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I. O MESTE BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ BYSTRICA je krajským mestom Banskobystrického kraja a okresným mestom okresu Banská Bystrica. Metropola stredného
slovenska sa rozprestiera v údolí rieky hron medzi Kremnickými, Starohorskými vrchmi a Poľanou v nadmorskej výške 362 m nad morom v rozlohe
103,37 km². K 31.12.2013 malo mesto Banská Bystrica 77 786 obyvateľov, čo je o 282 obyvateľov menej v porovnaní s minulým rokom.
Mesto Banská Bystrica vzniklo 01.01.1991 na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení. Mesto je samostatný samosprávny
územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá hospodári samostatne a s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Plní
samosprávnu funkciu, kde základnou úlohou je starostlivosť o všetranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov Banskej Bystrice
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II. VÝZNAMNÉ UDALOSTI
1255 - Povýšenie na mesto kráľom Belom IV.
1380 - Spoluzaloženie Zväzu stredoslovenských banských miest
1443 - Najstršie artikuly cechu mäsiarov
1495 - Založenie Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti s meďou
1526 - Ozbrojené povstanie baníkov
1577 - Založenie prvej tlačiarne K. Škultétym
1590 - Willenbergov najstarší pohľad na mesto
1605 - Obsadenie a vyplienenie hajdúchmi Štefana Bočkaja
1620 - Zvolenie Gabriela Betlena za uhorského kráľa
1655 - Začiatok tradície radvanského jarmoku
1725 - Prvá manufaktúra na súkno
1766 - Sídlo Zvolenskej stolice
1761 - Jeden z najväčších požiarov v Európe
1776 - Sídlo rímskokatolíckej diecézy
1785 - Vydanie mesačníka prvej slovenskej učenej spoločnosti
1820 - Stála mestská nemocnica
1829 - Otvorenie prvej detskej opatrovne
1841 - Otvorenie mestského divadla
1851 - Vyučovanie slovenčiny na rímskokatolíckom gymnáziu
1862 - Založenie židovskej obce
1889 - Založenie Mestského múzea
1890 - Zriadenie obchodnej a priemyselnej komory
1897 - Prvé oslavy prvého mája
1929 - Otvorenie Národného domu s divadlom
1944 - Centrum Slovenského národného povstania
1945 - Oslobodenie jednotkami sovietskej a rumunskej armády
1955 - Založenie Múzea Slovenského národného povstania
1957 - Otvorenie prírodného plážového kúpaliska
1958 - Dokončnie výstavby Štadióna SNP
1981 - Odovzdanie novej Nemocnice F.D. Roosevelta
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1992 - Zriadenie Univerzity Mateja Bela
1994 - Rekonštrukcia Námestia SNP
1997 - Zriadenie Akadémie umení
2005, 2006 - Rekonštrukcia mestského hradu Barbakan
2010 - Otvorenie zrekonštruovanej historickej Radnice na Námestí SNP
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III. POLITIKA KVALITY a VÍZIA MESTA
Základnými dokumentmi strategického plánovania Mesta Banská Bystrica, v ktorých je zakomponovaná vízia a poslanie, sú Rozvojový
program Mesta Banská Bystrica na roky 2008-2010-2014, ktorý definuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta v ekonomickej a sociálnej
oblasti vrátane kultúrnych aktivít a využitia kultúrno-historického potenciálu a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica
na roky 2007 – 2014 ako strednodobý strategický dokument, ktorý určuje smerovanie samosprávy definovaním konkrétnych aktivít a vízií a ich
rozpísaním do realizačných a horizontálnych cieľov.
Politika kvality Mesta Banská Bystrica definuje víziu a poslanie mesta.
Víziou mesta je budovať infraštruktúru v Banskej Bystrici tak, aby plnila v stredoslovenskom regióne úlohu nástupného centra cestovného ruchu,
centra školstva, kultúry, administratívy a podnikania.
Poslaním mesta je formovať Banskú Bystricu ako stredoslovenské metropolitné centrum, ktoré využíva svoje ľudské, materiálne, prírodné a
ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.
Pre dosiahnutie vízie a plnenie poslania uplatňuje Mesto Banská Bystrica v súlade s Politikou kvality nasledovné zásady:
•

otvorenosť, individuálny a profesionálny prístup voči občanom/klientom, dodávateľom a ostatným zainteresovaným stranám,

•

plnenie právnych a ostatných požiadaviek,

•

neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom,

•

dodržiavanie kvality služieb a produktov vyžaduje mesto aj od svojich partnerov,

•

zvýšenie záujmu a zapojenie občanov do riešenia vecí verejných,

•

zameranie sa na prevenciu ochrany životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality života v meste,

