
Vydanie k literárnej súťaži Bystrického Permonu pre ZŠ    Október 2013 Ročník XI. 

Áno, skutočne žijeme v najlepšom meste na svete.   
 

Nie preto, že by sme tu mali najvýznamnejšie archeologické lokality, 
ktoré študujú vedci z celého sveta...  

– nie že by sme tu významné archeologické lokality nemali. 
 

Nie preto, že by sme tu mali architektonické skvosty a atrakcie, ktoré 
sa dostanú do každej obrázkovej publikácie... 

– nie že by sa naše stavby do publikácií nedostali. 
 

Nie preto, že by sme tu mali historické stavby, o ktorých sa učia 
študenti po celom svete. 

– nie že by sa naše historické stavby do učebníc nedostali. 
 

Nie preto, že by sme tu mali prírodné krásy, akým páru niet...  
– aj keď tým našim veru páru niet. 
 

Nie preto, že by tu sídlili medzinárodné inštitúcie, ktoré ovplyvňujú 
celý svet...  

– aj keď naši ľudia už svetom neraz zatriasli. 
 

Žijeme v najlepšom meste na svete preto, že to je naše mesto! A aby 
bolo najlepším, najkrajším, najzaujímavejším a neviem ešte akým „naj“ 
mestom pre všetkých ľudí na svete, aby bola Bystrica pre všetkých 
najlepším mestom – 

– to záleží len na nás. 
    R. R. S. 
  
     

 ŽIJEME V NAJLEPŠOM MESTE NA SVETE 

MLÁDEŽ BYSTRICKÁ, VARI SI SA NESTRATILA?   

Kolektív redakcie časpisu Bystrický Permon, ak by 
sme so zveličením povedali, má už dôchodkový priemerný 
vek. Na jednej strane mince by sme našli skúsenosti 
a spomienky, ale na druhej strane nám chýba mladícka 
dravosť a energia. Aj preto by sme v našom kolektíve radi 

uvítali novú  krv. Ľudí  mladých, ktorí podobne ako my milujú toto 
mesto a chcú preň urobiť všetko, čo je v našich silách. Hľadanie 
záhad, odkrývanie historických tajomstiev prináša nielen vzrušenie, 
ale aj poznanie. Stojí to však námahu, aj dosť času. Je však záhadou, 
že v 80 tisícovom meste sa nenájdu mladí ľudia (až na niekoľko 
vzácnych výnimiek), ktorí by nám chceli pomocť. Záhadnú stratu 
aktívnej mládeže stále skúmame, ale rozhodli sme sa, že tento 
problém nemôžeme nechať len tak. Preto sme iniciovali žiacku 
literárnu súťaž  Aby perla znovu perlou bola. (Dovolím si nesmelo 
poznamenať, že to bol môj nápad.) Chceli sme vedieť, či sa naša 
bystrická mládež naozaj stratila, alebo ju niekde predsa len objavíme. 
A nemýlili sme sa. Naša výzva mala úspech a do súťaže sa žiaci 

zapojili. My sme získali veľa zaujímavých podnetov a námetov pre 
ďalšiu prácu a čo je najdôležitejšie, pevne veríme, že sme do 
budúcnosti našli aj niekoľko nádejných permoňáckych redaktorov 
a možno aj budúcich poslancov a primátorov. Výsledkom nášho 
snaženia je aj toto mimoriadne vydanie Bystrického Permona, kde 
nájdete všetko o súťaži a aj trochu viac o našej žiackej mládeži. Ale 
pekne po poriadku, pretože cesta od nápadu po vyhodnotenie súťaže 
je spletitá a náročná.          R. R. S. 
  

Vyhodnotenie literárnej súťaže pre žiakov základných škôl 



v rozsahu 30 %. Napríklad na hodinách dejepisu možno tému re-

gionálnych dejín – dejín vlastného mesta zaradiť do tematických plánov 

v základnej škole v rámci vychádzky, témy o vzniku mesta, na stredných 

Poznanie svojho rodiska či mesta, v ktorom žijem, by malo byť 
prirodzeným algoritmom každého vzdelaného človeka.  

Prvé poznatky o sebe, svojom najbližšiom okolí vstrebáva dieťa  

od svojho útleho veku v rodine, v škole, prostredníctvom literatúry, médií 

a vlastnou skúsenosťou. Nakoniec závisí od každého jedinca, aký vzťah si 

vytvorí k miestu, v ktorom prežil rozprávkové obdobie detstva a dos-

pievania, a aký vzťah k tomuto miestu mu zostal v racionálnej dospelosti.  

Banská Bystrica je mestom so zaujímavou viac ako 700-ročnou 

históriou a prírodným prostredím, ktorému sa vyrovná máloktoré nielen  

na Slovensku. Na pomenovanie mesta Medené mesto, Mesto pod 

Urpínom, Perla Pohronia, Srdce povstania či Zaživa v Bystrici, po smrti 

v nebi sú obyvatelia právom hrdí.  

Z vlastnej skúsenosti profesionálneho sprievodcu môžem potvrdiť, že 

počet záujemcov o dejiny mesta rastie prevažne u Banskobystričanov 

dospelého a seniorského veku. Jedným z rozhodujúcich faktorov, ako 

osloviť v tomto smere žiakov a študentov základnej a strednej školy, je 

učiteľ. On má možnosť upraviť si osnovy podľa vlastného uváženia 

ľudia, ktorí by sa aktívne podieľali na činnosti našej redakcie. Chceli sme 

osloviť školy a podnietiť ich k práci s mládežou dúfajúc, že takto nájdeme 

potenciálnych budúcich redaktorov. Lenže táto cesta mala veľa úskalí 

a jedným z nich bol aj slabý prístup kompetentných, respektíve ich ne-

záujem. My sme sa však nevzdali. Vymysleli sme súťaž pre žiakov zá-

kladných škôl – veď kde inde by sme mali hľadať budúcich permoňákov, 

než na našich školách?  

Ťažko povedať, čo by bolo najlepšie. My sme chceli nielen zaujať, 

ale aj podnietiť záujem o naše mesto. Preto sme vymysleli tému, v ktorej 

mali žiaci písať o tom, čo je v našom meste dobré, ale najmä o tom, čo by 

sa malo zlepšiť, aby sme boli mestom miest. Samotný názov hovorí  

za všetko: Aby perla znovu perlou bola. Myšlienka bola na svete, napísali 

sme osnovu a stanovili základné pravidlá. Keď to všetko bolo pripravené, 

rozoslali sme listy všetkým školám v meste a čakali sme a čakali..... 

...dosť bolo písmen, poďme si aj niečo prečítať!  

 R. R. S.  

Poznaj mesto, v ktorom žiješ, poznaj mesto v ktorom študuješ 

školách v rámci témy stredoveké mestá. Alebo ako to robia na jednom 

banskobystrickom gymnáziu, dejiny Banskej Bystrice sú maturitnou 

témou. Zástupcovia redakcie Bystrického Permona už pred troma rokmi 

navrhli kultúrnej komisii mesta trojsemestrálny program vzdelávania 

učiteľov v projekte „Poznaj mesto, v ktorom žiješ, poznaj mesto, v ktorom 

študuješ.  

V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej By-

strici mal byť projekt pripravený pre cyklické vzdelávanie učiteľov, ktorí by 

po jeho absolvovaní získali kredity a umožnili svojim žiakom získať nový 

impulz pre poznanie Banskej Bystrice, pretože ako hovorí Plutarchos:  

 

„MYSEĽ NIE JE NÁDOBA, KTORÚ TREBA NAPLNIŤ, ALE OHEŇ, 

KTORÝ TREBA ZAPÁLIŤ“. 

Jozef Ďuriančík 

 

Aááá takto to všetko vzniklo 
Bolo to už dávno, keď sa skupinka nadšencov stretla na prvej 

redakčnej rade ešte neexistujúceho časopisu Bystrický Permon.  Igor Chro-

mek, jeden zo zakladajúcich členov, si do denníka poznamenal aj dátum 

tohto stretnutia, a tak dnes vieme, že to bolo 5. novembra 2002. Vtedy 

možno nik netušil, aké dielo začne vznikať.  

Prešlo prvých desať rokov a časopis si získal meno a postavenie 

medzi čitateľmi na celom Slovensku. Za dekádu vyšlo 44 čísel s mno-

žstvom informácií, článkov a príspevkov. Je to pekný vek a medzi časo-

pismi v dnešnej dobe vek úctyhodný. Redakčná rada opäť zasadla 

a uvažovala, ako tento pekný vek osláviť. Dôstojne, permoňácky, ale aj tak, 

aby sa radovali všetci, ktorým rozdávame radosť a poznanie. Vzniklo viac 

nápadov. Samozrejme, nechýbala oslava, ale pripravili sme aj súborné vy-

danie všetkých desiatich ročníkov časopisu.  

Keď sme sa tak pozerali a hodnotili, čo sa nám podarilo, čo nie a čo 

by sme ešte chceli urobiť, zistili sme, že v našom kolektíve chýbajú mladí 

Aby perla znovu perlou bola 
Mojou perlou Banskej Bystrice sa stala Sásová, lepšie povedané 

Pieninská ulica. Prečo práve Pieninská? Pretože je to veľmi pekná časť, 

nad ktorou sa nachádza lúka a veľa krásnej okolitej prírody. No aj tak má 

ešte veľa chýb, ktoré by sa dali napraviť, len treba na to financie...  

