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príhovor primátora
Moji milí skôr narodení Banskobystričania!

Maliar a sochár Michelangelo mal už takmer 
90 rokov, keď vytvoril niektoré zo svojich ma-
jstrovských diel. Johann Wolfgang Goethe napísal 
Fausta vo veku 82 rokov. O rok menej mal Ben-
jamin Franklin, keď pomáhal pri zostavovaní 
americkej ústavy. Antický Sokrates zverejnil svoju 
filozofiu v sedemdesiatke. Hudobný skladateľ 
Ludwig van Beethoven skomponoval svoje sk-
vostné  diela na sklonku života, keď už bol úplne 
hluchý. Z toho krátkeho historického exkurzu 

vyplýva, ako dokáže vek hodnotu osobnosti  znásobiť. Symbolických šesť, sedem 
či viac krížikov na pleciach znamená starobu, ale znamená aj múdrosť, životné 
skúsenosti a rozvahu. 
 Som preto veľmi rád, že mesto Banská Bystrica pamätá na svojich se-
niorov a počas mesiaca úcty k starším pripravuje pre nich množstvo podujatí, 
aktivít a programov. Verím, že každý z vás, milí seniori, si v bohatej ponuke nájde 
to svoje. Ak vám to ešte kondícia dovolí, nevynechajte deň športu, ak ste skôr 
tvorivý typ, určite oceníte školu remesiel. Zaujímavou sa zdá byť prechádzka po 
Badínskom pralese spojená so Svätou omšou v Kňazskom seminári sv. Františka 
Xaverského, ale aj stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva.  
 Milé dámy, ctení páni. Pozývam Vás na Akadémiu európskeho seniora, 
ktorá oslavuje v tomto roku malé jubileum, má symbolických desať rokov. Želám 
vám, našim tvorivým, aktívnym a nasledovaniahodným banskobystrickým se-
niorom, aby ste prežili krásne chvíle počas programov, ktoré sme pre vás s láskou 
pripravili. Všetkým vám z celého srdca prajem pevné zdravie, mnoho elánu a sily 
učiť nás, mladších, umeniu žiť. Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás a pre Banskú 
Bystricu doteraz urobili. 

Všetko najlepšie praje

Peter Gogola
primátor mesta Banská Bystrica
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Editoriál
Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2050 z dielne Štatistického úradu SR uvádzajú, že: 
„očakávaný demografický vývoj prinesie so sebou mnoho závažných zmien. Spoločnosť sa 
musí pripraviť na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, integráciu väčšieho množstva 
cudzincov (často z kultúrne veľmi rozdielnych pomerov), zvýšené napätie v medzigeneračných 
vzťahoch.“ Starnutie je nepochybne veľmi náročné pre celú spoločnosť a pre všetky generácie, 
ale je aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity. Mesto Banská Bystrica uvedomujúc si tieto 
skutočnosti sa snaží dlhodobo vytvárať podmienky pre aktívne starnutie s cieľom zvýšiť kval-
itu života skôr narodených Banskobystričanov. Aktívne starnutie umožňuje ľuďom realizovať 
svoj potenciál telesnej, spoločenskej a duševnej pohody počas celého života a zapájať sa do 
spoločnosti. 
 Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz 
povedali milé slovo. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína sa 
jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy. 
Človek sa ocitne v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Samospráva v Banskej 
Bystrici sa riadi myšlienkou, že stupeň úcty k starobe udáva stupeň ušľachtilosti a pravej cesty 
u všetkých národov a kultúr. Dôkazom toho je aj tradičná séria podujatí v mesiaci október, 
ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším. Posledné roky sa séria kultúrnych, športových, 
spoločenských , a edukatívnych podujatí koná pod názvom Akadémia európskeho seniora. 
 Tento ročník ponúka pestrú škálu 19 podujatí od športovej olympiády, získavania 
remeselných zručností, historických exkurzov a kultúrnych podujatí. Aj tento rok sme do 
zoznamu aktivít po úspešnom uvedení Senior Day 2010 zaradili prehliadku a prezentáciu umu 
a zručnosti našich seniorov, ktorá sa uskutoční v priestoroch radnice. O tom, že seniori sa živo 
zaujímajú a zapájajú do kreovania politík v meste svedčí aj každoročný záujem o stretnutie 
s poslancami MsZ, kde v prvom roku tohto volebného obdobia budú mať príležitosť 
diskutovať s poslancami o tom, ako plnia volebné sľuby. Európsky rozmer ponúkne medz-
inárodná odborná konferencia, ktorej referáty sa nám budú snažiť ponúknuť pohľady o vývoji 
v Európe v najbližších 10 rokoch. Priestor pre aktívnejšie zapájanie sa do života a  stretávanie 
sa s rôznymi skupinami pripravuje mesto Banská Bystrica prostredníctvom komunitných 
centier.  
 Zvyšujúcemu sa počtu seniorov sa venuje pozornosť, čo dokumentuje aj poradný 
orgán primátora  – Rada seniorov, ktorý svojimi radami, námetmi a skúsenosťami môže 
vplývať na život a dianie v meste. Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívne-
ho starnutia a solidarity medzi generáciami.
 Veríme, že Akadémia európskeho seniora 2011 prinesie pre Vás Banskobystrickí 
seniori veľa podnetov, zábavy a inšpirácií aj do budúceho roku, v ktorom bude pozornosť za-
meraná práve na aktívne starnutie. V jednom z citátov K. Světlej sa uvádza, že „To,čo spôsobuje 
starnutie nie je vek, ale opustenie ideálov“ a zo skúseností so seniormi v Banskej Bystrici 
môžem konštatovať, že banskobystrickí seniori sú plní ideálov.

