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Festivalové mestá

Mesto Banská Bystrica je známe svojím his torickým
mottom „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi”, kt orým
celé stár očia deklarovalo kvalitu životných podmienok
pre svojich obyvateľov alebo návš tevníkov. Magistrát
mesta si aj v súčasnosti uvedomuje vážnosť týchto slo v,
čo potvrdzujú aj jeho kontinuálne konkrétne snahy o to,
aby nosné piliere pre trvalú udržateľnosť života v Ban-
skej Bystrici boli čo najstabilnejšie.

Pojem udržateľný rozvoj je pre mnohých občanov Slo-
venska pomerne neznámym pojmom, hoci je v posled-
nej dobe často použí vaný v masmédiách, jeho vznik sa
v odborných kruhoch datuje už od sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia. Jeho definovanie však dodnes
nie je jednoduché ani jednoznačné a zber údajov, ich
transformácia do indikátorov, monitoringu, vyhodnoco-
vania je dlhodobým procesom - čo často nebýva popu-
lárne pre tých, ktorí uprednostňujú krátkodobé odpočty
plnenia cieľov. Pri uvedomení si skutočnosti, že aktivity
pre trvalo udržateľný rozvoj našej meniacej sa plané ty
sú vyvíjané už niekoľko desiatok rokov a tiež zmien,
ktoré na nej prebiehajú vďaka citeľným premenám v
sociálnej, environmentálne j i ekonomickej oblas ti, si však
zrejme mnohí čitatelia uvedomia nutnosť vývoja aktivít,
ktoré ponúka práve proces k trvalej udržateľnosti.

Pr e tento proces je char akteristické, ž e odmieta rie-
šiť javy životného prostredia, sociálnej a ekonomickej
sfér y izolovane a na jednej r ozhodovacej úr ovni. Veľký
dôraz sa teda kladie na medzirezortnú spolupr ácu, spo-
luprácu a koordináciu r ôznych inštitúcií za súčasnej
neformálnej diskusie s verejnosťou. V posledne j meno-
vanej oblasti napomáhajú k lepšiemu porozumeniu tohto
pojmu a za ním sa ukr ývajúcich snáh vo veľkej miere
práve médiá.

Významným medzníkom pri aktivizácii miest pre akti-
vity k trvalej udržateľnosti bolo prijatie Aalborgskej char-

ty v r. 1994 („Mesto je na
jednej strane najväčšou
jednotkou schopnou riešiť
sociálnu, ekonomickú a po-
litickú nerovnováhu v ob-
lasti mestskej architektúry,
prírodných zdrojov a život-
ného pros tredia, ktorá po-
škodzuje náš moderný
svet, na druhej s trane je
najmenšou jednotkou, v
rámci ktorej sa dajú prob-
lémy rozumne riešiť int eg-
rovaným, holistickým a tr-
valo udržat eľným spôso-
bom.”). O dva roky neskôr
bola ratifikovaná aj mes-
tom Banská Bystrica. Bol
to významný krok, kedy
naše mesto oficiálnym spô-
sobom prejavilo záujem a ochotu plniť mandát daný Agen-
dou 21 a preukázalo snahu par ticipovať na aktivitách
trvalo udržateľného r ozvoja. V t om čase (od roku 1991)
sa už Banská Bystrica uznesením mestského zastupi-
teľstva hlásila k myšlienke Projekt Zdravé mesto, pr e prá-
cu ktorého boli vytvorené podmienky v rámci mestské-
ho úradu. Tento projekt, inicio vaný Svetovou zdr avot-
níckou organizáciou (SZO), od začiatku kladie dôraz na
holistické chápanie zdravia občanov - teda neodlučit eľ-
né prepo jenie zdravia a pros tredia, v kt orom človek žije
v tom najširšom zmysle slo va. V rámci tohto projektu
boli spracované indikátory zdravia, ktoré navrhla Sve-
tová zdravotnícka organizácia a na ktoré nadviazala
podľa metodiky SZO tvorba Profilu zdr avia (1996) a Plánu
zdravia mesta Banská Bystrica (1998) ako pr vého strategic-

kého plánovacieho dokumentu v našom mes te. V sú-
časnosti pr ebieha spracovanie vyhodnotenia dlhodobých
(do r. 2005) a priebežných (tr valých) akcií k dosiahnu-
tiu stanovených cieľov v 34 oblas tiach života Bansko-
bystričanov pros tredníctvom 42 zapojených externých
inštitúcií, podnikov a neziskových organizácií mesta, ako
aj samotného Mestského úradu Banská Bystrica.