Ja by som chcela zmeniť na Pieninskej ulici alebo skôr vybudovať  

nové ihrisko, ktoré by malo slúžiť deťom, hlavne malým  deťom, pretože ich 

tu býva  pomerne dosť a stále nejaké pribúdajú. Napríklad za mojím pa-

nelákom je jedno ihrisko, len, bohužial, tam nechodí toľko malých detí ako 

kedysi, pretože to ihrisko neslúži pre deti mladšie ako 4 roky kvôli bez-

pečnosti. Kedysi tu mohli deti nájsť ešte pieskovisko, no teraz nájdu už len 

trávu v menšej jamke, z ktorej kedysi bolo to pieskovisko. Ale nie len to, 

chýbajú tu hojdačky pre malé deti s reťazami, ktoré by zabránili pádu 

dieťaťa. Nielen deti potrebujú niečo, ale aj dospelí, ktorých už dlho trápi 

jedna „perla“, či skôr perlička. Tou perlou sa stalo parkovanie na Pieninskej 

ulici, kvôli ktorému sa zhoršuje premávka medzi autami a autobusmi. Pre 

vodičov autobusov je to veľmi zlé, pretože keď sa tu stretnú dva autobusy, 

jeden z nich musí cúvať a koľkokrát kvôli tomu aj meškajú autobusy  

na zastávku. Pýtate sa, prečo sa to vlastne deje? Deje sa to kvôli par-

kovaniu. Obyvatelia tejto ulice majú jedno parkovisko pre dva paneláky a 

hocikedy si sem prídu zaparkovať auto aj obyvatelia z  iných bytoviek. 

A nielen kvôli šoférom by som to chcela zmeniť, ale aj kvôli ľuďom, keď 

potrebujú záchranku alebo hasičov a hlavne v zime, keď sa stane, že 

autobus nemôže výjsť do kopca a ostane stáť, vtom niekto potrebuje 

pomoc, tak a máme problém, záchranka, hasiči a policajti sa nemajú ako 

dostať hore, pretože tam stojí autobus alebo iný dopravný prostriedok. 

Chcela by som ho napraviť tak, že by sa tu predĺžila cesta. Keďže je tu 

veľa nevyužitého miesta, ktoré by sa  mohlo použiť na to predĺženie cesty, 

aby boli spokojní šoféri, autobusári i ľudia. 

Toto je moja perlička, ktorá by mohla zmeniť život v Bystrici na 

skutočnú perlu čistoty a spokojnosti. 
 

Michaela Ferienčíková 

8. B  ZŠ Ďumbierska 



      

Je všade známe, že naše mesto Banská Bystrica patrí medzi 

najkrajšie, najzdravšie a najčistejšie mestá na Slovensku. Nachádza sa 

tu veľa zelene a mesto obklopuje veľmi krásna príroda. Nachádza sa tu 

veľa prírodných liečivých prameňov a rôzne pamiatky, ale i napriek 

tomu by som chcel v meste Banská Bystrica zmeniť veľmi veľa vecí, 

napr., aby sa vybudovali nové parkoviská, pretože nie je kde parkovať. 

Bolo by to lepšie aj z toho hľadiska, že by vodiči neboli takí nervózni. 

Treba ich vybudovať aj preto, že by vodiči nemuseli hľadať parkovné 

miesta po celom sídlisku a nemuseli by parkovať na tráve, a tak 

zbytočne poškodzovať aj to málo zelene.  

Ďalej by som chcel, aby boli lepšie označené a osvetlené 

prechody pre chodcov, lebo v mnohých prípadoch ľudia prechádzajú 

krížom cez cestu. Najviac by to pomohlo pri školách alebo pri rôznych 

školských zariadeniach. Hlavne by som chcel poukázať na naše zlé 

cesty, na ktorých sa nachádza veľmi veľa rôznych výtlkov a jám, ktoré 

neraz musia vodiči obchádzať, navyše si poškodzujú svoje vlastné autá. 

Neraz dostanú defekt alebo si zlomia nápravu. Tak isto by som zlepšil 

chodníky, ktoré sa nachádzajú hlavne na sídliskách v našom meste. 

Chýbajú na nich zjazdy a výjazdy pre vozíčkarov, ktorí neraz majú problém 

dostať sa s vozíkom na chodník. Ďalej by sa malo nachádzať na 

chodníkoch viac odpadkových košov, ktoré by sa mali častejšie vysýpať, 

lebo vždy bývajú preplnené, neraz aj vysypané po zemi. Tieto chodníky 

nemá kto pozametať a upratať a robia zlý dojem na našich turistov. 

V zimnom období by mali lepšie dbať na odpratávanie snehu a ľadu 

z týchto chodníkov,  lebo často sa na nich stávajú rôzne úrazy. Tieto 

nedostatky sa dajú odstrániť tak, že by aspoň v zimnom období  naše 

mesto Banská Bystrica zapojila do týchto prác dlhodobo nezamestnaných 

z úradu práce.  Niekedy  sa po nich nedá prejsť, a tak ľudia musia chodiť 

po cestnej komunikácii, kde ohrozujú svoje vlastné bezpečie a aj bezpečie 

iných ľudí, hlavne vodičov. V našom meste by sa malo nachádzať viac 

športových  ihrísk a dbať na ich poriadok.  

Moje mesto mám rád a dobre sa mi v ňom býva.  

 

Martin Belko  

7. C ZŠ Ďumbierska 

 

 

Aby perla znovu perlou bola... 

Príhovor šéfredaktora Bystrického Permona 
Vážené dámy, vážení páni, 

 

srdečne Vás vítam na dnešnom slávnostnom odovzdávaní cien 

časopisu Bystrický Permon v literárnej súťaži pre žiakov základných škôl. 

Nazvali sme ju príznačne: Aby perla znovu perlou bola. Prečo? Možno 

preto, že my, ktorí tvoríme náš časopis, chceme, aby sa jeho myšlienky 

ujali aj v mladej generácii, aby sme mali ďalších pokračovateľov v hľadaní 

krás nášho mesta. A možno preto, aby sme sa dozvedeli, ako vníma 

najmladšia generácia naše mesto, lebo už čoskoro to bude ich mesto. 

Našiel by som ešte veľa dôvodov, ale dôležité je iba to – aby perla znovu 

perlou bola.  

Pred desiatimi rokmi vznikol časopis, ktorý počas svojej existencie 

zmapoval nejedno zákutie nášho mesta alebo blízkeho okolia. Desať 

rokov to je pre človeka vek, v ktorom chodí do školy. Za ďalších desať 

rokov sa z mladého človeka stane dospelý jedinec. A aj náš časopis 

akoby dospieval a cíti sa veľmi dobre medzi mládežou. Veríme, že časom 

sa aj z týchto mladých ľudí stanú naši kolegovia.  

Keď sme súťaž spúšťali, nevedeli sme, s akým záujmom sa stretne, 

ani koľko žiakov sa do nej zapojí. Sme radi, že zaujala a prišlo nám dosť 

pekných prác, z ktorých sme museli vybrať tie najlepšie. Trochu nás 

možno mrzí to, že sa zapojilo menej škôl, než sme čakali, našťastie, 

kvalita prác tento hendikep poľahky vyvážila. Medzi prácami sme našli 

veľa podnetného a inšpiratívneho aj pre nás a dovolím si povedať, že 

inšpirácie tu nájdu aj všetci, ktorým na tomto meste aspoň trochu záleží.  

Dnes sa tu stretávame s autormi tých najlepších, ktorých sme dlho 

vyberali. Ja im všetkým želám, aby nezabudli na svoje myšlienky 

a nápady, ktoré napísali do svojich prác, a aby ich skúsili zrealizovať. To 

je tá správna cesta, aby sa z perly znovu perla stala. Všetkým výhercom 

ešte raz blahoželám a držím palce pri napĺňaní týchto snov. 

Pavel Gender 

Richard Senček a Pavel Gender pri úvodnom slove 

Perla je vzácna vec. Chceli by sme, aby to každý hovoril aj o našom 

meste. Preto sme sa zapojili do  tohto projektu a vybrali si amfiteáter, 

miesto, ktoré našu perlu kazí.  

Išli sme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Na amfiteátri bola zamknutá 

brána a videli sme len nejaké karavany. Rozhodli sme sa ho obísť a zistili 

sme, že z bočnej strany je rozbitý múr. Pozerali sme sa dnu, po chvíli sme 

uvideli, že za kríkmi sa niečo páli. Uvideli sme tam malú chatku.  

Na záhrade stál starý pán. Tak sme sa vybrali za ním a spýtali sa ho, ako 

amfiteáter vyzeral, kedy začal chátrať a ako to tam fungovalo. Na všetky 

otázky nám milo odpovedal. Poďakovali sme sa mu a vrátili sa k múru. 

Cez múr sme si ho začali prezerať. Veľa sme toho nevideli, ale vedeli sme 

posúdiť, že je v dezolátnom stave. Boli tam prehnité lavičky, ktoré sa pod 

dlhou a hustou  trávou takmer strácali. Plátno, na ktorom sa zvyklo 

premietať, bolo zozadu  zhrdzavené a mohlo spadnúť. Aj búdky, v ktorých 

predávali lístky, boli polozbúrané.  

Zhodnotili sme, že amfiteáter je v hroznom stave. Chceli by sme, aby 

ho celý zrekonštruovali, upravili prostredie a aby tam v lete premietali filmy, 

aby tam bývali koncerty a rôzne akcie. Priali by sme si, keď niekto príde do 

nášho pekného mesta, aby sa sem znovu vrátil a všetkým v zahraničí 

vravel, v akom peknom meste bol. Boli by sme radi, keby v areáli amfiteátra 

bol aj nejaký obchodík so suvenírmi a menšie občerstvenie. 

 

Vanesa Dobríková a Miroslava Vojčiniaková  

7. C ZŠ Ďumbierska 

Aby perla znovu perlou bola... 



BP 
Aby perla znovu perlou bola... 

Banská Bystrica je nádherné mesto s bohatou tradíciou, 

obkolesené prekrásnou prírodou. Ten, kto niekedy cestoval do Banskej 

Bystrice od Zvolena, si určite všimol, ako je tu krásne. Mesto na brehu 

rieky a okolo samé kopce.  