Banská Bystrica, september 2011

Mária Filipová
námestník pre služby

Mestský úrad
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Slávnostné  otvorenie  AES 2011
termín: 3. 10. 2011 (pondelok) 
miesto konania: Radnica – Cikkerova sieň, Námestie SNP 1
čas konania: 13,00 – 14,30 hod. 

program:  otvorenie AES 2011 za účasti primátora Mesta BB
  Dámske komorné trio

dĺžka predstavenia: 50 min.
kapacita: cca 120 osôb 

bližšie informácie poskytne:  
garant Beáta Styková, Mgr. Andrea Šalátová

kontakty: 
048/4330 730    B. Styková, bstyková@misbb.sk
048/4330 777   Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk
                 
Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u Mgr. Andrey Šalátovej  
v termíne do 28. 9. 2011.  

Na slávnostnom otvorení  budú účastníkom AES odovzdané podrobné 
informácie o programe a jeho organizačnom zabezpečení.
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Deň športu  -  olympiáda seniorov
termín: 5. 10. 2011 (streda)  
miesto konania: športový areál - Základná škola, Golianova ul. (Uhlisko)
čas konania: 9,00 – 13,00 hod. 

program: 
8,00 - 9,00 hod.   prezentácia účastníkov 
9,15 hod.   otvorenie podujatia (účasť primátora)
9,00 – 12,00 hod.  súťažné disciplíny (kolky, šípky, hod na cieľ, beh na 40m)
kategórie:   ženy vek do 70 rokov,  vek nad 70 rokov 
   muži  vek do 70 rokov, vek nad 70 rokov      
12,15 – 13,00 hod. vyhlásenie výsledkov, tombola, občerstvenie 
13,00 hod.   ukončenie  
14,00 – 15,30 hod. bezplatné hodinové vstupy na krytú plaváreň 
   na Štiavničkách (posledný vstup o 15,30 hod.)
                      
Záujemcovia o účasť na Olympiáde seniorov sa môžu nahlasovať prostredníc-
tvom denných centier prípadne u garanta Mgr. Zuzany Barinovej v termíne do: 
28. 9. 2011. Ostatní záujemcovia sa prihlásia priamo na prezentácii 5. 10. 2011 
bližšie informácie poskytne: Mgr. Zuzana Barinová, Dana Cibuľková

kontakty:  
048/4330 736   Z. Barinová, barinova@misbb.sk
048/4330 523  D. Cibuľková, cibulkova@misbb.sk
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Škola remesiel pre seniorov / 
modelovanie výrobkov
pod vedením lektorov z SoS – p. Slivková, p. Stollmann
termín:  7. 10. 2011  (piatok) / 24. 10. 2011 (pondelok)  
   10. 10. 2011 (pondelok) / 28. 10. 2011 (piatok)
miesto konania: KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica
kapacita: max. 10 osôb / skupina (celkom 40 osôb)

program:
I. SkupInA:   7. 10. 2011 od 9,00 - 11,00 hod. 
   garant – A. Šalátová
II. SkupInA:   7. 10. 2011 od 13,00 - 15,00 hod.    
   garant – A. Šalátová
III. SkupInA:   10. 10. 2011 od 9,00 – 11,00 hod.      
   garant – Z. Karlovská
IV. SkupInA:   10. 10. 2011 od 13,00 – 15,00 hod.    
   garant – Z. Karlovská
   program: modelovanie z hliny

I. SkupInA:   24. 10. 2011 od 9,00 - 11,00 hod.        
   garant – A. Šalátová
II. SkupInA:   24. 10. 2011 od 13,00 - 15,00 hod.     
   garant – A. Šalátová
III. SkupInA:   28. 10. 2011 od 9,00 – 11,00 hod.       
   garant – Z. Karlovská
IV. SkupInA:   28. 10. 2011 od 13,00 – 15,00 hod.     
   garant – Z. Karlovská
   program: glazovanie výrobkov