•
•

odborným vzdelávaním zamestnancov mesta sústavné zvyšovanie ich kvalifikácie.
Napĺňanie vízie, poslania a politiky mesta sa zabezpečuje prostredníctvom stanovených cieľov, čím sa zabezpečuje sústavné zlepšovanie
kvality služieb mesta a života obyvateľov a návštevníkov mesta.
Následne uvádzame víziu pre rozvoj Mesta, ktorá je obsahom PHSR:
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1. Vízia pre ekonomický rozvoj mesta Banská Bystrica
V Banskej Bystrici by mala byť o 30 rokov diverzifikovaná ekonomika, poskytujúca dostatok pracovných príležitostí pre všetky vrstvy
obyvateľov. Banská Bystrica by mala byť administratívnym centrom, centrom služieb, cestovného ruchu a podnikania.
Ekonomika mesta by sa mala opierať o tri piliere: trvalé a udržateľné využitie prírodného, historického a kultúrneho bohatstva,
informačné technológie a znalostnú ekonomiku, vhodnú infraštruktúru, dostupnosť a podnikateľské prostredie.

2. Vízia pre mesto Banská Bystrica v oblasti ľudských zdrojov
Predstavujeme si, že o 30 rokov bude Banská Bystrica lídrom regiónu stredné Pohronie v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a zdravotníctva.
Bude mestom, ktoré sa bude opierať o svoje tradície v týchto oblastiach a bude ďalej podporovať ich rozvoj. Dôležitým míľnikom, ku ktorému budeme
smerovať v našom spoločnom snažení, je rok 2013, kedy chceme z Banskej Bystrice vytvoriť Európske hlavné mesto kultúry v rámci projektu
Európske hlavné mestá kultúry vyhláseného Radou EÚ.
Banská Bystrica bude mestom, v ktorom občania budú mať pozitívny vzťah k dlhodobému rozvoju mesta, ku kultúrnemu dedičstvu a k veciam
verejným. Vzdelanie bude impulzom pre kultúru, zodpovednosť a zdravý životný štýl občanov mesta.
V Banskej Bystrici bude prúdiť dostatok potrebných a kvalitných informácií, ktoré budú obyvatelia aj inštitúcie využívať pre svoj rozvoj a pre
rozvoj mesta. Komunikácia samosprávy s občanmi bude pravidelná, včasná, transparentná a zrozumiteľná. Občania a mestská samospráva sa budú
vzájomne počúvať s vedomím, že len vzájomná spolupráca môže viesť k rozvoju mesta a je užitočná pre všetkých. Obyvatelia budú motivovaní k
aktívnej spoluúčasti na rozvoji mesta a samospráva bude toto ich právo rešpektovať. Každý obyvateľ bude mať príležitosť uplatniť sa a budú
vytvorené podmienky pre kvalitný život obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta, aby znova platilo známe historické heslo: Za živa v Bystrici, po smrti v
nebi.
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3. Vízia pre mesto Banská Bystrica v sociálnej oblasti
Predstavujeme si, že o 30 rokov budú mať občania Banskej Bystrice možnosť žiť kvalitný, slušný, dôstojný a bezpečný život.
Preto by Banská Bystrica mala byť mestom:
• atraktívnym pre život a čisté investície,
• bez technických a ľudských prekážok,
• so systémovou prácou pre rodinu,
• s dostupnými službami pre všetky skupiny obyvateľov,
• sociálne vyvážené, s infraštruktúrou pre duševnú, telesnú i sociálnu pohodu svojich
• občanov,
• s možnosťami pre zosúladenie rodinného a pracovného života pre mladé rodiny,
• s dostatočnou pozornosťou mládeži a deťom v oblasti voľného času, informácií a poradenstva,
• s vytváraním pracovných príležitostí pre znevýhodnených ľudí na trhu práce,
• s dobrými podmienkami pre kontakt a služby smerom k sociálne odkázaným,
• s uplatňovaním sociálnych inovácií pre marginalizované skupiny obyvateľov – dôchodcov, chorých, zdravotne postihnutých, nezamestnaných,
drogovo a inak závislých, menšiny, Rómov, ľudí v chudobe, neúplné rodiny a všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
Chceme prispieť k tomu, aby mesto vytváralo podmienky pre primerané systémové sieťovanie pomoci, realizovanej za spoluúčasti a aktívnej
spolupráce zainteresovaných občanov a partnerov.