Hron, rieka pretekajúca Banskou Bystricou, s ktorou je mesto od 

jeho vzniku späté, je však už dlhé roky skoro úplne nepovšimnutý. Vždy, 

keď idem do nejakého mesta s riekou, som nadšený, ako si ľudia 

z brehov rieky vedia urobiť oddychové miesto, kde môžu športovať, 

oddychovať, prechádzať sa a kochať sa z rieky a jej pekných zákutí. Na 

brehoch riek som videl zelené trávniky, stromové aleje, cyklistické 

a korčuliarske trasy, lavičky, preliezačky pre deti i miesta na opekačku. 

V lete sa dokonca v niektorých mestách na brehy riek navozí piesok 

a robia sa tam pláže, kde človek môže príjemne stráviť celý deň a aj veľmi 

príjemný večer. 

A u nás? Vidíme Hron aj ináč ako z auta, keď ideme popri ňom? 

Môžeme sa pokochať prechádzkou aj niekde inde, ako popri železnici 

Na Urpín by sa dala postaviť aj la-

novka, ktorou by sa turisti mohli vyviezť hore, 

ale ak majú radšej normálnu turistiku, tak by 

šli turistickou trasou. Hore by sa dala 

postaviť drevená vyhliadka ako na Sitne, veď 

všetky výhľady zakrýva porast stromov, a tak 

zo samotného mesta pri prechádzke 

Urpínom naozaj veľa nevidno. Návštevníkom 

by tiež padla vhod chata s bufetom, kde by 

sa turisti mohli občerstviť a pokračovať ďalej 

a hokejovom štadióne? Využívame túto 

časť mesta vôbec nejako? Prečo aj my 

nevybudujeme fantastickú oddychovú 

zónu pre nás všetkých, veď prítomnosť 

rieky a blízkeho Zvolena priam volá po 

takomto využití. Nebolo by super, vy-

tvoriť medzi Banskou Bystricou a Zvo-

lenom popri Hrone jednu obrovskú 

oddychovú zónu? 

Najskôr ale treba vyčistiť celé 

okolie Hrona medzi Banskou Bystricou 

a Zvolenom. Korčuliarske a cyklistické 

trasy by som vybudoval z Banskej By-

strice až do Zvolena s trávnikmi a de-

tskými ihriskami, ale aj miestami pre 

volejbal či futbal. V zime by sa tu dali vy-

budovať aj bežkové trate či korčuliarska 

trať. To by bolo skvelé. 

Postavil by som aj chodník pre 

chodcov vo forme náučného chodníka 

s interaktívnymi informačnými tabuľami, 

ktoré by hovorili o okolitej prírode, ra-

stlinách, živočíchoch i histórii týchto 

miest. Postavil by som detskú zábavnú 

školu, v ktorej by sa učili deti korčuľovať a bicyklovať, ale aj si bicykle 

prenajať alebo si prenajať člny, na ktorých by sa potom mohli po Hrone 

plaviť. Splavovať Hron by sa dalo z Banskej Bystrice až do Zvolena, 

odkiaľ by sa ľudia mohli zadarmo odviezť autobusom naspať do Banskej 

Bystrice. 

Na trávnatých plochách by sa deti mohli hrať rôzne hry. Na 

brehoch by som postavil aj altánky s ohniskami a lavičkami, kde by si 

ľudia mohli oddýchnuť a opiecť si, čo si so sebou prinesú. Ryžovanie 

zlata by mohla byť atrakcia pre turistov, pri ktorej by sa mohli zabaviť. 

V Banskej Bystrici sa zlato v potokoch a riekach neryžovalo, v dávnej 

minulosti však bola významným baníckym centrom. Historický vlak by 

mohol premávať po Banskej Bystrici a jej okolí. Sprievodca by hovoril 

o jej histórií a pamiatkach. Na trase medzi Banskou Bystricou a Zvo-

lenom cez Sliač by sa ľudia mohli zastaviť, aj tu vystúpiť a pokochať sa 

krásnymi parkami počas prechádzok po okolí či navštíviť kúpalisko. 

Urpín, kopec, z ktorého sú nádherné výhľady na Banskú Bystricu, 

by sa dal tiež lepšie využiť a oživiť jeho alej, kalváriu, ako tomu bolo 

kedysi. Trasa na hvezdáreň by sa zasa dala ozvláštniť interaktívnymi 

programami pre deti i dospelých. 

a  zaujímavých turistických miest a 

trás. 

V samotnej Banskej Bystrici je 

však len málo možností na oddych, 

dva parky – park pri pamätníku a me-

stský park sú naozaj málo pre veľký 

počet rodín s deťmi a aj staršiu gene-

ráciu, o bicyklistoch a korčuliaroch ani 

nehovorím. 

Na to, aby sa sme trávili stále 

viac času von v prírode a nie doma pri 

televízoroch a počítačoch, toho ne-

treba až tak veľa. A aj návštevníci 

Banskej Bystrice by sa do nej aj 

v budúcnosti radi vracali. Urobme 

z nášho mesta nielen miesto, kde 

bývame, pracujeme, chodíme do školy 

a nakupujeme, ale aj miesto, kde si po 

škole a práci môžeme skvelo od-

dýchnuť a ktoré má úžasné miesta, 

kam sa radi vraciame, na ktoré sa celý 

deň v škole alebo práci tešíme a kam 

môžeme s hrdosťou zaviesť i našich 

známych alebo domácich či zahra-

ničných turistov, ktorí k nám prídu na návštevu a ktorí sa sem kvôli nim 

budú stále radi vracať. 

Jakub Gajdoš  

5. A  ZŠ Narnia 

Cenu Jakubovi Gajdošovi odovzdal historik Jozef Ďuriančík 

na hvezdáreň. 

Slovensko má očarujúcu a ešte stále aj málo človekom dotknutú 

prírodu. Banská Bystrica leží priamo v jeho srdci. Touto polohou je 

predurčená na to, aby sa stala významným turistickým centrom. Veď 

turistika a turistické kluby sú na Slovensku ešte stále veľmi obľúbené.  

A v okolí Banskej Bystrice je veľa značených turistických chodníkov 

Áaaa porota sa zapotila 
 

Ak ste vážení čitatelia čítali doteraz pozorne, musíte dať porote  

za pravdu, že rozhodovanie vôbec nebolo jednoduché.  Niektoré príspevky 

by sa mohli zdať trochu krátke, ale nás ich dĺžka nezaujímala. Pôvodne 

sme uvažovali, že práce rozdelíme na ekologické a historické. Ale zistili 

sme, že v tomto veľký rozdiel nie je. Rozdiel však bol vo veku súťažiacich. 

Preto sme sa nakoniec rozhodli, že vyhlásime dve vekové kategórie – 

mladších a starších žiakov. Do prvej sme zaradili piatakov a šiestakov a do 

druhej ostatných. A aby bola predstava o práci poroty komplexnejšia, 

rozodli sme sa uverejniť aj niekoľko nevýherných esejí.  

         

R. R. S. 



     

 

Pokračovanie na strane 6 

Aby perla znovu perlou bola 

Cenu Anne Hraškovej odovzdal historik Jozef Ďuriančík 

Toľko šťastia pokope –  Banská 

Bystrica je krásne historické mesto. 

Jednoducho, perla nad všetky perly stre-

dného Slovenska. Ale v poslednej dobe 

trochu „pol'avila". V centre mesta sa 

stavajú budovy v modernom štýle, ktoré 

medzi historickými pamiatkami vyzerajú 

ako päsť na oko. Doslova. A parky? Nepre-

kvitajú krásnymi kvietkami, lebo ruka 

čIoveka sa na nich vyzúrila. Ale prečo? Vy-

bíjal si zlosť na bezbranných, to sa predsa 

nepatrí. A chúďatá stromy? Tiež ronia 

BP 

Perla – toto slovo vyjadruje hodnotu, ozdobu. Prívlastky čírosť, lesk, 

pravosť, čistota, vzácnosť – to sú vlastnosti tých skvostov, hľadaných na 

dne ďalekých morí s nebezpečenstvom života. A viete, že aj na Slovensku 

sa rodia perly? Vy sa nemusíte vystavovať nebezpečenstvu.  Vám stačí kú-

piť si lístok na vlak smerom od Zvolena na Horehronie a zastaviť sa v 

najbližšej stanici za Radvaňou. Nemusíte sa potápať na dno mora, ani 

hľadať perlorodky, stačí len vystúpiť z vlaku a už ste našli perlu. Iste sa 

pýtate: ako to? Je pravá? O tom sa presvedčte sami. Pred vami leží Banská 

Bystrica – perla Slovenska. Uisťujem vás, že sa nesklamete. 

V lone malebnej prírody, v šume perliacich sa fontán, v žblnkote 

vlnivého Hrona, v rozprávkovom osvetlení urpínskych strání, aspoň  

na chvíľu zabudnete na denné starosti. Víta vás mesto Banská Bystrica, 

mesto fontán, svetiel, pamiatok, športu, škôl, prírodných krás. Srdce 

Slovenska – prekrásna Banská Bystrica. 

Banská Bystrica – mesto ležiace vo Zvolenskej kotline v údolí rieky 

Hron. Je vstupnou bránou do pohorí Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, 

Kremnické vrchy a Veľká Fatra. Polohou patrí medzi prírodne najkrajšie 

situované mestá na Slovensku. A preto stále platí:  Za živa v Bystrici – po 

smrti v nebi. 

História Banskej Bystrice sa datuje od čias ťažby zlata a medi v tejto 

oblasti. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1255, kedy 

uhorský kráľ Belo IV. udelil Banskej Bystrici privilégiá slobodného 

kráľovského mesta. Erb mesta pochádza z konca 13. storočia a patrí k 

najstarším na Slovensku. Postup osmanských vojsk donútil v roku 1589 

mesto opevniť. Vznikli kamenné hradby. Zvyšky mestského opevnenia a 

hradieb sa zachovali dodnes. Do novodobých dejín Slovenska sa mesto 

zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné 

povstanie – ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. 

Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú 

pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál 

mestského hradu – Barbakan, námestie s dvomi kostolmi, stará radnica, 

Matejov dom a zvyšky mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, 

jantárové slzy. Škoda, že nevedia rozprávať.  