Pozn.: Každý účastník obdrží vlastnoručne vyrobený výrobok ako darček.
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Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie poskytnú: garanti Mgr. Šalátová, Karlovská  

kontakty:  
048/4330 777   Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk
048/4330 734   Karlovská, karlovska@misbb.sk

rozprávanie o praetóriu
termín: 11. 10. 2011 (utorok)
miesto konania:  Štátna galéria, Nám. Š. Moyzesa v Banskej  Bystrici  
kapacita: 30 osôb / vstup  

čas konania: 
prVý VStup:   10,00 hod.  
Druhý VStup:  14,00 hod. 

program: prehliadka, rozprávanie o renesančnej radnici - Praetória
Prednáška Mgr. Jozefa Ďuriančíka o vývoji a funkciách Praetórie priamo 
v autentických priestoroch renesančnej radnice na Námestí Š. Moyzesa. 

trvanie: cca 60 min. / jeden vstup  
                
Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie  poskytne:  Mgr. Andrea Šalátová

kontakty:  
048/4330 777  Mgr. A. Šalátová, salatova@misbb.sk
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komunitné centrá, vízia a skutočnosť
termín: 12. 10. 2011 (streda)
miesto konania: Komunitné centrum, Rudohorská 33, Banská Bystrica
kapacita: cca10 ľudí / skupina (celkom 40 osôb)

čas konania: 
I. SkupInA:  9,00 – 10,00 hod.
II. SkupInA:  11,00 - 12,00 hod.
III. SkupInA:  13,00 –14,00 hod.
IV. SkupInA:  14,30 – 15,30 hod.

Príďte sa pozrieť na prezentáciu nového Komunitného centra v Sásovej, 
oboznámiť sa s jeho víziami. Pri prezentácii Komunitného centra Vás bude 
sprevádzať garant - pani Jana Miková.

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie poskytne:  Mgr. Andrea Šalátová
 
kontakty :          
tel. 048/433 07 77  Mgr. A. Šalátová, salatova@misbb.sk

tréning pamäte pre seniorov
termín : 14. 10. 2011 (piatok ) 
miesto konania:  SSS, Na Uhlisku 1, Banská Bystrica
kapacita : cca 15 osôb v jednej skupine (celkom 30 ľudí)   

čas konania : 
I. SkupInA:  9,00 – 11,00 hod. 
II. SkupInA:  13,00 – 15,00 hod. 
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program:  tréning pamäte pre seniorov

Špeciálnymi cvičeniami, tréningom pamäte určenými pre seniorov sa 
môžete naučiť predchádzať chorobám seniorskeho veku, prípadne 
udržiavať si vitálnu mozgovú činnosť aj v seniorskom veku a to pod 
vedením garanta Mgr. Ľubky Holosovej a Julky Kniezovej zo Strediska 
sociálnych služieb na Uhlisku 1.

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie  poskytne: Mgr. Andrea Šalátová

kontakty:  
048/4330 777  Mgr. A. Šalátová, salatova@misbb.sk 

Veľtrh sociálnych aktivít
termín: 17. 10. 2011 (pondelok)  
miesto konania: ESC Banská Bystrica, 3. poschodie 
čas konania: 9,00 – 17,00 hod.  

Realizované v spolupráci Fórum kresťanských inštitúcií.

program: 10,00 – 17,00 hod. prezentácia aktivít organizácií
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Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011

bližšie informácie Vám poskytne:  garant Mgr. Zuzana Kostúrová, B. Styková

kontakty:  
048/4330 736    Z. Kostúrová, zkosturova@misbb.sk
048/4330 730    B. Styková, bstyková@misbb.sk

prehliadka historického centra mesta 
Banská Bystrica a radnice
termín: 17. 10. 2011 (pondelok)
miesto konania: Radnica a Hodinová veža, Nám SNP v  Banskej  Bystrici

čas konania: 
prVý VStup:   10,00 – 11,00 hod. 
Druhý VStup:  13,00  - 14,00 hod.

program: 
prehliadka historického centra mesta BB a Radnice a vyhliadka z Hodinovej 
veže

Prehliadkou historického centra mesta Banská Bystrica a Radnice vás budú 
sprevádzať pracovníčky Informačného centra, spojené tiež s vyhliadkou 
Hodinovej veže.
trvanie:  60 – 70  min. / jeden vstup   

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie  poskytne: Mgr. Andrea Šalátová

kontakty :  
048/4330 777  Mgr. A. Šalátová, salatova@misbb.sk
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prechádzka do Badínskeho pralesa 
spojená so svätou omšou v kňazskom 
seminári sv. Františka Xaverského 
v Badíne
termín: 18. 10. 2011 (piatok)
miesto konania: Badín
kapacita: 54 osôb (autobus)

