare a spievať, čo som zúročila v známych talentových súťažiach. 
Rada by som sa venovala ekológii, kultúre a spájaniu mladých Banskobystričanov so staršími. 
Chcem pomôcť ľuďom, aby žili kvalitný život. Taký, aký som v Sýrii pre vojnu nezažila.

č.  5

Radovan Ocharovich 
riaditeľ jazykovej školy, nezávislý kandidát 

Som aktívny poslanec a úprimne ma baví pomáhať ľuďom v mojom volebnom obvode. Zbieram 
podnety a hľadám konkrétne riešenia. Na základe vyriešených podnetov, ktoré sme spolu s oby-
vateľmi centra počas štyroch rokov dosiahli, by som v  tom chcel pokračovať aj naďalej.  Cítim 
veľkú dôveru a podporu od môjho klubu nezávislých poslancov a primátora Jána Noska, ktorých 
úprimným záujmom je tiež pomáhať všetkým Banskobystričanom bez rozdielu.č.  15

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VOLEBNÝ OBVOD – CENTRUM: 



• Revitalizácia mestského parku.
• Vybudovania parčíka s prístaviskom pre vodákov pri malej železničnej stanici.
• Predĺženie pešej zóny z Dolnej ulice cez Hušták až k Europa SC a vyriešenie komplikovanej dopravnej situácie na Huštáku.
• Výstavba cyklotrasy Hušták – Park pod Pamätníkom SNP – Námestie slobody –  Trieda SNP –  Partizánska cesta.
• Odkúpenie Domu kultúry do vlastníctva mesta a jeho opätovné sprístupnenie verejnosti.
• Výstavba parkovacieho domu v jame pri mestskom úrade.
• Rekonštrukcia urpínskych serpentín a vybudovanie rozhľadne na Urpíne.
• Revitalizácia Námestia slobody na základe medzinárodnej architektonickej súťaže.
• Pokračovanie v opravách ciest a chodníkov na základe požiadaviek občianskej rady a obyvateľov.
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
• V rámci projektu Zelené sídliská revitalizácia vnútroblokov na Fortničke a na Severnej ulici.
• Obnova Medeného hámra.
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Jaroslav Mazůrek  
vysokoškolský učiteľ, Sme rodina

Chcel by som byť nápomocný pri ďalšom rozvoji mesta, najmä pokiaľ ide o dopravnú infraštruktú-
ru, chýbajúce prístupové komunikácie, obnovu ciest a chodníkov, pri riešení parkovacej politiky či 
pri získavaní asistentov učiteľov a sociálnych pracovníkov pre deti zo znevýhodnených sociálnych 
skupín v miestnych školách a pod. V týchto oblastiach budú nevyhnutné systematické a koncepč-
né riešenia, intenzívna komunikácia na všetkých úrovniach, jej vzájomné prepojenie a kooperácia 
s obyvateľmi.

Martin Pechovský 
konzultant pre inovácie, Hlas – SD 

Mojím cieľom je predkladať návrhy v mestskom zastupiteľstve tak, aby východná časť Banskej 
Bystrice, obvody, za ktoré kandidujem – Uhlisko, Šalková, Majer, Senica, nezaostávala za jej zvy-
škom, a aby mesto ako celok bolo moderným mestom, ktoré je energeticky sebestačnejšie, prí-
rode blízke, pre obyvateľov prístupnejšie a služby sú jednoduchšie a elektronické. Potrebujeme 
inovácie vo verejnej doprave, v sociálnych službách, a v neposlednom rade aj vo vzdelávaní.

Zuzana Podmanická 
lekárka, nezávislá kandidátka 

Chcela by som sa podieľať na realizácii projektov pre ďalší rozvoj nášho volebného obvodu, ako aj 
celého mesta. Záleží mi na záchrane historických objektov, ktoré by po revitalizácii mohli využívať 
obyvatelia mesta na usporadúvanie kultúrnych podujatí, koncertov a výstav. V okrajových častiach 
mesta, by som chcela podporiť zlepšenie základnej infraštruktúry, ale aj jej doplnenie v miestach, 
kde chýba a je potrebná. Svoju pozornosť chcem rovnako venovať vytvoreniu parkovacej politiky 
mesta a rozvoju komunitného života.