Bolo by dobre, keby sa do nášho mesta vnieslo viacej života. lsto 

by sa mnohym páčiIo, keby sme tu mali malú zoologickú zahradu. Ale 

bez slonov, levov, tigrov, zebier a iných exotických zvierat. Veď kto by ich 

vliekol z Afriky, ked' štát nemá peňazí. Navrhujem, aby sa v našej ZOO 

prechádzali ovečky, kravičky, prasiatka, kačky, sliepky a ostatná hydina.  

Návrh 2:  

Na Námesti SNP by sa mohla zriadiť kováčska dielňa. Zdá sa Vám 

to divné? Mne nie. Ujo kováč, ktorý by sa mohol volaf Ďurko Kováč, by 

vyrábal iba podkovičky pre šťastie. Okoloidúci by vbehli do dielne, vybrali 

si podkovičku, zaplatili by dobrým slovom a milým úsmevom a šťastne by 

obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym 

stĺpom a šikmou hodinovou vežou. Stojí za to pozrieť si meštiacke domy  

vo vedľajších uličkách v Lazovnej či Hornej Striebornej. A čo tak pozrieť  

do múzeí, kde sú uchované ďaľšie pamiatky. Vzácne diela ukrýva Štátna 

galéria či dom maliara Dominika Skuteckého. 

Dnes je Banská Bystrica modernou krajskou metropolou. Nájdeme 

tu historicky vzácne veci, ale aj moderné sídliská, výškové budovy, banky 

či školy. Keď si plní zážitkov budeme chcieť oddýchnuť, námestie nám 

núka množstvo kaviarničiek a reštaurácií. Pri šálke kávy či pohári 

limonády nám bude hrať zvonkohra na hodinovej veži.  Je toho dosť, čo 

sme videli a zažili. Ale je to všetko, čo potrebujú obyvatelia tohto mesta? 

Aj dnes môžeme povedať: Za živa v Bystrici – po smrti v nebi?  

Čo si predstavíte pri slove park? Fantastické miesto pre deti, 

oddych pre dospelých, miesto na stretnutie pre starších. Spĺňa vašu 

predstavu Leninov park? Je to miesto, kde sa budete radi vracať? Moja 

predstava o obľúbenom mieste je trochu iná. Park, upravené trávniky, po 

ktorých sa môžete prechádzať alebo sa na nich hrať. Chodníky, ktoré vás 

privedú na skryté tiché miesta. Ihrisko s preliezačkami pre rôzne vekové 

skupiny. Miesto na loptové hry, ihrisko na futbal, kurty na tenis. Hojdačky 

a trampolíny. Krásne záhony, kde môžu deti poznávať kvety, kríky. Na 

jeseň zo spadnutého lístia poznávať stromy. A čo všetko ešte by sa dalo 

naučiť. 

Upravené, veselé, farebné pieskoviská s vlhkým pieskom, ktoré 

večer či ráno nepoužívajú psíkovia. Tu by mohli bezpečne piecť svoje 

prvé koláčiky či stavať cesty a tunely pre svoje autíčka. Potešila by aj 

fontánka s pitnou vodou, lavičky pre mamičky a iných návštevníkov 

parku. Malý bufet by potešil hladné deti po skončení svojich hier. 

Dôchodcov zas šálka kávy. Aj vám by sa to páčilo? A čo všetko iné by 

tam ešte mohlo byť. Dráhy pre kolieskové korčule, bežecké dráhy, miesto 

pre spoločné hry.  

sa prechádzali po námesti. Toľko šťastia v našom meste pokope. To by 

bola paráda. Wau!!! 

Anna Hrašková  

7. B  ZŠ SSV  Aby perla znovu perlou bola 



                                                                                                     

Esej prečítal Milan Fraňo. 

Rada mám aj stánky s ukážkami a prezentáciou remesiel.  

Keď sa na Banskú Bystricu pozerám očami 11 ročného dievčaťa, 

Aby perla znovu perlou bola... 
Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska – leží v údolí 

rieky Hron na rozhraní Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Slovenského 

Rudohoria. História mesta sa datuje od čias ťažby zlata a medi v tejto 

oblasti. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1255, kedy uhorský kráľ 

Belo IV. udelil Banskej Bystrici privilégiá slobodného kráľovského mesta. 

Ako jedno z prvých miest na Slovensku bolo vyhlásené za mestskú 

pamiatkovú rezerváciu.  

  Keď som bola malá, rada som chodila do Banskej Bystrice  

na zmrzlinu. Behala som po námestí a plašila holuby. Teraz, keď som už 

staršia, rada chodím do múzea. Páči sa mi, že v Banskej Bystrici spravili na 

námestí hneď niekoľko múzeí. Zo školy sme už v niektorých boli, napríklad 

v Banskej Bystrici všimla neupravené 

chodníky a cesty, kde sú samé diery 

a výmole. A teraz počas zimy sa po nie-

ktorých chodníkoch nedá vôbec prejsť, sú 

plné neodprataného snehu. Takisto by veľa 

detí uvítalo, keby mesto organizovalo viac 

akcií pre školy, ako napríklad návštevy 

múzeí zdarma, divadlá a festivaly. Sú to veci, 

v Thurzovom a Matejovom dome. 

Pamätám si napríklad, že v Banskej 

Bystrici žije okolo 78 068 obyvateľov a 

samotná Banská Bystrica leží na ploche 

s rozlohou 407 hektárov. Navštívila som 

už niekoľkokrát divadlo. Bábkové di-

vadlo na rázcestí orga-nizuje bienále 

Bábkarská Bystrica. V roku 1994 sa 

usku-točnil projekt Divadlo bez bariér. 

Asi najkrajšie predstavenie v tom divadle 

bolo predstavenie Tatranky, ktoré sme 

navštívili so školou. Bolo to nádherne a 

zaujímavo spracované divadlo o našom 

Slovensku. Zaujímavosťou Banskej By-

strice sú jarmoky. Hudbu počuť z ka-

ždého rohu a po celom námestí sa 

rozlieha nádherná vôňa punču, me-

dovníkov a pečeného mäsa. Dá sa tam 

vtedy toho veľa kúpiť, napríklad ko-

berce, varechy, keramika a ešte veľa 

takýchto výrobkov z kože, dreva, železa. 

Na jarmoku zvlášť obdivujem kolotoče. 

Je tam vždy veľa ľudí, čo síce nie je nič 

pre mňa, ale aj tak tam rada chodím.  

autobusová či železničná stanica, 

čo sú vlastne miesta, s ktorými sa 

neznámy človek stretne ako 

s prvými, keď príde do nášho 

mesta.  

Je smutné, že Banskú 

Bystricu nazývame srdce Slo-

venska, keď jej chýbajú tieto 

detaily. A ako hovorí môj starký, 

veľké veci sa skladajú z malých 

nepodstatných vecí, ako sú na-

príklad neodhrabané a neupravené 

chodníky, málo miesta pre ko-

rčuliarov a cyklistov, škaredé auto-

busové zastávky a železničné 

stanice – brány do mesta. No, čo 

myslíte? Príde niekto prvýkrát do 

Banskej Bystrice vlakom a keď 

uvidí tie stanice, určite si pomyslí, 

že toto mesto sa zle reprezentuje.  

Keď sa tieto maličkosti vy-

riešia a ľudia, ktorí majú možnosť 

o tom rozhodnúť, budú myslieť viac 

na nás deti a naše záujmy, vtedy to 
bude s uper mesto pre nás – deti. 

 

Daniela Vajdová 

5. A  ZŠ Narnia  

Veľkú cenu Bystrického Permona Daniele Vajdovej odovzdal 

šéfredaktor Pavel Gender 

ktoré nám deťom dávajú veľa a veľakrát aj napomáhajú k učeniu sa do 

školy.  Veľmi sa mi páči, že po dlhšej dobe sa podarilo mestu Banská 

Bystrica zrekonštruovať krytú plaváreň. Veľmi zanedbaná je aj 

VEĽKÁ CENA BYSTRICKÉHO PERMONA 
BP 

nedá sa mi nespomenúť 

možnosti, ktoré v Banskej 

Bystrici sú alebo nám  deťom 

tu chýbajú. Kvalitné  detské 

ihriská, trate pre cyklistov 

a korčuliarov by sme tu 

hľadali asi márne. Keď sa 

staval obchvat, tak sme sa 

chodili korčuľovať tam, ale 

neskôr pred ukončením 

stavby to zakázali. 

 Dokončenie diaľnice 

okolo Banskej Bystrice určite 

veľa ľudí potešilo. Cez 

centrum mesta nejazdí toľko 

áut a hlavne kamiónov. Tým 

sa stalo mesto aj bez-

pečnejšie aj pre nás deti.  

V poslednej dobe som si 

                

 

Ako by sa tu deti cítili? Našli by tu zábavu i radosť z pohybu, 

mamičky nové informácie o výchove svojich detí, rady od iných 

rodičov. Park – miesto, kde sa všetci budeme radi vracať. Miesto, na 

ktoré sa budeme tešiť a odporúčať ho aj iným. Miesto, kde získame 

pokoj, oddýchneme si a načerpáme nové sily. 

Chcete povedať, že byť doma pri televízore či počítači je lepšie 

strávený čas. Určite nie. 

,,Aby perla znovu perlou bola“, netreba k tomu tak veľa. 

 

Nikola Hoangová  

7. A  ZŠ Narnia 
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Esej prečítal Milan Fraňo. 



       

TAKTO BY TO MALO BYŤ 

        Banská Bystrica je krásne mesto, ale niečo sa tu zmenilo. Uhádnete 

čo? Ja Vám to prezradím. Naša Bystrica bývala plná turistov, ktorí si prišli 

pozrieť hodinovú vežu, Barbakan, Námestie SNP, Urpín a veľa ďalších 

majestátnych pamiatok. Ale teraz už iba pri velikánskom šťastí nejakých 

stretnete. Prastaré budovy, ktoré stavali naši predkovia, sa mihnutím oka 

menia na nové moderné byty. Škoda, že iba niektorí stavitelia si dajú tú 

námahu, aby zachovali povodnú tvár domu. Škoda!  