čas konania + program: 
8,30 -  9,00 hod. zraz účastníkov
9,00 hod.  odchod z Banskej Bystrice 
9,30 – 11,00 hod.  prechádzka  Badínskym pralesom 
   so sprievodcom a následne sv. omša 
   v Kňazskom seminári sv.  F. Xaverského 
   v Badíne 
cca 13,00 hod.  odchod do Banskej Bystrici

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011

bližšie informácie:  garant Mgr. Ľubka Holosová, Mgr. Šalátová
  
kontakty:  
048/4330 777    salatova@misbb.sk 
048/415 5171    sss.bb@stonline.sk



15

konferencia Európa 2020  Stratégia pre 
inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu 
Európu
termín: 18. 10. 2011 (utorok)
miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Aula Rotunda Tajovského 10, 
Banská Bystrica  
kapacita: 20 miest
čas konania: 9,00 - 13,00 hod.

program: program realizovaný v spolupráci s REIC Banská Bystrica

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie  poskytne: Mgr. Andrea Šalátová

kontakty:  
048/4330 777   Mgr. A. Šalátová, salatova@misbb.sk



16

Senior Day
termín: 19. 10. 2011 (streda) 
miesto konania: Priestory Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica 
garant: Beáta Styková   
čas konania: 9,00 – 14,00 hod. 

program: Uskutočnia sa workshopy na tému: Ponúkame, čo vieme – stánky 
s paličkovaním, ručnými prácami (vyšívanie, štrikovanie), recepty našich 
starých mám (ochutnávky pečiva, zákuskov) 

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011

bližšie informácie poskytne: Mgr. Šalátová, Beáta Styková

kontakty:  
048/4330 777    Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk
048/4330 730  Beáta Styková, bstykova@misbb.sk
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Banská Bystrica – mesto rodiny  - 
„opustené dieťa v Banskej Bystrici “ - 
seminár
termín: 19. 10. 2011 (streda) 
miesto konania: Radnica, Cikkerova sieň, Námestie SNP 1, Banská Bystrica  
kapacita: 30 miest

čas konania: 9,00 – 13,00 hod. 

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie: garant Mgr. Marcela Brieniková, Mgr. Andrea Šalátová

kontakty:
048/4430 777   Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk

Stretnutie so zástupcami miest k-8
k príprave Senior Day 2012
termín: 19. 10. 2011 (streda)
miesto konania: Radnica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
čas konania: 12,00 – 14,00 hod.

Bližšie informácie Beata Styková

kontakty: 
048/4330 730    Beata Styková, bstykova@misbb.sk
048/4330 777   Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk  
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poslanci mestského zastupiteľstva 
seniorom mesta (Ako sa darí plniť 
volebné sľuby poslancom msZ?)
termín konania: 20. 10. 2011 (štvrtok)
miesto konania: Veľká sieň MsÚ, Banská Bystrica
čas konania: 13,00 - 15,00 hod
kapacita: cca 120 osôb

program: diskusia s poslancami o vzájomných očakávaniach a úlohách 
na obdobie 2011 - 2014 
bližšie informácie: garant Zuzana Valentová

kontakty:
048/4330 733    Z. Valentová,
048/4430 777   Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
divadelné predstavenie pre seniorov
termín konania: 24. 10. 2011 (pondelok)
miesto konania: Benického dom, Banská Bystrica
čas konania: 15,00 – 16,30 hod.
kapacita: cca 70 osôb
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program: Predstavenie pre seniorov „Nesmejte sa, prosím“ s hercami DJGT 
vo Zvolene: Jana Pilzová, Barbora Špániková, Michal Ďuriš 
Mimoriadne obľúbená komédia zo súčasnosti z pera chorvátskeho drama-
tika Mira Gavrana, v ktorej klasický ľúbostný trojuholník rieši svoje problémy 
naozaj neklasicky. Smiechu sa neubránia manželky, milenky, manželia a 
milenci...

bližšie informácie: garant Mgr. Beáta Pinďáková

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011

kontakty:  
048/ 4330 734   pindakova@misbb.sk
048/4430 777    Mgr. Šalátová, salatova@misbb.sk

ukončenie AES
termín: 27. 10. 2011 (štvrtok)
miesto konania: Kultúrny dom Podlavice  
čas konania: 13,00 – 15,00 hod. 

program: v spolupráci s PKO: Do spevu a tanca Vás pozýva folklórny súbor 
Bystrina

Záujemcovia o podujatie sa môžu nahlasovať u garanta Mgr. Šalátovej, 
v termíne do: 28. 9. 2011
bližšie informácie: garant Mgr. Pinďáková, Mgr. Andrea Šalátová

kontakty:
048 4330 734  pindakova@misbb.sk, 
048/4430 777  salatova@misbb.sk



20

AES podporili:

EURÓPSKA KOMISIA
Zastúpenie na Slovensku
Vydané s podporou 
Európskej komisie