Milan Smädo
živnostník, nezávislý kandidát 

Aj v budúcom volebnom období mám záujem pomáhať okrajovým mestským  častiam. Vyčlene-
ním financií pre volebné obvody a zavedením ďalších ekonomických opatrení chcem pomôcť k ich 
rozvoju. Naďalej chcem, aby sa zlepšovala spolupráca s VÚC a štátom ohľadom komunikácií na 
území mesta a jeho ďalšieho rozvoja – (cesta na Pršiansku terasu, obslužná komunikácia Krem-
nička – Badín, Sásová – Kostiviarska, cesta ponad Rooseveltovu nemocnicu, Podlavice – Králiky). 

Uplynulé roky boli neštandardné a náročné. Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profe- 
sionálneho 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, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem 
s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem vám šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu a v októb-
rových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o vašu dôveru.

VOLEBNÝ OBVOD
MAJER, SENICA, ŠALKOVÁ, UHLISKO: 

VOLEBNÝ OBVOD
JAKUB, KOSTIVIARSKA, PODLAVICE, SKUBÍN, UĽANKA: 

VOLEBNÝ OBVOD 
ILIAŠ, KRÁĽOVÁ, KREMNIČKA, PRŠIANSKA TERASA, 
RAKYTOVCE: 

Igor Kašper  
poslanec NR SR, Sme rodina

Od roku 2010 som komunálnym poslancom a od roku 2020 aj poslancom NR SR.  Za toto obdobie 
sa nám podarilo pritiahnuť mnoho investícií, opraviť stovky km ciest, obnoviť športoviská, školy 
a materské školy, zachrániť krajský súd, zorganizovať EYOF. Sú tu aj ďalšie výzvy, ktoré sú pred 
nami a chcel by som byť pritom. Či už je to cesta na Pršiansku terasu, kultúrny dom, športová hala 
a mnohé iné. Iba silný tím dokáže veľké veci.

č. 5

č. 7

č.   2

č.   4

č.   5

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA: 
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Uplynulé roky boli neštandardné a náročné. Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profe- 
sionálneho 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, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem 
s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem vám šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu a v októb-
rových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o vašu dôveru.

Jakub Gajdošík 
viceprimátor, Hlas – SD 

Ako poslanec za Rudlovú - Sásovú som rád, že sa nám za uplynulé obdobie podarilo zrealizo-
vať množstvo projektov, ktoré robia túto mestskú časť krajšou. Spomeniem rekonštrukciu ciest, 
chodníkov, škôlok, revitalizáciu vnútroblokov či výstavbu športovísk. Ešte stále je však pred nami 
veľa toho, čo sme si spolu s obyvateľmi vysnívali a máme v pláne realizovať v nasledujúcom obdo-
bí. Chcem sa všetkým úprimne poďakovať za podporu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Matúš Molitoris  
manažér, nezávislý kandidát 

Ako poslanec mestského zastupiteľstva v rámci „Tímu Nosko“ chcem naďalej meniť naše mesto, 
najmä v oblasti životného prostredia. Pretože životné prostredie nie je len o zeleni, ale aj o systé-
me opatrení naprieč celým spektrom chodu mesta, o rozvoji jednotlivca, ale aj o tom, ako budeme 
čeliť všetkým globálnym výzvam, akými sú sucho, prašnosť, a teda o tom, aké bude naše mesto 
zdravé.