4. Vízia mesta Banská Bystrica pre oblasť životného prostredia
a technickej infraštruktúry
Predstavujeme si, že o 30 rokov bude Banská Bystrica významnou súčasťou jedného z metropolitných centier Slovenska, vytvoreného v
priestore Zvolenskej kotliny, s ťažiskami v sídelných centrách Banská Bystrica a Zvolen. Banská Bystrica bude čisté, bezpečné, zelené, zdravé a
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štýlové mesto, v ktorom budú uplatňované princípy trvaloudržateľného rozvoja a využívané všetky možnosti, ktoré prináša moderná informačná
spoločnosť. Bude v nej vytvorené prostredie podporujúce zdravie jej obyvateľov s neustále sa zvyšujúcou kvalitou ich života.
Chceme zachovať to, čo je v Banskej Bystrici dobré a vytvoriť podmienky pre to, aby sa tu žilo a pracovalo lepšie ako dnes. Preto si želáme
toto:
Banská Bystrica bude čisté mesto. To znamená, že tu bude fungovať environmentálne priaznivá doprava, ulice budú čisté po celý rok, čistá
bude voda, ktorú budeme piť, čisté budú vodné toky v meste i okolí, vzduch, ktorý budeme dýchať. Budeme podporovať mechanizmy na
minimalizáciu vzniku odpadov, skvalitňovať systém oddeleného zberu zložiek komunálneho odpadu a hľadať možnosti pre ich využitie ako
druhotných surovín. Budeme chrániť zdroje čistých energií. Odstránime existujúce staré environmentálne záťaže.
Banská Bystrica bude zelené mesto. Budeme sa starať o zeleň v meste, existujúce plochy verejnej a ochrannej zelene budú zachované a
dostupné pre oddych, skvalitňovanie plôch verejnej zelene s príslušnou vybavenosťou bude naším cieľom. Budeme si vážiť zeleň, prírodu okolo nás
a budeme vedieť, ako ju máme chrániť. Prírodný potenciál krajiny bude využitý pre rozvoj cestovného ruchu v súlade s podmienkami ochrany prírody
a krajiny a jej ekologickej únosnosti.
Banská Bystrica bude bezpečné mesto. Bude tu bezpečné prostredie, bezpečná doprava.
Ľudia sa budú cítiť bezpečne, pretože bude fungovať systém ochrany, prevencie, aj výchovy k starostlivosti o prostredie. Slová vandalizmus a
kriminalita budú temer neznáme. Bude zabezpečená maximálna ochrana mesta pred povodňami.
Banská Bystrica bude zdravé mesto. Budú tu vytvorené lepšie podmienky na každodenný oddych občanov, zdravé pracovné prostredie,
bývanie a športové aktivity. Budú obmedzené
zdroje hlukového zaťaženia v meste a realizované opatrenia na ochranu obyvateľov proti hluku zo statických zdrojov aj automobilovej dopravy. Bude
vyriešená statická a dynamická doprava mesta vrátane podpory rozvoja nemotorovej dopravy. Budú vytvorené oddychové
zóny s dôrazom na funkčné zelené zóny i oddychové vodné plochy, ako aj podmienky pre vodnú turistiku a cykloturistiku.
Banská Bystrica bude mať svoj štýl. To znamená, že ju budeme formovať tak, aby sa stala originálnym kultúrno-spoločenským a
vzdelanostným centrom s charakteristickou atmosférou priaznivou pre rozvoj širokého spektra činností. Výstavba v meste bude racionálna, s úctou k
histórii mesta. Historické centrum bude najvýznamnejšou historickou, estetickou a krajinnou hodnotou v prepojení na okolité urbanizované aj prírodné
prostredie. Budú vytvorené podmienky na ochranu a zachovanie charakteristických čŕt krajiny a krajinný obraz mesta v súlade s Európskym
dohovorom o krajine. Pamiatky budú rekonštruované
ochraňované. Mesto bude oživené drobnou architektúrou, so zachovaním a prezentovaním technických pamiatok. Hlavnou ambíciou vedenia mesta
bude historické heslo: Za živa v Bystrici, po smrti v nebi.
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IV. DIANIE v MESTE BANSKÁ BYSTRICA v ROKU 2013
V tejto kapitole opisujeme dianie v meste s rozdelením do jednotlivých tematických okruhov, ktorými sú cestovný ruch, životné prostredie,
zamestnanosť, kultúra a do pozornosti dávame dva najväčšie projekty, na ktorých sa počas roka pracovalo v oblasti školstva a v sociálnej oblasti..