Medzičasom banskobystrický Mes tský úrad - referát
životného pr ostredia a Kabinet Zdravé mesto spr acova-
li vybrané európske indikátor y a v nadväznosti na Ná-
rodný environmentálny akčný plán (NEAP) bol v spolu-
práci s terajším Regionálnym úradom verejného zdra-
votníctva v Banskej Bystrici - odborom hygieny životné-
ho prostredia vypracovaný Lokálny akčný plán pr e prostre-
die a zdravie.

Posledným projektom, do kt orého sa naše mesto za-
tiaľ zapojilo v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, je
účasť na projekte Udržat eľný rozv oj miest a zmier nenie nega-
tívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav živo t-
ného prostredia v mes tách. Projekt metodicky a koordinač-
ne zastrešuje Regionálne environmentálne centr um Slo-
vensko, podporuje Ministerstvo životného pros tredia SR
a je realizovaný v rámci projektu LIFE III Environment.

Do pr ojektu sa zapojilo 6 slovenských miest. Pri jeho
spracovaní sa využila nová sada indikátorov udr žateľ-
ného rozvoja miest (doprava, urbanizmus a výstavba,
životné prostredie, kr ajina a biodiver zita, zaťaženie
prostredia a ekologická stopa, sociálno-ekonomická si-
tuácia mesta, manažment) so zameraním na stanove-
nie ekologickej stopy ako pomerne nového pr vku hod-
notenia, pričom veľký dôraz je kladený na výsledky
prieskumu verejnej mienky.

V rámci mesta Banská Bystrica bolo prostredníctvom
anketárov distribuovaných 1 000 dot azníkov. V spolu-
práci s odbornými útvarmi Mestského úradu v Banskej
Bystrici a členmi riadiaceho výboru Projektu Zdravé
mesto bolo distribuovaných ďalších 100 dotazníkov. Z
celkového počtu bolo vyhodnotiteľných 900 dotazníkov.
Z výsledkov prieskumu vyplývajú tieto skutočnosti:

Prieskumu sa zúčastnilo viac žien (54,89 %) než mu-
žov, čo korešponduje s demografickým členením v rámci
prepočtu celkového počtu žien, žijúcich v našom mes te
(51,49 %). Najviac bolo respondentov v kategóriách

Banskobystričania
o trvalo udržateľnom rozvoji svojho mesta

Zem, kontajner na smeti (Nemecko), r éžia: Claudia Heiss a jej tím
Odkedy existujú ľudia, existuje aj odpad – a problém jeho likvidácie. Celkovo v Nemecku vzniká r očne okolo 400

mil. ton odpadu, pričom každý spolkový obyvateľ vyprodukuje sám 636 kg domáceho odpadu. „Quarks & Co” sa
vo filme Zem – kontajner na smeti pýta a dáva odpovede na otázky: Čo je vlastne odpad? Ako vzniká, ako sa dá
znížiť jeho množstvo a ako ho odstr ániť? Má triedenie odpadu ešte zmysel? Kde končí elektronický odpad a ako sa
odstr ánia vyradené satelity? Komu a aké výhody prináša odpadový turizmus? Ako vyzerá smetisko budúcnosti?
A môže sa Zem utopiť v odpade? Triedenie odpadu je veľmi komplikované a počet chýb vysoký. A stroje môžu
v najnovších triediacich zariadeniach triediť odpad lepšie a lacnejšie ako človek. Naša modrá plané ta je obklopená
obrovskou haldou odpadu: okolo 7 500 ob jektov s veľkosťou viac ako desať centimetrov krúži v súčasnosti okolo
Zeme. Film poukazuje na inteligentné me tódy  likvidácie odpadu a na nové recyklačné technológie a pozerá do
budúcnos ti: Čo a ako dlho vydrží? A aké účinky má európske nariadenie o elektrošr ote a nový zákon o skládk ach,
ktoré sú účinné od roku 2005?

Súťažný film Envirofilmu 2006

Múzeum SNP – centrum aj tohtoročného En virofilmu
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Ankety

veku medzi 26 - 40 a 41 - 60 r okov (spolu
61,1 %), so stredoškolským vzdelaním
(50,3 %) a zames tnaných (64,4 %). Ban-
skobystrická domácnosť má podľa tohto
prieskumu v priemere 2,9 člena a opäť v
priemere 1,7 detí.