Andrej Refka 
informatik, Hlas – SD 

Už 19 rokov aktívne pôsobím v Občianskej rade Rudlová – Sásová II, v ktorej som v súčasnosti aj 
predseda. Spolupracujem aj s inými občianskymi radami a združeniami. Ako poslanec MsZ chcem 
pokračovať v podporovaní a organizovaní podujatí, ako aj vo verejných stretnutiach s obyvateľmi. 
Zároveň chcem presadzovať, aby sa riešili problémy, na ktoré priamo upozorňujú obyvatelia. Viac 
informácií vám ponúkam na andrejrefka.sk

Sarah Šonkoľ 
študentka, Hlas – SD

Som mladá a aktívna Sásovanka, ktorá chce venovať svoju energiu skvalitneniu života na našom 
sídlisku. Som členkou Občianskej rady Rudlová – Sásová II., a preto priamo od ľudí viem, čo ich 
trápi. Mojím cieľom bude obnova verejných priestorov v zmysle zelených a modrých opatrení s ci-
tom pre boj s klimatickou krízou či riešenie otázky odpadového hospodárstva. 

Lukáš Berec  
ekonóm, nezávislý kandidát

Po skúsenostiach s prácou v súkromnom sektore aktuálne pôsobím vo verejnej správe. Voľný čas 
venujem športu a dobrovoľníctvu, kde pôsobím ako predseda zväzu malého futbalu. Kandidujem 
preto, lebo mi záleží na tom, kam sa naše mesto bude uberať a chcem aktívne pomôcť v oblas-
tiach životného prostredia, športu a kultúry. Zároveň chcem priniesť nové myšlienky a inovácie pre 
obyvateľov Rudlovej a Sásovej. 

Pavel Fiľo  
riaditeľ SOŠ Pod Bánošom, nezávislý kandidát

Ako riaditeľ SOŠ Pod Bánošom budujem školu pre rozvoj vidieka tak, aby sme si zachovali výni-
močnosti nášho dedičstva a vychovávali slobodných ľudí. Verím, že prostredníctvom práce poslan-
ca budem môcť rýchlejšie napredovať v plnení poslania školy tak, aby z toho bol aj prospech a úži-
tok miestnej komunity obyvateľov. V areáli školy chceme, okrem iného, vybudovať aj víkendovú 
tržnicu z produktov nášho regiónu. Na základe doterajšej spolupráce s primátorom Noskom sme 
presvedčení o naplnení našich cieľov.

č.  2

č.    9

Marián Lunter  
organizátor športových podujatí, nezávislý kandidát 

Som konateľ spoločnosti, ktorá sa venuje organizovaniu športových a kultúrnych podujatí. Mo-
mentálne sa v rámci športu aktívne venujem hokejbalu, či už ako hráč, ale aj ako organizátor ban-
skobystrickej hokejbalovej ligy. Mojím cieľom je prinášať do nášho mesta viac športových podujatí 
na vysokej úrovni a vytvárať pre obyvateľov nové športoviská k športovému vyžitiu.

Michal Škantár  
manažér, Hlas – SD

Obyvatelia Rudlovej – Sásovej sa na mňa ako na poslanca obracajú už 12 rokov s podnetmi, ako 
zlepšiť či vynoviť naše sídlisko. Za celú dobu sa nám podarilo veľmi úspešne vyriešiť veľkú časť 
z nich, či už sa týkali detských ihrísk, ciest, chodníkov, schodísk, alebo najnovšie napr. vnútrobloku 
medzi Sitnianskou, Tatranskou a Strážovskou ulicou. V tomto duchu chcem v spolupráci so Sásov-
čanmi a Rudlovčanmi pokračovať aj v ďalšom volebnom období. 

Martin Majling 
ekonóm, nezávislý kandidát 

Do poslaneckých lavíc som zasadol pred štyrmi rokmi a rád by som pokračoval v začatej práci, 
keďže ma napĺňa možnosť pomôcť ľuďom s bežnými problémami, ako aj riešiť dôležité strategické 
témy, najmä v oblasti ekonomiky, športu, kultúry a životného prostredia. Byť v tíme súčasného pri-
mátora je pre mňa veľkou cťou a verím, že budeme spolupracovať aj po nadchádzajúcich voľbách.