1. CESTOVNÝ RUCH
V rámci Mesta Banská Bystrica zastrešuje kvalitný a rýchly prísun informácií pre návštevníkov mesta Informačné centrum. Môže sa
konštatovať, že v porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný mierny nárast návštevnosti hlavne ruských turistov. Činnosť subjektov, ktoré participujú
na rozvoji cestovného ruchu v Mesta Banská Bystrica, konkrétne Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a spoločnosť VISIT
Banská Bystrica, je predpokladom pozitívneho dopadu na počet návštevníkov v Meste Banská Bystrica.
Počet klientov, ktorí využili sprievodcovské služby Informačného centra prevýšil plánovanú hodnotu. Je predpoklad, že tento nárast nastal
v dôsledku rozšírenia ponuky sprievodcovských služieb Informačného centra, tiež aktívneho zapojenia Informačného centra v rámci celosvetových
podujatí ako sú Svetový deň sprievodcov CR, Svetový deň CR, kde bola zaznamenaná vysoká návštevnosť klientov. Zároveň sa zvýšil počet klientov,
ktorí využívajú pravidelný mesačný produkt IC – Potulky mestom.
Okrem uvedeného sa už po desiatykrát sa Informačné centrum mesta Banská Bystrica pripojilo k oslavám Svetového dňa sprievodcov
cestovného ruchu. Oproti minulému roku narástol záujem o podujatie až trojnásobne.
Banská Bystrica je stále viac dostupná pre zahraničných hostí. Vedenie mesta vníma rozvoj cestovného ruchu ako prioritu a neustále sa snaží
zlepšiť podmienky pre zahraničných turistov. Propagačné materiály Stopy v histórii, Leto v Banskej Bystrici a Zima v Banskej Bystrici sú k
dispozícii zahraničným turistom už v štyroch ďalších jazykoch.
Ruské, francúzske, maďarské a poľské mutácie propagačných materiálov sú popri slovenských, anglických a nemeckých dostupné vo všetkých
atrakciách, kultúrnych a historických pamiatkach mesta Banská Bystrica, v informačnom centre, ako aj na internetovej stránke mesta Banská Bystrica
a na stránke Visitu.
V neposlednom rade bol skvelou reklamou pre naše mesto príchod Stanley Cupu na Námestie SNP. Najznámejšiu hokejovú trofej na svete
s Michalom Hanzušom privítalo na námestí približne osemtisíc ľudí.
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2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Poriadku v mestskej časti Sásová prispelo otvorenie cvičiska pre psov. Majitelia psov môžu so svojimi domácimi miláčikmi využívať nový
areál, ktorý pribudol na Tatranskej ulici v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov. Pre mesto ide o pilotný prvý projekt takéhoto cvičiska a v
prípade, že sa osvedčí, môžu podobné areály pribudnúť aj v ďalších častiach mesta.

Banská Bystrica už pozná budúci vizuál prvého cyklostanovišťa, ktoré má vzniknúť v lokalite Hušták v bezprostrednej blízkosti historického
centra mesta. Odborná porota, s prihliadnutím na hlasovanie verejnosti, vybrala z celkovo siedmich návrhov projekt od autorského kolektívu Ing.
arch. Ján Jakubčík, Akad. soch. Ján Leško, Ing. arch. Martin Skalický, ktorý v súťaži niesol poradové číslo dva.

Po úspechu otváracieho ročníka súťaže Do práce na bicykli v roku 2012 pokračovali aktivisti z Občianskej Cykloiniciatívy Banská Bystrica
(OCIBB) spolu s mestom Banská Bystrica v tomto projekte aj naďalej. Súťaži v minulom roku predchádzal akt slávnostného odovzdania dokumentu
Generel nemotorovej dopravy, ktorý si od zástupcov cykloiniciatívy prevzal primátor mesta.
Cieľom tejto akcie je podporovať myšlienku rozvoja nemotorovej dopravy a pripomenúť, že alternatívou k individuálnemu motorizmu je bicykel,
ako vhodný dopravný prostriedok pre pohyb v meste.
V priestoroch areálu Múzea SNP prebehlo slávnostné vyhodnotenie projektov „Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici“ a
„Nemotorová doprava, jej význam pre mesto a jeho obyvateľov“. Projekty vychádzajúce z Generelu nemotorovej dopravy uskutočnilo mesto v
spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou (OCI BB) a podporným programom SPP.
S príchodom letnej sezóny 2013 mali banskobystrickí cyklisti možnosť opäť tešiť na cyklobus, ktorý počas víkendov a dní pracovného pokoja
premával z Banskej Bystrice do okolia, kde sa nachádza viac ako 240 km vyznačených cyklotrás. Nadšenci cykloturistiky využívali tento spôsob
dopravy využiť od ôsmeho júna do začiatku októbra.
Financovanie prevádzky Cyklobusov je tento rok dotované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a Banskobystrickým
samosprávnym krajom. Dve tretiny nákladov hradí OOCR Stredné Slovensko, ktorého akcionármi a členmi sú, okrem iných, mesto Banská Bystrica,
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mesto Zvolen a mesto Sliač.
Správca mestskej zelene, Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica (ZAaRES), koordinoval v roku 2013 výsadbu nových
stromov na Povstaleckej ulici v mestskej časti Podlavice. V Podlaviciach pribudlo desať nových stromov, z toho sedem Jedlí srienistých (Abies
concolor) a tri Platany javorolisté (Platanus acerifolia). Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica v spolupráci s oddelením životného
prostredia Mesta Banská Bystrica zabezpečili potrebný technický materiál a vytipovali lokalitu, kde sa výsadba uskutočnila. Stromy venovala mestu
spoločnosť Bayer, ktorá tento rok oslavuje 150. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo vysadiť na Slovensku 150
stromov, pričom nezabudli ani na Banskú Bystricu.
Z lokality pri starom lome na Urpíne odstránili pracovníci verejnoprospešných prác MsÚ v Banskej Bystrici 70 vriec komunálneho
odpadu. Podnet od obyvateľov mesta Banská Bystrica prijali zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
MsÚ. Po následnom šetrení bolo zistené, že ide o komunálny odpad, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou vyzbieraný a navrecovaný priamo v
danej lokalite v rámci akcie dočisťovania priestoru po ľuďoch bez domova, ktorí kedysi obývali lom a jeho okolie. Vrecia s odpadom však zostali ležať
na mieste a vytvárali nelegálnu skládku.
V boji proti dopravným zápcham pomohol nový projekt, ktorý bol v Banskej Bystrici oficiálne spustený 9. septembra 2013. Projekt
GreenRiders je online a mobilná služba zdieľania jazdy autom zadarmo. Výrazne napomáhal znižovať individuálny motorizmus v meste, a tým
šetriť životné prostredie aj vynaložené finančné prostriedky. Mesto Banská Bystrica sa stalo partnerom projektu GreenRiders, pretože nápad zdieľať
jazdu s iným človekom je originálne a najmä praktické riešenie veľkého počtu aut v uliciach mesta. GreenRiders si rýchlo nachádza svojich fanúšikov
a každý deň stúpa počet zdieľaných jázd. V Bratislave, kde bol GreenRiders do prevádzky spustený vo februári 2013, je registrovaných už približne
1 700 užívateľov.