        Mnohých návštevníkov možno odláka aj špina v okolitých parkoch a 

na námesti. Veď práve toto by malo žiarit‘ čistotou, nemyslíte!? A mala by tu 

vyhrávať hudba, aby l'udia, ktorí ním prechádzajú, sa usmievali a možno si 

v duchu aj zakrepčili. (Tí odvážnešjí možno aj naostro. Ľavá dva, tri — pravá 

BP Aby perla znovu perlou bola! 
Kvapka vody sa nepokojne spúšťa po zábradlí, až s tichým žblnk dopadne 

na zem. Je to len jedna z mnohých, čo ešte dopadnú na strechy, ulice, 

záhrady,  obchody, námestia a parky v Banskej Bystrici, kým búrka 

neutíchne a s ňou nezmizne aj prach a špina v podzemných kanáloch. 

Dážď akoby sa snažil napraviť to, čo ľudia vzdali ešte pred začiatkom.  

          Banská Bystrica bývala bohatá v období ťažby drahých kovov a naše 

mesto neustále vítalo ľudí, bažiacich žiť v banskom meste. Ešte teraz 

môžeme vidieť pozostatky jeho zašlej krásy. Tak, čo sa s ním stalo? Prečo 

nie je perla perlou a mesto mestom? Vari za to môžeme my, ľudia žijúci 

v Bystrici, alebo budeme hádzať vinu na historické udalosti? Tak či onak 

Bystrica bola oslavovaná ako raj na zemi a je čas vrátiť jej slávu. Nič sa vandalov ničiacich lavičky, ploty 

a všetko, čo im príde do cesty. 

Necháme staršiu pani stáť aj 

s taškami v ruke, hnaní svojimi 

povinnosťami. Nepomôžeme pro-

siacim o pomoc a sami ju tiež 

nečakáme. Sme sami, opustení, 

aj keď žijeme spolu a len ťažko 

nájdeme kus miesta v meste bez 

nezmení, ak bude ľuďom naše mesto stačiť také, aké je. Nemôžeme chcieť 

zmenu od mesta, lebo samo zmenu neurobí. Hľadať chyby u imaginárnych 

vinníkov, len nie v nás. Prečo je zastávka, kde čakáme na autobus, celá 

špinavá a zničená a najradšej by sme z nej okamžite vypadli? Prečo na nás 

ľudia čakajúci na autobus nepríjemne zazerajú, prebodávajú nás ostrým 

pohľadom, ako keby sme im ublížili tým najhorším spôsobom? Prečo im tie 

pohľady opätujeme rovnako nepríjemne? Prechádzame ulicou ignorujúc 

ľudskej duše na okolí. Sme zatrpknutí, keď nám slnko svieti i nesvieti 

rovno do tváre. Spýtajte sa sami seba, ako by ste riešili túto takmer 

bezvýchodiskovú situáciu. Nájde raz niekto odvahu usmiať sa na 

cudzieho, aj keď si o ňom pomyslia, že je blázon? Alebo niekto, kto 

ponúkne pomoc  staršej pani? Možno ho odmietne, po všetkých tých 

negatívnych medializovaných skúsenostiach. Ale ten niekto sa na ňu len 

usmeje, slušne pozdraví a nechá ju tam pravdepodobne prekvapenú stáť. 

Z koho bude prekvapená viac? Z ponúknutej pomoci cudzieho človeka 

alebo vlastnej nedôvery v dobro? Možno nabudúce príjme pomoc a tiež 

sa milo usmeje. Ak jeden ovplyvní jedného, sto ovplyvní  aspoň stovku 

ďalších. Možno nás nazvú mestom bláznov. Ale krásnych bláznov. Ak sa 

zmeníme my, ľudia v tomto meste, je len otázkou času a zázračne zmiznú 

aj rozbité lavičky v parkoch, nefunkčné svetlá, nepekné grafity na múroch 

a  strach z tmavých uličiek.    

           Bystrica je krásne mesto. Historicky významné budovy, múzeá 

a prírodné zaujímavosti sú niečo, čím sa nie každé mesto môže pochváliť. 

Prečo to neukázať Slovensku! My sme jeho srdcom. Turisti budú znova 

chcieť navštíviť naše mesto. Anjel mesta znázornený na našom erbe 

ochranne zdvihne krídla a bude ho chrániť pred tým, čo nás teraz 

spútava. Je to tak málo a pritom všetko. Jedine tak bude stále platiť naše 

staré známe príslovie: Za živa v Bystrici a po smrti v nebi.         

Marko Bača 

8. B  ZŠ Ďumbierska 

 

Veľkú cenu za mesto Banská Bystrica prišla Markovi Bačovi odovzdať 

Martina Brísudová z MsÚ  

VEĽKÁ CENA MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

Esej prečítala Linda 

Lomenčíková 

Aby perla znovu perlou bola! 

dva, tri, hop do kolien, obrat). Však by sa Vám to páčilo.  

      Jéj, skoro som zabudla, moja hlava deravá... Chcela by som aby 

aspoň jeden dom na namestí bol z čokolády — ale zo slovenskej, na tom 

trvám. Len tak by ste sa prechádzali a keby Vam prišla chuť na sladké — 

chmat, chmat, odhryzli by ste si z fasády. Žeby bolo veľa obhrýzancov? 

To nevadi! Primátor mesta by zvolal všetkých cukrárov mesta, tí by 

nabehli  a chýbajúcu čokoládu doplnili.  

Takto by to malo byť. A basta!!!  

 

lvana Škorpilová  

7. B  ZŠ SSV  



                                        

BP Aby perla znovu perlou bola 
V mojej úvahe som sa rozhodla poukázať na problémy, ktoré sa 

týkajú všetkých miest, nielen Banskej Bystrice. Prvým je chov psov 

a s ním spojené skutočnosti. My sami sme majiteľmi psíka a cítime sa 

v mnohých aspektoch života s ním znevýhodnení. Voľný výbeh je jedna 

z vecí, o ktorých často premýšľam, ako by sme ich mohli zlepšiť práve 

v našom meste. Jediné oficiálne miesto, kde môže človek pustiť svojho 

štvornohého miláčika z vôdzky, je v Sásovej. Rada by som sa spýtala 

ľudí, ktorí to majú na starosti, kde má voľne púšťať svojich psov obyvateľ 

napríklad Fončordy. Neviem si predstaviť, že by som mala chodiť každý 

deň poobede venčiť svojho psa do Sásovej a vždy, keď by som mu 

chcela dopriať voľného pohybu. Kedže je to nereálne, púšťame nášho 

psíka, ako aj všetci ostatní, i mimo povolený priestor. Vtedy však treba 

mať oči na stopkách a dávať pozor, či sa niekde nezjavia muži v čiernom 

(mestská polícia). Musím však povedať, že vždy keď nás stretli, boli veľmi 

milí a len nás upozornili. Zaujímavé je, že v meste, čo je intravilán, sa pes 

nesmie púšťať, a keď ho pustíte v priestore mimo mesta, teda 

v extraviláne vo voľnej prírode, môžete sa o svojho psíka báť, pretože 

sa museli vyhýbať chodcom či autám, som 

si vybrala prípad z tohto leta. Na Belvederi 

bola cesta, na ktorú sa chodili korčuľovať a 

bicyklovať ľudia z celého okolia, nanešťastie, 

majitelia a obyvatelia tejto lukratívnej štvrte 

túto cestu zatvorili. 

Jediná dobrá cesta pre cyklistov je z 

Uhliska cez Šalkovú a Slovenskú Ľupču. 

Som presvedčená,  že keby mesto vytvorilo 

viacej cyklotrás a viacej možností pre takýto 

poľovníci majú právo voľne be-

hajúce zviera odstreliť. 

Ďalším problémom sú ex-

krementy psov. Každý majiteľ psa 

po zaplatení dane dostáva okolo 

štyristo vrecúšok. Skúsenosť ale 

poukazuje na to, že ľudia pra-

vdepodobne tieto vrecká určené 

na psie exkrementy využívajú na 

iné účely, napríklad možno na 

zabalenie desiaty. Nám psíčkarom 

tiež vadí, že druhí toto nariadenie 

mesta nedodržujú a prechádzka 

s našou Zarou sa niekedy podobá 

slalomu medzi hovienkami.  

Chcela by som navrhnúť, aby 

nezbieranie exkrementov kontro-

lovala mestská polícia možno via-

cej a prísnejšie ako pustenie psa 

z vôdzky.   

Ľudí, ktorí rozmýšľajú o psí-

kovi, mnohokrát odrádzajú obme-
dzujúce zákony a výška daní. Ja si myslím, že človek by nemal zabúdať na 

to, že pes je odpradávna priateľom človeka a pre mnohé deti, ktoré žijú 

v meste, je to jediný kontakt so živou prírodou. Mať psíka znamená naučiť 

sa starostlivosti a zodpovednosti.  

Pár rokov naspäť sa začala u nás rozvíjať napríklad canisterapia, čo 

je liečenie psom. Prítomnosť psa dokáže pomôcť deťom pri liečení 

hyperaktivity, psychických porúch, poruchách sústredenosti a tak ďalej.  

Druhý problém, s ktorým naše mesto bojuje, sú neupravené cesty 

pre autá a chodníky pre chodcov. Najhoršie je, že cesty sú neupravené 

nielen na Fončorde, ale aj v Sásovej a iných sídliskách. Myslím si, že  

neupravené cesty nie sú  iba nepohodlné, ale aj  nebezpečné . Mnohí ľudia 

kvôli  jamám v zime chodia neskoro do školy či  roboty.  Jamy na cestách  

sú nebezpečné i v lete. Podľa  mňa by sa mali tieto problemy riešiť, i keď  

sú tieto opravy veľmi nákladné. 