č. 19

č.24

č.34

č. 10

č.21

č.29

č.35

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VOLEBNÝ OBVOD – RUDLOVÁ, SÁSOVÁ: 



• Pokračovanie v opravách ciest a chodníkov na základe požiadaviek občianskej rady a obyvateľov.
• V rámci projektu Zelené sídliská revitalizácia vnútrobloku Magurská, Krivánska, Kráľovohoľská, 
 ktorého súčasťou je aj Jelšový hájik.
• Podpora výstavby parkovacích domov.
• Výstavba cyklotrasy, ktorá prepojí Sásovú a Rudlovú s Námestím slobody a s Námestím SNP.
• Rekonštrukcia Muštárne v Rudlovej.
• Rekonštrukcia telocvične v Starej Sásovej.
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia s výmenou svietidiel za led úsporné svietidlá.
• Rekonštrukcia autobusových zastávok.
• Výstavba parkoviska za Tatranskou ulicou.
• Zavedenie parkovacej politiky, ktorá zvýhodní pri parkovaní obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.
• Pokračovanie v obnove škôl a škôlok s prihliadnutím na zníženie ich energetickej náročnosti a s využitím ich striech 
 pre vlastnú fotovoltickú elektráreň mesta.
• Rozšírenie kamerového systému.
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Ružena Maťašeje 
hovorkyňa nemocnice F. D. Roosevelta, nezávislá kandidátka 

Mám možnosť pôsobiť v komisii Mestského zastupiteľstva pre šport, voľný čas a mládež, a byť 
tak pri nastavovaní transparentných pravidiel podpory. Od roku 2020 pôsobím aj ako členka Rady 
školy ZŠ Moskovská. Mojím predsavzatím je, že nechcem robiť politiku, ale chcem poctivou prácou 
pomáhať svojmu mestu. Za priority, s ktorými sa chcem uchádzať o dôveru obyvateľov Fončordy 
považujem: počúvať ich potreby, podieľať sa na ich riešení, dbať o verejný záujem, rozvíjať a pod-
porovať projekty modernej samosprávy. 

Vladimír Sklenka  
historik, nezávislý kandidát 

So súčasným primátorom Jánom Noskom sa nám podarilo vytvoriť projekt Európskej fuggerov-
skej cesty, a spoločne tak nadviazať spoluprácu s mestami z najvyspelejších európskych regiónov 
Bavorska a Tirolska. V priestoroch Barbakánu vznikla interaktívna expozícia venovaná Thurzov-
sko-Fuggerovskej spoločnosti, pokračuje záchrana kaštieľa Radvanských, začalo sa so záchranou 
Medeného hámra. Naďalej chcem prispievať novými nápadmi a podporovať už rozbehnuté rozvo-
jové projekty pre naše sídlisko Fončorda aj pre naše mesto Banská Bystrica.

Marek Modranský 
dopravný expert, nezávislý kandidát 

Vážim si dôveru a už 8-ročnú spoluprácu ľudí so mnou na Fončorde.Venujem sa všetkým požia-
davkám našich obyvateľov, ktoré okamžite presúvam na riešenie na príslušné oddelenia mestské-
ho úradu. Verím, že obyvatelia cítia pokrok. Veľké úspešné projekty máme za sebou, no čakajú nás 
aj tie menšie – oprávnené požiadavky od ľudí (lavičky, schodiská, a pod.). Chcem našej Banskej 
Bystrici pomáhať v rozvoji aj naďalej..

Uplynulé roky boli neštandardné a náročné. Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profe- 
sionálneho 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, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem 
s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem vám šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu a v októb-
rových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o vašu dôveru.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VOLEBNÝ OBVOD – FONČORDA: 

č.21

č.26

Katarína Čižmárová  
predsedníčka Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike, 
SOM Slovensko 

Prekonali sme ťažké obdobie, dokázali sme spoločne vyriešiť mnoho problémov, podporiť obnovu 
cestnej infraštruktúry, rekonštrukcie materských a základných škôl či športových objektov. Verím, 
že v nasledujúcom období dokážeme ďalej skvalitňovať život vo volebných obvodoch cez projekt 
Zelené sídliská, ale aj rekonštruovať kultúrne objekty, ktoré sú pre obyvateľov BB kľúčové – amfi-
teáter, Dom kultúry, mestské hradby či Medený hámor.