V priebehu roka 2013 sa v Šalkovej vysadilo 80 javorov, ktoré vysadilo mesto Banská Bystrica v spolupráci so správcom zelene,
Záhradníckymi a rekreačnými službami mesta. Drevina javor tatársky (Acer tataricum) sa vysádza najmä v zeleni mesta alebo v okrasných
záhradách.
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3. ZAMESTNANOSŤ
Štyridsať dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi je už ôsmy mesiac zamestnaných v rámci
pilotného projektu Od dávok k platenej práci, ktorý realizuje mesto Banská Bystrica v súčinnosti s partnermi projektu Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Krajskou rozvojovou agentúrou Banská Bystrica a Centrom vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica.
Cieľom projektu je riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom medzitrhu práce, ako systémového nástroja pracovnej integrácie dlhodobo
nezamestnaných, poberateľov DvHN. Ide o dočasne podporované zamestnávanie tejto cieľovej skupiny spojené s aktivitami zameranými na
zvyšovanie ich zamestnateľnosti.
Ešte v roku 2011 sa Banská Bystrica pridala k iniciatíve rakúskeho mesta Graz, začať s pestovaním cesnaku. A navyše, vytvoriť pritom
pracovné miesta pre skupiny ľudí, ktoré si ich hľadajú len ťažko, konkrétne Rómov. Projekt Bioknoblauch Romanes je len jednou z aktivít mesta v
sociálnej oblasti podporujúcich pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných. V priebehu roka 2013 sa stretli aj zástupkyňa Európskej komisie a
členovia Monitorovacieho výboru Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici s
primátorom mesta, projektovým tímom, partnermi projektu a zamestnávateľmi ohľadom národného projektu Od dávok k platenej práci.
V budove Radnice sa v máji 2013 konali pracovné raňajky so zástupcami ukrajinských firiem. Banskobystrická regionálna komora SOPK
v spolupráci s mestom Banská Bystrica pripravili toto stretnutie, aby pritiahli do banskobystrického regiónu nových investorov a ponúkli im
možnosť nadviazať obchodné kontakty so slovenskými firmami. Po úvodnom privítaní a príhovoroch primátora, riaditeľky Banskobystrickej
regionálnej komory SOPK, zástupcu Sumskej obchodnej a priemyselnej komory a zástupkyne Nikolajevskej obchodnej a priemyselnej komory,
podpísali všetky strany dohodu o vzájomnej spolupráci. Na pracovných raňajkách sa stretli zástupcovia mesta Banská Bystrica, zástupcovia
obchodných komôr s ukrajinským a slovenskými podnikateľmi, aby nadviazali nové obchodné styky a pomohli v rozvoji slovensko-ukrajinských
obchodných vzťahov.
V roku 2013 zástupcom miestnych podnikateľov, poslancom a zástupcom spoločností podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu
predstavený projekt plánovaného akvaparku s pracovným názvom „Bystrické more“. Vedenie mesta sa aj takýmto spôsobom snažilo osloviť
miestnych podnikateľov, ktorí by mohli mať záujem vybudovať v meste pod Urpínom celoročnú vodnú atrakciu. Jej prepojenie s lyžiarskymi
strediskami v okolí by podľa slov prednostu MsÚ bolo pre mesto a rozvoj cestovného ruchu kľúčové. Medzi nesporné výhody by patrili aj väčšie
finančné prostriedky v rozpočte mesta za dane z ubytovania, revitalizácia existujúceho kúpaliska, podpora stavebníctva v regióne a nové pracovné
miesta. Podľa odhadov by mohlo byť vytvorených približne 120 nových pracovných miest a s prílivom turistov by sa zvýšil aj zisk poskytovateľov
služieb na území mesta.
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Viceprimátorka mesta Banská Bystrica sa zúčastnila na tlačovej konferencii, ktorú organizovala spoločnosť Pantheon Technologies pri
príležitosti otvorenia novej pobočky v Banskej Bystrici. Predstavitelia spoločnosti Pantheon Technologies v zastúpení výkonného riaditeľa Tomáša
Janča, finančnej riaditeľky Janky Švorcovej, projektového manažéra Júliusa Minku a technického riaditeľa Róberta Vargu, predstavili svoju
spoločnosť, jej produkty a služby, ktoré poskytuje. Prítomným predstavili aj svoj plán zamestnať do konca roka v Banskej Bystrici 40
vysokošpecializovaných odborníkov. Banskú Bystricu si, podľa slov výkonného riaditeľa Tomáša Janča, vybrali pre jej vhodnú polohu, potenciál v