Ďalším problémom mesta, ktorý trápi fanúšikov športu, konkrétne 

cyklistov, sú cyklotrasy. Musím priznať, že  v Bystrici je veľmi  málo miesta 

na športovanie, i keď je tu niekoľko posilňovní a fitnescentier. Podľa mňa 

by mali  mať rodiny  miesto v prírode na športovanie . Ako dôkaz toho, že 

ľudia chcú miesto, kde by sa mohli korčuľovať a bicyklovať bez toho, aby 

ide o ekológiu, ale i o hygienu. 

Pretože zobrať malé deti k také-

muto ihrisku je určitým spô-

sobom riziko. Dať koše k ohni-

skám nestojí mesto veľa peňazí, 

ale ani veľa námahy.   

Ďalšia vec, ktorá trápi oby-

vateľov Bystrice, sú platené 

parkoviská. Ľudia oceňujú to, že  

sa  počet parkovacích miest stále 

zvyšuje, no sú neštastní z cien za 

využitie týchto miest. Napríklad v 

meste blízko centra stojí hodina 

parkovania 1 euro a ak si človek 

chce niečo v meste vybaviť, určite 

na úradoch strávi viac ako 

hodinu.   

Obyvateľov sužuje i otázka 

bezdomovcov. Je veľmi ne-

prijemné stretnúť takýchto ľudí 

pred Tescom či Kauflandom.  

Mnohí z ních sú  veľmi dotieraví a 
snažia sa z človeka vytiahnuť peniaze.  Keď im však ponúknete jedlo, 

odmietnu. Väčšina tieto peniaze potrebuje na alkohol a cigarety. Keďže 

mnohým bezdomovcom bola ponúknutá práca, no im viac vyhovuje 

život na ulici a žobranie,  túto prácu odmietajú. Navrhujem, aby prac-

ovník bezpečnostnej služby nekontroloval iba interiér supermarketov, 

ale i exteriér, čiže parkoviská v blízkosti ktorých sa bezdomovci zdržujú.  

 Aj keď sa Banská Bystrica ako mesto borí s mnohými 

problémami,je to krásne  a hlavne veľmi staré mesto s bohatou 

históriou, o čom svedčia nádherné kutúrne pamiatky, o ktoré by sme sa 

mohli trochu viacej zaujímať a snažiť sa ich zachovať pre ďalšie 

generácie. 

Dúfam, že po prečítaní mojej úvahy sa problémy, o ktorých som 

písala, zmenia k lepšiemu.  Nech aj v budúcnosti platí výrok z minulosti: 

Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi. 

 

Lujza Kalčoková  

7. A  ZŠ Narnia 

 

 

Cenu Lujze Kalčokovej odovzdal historik Jozef Ďuriančík 

druh turistiky, ľudia by menej chodili do prírody autami, čo by určite 

prospelo aj životnému prostrediu. 

Keď hovoríme o turistike v okolí nášho mesta, všimla som si, že 

nikde v okolí ohnísk (v prírode) nie sú koše. Keď je niekto lenivý a 

neberie si igelitku navyše, aby mohol po sebe pozbierať odpadky, 

jednoducho ich tam nechá. Ako príklad stačí sa ísť prejsť do La-

skomerskej doliny, kde je viac odpadkov ako ohnísk.  V tomto prípade 



BP 
Aby perla znovu perlou bola! 

Banská Bystrica. Mesto známe 

svojou bohatou minulosťou. Krásne 

hradby, bašty a meštianske domy boli 

a sú ozdobou mesta. No každá vec 

časom zostarne, zošedivie a zhrdzavie.  

Či to tak má byť, rozhodol osud, no je 

povinnosť ľudí, zachovať si odkaz 

minulosti. Našich predkov, rodín a ľudí, 

ktorí obývali toto mesto v presvedčení, 

že ich mená a činy ostanú a budú 

kolovať z generácií na generácie 
spečatené obrazom ich života. Ten sa mení na prach, miznúci každým 

pohybom vetra.   

Banská Bystrica, mesto na rieke Hron. S krásnou okolitou prírodou 

s nevyčísliteľnou hodnotou mohla konkurovať stokrát väčším kráľovským 

mestám. Dokážme, že nie je márna snaha si ich ochrániť. Každý hektár 

lesa či rameno bezmennej riečky. Maličkej, neznámej, no večnej. Ona tu 

ostane aj po nás a bude odkazom a úlohou pre ďalších, aby zachovávali 

našu prírodu naďalej a mesto sa mohlo ešte dlho pýšiť tým, o čom môžu 

iní snívať. Tie stavby tu boli pred nami a ten potôčik možno ešte skôr. 

Ostali tu, aj keď mesto sa mení každým rokom čoraz väčšmi a väčšmi.   

 Z priľahlých pasienkov za okrajmi hradných múrov sú domy, 

paneláky, obchodné centrá, cesty a parky. Nie je žiadna sláva, že väčšia 

časť z tejto zmeny pochádza z dávnejších časov a bola to snaha práve 

ľudí udržiavať Bystricu v čo najlepšom stave. Teraz? Opravuje sa len to 

najnutnejšie a výstavba je celkovo súkromná a zisky z toho mesto nemá 

žiadne. Postupom čas chradne. Čím ide vývoj a technika vpred, ľudia 

akoby ochladli. Deje sa to všade a Bystrica nie je výnimkou. Ľudia sú 

k sebe odmeraní a často až zlí a k mestu ešte horší. Rozbité lampy, 

polámané lavičky, grafity na stenách či zničené verejné priestranstvá. A je 

to horšie, nesiahajú len na novodobé vymoženosti mesta, ale aj na tie 

pamiatky a prírodu. Človeku až trhá srdce, keď ich vidí zničené, 

s opadanou omietkou a plesnivými stenami. Často prázdne, nevyužívané, 

nechané napospas bezdomovcom a zlodejom. Možno sa neskôr stanú 

útočiskom psov ulice, strážcovia mesta a nechcení spoločníci budú 

rozveseľovať dávno zabudnutého ducha nášho mesta. Anjela na erbe 

Banskej Bystrice, ktorý smutne roní slzy nad svojím mestom. Chránil nás 

pred zlom zo všetkých strán, no ako možno zastaviť niečo, čo sa rodí 

v srdci. To my sme zabudli na miesto, kde sme rástli my, naši rodičia 

a možno aj prarodičia. Zachráňme ho. Každý tmavý kút v našom meste 

cez deň vybledne. Nech každé smutné a zničené miesto znovu naberie 

šat banského mesta. Nech sem znova prichádzajú ľudia a Banská 

Bystrica bude znova rozkvitať. Budeme hrdí na svoje mesto a na seba, 

pretože každý z nás ľudí, čo tu žijú, tvoria mesto. Život v ňom. 

Každodenná rutina obyčajného človeka v meste je pospájaná tými 

najtenšími niťami. Ovplyvňujú nás ľudia, ktorých nepoznáme len tým, že 

žijeme s nimi na jednom mieste. Bez nich a nás nebude Bystrica nikdy 

taká, aká je.  

My ju tvarujeme.  
       

     Dominika Bačová 

8. B  ZŠ Ďumbierska  

    

Cenu Dominike Bačovej odovzdal historik Jozef Ďuriančík 

Banská Bystrica je veľmi pekné mesto. Keby nemalo niektoré 

nedostatky, bolo by úplne dokonalé.  Mne osobne sa nepáčia tieto veci: 

cesty nie sú v dobrom stave, napríklad na Fončorde sú cesty naozaj 

strašné. Toto by som chcela zmeniť ako prvé, pretože potom sa autá 

musia vyhýbať jamám a nerovnostiam. A keď už auto do takej jamy 

vojde, môže sa nejako poškodiť. Preto by som chcela cesty opraviť. 

Určite by to ľudí potešilo. 

Ďalším nedostatkom sú aj chodníky, ktoré tiež nie sú všetky 

upravené. Taktiež by som ich opravila, aby sa ľudia zbytočne nezranili 

najmä v zime.  Ale napríklad ďalším nedostatkom môže byť aj to, že na 

Fončorde je málo košov na psie exkrementy. Keby ich bolo viac, ľudia 

by exkrementy vyhadzovali do nich a nenechávali by ich na chodníku 

alebo v tráve, v najhoršom na detskom ihrisku, pretože deti by sa z nich 

mohli nejako nakaziť. Ich mamičky by nenadávali na psíčkarov 

a psíčkari na sťažujúce sa mamičky. Moja skúsenosť je taká, že aj keď 

už tie niektoré koše sú, sú plné. Toto sa týka aj sáčkov na psie 

exkrementy. Do panelákov ich síce dodávajú, ale mohli by aj do domov, 

pretože ku nám ešte žiadny sáčok neprišiel.  

V našom meste by som pridala trocha viac knižníc. Keďže 

niektoré pobočky sa zrušili, ľudia musia chodiť za knihami ďalej, môže 

Aby perla znovu perlou bola! 
to byť pre nich nevýhodné. Aj keď sa knihy dajú stiahnuť z internetu, 

knižnice majú svoje čaro. Ľudia sa tam môžu stretnúť a prečítať si 

a požičať svoje obľúbené knihy a komunikovať spolu nielen cez internet, 

ale aj fyzicky. 

Ale páči sa mi, že máme pekné parky. Napríklad krásny mestský 

park, ktorý je však už veľmi starý a dosť zanedbaný. Počula som, že ho 

mali rekonštruovať a mala tam byť aj trasa pre cyklistov a korčuliarov. 

Niekde to však stroskotalo, čo je veľká škoda. Škoda, že to nie je ako 

v iných mestách, kde sú takto využité napríklad cestičky popri riekach.  

Okolie rieky Hron nie je vlastne vôbec využité pre voľný čas a športy, ako 

je cyklistika a korčuľovanie. Toto mi v meste veľmi chýba, lebo v lete sa 

vlastne nemám kam chodiť korčuľovať. Po bežných chodníkoch to nie 

vždy ide, lebo sú strašne hrboľaté a deravé a tiež sa to asi ani nesmie. No 

ale ešte k bicyklovaniu, nápad s cyklobusom sa mi veľmi páčil. Bol to 

jeden z naozaj dobrých nápadov. Tento nápad určite ľudia ocenili. To 

však ešte nie je všetko. 