Danica Halamová  
projektantka vodohospodárskych stavieb, Hlas – SD

Osem rokov som členkou OR Fončorda a  vďaka tomu vidím život na sídlisku reálnymi očami, čo 
všetko ľudí trápi a čo je potrebné riešiť. Z pozície členky OR aj so svojimi kolegami môžeme na 
niektoré problémy len poukazovať a apelovať na poslancov, aby sme ich spoločne vyriešili. Som 
aktívnou členkou projektu „Zelené sídliská“ pre MČ Fončorda. Preferujem otvorenú komunikáciu 
a spoluprácu s obyvateľmi, poslancami, zodpovednými pracovníkmi na MsÚ a hľadanie čo najre-
álnejšieho riešenia podnetov občanov. 

č.  1

č.    5

Branislav Kováčik  
dekan FPVaMV UMB, politológ, nezávislý kandidát

Poznám modely fungovania verejnej správy, a predovšetkým samosprávy, ktoré fungujú v zahrani-
čí. Predstavujú cennú inšpiráciu, ktorú mám ambíciu aplikovať na lokálnej úrovni. Mojím volebný 
mottom je: odborne a zodpovedne, a práve takto chcem reprezentovať záujmy obyvateľov môjho 
volebného obvodu Fončorda. Naším spoločným záujmom však musí byť, aby mesto fungovalo ako 
celok, a preto chcem byť hlasom všetkých Banskobystričanov.

Vladimír Ivan
ekonóm, predseda New Faces, nezávislý kandidát 

Popri svojej profesijnej orientácii v oblasti farmácie som spoluzakladateľ občianskeho združenia 
NEW FACES. Vďaka tomu sme nezištne zorganizovali desiatky charitatívnych futbalových podujatí, 
vybudovali sme cross fit arénu v mestskom parku, vysadili sme desiatky stromov na území mesta. 
Patrím k tým obyvateľom, ktorým nie je ľahostajné, ako sa Banská Bystrica vyvíja a napreduje. 
Nepýtam sa, čo môže urobiť naše mesto pre mňa, ale čo ja môžem urobiť pre naše mesto. Chcem 
byť nápomocný pri projektoch zameraných na zeleň a ekológiu, rozvoj cyklodopravy, športovej in-
fraštruktúry a parkovacej politiky. Následne budem presadzovať implementáciu riešení a inovácií,  
ktoré zvýšia kvalitu každodenného života občanov na Fončorde.  

č.    8

č. 16

č. 18



 PRIORITY pre volebný obvod FONČORDA:

Vladimír 
Sklenka

Branislav 
Kováčik

Marek 
Modranský Danica

Halamová

Spolu meníme
Banskú Bystricu

Vladimír 
Ivan

Katarína 
Čižmárová

Ján
Nosko 

• Pokračovanie v opravách ciest a chodníkov na základe požiadaviek občianskej rady a obyvateľov.
• V rámci projektu Zelené sídliská revitalizácia vnútrobloku Mládežnícka – Okružná – ulica Družby.
• Výstavba cyklotrasy, ktorá bude spájať Fončordu s centrom mesta a s Radvaňou. (Hušták – Nám. Ľ. Štúra, Okružná,
 Družby, Mládežnícka, Internátna, Tulská) Súčasťou projektu bude vytvorenie prepojenia pre peších
 a cyklistov od Okresného riaditeľstva PZ na Okružnej ulici smerom ku Kauflandu v Radvani.
• Vypracovanie dopravného návrhu pre križovatku na Kyjevskom námestí.
• Podpora výstavby parkovacích domov.
• Zavedenie parkovacej politiky, ktorá zvýhodní pri parkovaní obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.
• Pokračovanie v obnove škôl a škôlok s prihliadnutím na zníženie ich energetickej náročnosti a s využitím ich 
 striech pre vlastnú fotovoltickú elektráreň mesta.
• Dokončenie výmeny verejného osvetlenia v celej mestskej časti Fončorda.
• Rekonštrukcie autobusových zastávok.
• Rozšírenie kamerového systému.
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Anna Marušková 
učiteľka, nezávislá kandidátka 