získavaní kvalifikovanej pracovnej sily a kvôli vysokej nezamestnanosti v tomto regióne.
Primátor mesta prijal v októbri 2013 zástupcov Rozvojovej agentúry Piceno promozione a Obchodnej komory Ascoli Piceno z mesta
Ascoli Piceno, ktoré je partnerským mestom Banskej Bystrice od roku 1998. Na stretnutí diskutovali o potrebe diverzifikácie podnikateľského
prostredia a posilnení postavenia malých a stredných podnikov v regióne. Cieľom obchodnej misie bolo zmapovanie možností ekonomickej
spolupráce a vytvorenie siete kontaktov medzi talianskymi a slovenskými subjektmi. Témou stretnutia sa stal aj cestovný ruch. Zástupcovia
oboch miest vyjadrili záujem o spoluprácu na tomto poli prostredníctvom informačných, gastronomických a kultúrnych podujatí.
Podnikateľské subjekty mesta Banská Bystrica využili koncom novembra jedinečnú príležitosť predstaviť sa vo fínskom meste Jyväskylä, a to
prostredníctvom obchodnej misie organizovanej regionálnou kanceláriou SARIO a SOPK. Obchodnej misie sa zúčastnil aj primátor mesta Banská
Bystrica Peter Gogola, ktorý predstavil priemyselný park v Šalkovej. Cieľom obchodnej misie bolo zintenzívnenie slovensko-fínskej spolupráce
v oblasti investícií, obchodu, vzdelávania, športu a manažmentu samosprávy. Primátor mesta Pvystúpil 21. novembra na obchodno-investičnom
seminári v spoločných priestoroch Fínskej obchodnej komory a Regionálnej rozvojovej agentúry (JYKES) s prezentáciou Priemyselného parku
Banská Bystrica – Šalková. V prezentácii sa zameral najmä na dôvody, prečo investovať v našom priemyselnom parku. Spomenul najmä jeho
výhodnú polohu, rozvinutú infraštruktúru, tradíciu a kvalitný personálny potenciál.
Predvianočnú Banskú Bystricu navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, J.E. Weifang Pan. Jednou z priorít čínskeho veľvyslanca je
podpora ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a Čínou. Zaujímal sa najmä o konkrétne projekty a možnosti vstupu čínskych
podnikateľov na náš trh. Vo vzájomnom rozhovore s primátorom mesta sa zamerali na možnosti investovania v Banskej Bystrici s dôrazom na
priemyselný park a potenciál mesta v cestovnom ruchu. Konkrétnou aktivitou na podporu ekonomických aktivít a možností investovania v kraji by
mala byť obchodná misia na pôde Radnice s cieľom prezentovania našich podnikateľov a projektov.
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4. KULTÚRA
Centrum nezávislej kultúry – Záhrada stalo dejiskom slávnostného podujatia, v rámci ktorého si množstvo osobností prišlo uctiť spomienku na
slovenského politika a zakladateľa Ústavu pamäti národa, Jána Langoša. Podujatie s názvom „Odkrývanie odkrývania“ vo svojom hlavnom bode
prinieslo odhalenie pamätníka venovanému odkazu Jána Langoša.
Vďaka jedinečnej dobovej rekonštrukcii návštevy synov Márie Terézie, ktorá mala v roku 1764 za cieľ zmapovať a skontrolovať stav baníctva v
Hornom Uhorsku, zažili obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice v sobotu 27. 7. 2013 nefalšovaný návrat do minulosti.
Mesto Banská Bystrica, PKO BB, Banskobystrický banícky cech, Starohorský banícky cech „Richtergrund“ a Špaňodolinské banícke bratstvo“
Herrengrund“ v združení zorganizovali podujatie „Cisárska vizitácia“, ktoré pripomína a akcentuje význam Banskej Bystrice ako mesta s bohatou
banskou históriou. Cieľom nultého ročníka Cisárskej vizitácia baníctva bolo upozorniť širokú verejnosť na tento dôležitý moment v histórii mesta
Banská Bystrica. Len tri roky po veľkom požiari v roku 1761 dokázali obyvatelia mesta prijať a pohostiť významnú návštevu z Viedne. Tento rok sme
si pripomenuli 249. výročie príchodu synov Márie Terézie, Jozefa II. a Leopolda II.
Prezident Rumunska Traian Băsescu a predseda Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Naryškin v auguste 2013
slávnostne odhalili pamätné tabule osloboditeľom mesta Banská Bystrica, ktoré boli inštalované na priečelie historickej Radnice.
Významní predstavitelia oboch krajín sa zúčastnili na oslavách 69. výročia Slovenského národného povstania v areáli Pamätníka SNP. Pred
historickou Radnicou potom slávnostne odhalili pamätné tabule venované ich vojakom.