Najviac Bystričanov býva vo viac-
poschodovom bytovom dome a využíva
centrálne diaľkové vykurovanie. Kvalit a ži-
vota v meste je jeho obyvateľmi hodnotená
pr evažne priemer ným hodnotením  (ani vhod-
né, ani nevhodné prostredie). Čis totu
priestorov na odkladanie odpadu pri smet-
ných nádobách hodnotili respondenti v
29,7 % známkou 4 - čiastočne nevhodné,
čo je v rámci posudzovania kategórií čis-
tot y v našom meste najhoršie hodnotenie.
Pozití vnejšie je posudzovaná čistota ovzdu-
šia a pitne j vody (známka 2 - čiastočne
vhodné) a čistota vodných tokov, verejných
priestranstie v so zeleňou, chodníkov, úroveň hluku, čis-
tot a v rekreačných prímestských zónach a ostatných
plôch v mes te ako parkoviská, plochy pozdĺž vozoviek
hodnotením známkou 3 - ani vhodné, ani nevhodné
prostredie.

Čo sa týka spokojnos ti respondentov s vybranými oblasťami
živo ta v Banskej Bystrici, najfrekventovanejším hodnote-
ním bolo ambivalentné hodno tenie ani spokojný , ani nespokojný
(3): kvalita prír odného prostredia, dostatok verejnej ze-
lene, celkový dojem zo zástavby, úroveň sociálnych a
zdr avotných služieb, úroveň kultúrnych a oddychových
služieb, osobnej bezpečnosti pr ed útokom a agresivi-
tou, ochrany osobného majetku; čiastočná spokojnosť
(2) je u väčšiny odpovedí v oblasti úrovne a kvalit y
bývania a úr ovne škôl v meste. Čiastočná nespokojnosť
(4) sa ako najfr ekventovane jšia vyprofilovala v otázke
na úroveň verejnej dopravy, veľká nespokojnosť (5) v
otázke na dostupnosť a cenu bytov a pracovné príleži-
tos ti v meste. Zaujímavým, aj keď nie príjemným fak -
tom je, že hodnot enie 1 - veľmi spokojný je zastúpené
vo všetkých oblastiach menšinovo. V odpovedi na cel-
kovú spokojnosť respondenta s naším mestom pr evláda od-
poveď 2 - s pokojný až skôr s pokojný  (52,4 %). Za najväčšie-
ho znečisťovateľa v meste prevažná väčšina opýtaných
označila podnik Biotiku, a. s.

Atr aktivita mes ta bola účastníkmi prieskumu zhodnote-
ná pomerne vyrovnane hodnotením 2 - čias točne atraktí v-
ne prostredie (stav historických a kultúrnych pamiatok,
úr oveň rekreačných služieb a možností oddychu, his to-
rické osobnos ti, ktor é pôsobili v meste, fontány a ume-
lecké diela na námestiach a uliciach, výstavy, veľtrhy a

festiv aly, okolie mesta, mies tna kuchyňa a spôsoby stra-
vovania) a 3 - ani atraktí vne, ani neatraktívne (služby
pr e turistov, kvalit a cies t, chodníkov a ulíc, parky a
priestory pre de ti).

V rámci vytvoreného voľného pries toru na vyjadre-
nie v dotazníku neuvedených skutočností, ktor é ovplyv-
ňujú spokojnosť občanov mesta a poznámok figurujú
na pods tatných pozíciách nespokojnosti občanov:

• málo pracovných príle žitostí hlavne pre mladých
a vyššie vekové kategórie

• nedostupnosť bytov hlavne pre mladé r odiny
• úroveň MHD (prieskum v r. 2005)
• veľmi zlý technický s tav komunikácií
• málo atraktívnych ihrísk pre de ti a mládež
• zrušenie nočných spojov MHD
• málo parkovacích miest
• deficit maloobjemových nádob na komunálny od-

pad na mnohých lokalitách mesta
• nedostatočná čistot a verejných priestranstiev
• nedostatočná údržba komunikácií
• nedostatočná zimná údr žba chodníkov
• neexistencia cyklistických chodníkov v meste
• slabá informovanosť o kultúrnom dianí v meste a

málo atraktí vnych podujatí (aj menšinové žánre)
• nečistota od výkalov psov - slabá kontr ola zo stra-

ny mestskej polície
• vysoký životný štandard a súčasne nízke príjmy a

dôchodky (nízka cena práce)
• nepravidelnosť odvozu separovaného odpadu
• nedostatočný zvoz komunálneho odpadu - hroma-

denie mimo zberných nádob
• stagnácia rozvoja

mesta
• málo miest na od-

dych občanov, zábavu a
šport

• málo parkov
• zanedbané parky,

neudr žiavaná zeleň
• prehustenosť zá-

stavby na sídliskách s ne-
dostatkom verejnej zelene

• neexistencia športo-
vo-rekreačných lokalít

• málo možností pose-
denia pre nef ajčiarov, ich
obmedzovanie aj na verej-
ných priestranstvách