Veľmi by sa mi páčilo, keby sme v zime mali ľadovú plochu vonku 

niekde v centre mesta na verejné korčuľovanie počas celého dňa, ako 

napríklad vo Zvolene.  
Pokračovanie na strane 11 
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      V Banskej Bystrici som sa pred takmer 11 rokmi narodil a dodnes tu 

žijem. Bývam na ulici Trieda Hradca Králové a veľmi sa mi páči, že mám 

krásny výhľad z nášho bytu aj na nové, pekné ihrisko pred panelákom, 

na park so stromami a riečku Tajovku, aj na domčeky a neďaleký lesík. 

Myslím, že človek, aby bol spokojný, potrebuje nielen jesť, piť, obliecť sa 

a mať kde bývať. Potrebuje okolo seba pekné prostredie a dobrých ľudí. 

Sú mestá, ktoré nemajú takú prírodu, akú máme v Banskej Bystrici, 

a preto by sme si ju mali vážiť. Mne sa naše mesto veľmi páči a 

všeobecne mi tu málo vecí prekáža. Niektoré veci sa mi však neveľmi 

páčia. Tieto veci by sa mohli zmeniť, možno bude Banská Bystrica 

vyhľadávanejšia. 

      Pokiaľ viem, zatiaľ sú v Banskej Bystrici tri dôležité podujatia. Zo 

športových podujatí je to Banskobystrická latka, z hudobných podujatí 

je to Dohoda a z gurmánskych podujatí je to Grilliáda. Podľa mňa by 

nebolo zlé vymyslieť nové podujatie. Nemyslím, že treba niečo veľké, 

stačí niečo ako toto: v múzeu by sa urobila detská výstava, ako bola tá 

o Afrike v Stredoslovenskom múzeu minulé leto. Mohla by byť hocijaká 

s deťmi, ktoré dokážu najviac minúť. Mali by 

však mať možnosť sa niekde dobre najesť aj 

s deťmi a ísť večer na zmrzlinu či do 

cukrárne. To posledné je trochu problém. 

Ako odmenu za polročné vysvedčenie nám 

tatko sľúbil, že pôjdeme celá rodina spolu 

do cukrárne, keď skončí prácu. Bolo to 

v piatok o siedmej večer. Vybrali sme sa na 

námestie SNP. Cukráreň síce bola otvorená 

do ôsmej, ale nemali tam takmer žiadne 

iná téma.  

     Okrem výstavnej atrakcie 

by bolo dobré vybudovať aj 

stálu atrakciu najmä pre deti, 

napríklad také bludisko. Ne-

muselo by byť zo živého plota, 

aké bývajú v zámockých pa-

rkoch. Mohlo by sa vytvoriť 

viac bludísk na rôzne témy. 

Pre staršie deti s témou sta-

rogréckych bájí a povestí, kde 

by sa dozvedeli v zastave-

niach o postavách z gréckej 

mytológie, prípadne by im ná-

povedy z jedného zastavenia 

mohli prezradiť sprá-vnu cestu 

k ďalšiemu zastaveniu, naprí-

klad k Minotaurovi. Mladším 

deťom by sa možno páčilo 

rozprávkové bludisko Janka 

a Marienky z perníkovej cha-
lúpky k svojmu domčeku a mohli by po ceste bludiskom mať tiež nejaké 

zastavenia z iných rozprávok. Ako materiál na bludisko by stačili také 

bloky pletiva naplneného kamením. Tento materiál bol použitý na 

jednom bludisku pri zámku v Anglicku. Za takým bludiskom by určite 

chodili rodiny aj z okolia. Mohli by sa tam nachádzať aj prekážky, ktoré 

by slúžili na odmeranie športovej zdatnosti a aj na súťaže. Také niečo 

som videl v kempe v Červenom Kláštore pri Dunajci. Strávili sme tam 

deň preskakovaním, podliezaním, udržiavaním rovnováhy, zavesením sa 

na hrazdy, behom cez prekážky a pri všetkom sme si merali čas.   

Podľa mňa by sa mesto mohlo pri vymýšľaní, ako pritiahnuť 

záujem turistov a ich detí, inšpirovať TANAPom. Okolo Skalnatého plesa 

je tam vybudovaný náučný chodník pre deti. Bolo by pekné mať také 

niečo v našom meste s informáciami o našom meste. Návštevníci by 

museli navštíviť napríklad bábkové divadlo, galériu, kostol, šikmú vežu, 

Stredoslovenské múzeum. Tam by našli odpovede na otázky, ktoré si 

predtým prečítali na tabuliach pri náučnom chodníku. Na jednej strane 

by sa niečo naučili a na druhej strane by všetky tie budovy mali väčšiu 

návštevnosť. Po tom, čo by deti či dospelí zozbierali všetky odpovede, 

hodili by ich do určenej schránky alebo zaslali na adresu mesta. Za 

odmenu by získali napríklad balíček s perom BB, malú sladkosť alebo 

vstupenku na nejaké predstavenie. Za touto atrakciou by chodili rodiny 

sa chceme poprechádzať, 

pobicyklovať. Ale keď som 

bol naposledy pri Hrone, videl 

som dosť špinavú vodu 

a hlavne obrovskú kopu od-

padkov. Mohla by sa zlepšiť 

voda Hrona, aby mohol byť 

splav príjemnejší, aby sa člo-

vek nebál, že sa mu prevrhne 

kajak alebo raft. Vybudovať 

lepšie posedenia a príjazdy, 

nech všetko lepšie vyzerá. 

Toto je podľa mňa treba riešiť. 

Bolo by pekné mať pri Hrone 

športové zabudované náčinie, 

na kto-rom by sa napríklad 

bežci mohli rozcvičiť – také 

som videl na nábreží Dunaja 

v Bratislave. V Laskomeri som 

už dosť dlho nebol, ale keď 

tam bola moja sestra z tretej 
triedy v rámci školskej akcie zbierať odpadky, čo bolo asi pred rokom, 

vravela, že nazbierali veru dosť. Takto by sa pomocou školských akcií dalo 

vyčistiť veľa prírody a deti by zistili, že keď niekto niečo odhodí, vyzerá to 

zle a treba to čistiť. 

Páčilo sa mi tiež čítanie s primátorom. Aj ostatní dôležití ľudia z 

mesta by mohli chodiť na školy čítať deťom, aby sme ich mohli spoznať. 

Bolo by dobré vytvoriť parkovacie miesta, lebo áut je stále viac. Túto zimu 

som odhádzal tatkovi sneh z parkovacieho miesta, aby keď príde neskoro 

unavený z práce, mal kde zastať, ale kým prišiel, zastal na tom mieste iný 

vodič. Mrzelo ma, že som pre tatka robil prácu zbytočne a nejaký dospelý 

je lenivý na to, aby si parkovacie miesto od snehu odhádzal. Riešením by 

mohlo byť postavenie nových parkovacích miest. Tiež by bolo dobré 

motivovať ľudí, aby jazdili viac mestskou hromadnou dopravou, lebo je to 

ekologickejšie. 

Viem, že všetko, o čom som písal, by stálo veľa peňazí. Ale keď 

sa chce, všetko sa dá vyriešiť, veď v meste máme určite šikovných ľudí, čo 

sa zaoberajú tým, ako niečo urobiť tak, aby to stálo čo najmenej. 

 

 Miroslav Rosputinský

 5. A  ZŠ Narnia 
 
 

Cenu za 3. miesto Miroslavovi Rosputinskému odovzdáva historik Mgr. Leo 

Lichvár z Poštového múzea, SP, a. s.  

koláče. Tak sme hľadali ďalej, ale otvorené boli len kaviarne a krčmy. 

Trochu smutne sme blúdili, ale nakoniec sme našli na Dolnej ulici otvorenú 

palacinkáreň. Tá bola však takmer plná. Myslím si, že je škoda, že 

napríklad v piatok večer alebo cez víkend sa nedá v našom meste ísť na 

námestí s rodičmi do cukrárne alebo že nie je takých miest viac ako jedno. 

Nie každému sa páči McDonald alebo Europa Shopping Center. 

    Máme peknú prírodu, Laskomer, keď chceme opekať, okolie Hrona, keď 

BP 
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Aby perla znovu perlou bola 
Nenarodila som sa v Banskej Bystrici, ale za tých 12 rokov som 

pochopila, prečo sa sem moji rodičia presťahovali z malého mesta na 

severe Slovenska. Teraz žijem v meste, ktoré má úžasnú históriu a veľa 

možností nielen na štúdium, ale aj na zábavu. Dni mi však počas 

školského roka ubiehajú v jednom kole, a tak najviac času venujem 

škole, krúžkom, počítaču, domácim úlohám. Keď si však nájdem voľný 

čas, teším sa  naozaj na jedno z najvydarenejších miest na oddych, ktoré 

v meste máme. Pre mňa je to zrekonštruovaná plaváreň na Štiavničkách. 

Navštevujem ju pravidelne a vždy som tu bola zatiaľ spokojná. Ihrisko pri 

obchody s darčekovými predmetmi. Na 

druhej strane zase, keď som ja išla do 

zahraničia na výmenný pobyt, museli sme 

prejsť celé naše mesto, aby sme našli 

vhodné darčeky. 

Návštevníkov mesta často láka aj 

história SNP, ktorá je spojená s Banskou 

Bystricou, a preto žiadny z nich neodíde 

skôr, akoby si pozrel Pamätník SNP. Boli ste 

ZŠ na Uhlisku tiež ponúka 

možnosti športového vyžitia 

sa hlavne v lete. Takéto ihri-

ská by však mohli byť  na 

všetkých sídliskách alebo 

aspoň pri väčších školách. 

Keďže navštevujem základnú 

školu priamo v centre mesta, 

často chodím cez Námestie 

SNP, a tak veľmi intenzívne 

vnímam atmosféru mesta. 