5. PROJEKTY v ŠKOLSTVE a v SOCIÁLNEJ OBLASTI
Do pozornosti dávame dva ekonomicke najväčšie projekty:
Nezanedbateľným prínosom pre školopovinné deti v meste je aj zrekonštrukovanie školy na Moskovskej ulici vďaka úspešnému projektu
„Zvyšovanie energetickej efektívnosti ZŠ Moskovská“.
V priebehu roka 2013 Mesto aj naďalej pokračovalo v prácach na europrojekte „Komunitné multifunkčné centrum – KOMUCE, Banská
Bystrica“, ktorý je zameraný na oblasť sociálnej starostlivosti.
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V. ORGÁNY MESTA
Primátor Mesta
Mgr. Peter Gogola
Viceprimátorka
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, Csc.
Mestské zastupiteľstvo
Volebný obvod č. 1: Centrum mesta
Ing. Pavol Katreniak
Mgr. Art. Viera Dubačová
Ing. Ján Šabo
MUDr. Marián Hlaváč
Volebný obvod č. 2: Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo
PhDr. Ľubica Laššáková
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, Csc.
MUDr. Peter Bielik, PhD.
Volebný obvod č. 3: Senica, Šalková, Majer, Uhlisko
Jaroslav Kuracina
PhDr. Marcel Pecník
Volebný obvod č. 4: Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj, Pršianska terasa
Milan Smädo
Ing. Igor Kašper
Volebný obvod č. 5: Radvaň
PaedDr. Ján Chladný
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Ing. Arch. Ľudmila Priehodová
Mgr. Marta Gajdošíková
Volebný obvood č. 6: Fončorda
RNDr. Ladislav Topoľský
Daniel Karas
MUDr. Peter Mečiar
MUDr. Peter Hudec
MUDr. Martin Švec
Ing. Lucia Skokanová
MUDr. Ladislav Slobodník
MUDr. Pavol Legíň
Volebný obvod č. 7: Sásová, Rudlová
Mgr. Jakub Gajdošík
Pavol Bielik
Mgr. Vladimír Pirošík
Ing. Milan Lichý
Vlastimil Plavucha
Ing. Milan Škantár
Ing. Tomáš Novanský
Bc. Andrej Refka
Ing. Martin Turčan
Mestská rada
Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské
zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje
MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje Rokovací
poriadok MsZ. V zmysle zákona 211/2000 Z. z. Mesto sprístupňuje Prehľad o účasti členov Mestskej rady na jej zasadnutiach.
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Členovia mestskej rady:
1. Bc. Jakub Gajdošík
2. RNDr. Ladislav Topoľský
3. PhDr. Ľubica Laššáková
4. Milan Smädo
5. Ing. Mgr. Pavol Katreniak
6. Doc. RNDr. Katarína Čižmárová,CSc.
7. Ing. Martin Turčan
8. MUDr. Ladislav Slobodník
Komisie mestského zastupiteľstva
•