• znečisťovanie okolia

nádob na komunálny odpad
• málo lavičiek
• chýbajú verejné WC (aj pre vozíčká-

rov)
• nízka úroveň osobnej bezpečnosti
• agresivit a, rasová neznášanlivosť
• slabá podpora mladých rodín
• medziľudské vzťahy
• málo príležitostí na prácu aj r ekreá-

ciu dôchodcov
• MHD - neexistujúce spoje z Uhliska

do centra k zdravotníckym službám
• nedostatočné riešenie bezbariérovos ti

pr e telesne postihnutých a mamičky s ko-
číkmi

• zanedbané historické budovy
• vybudovať ces tu pre chodcov a cyk-

listov zo Sásovej (tunel popod železničnú
trať) do centra

• nevyriešené cestné ťahy
• zastaralá plaváreň a plážové kúpalisko - jazero
• chýbajúce pravidelné hliadky mes tskej polície na

sídliskách
• viac podujatí pre s trednú generáciu, mladých
• absencia ekologickej dopravy v mes te, vylúčenie

autobusu na ekologický pohon v centre
• veľká hlučnosť v Radvani, na Fončorde, v Sásovej
• rekonštrukcia Hornej ul.
• nefungu je amfiteát er
• zriadenie neplatených záchytných parkovísk
• autá, be žne parkujúce na chodníkoch (nielen Sá-

sová)
• vybudovať kúpalisko v Sásovej (v zime klzisko)
• chýba areál vodných športov, zariadenia na aktív-

ny oddych
• málo zábavných centier, o. i. pre mladých ľudí
• vyriešiť pr echod od Malej stanice k Národnej ul. -

nehodovosť
• rekonštrukcia rekreačne j zóny Urpín
• väčší záu jem o riešenie periférií mesta
• vytvoriť centrum pre invalidnú mládež
• riešiť nedos tavanú autobusovú s tanicu
• lepšia kontrola podávania alkoholu a cigariet mla-

distvým
• viac využívať verejnoprospešné práce.
Veľmi pozitívne bol naopak hodnotený extravilán

mesta a možnosti, ktor é ponúka na rekreáciu.
Je pozitívnym faktom, že počet tých, kt orí sa ne-

chcú nečinne pozerať na zmeny Zeme, ktor é sa už čias-
točne dotýkajú aj naše j populácie, naras tá. V argumen-
tácii pr e konzumný spôsob život a neobstoja pred ob-
čanmi, zbavenými pr epiateho egoizmu tí, kt orí tvrdia,
že sa ich problematika zmeny klímy netýka, ani tí, kt o-
rí síce žijú naozaj činorodo v súčasnosti, ale aktivit y
bez okamžitého efektu - tie nadčasové - ich nezaujíma-
jú. Zber údajov pre tr valo udržateľný rozvoj v súčasne j
situácii, ich vyhodnocovanie, výmena skúsenos tí a pri-
jímanie rozumných opatrení, ktorými člo vek môže do-
kázať, že je tvor mysliaci - a to nielen na seba - iste
patria medzi činnosti, ktoré možno umožnia prežívať
plnohodnotný život na našej planéte čo najväčšiemu
druhovému počtu živých tvorov eš te dlho potom, ako
naši predkovia posunuli tzv. civilizáciu pr udko vpr ed
bez toho, aby si uvedomili následky svojich skutočne
prevratných ob javov.

Refer át životného prostredia a K abinet Zdravé mesto
Mests ký úrad v Banskej By strici

Ilustračné foto: Ján Lichý

Envirofilm spolu s bohatým s prievodným programom už dv anásť rokov umožňuje širokej ver ejnos ti získať
potrebné informácie o životnom prostredí

Na návšteve v R ooseveltovej nemocnici v priebehu festivalu