Najkrajšia býva na Vianoce. 

Z budov lemujúcich  náme-

stie dýcha história a krásnu 

atmosféru dodáva mestu via-

nočná výzdoba. Vianočné 

trhy sa však  len veľmi  málo 

podobajú tým vo Viedni či 

Krakowe. Myslím si, že ani to 

množstvo čínskych obchodov 

nám nič  o histórii nášho me-

sta neprezradí. Alebo majú 

tieto obchody prilákať viac 
čínskych a japonských turistov? 

Väčšina ľudí sa potom zdržiava vo veľkých nákupných centrách 

ako v centre mesta. Určite by malo byť na Námestí  viac vidieť obchodíky 

so suvenírmi či reklamnými predmetmi. Reštaurácií či stánkov 

s občerstvením je tu určite dosť. Cez prázdniny často cestujem s rodičmi 

do zahraničia na dovolenku k moru a vždy si chceme odniesť 

z navštívených  krajín aj nejakú pamiatku, no nikdy sme nemuseli hľadať 

si však pozrieť aj okolie Pa-

mätníka SNP? 

Okolo vystavených ta-

nkov a popred Pamätník SNP 

jazdí veľa áut, a tak prechá-

dzka  po historických  mie-

stach sa mení zrazu na 

starosť o to, či ma nezrazí 

auto. To však nie je všetko, 

v okolí nie je ani jedna úplne 

zachovalá či funkčná lavička. 

A ak sa nájde aspoň nejaká 

časť lavičky vhodná na se-

denie, leží na nej bezdo-

movec (hlavne v teplejších 

dňoch). Pri tom táto časť 

mesta je pre turistov  nielen 

zo zahraničia celkom prí-

ťažlivá aj vďaka lietadlu, ktoré 

je v blízkosti.  

Chceme vytvoriť naozaj 

pekné mesto? 
Určite sa nám to podarí. Najmä vďaka športovým aktivitám, ktoré sa 

počas celého roka konajú v našom meste. No, možno práve tá pokazená či 

chýbajúca lavička, ktorú hľadá každý návštevník mesta, aby i oddýchol, 

a to nielen v centre mesta (tu sú naozaj pekné lavičky) pokazí dojem 

z pekných zážitkov, prechádzky či návštevy. 

Kristína Kosáková 

8. B  ZŠ SSV 

BP 

Cenu za 3. miesto Kristíne Kosákovej odovzdáva historik Mgr. Leo Lichvár 

z Poštového múzea, SP a. s.  

Celkovo na Bystrici sa mi páči, že je tu veľa zelene. Napríklad aj 

na sídlisku Fončorda, kde bývam, je tu pekný park pri potoku Udurná, 

kam veľmi rada chodím na prechádzky s mojím psom. Dúfam len, že 

niekoho nenapadne stromy vyrúbať a postaviť tam nejaké budovy, lebo 

to sa teraz dosť robí. Tiež sa mi páči, že sa stavajú detské ihriská na 

sídliskách. Teraz,  keď máme obchvat Bystrice, myslím, že už aj vzduch 

v meste bude čistejší, lebo to je tiež dosť problém. Taktiež sa mi veľmi 

páči to, že v okolí Banskej Bystrice je veľa hôr, kam sa dá chodiť na 

turistiku, v zime parádne lyžovať. To je podľa mňa na Bystrici to dobré. 

Je to aj zároveň lákadlom pre turistov.  

Keby som mala čarovnú moc, všetko to, čo je dobré, by som 

nechala, a to, čo chýba alebo je zlé, vylepšila. To by bolo 

najjednoduchšie. Asi najviac by som ocenila tú cyklotrasu. Ale keďže 

takú moc nemáme, je to len na nás ľuďoch, čo tu bývame, aby sme 

každý svojou troškou prispeli k tomu,  aby perla bola opäť perlou.  
 

Lucia Štollmanová 

6. A  ZŠ Narnia 

 

 V meste v posledných rokoch postavili veľa nových budov, 

väčšinou sú pekné, moderné a veľké a myslím si, že prispeli 

k modernému vzhľadu mesta. Zdá sa mi ale, že sa stavia veľa domov, 

ktoré nie všetky sú obývané alebo je v nich veľa prázdnych bytov. To je 

jeden z tých menších problémov.  

Dosť veľkým problémom je aj špina v meste. Musím povedať, že 

ľudia u nás sú strašne neporiadni, rozhadzujú smeti kade-tade. V centre 

mesta je to ešte celkom v pohode, avšak na sídliskách to vyzerá 

niekedy hrozne. Jasné, že ľudia by odpadky nemali rozhadzovať, ale 

myslím si, že mesto by sa aj tak malo postarať o ich vyzbieranie. 

Napríklad cez verejnoprospešné práce, ako to často vidno v filmoch.  

Avšak okrem tých zlých vecí je tu aj veľa dobrých vecí, ako 

napríklad Europa Shoping Center je podľa mňa úplne super. Je tu 

kopec obchodov rôznych značiek, je veľmi výhodné, že tak môžeme 

nielen nakupovať pod jednou strechou, ale dať si aj pizzu, čokoládu, 

sushi. Chodia sem nakupovať ľudia nielen z Banskej Bystrice, ale aj 

z okolitých obcí.  

Pokračovanie zo strany 9. 



.  

      

 

Ďakujeme Ááááá bodka na záver 

Sme veľmi radi, že môžeme povedať, že nám vyrastá generácia, ktorá 

má záujem o naše mesto. Do súťaže sa zapojili deti z celého mesta, a tak 

naša porota mala čo robiť. Veľmi nás potešilo, že medzi prácami sme často 

našli podnetné slová aj pre nás a aj pre celé naše mesto. Každý, kto 

rozhoduje v tomto meste, by si mal vypočuť názory detí, lebo tie často 

jednoduchým pohľadom vidia riešenia tam, kde pre dospelých neexistujú. 

Aj keď rozhodovanie bolo veľmi ťažké, nakoniec sme sa rozhodli takto: 

Súťaž sme rozdelili na dve vekové kategórie. V kategórii mladších žiakov 3. 

miesto získal Miroslav Rosputinský z 5. A triedy, 2. miesto získala Lujza 

Kalčoková zo 6. A triedy a 1. miesto získal Jakub Gajdoš z 5. A triedy, 

všetci zo ZŠ Narnia, Okružná 2. V kategórii starších žiakov získala 3. miesto 

Kristína Kosáková zo 7. B triedy ZŠ SSV Skuteckého 8,  2. miesto získala 

Teraz, keď držíte tento časopis v ruke a prečítali ste si práce našich 

detí, môžete sami posúdiť, koľko času, nasadenia a energie to všetko stálo. 

Som veľmi rád, že sa to podarilo, aj keď boli chvíle, keď som začínal 

pochybovať, ale nemôžem nepoznamenať jedno sklamanie. Oslovil som 

všetky školy v meste, dokonca aj niektoré iné organizácie a ľudí. Na 

propagáciu som využil internet, časopis a všetky dostupné zdroje a aj tak sa 

do našej iniciatívy zapojili iba tri školy. Je to podľa môjho názoru veľmi 

smutné, že len na troch školách pedagógovia pochopili, že zaujímať sa 

o svoje mesto je dôležité pre nás všetkých. Ešte šťastie, že žiaci týchto škôl 

boli natoľko iniciatívini, že dokázali nezáujem iných škôl hravo nahradiť. A pre 

ostatných mám len jeden odkaz, ďalšiu podobnú súťaž zorganizujeme 

možno o ďalších desať rokov. 

R. R. S. 

 
 
 

za všetky deti. Vďaka patrí tým, ktorí mi pomohli pri organizovaní 
súťaže. Predovšetkým mestu Banská Bystrica, menovite najmä Mgr. 
Karin Graciasovej-Śikulovej, Mgr. Martine Brísudovej a Jane 
Pelikánovej, pracovníkom Poštového múzea Slovenskej pošty, a. s., 
menovite Mgr. Martinovi Vančovi, PhD., Mgr. Leovi Lichvárovi 
a Monike Kupcovej za ich podporu, ako aj hodnotné ceny, ktoré dostali 
ocenení žiaci. Vďaka však patrí aj všetkým pedagógom, ktorí pochopili 
našu ideu a pomohli sa zapojiť svojim žiakom do našej súťaže. A na záver 
by som chcel poďakovať aj za podporu svojim kolegom z redakcie 
Bystrického Permona, menovite aspoň PaedDr. Dušanovi Jarinovi za  
fotografie, Ing. Pavlovi Genderovi, ktorý držal záštitu nad celým 
podujatím, a Mgr. Jožkovi Ďuriančíkovi, ktorý ako laureát Ceny mesta 
Banskej Bystrice podporil celú súťaž. 

R. R. S. 

Dominika Bačová 8. B triedy ZŠ Ďumbierska 17 a nakoniec 1. miesto 

získala Anna Hrašková zo 7. B triedy ZŠ SSV Skuteckého 8. Mimoriadnu 

veľkú cenu redakcie Bystrický Permon, ktorého víťaza vybralo mesto 

Banská Bystrica, udeľuje Markovi Bačovi z 8. B triedy ZŠ Ďumbierska 17 

a druhú mimoriadnu veľkú cenu redakcie Bystrický Permon, ktorého víťaza 

vybral šéfredaktor časopisu Ing. Pavel Gender, získala Daniela Vajdová z 5. 

A triedy ZŠ Narnia, Okružná 2. Všetkým výhercom zo srdca blahoželáme!  

Veríme, že z detí, ktorá vedia tak krásne snívať o našom meste, raz vyrastú 

ľudia, ktorí tieto sny dokážu zrealizovať. Naše mesto ich nutne potrebuje. 

Súťaž časopisu Bystrický Permon priniesla mnoho nádeje do našich radov. 

Tešíme sa spolu s výhercami.   

R. R. S. 

 
 

Súťaž Bystrického Permona – rekapitulácia 

Záverečná fotografia so všetkými výhercami a hosťami  
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