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť

•

Komisia MsZ pre územný rozvoj

•

Komisia MsZ pre rozvoj mestských častí

•

Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

•

Komisia MsZ pre školstvo a šport

•

Komisia MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

•

Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

•

Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ

•

Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

•

Komisia MsZ pre životné prostredie a odpady
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VI. VEDENIE MESTA
Prednosta MsÚ Mgr. Miroslav Rybár riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým
zabezpečením jeho činnosti. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Prednosta je
oprávnený vykonávať pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia primátorom . V rámci organizačnej štruktúry MsÚ sú
priamo podriadenými zamestnancami prednostu MsÚ vedúci odborov a oddelení. V zmysle Štatútu Mesta Banská Bystrica prednosta vedie a
organizuje prácu mestského úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu, podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo
zasadnutí mestského zastupiteľstva, zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Vedúci odborov MsÚ:
Ekonomický odbor: Ing. Beata Farkašová
Stavebný odbor: Ing. Stanislav Ferianc
Odbor sociálnych vecí: Ing. Mária Filipová
Odbor propagácie: Mgr. Karin Graciasová Šikulová
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VII. ŠTRUKTÚRA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
V priebehu roka 2013 Mesto Banská Bystrica zamestnávalo 853 zamestnancov, z čoho muži obsadili 152 pracovných miest (17,82 %) a ženy
obsadili 701 pracovných miest (82,18 %). Na mestskom úrade bolo zamestnaných 218 zamestnancov, z toho 67 mužov (30,73 %) a 151 žien (69,27
%).
Tabuľka č. 1 a graf č. 1: Štruktúra podľa pohlavia
MsÚ
Mestská polícia
RSZS
Školstvo
Spolu
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Okrem zamestnancov Mestského úradu Mesto Banská Bystrica zamestnáva aj zamestnancov sociálnych zariadení, mestských policajtov a
zamestnancov školských zariadení.
Tabuľka č. 2 a graf č.2: Vzdelanostná šturktúra k 31.12.2013
Názov pracoviska
MsÚ
Mestská polícia
RSZS
Školstvo
Spolu

Základné Stredné
2
0
20
25
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10
1
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151
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Uvedený graf znázorňuje vzdelanostnú štruktúru zamestnancov Mesta Banská Bystrica. Mesto, podobne, ako to bolo v roku 2012
zamestnávalo aj v roku 2013 dvoch zamestnancov z vysokoškolským vzdelaním III. stupňa. 27,43 % z celkového počtu zamestnancov tvoria
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Najviac zamestnancov, a to až 46,78 % má úplné stredné vzdelanie. So stredným vzdelaním
pracuje v Meste Banská Bystrica 17,70 % zamestnancov. Najmenej zamestnancov, len 5,51 % z celkového počtu 853 zamestnancov sú pracovníci
so základným vzdelaním.
Tabuľka č. 3 a graf č. 3:Veková štruktúra k 31.12.2013

MsÚ
Mestská polícia
RSZS
Školstvo
Spolu

20–30
16
10
10
27
47

31-40
37
21
32
45
98

41-50

51-60
94
11
90
156
257

58
27
56
120
203

nad 60
13
1
9
20
30

Spolu
218
70
197
368
853

Školstvo

Sociálne zariadenia

nad 60
51 - 60
41 - 50
31 - 40
20 - 30

Mestská polícia

Mestský úrad

0

50

100

150

200

22

250

300

350

400

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA BANSKÁ BYSTRICA za rok 2013
Mesto Banská Bystrica zamestnáva až 257 zamestnancov (30,13 %, ktorí sa nachádzajú medzi 51 – 60 rokom života. Nad 60 rokov má 30
pracovníkov (3,52 %). Druhú najväčšiu skupinu, až 203 ľudí (23,80 %), tvoria 41 – 50 roční zamestnanci. Medzi 31 – 40 rokom života sa nachádza 98
zamestnancov, čo je 11,49 %. Druhú najmenšiu skupinu zamestnancov tvoria pracovníci vo veku 21 – 30 rokov, a to v počte 47 (5,51 %).

VIII. PARTICIPÁCIA OBYVATEĽOV MESTA
Mesto Banská Bystrica po Bratislave a Ružomberku vytvorilo priestor na tvorbu tzv. participatívneho rozpočtu. Týmto krokom orgány mesta
umožnili obyvateľom mesta spolurozhodovať na spôsobe využitia určitej časti verejných financií v mestskom rozpočte. Bol vytvorený Štatút
participatívneho rozpočtu, ktorý zahájil spoluprácu medzi aktívnymi spoluobčanmi a úradníkmi Mestského úradu za cieľom realizácie projektov, o
ktorých úspechu budú v nasledujúcich rokoch rozhodovať občania Banskej Bystrice. Viac informácií je uvedených na webovej stránke
https://utopia.sk/liferay/web/banska-bystrica/domov.
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