Práca s mládežou je mojím životným poslaním, preto neustále hľadám nové cesty 
ako zlepšiť pedagogickú prax v školách berúc do úvahy potreby a zručnosti, ktoré 
dnešná mladá generácia pre svoj budúci život potrebuje. Dlhodobo pracujem ako 
environmentalistka, mentorka a koordinátorka environmentálnych projektov. Po 
rokoch školskej praxe by som rada využila svoje skúsenosti v samospráve a upria-
mila pozornosť na koncepčné riešenie práce s mládežou a komunitou ľudí v Rad-
vani, ktorej osud nášho životného prostredia nie je ľahostajný. Pevne verím, že náš 
spoločný cieľ – Spolu meniť Banskú Bystricu k lepšiemu do bodky naplníme. 

Uplynulé roky boli neštandardné a náročné. Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profe- 
sionálneho 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, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem 
s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem vám šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu a v októb-
rových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o vašu dôveru.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VOLEBNÝ OBVOD – RADVAŇ: 

č. 6

Patrik Trnka 
riaditeľ Auly SZU, nezávislý kandidát 

Zdravý životný štýl, komunitná i športovo-metodická činnosť sú mojimi pracovný-
mi aj voľnočasovými aktivitami. Ako hokejový tréner odovzdávam svoje vedomos-
ti mladším generáciám a naše úspechy potvrdzujú, že aktívny komunitný život je 
správna cesta. Odhodlanie priniesť viac kultúry do Radvane som zúročil ako riadi-
teľ kultúrneho zariadenia AULA SZU. Verejnoprospešná práca sa však nezaobíde 
bez pevného zázemia, ktoré sme za posledné roky v našej Radvani s aktívnymi 
občanmi vytvorili.

č. 14

Katarína Štulajterová 
ekonómka, nezávislá kandidátka

Narodila som sa, vyrástla a celý svoj doterajší život prežila v Banskej Bystrici. Se-
dem rokov som pracovala v banke so zameraním na komunálnu klientelu a  jej 
financovanie, preto veľmi dobre poznám problémy, s ktorými sa obce a mestá po-
týkajú. Dvadsať rokov sa venujem ekonomike, účtovníctvu a daniam, preto by som 
chcela zúročiť svoje vedomosti a prax v terajšej ekonomickej a energetickej kríze. 
Hľadať najvhodnejšie riešenia na zachovanie štandardných služieb poskytovaných 
mestom bez výrazného zvyšovania poplatkov a daní a bez zadlžovania rozpočtu 
mesta. 

č. 12



• Pokračovanie v opravách chodníkov na základe požiadaviek občianskej rady a obyvateľov.
• V rámci projektu Zelené sídliská revitalizácia vnútrobloku Bernolákova – Radvanská.
• Komplexná revitalizácia Parku pri kaštieli Radvanských.
• Pokračovanie v obnove kaštieľa Radvanských.
• Výstavba cyklotrasy spájajúca Radvaň s centrom mesta, Fončordou a Kráľovou.
• Projekt obsahuje aj rekonštrukciu priľahlých chodníkov a výstavbu podchodu pre peších
 a cyklistov popod Kúpeľnú ulicu pri OD Tesco. 
• Výstavba cyklolávky ponad rýchlostnú cestu R1, ktorá prepojí Radvaň s rodinnou cestičkou v smere na Zvolen.
• Rozšírenie kamerového systému.
• Obnova a doplnenie detských ihrísk.
• Komplexná obnova Bernolákovej ulice a vytvorenie zelených parkovacích miest s doplnením vzrastlých stromov.
• Rekonštrukcia Poľnej ulice v smere do Malachova.
• Výstavba parkoviska na Poľnej ulici.
• Komplexná rekonštrukcia Materskej školy Radvanská 26.
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia s výmenou svietidiel za led úsporné svietidlá.
• Zavedenie parkovacej politiky, ktorá zvýhodní pri parkovaní obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.
• Rekonštrukcie autobusových zastávok.
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