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YMESAČNÍK OBČANOV MESTA NOVÁ BAŇA A OKOLIANOVOBANSKÉ NOVIN

VSTÁVAJ, DIEVČA, 
HORE, SADÍME TI 
MÁJE, AK HORE 
NEVSTANEŠ, MÁJA 
NEDOSTANEŠ.
[:MÁJ, MÁJ, MÁJ 
ZELENÝ, POD 
OBLÔČKOM 
SADENÝ.:]
Májové slávnosti sú bohaté na tradičné zvyky 
a obyčaje. Máj je považovaný
za mesiac lásky a zrodu nového života. 
Dážď padajúci v prvom májovom týždni bol 
zvestovateľom bohatej úrody.
Májová rosa sa zas považovala za účinný 
liek a za preventívny prostriedok proti rôznym 
neduhom. 

Jednou z májových tradícií je aj váľanie a 
stavanie májových stromov spojené so 

spevom, veselosťou a zábavou. Už po stáročia 
sa vyberajú mládenci v posledný aprílový deň 
do lesa, aby tam pre svoje milované dievča 
vyťali najkrajší strom. Z vyrúbaného mája, 
osem až deväť metrov vysokého smreka, 
ešte v hore olúpu kôru a tak ho v nočných 
hodinách prinášajú k svojej vyvolenej. Dievča 
pred postavením mája poviaže farebné stuhy 
na kycku stromu. Postavenie mája je akýmsi 
verejným vyznaním lásky, keď sa mládenec 

Mama je človekom, ktorý môže 
nahradiť všetkých, no ju nemôže 
nahradiť nik...

...lebo pre nás znamená celý svet...

...lebo príde na pomoc, kedykoľvek ju 
zavoláme...
...lebo nás má rada a urobí pre nás 
všetko...
...lebo jej na nás najviac záleží...
...lebo nám vie vždy poradiť...

Vzdávame úctu všetkým
mamám a želáme im,
aby ich láska detí,
rodiny a zdravie
sprevádzali každý deň.

uchádza o priazeň dievčaťa alebo potvrdzuje 
už existujúci vzťah. Stavanie májov je jednou 
z najromantickejších tradícií a v našich 
končinách si ju dodnes zachovávajú štálanskí 
mládenci.

Stavanie mája zorganizovalo mesto 
Nová Baňa v posledný aprílový deň na 
Námestí slobody aj v tomto roku za pomoci 
Technických služieb mesta Nová Baňa a 
pracovníčok oddelenia kultúry a informácií. 
Pestrofarebnými stuhami zdobený máj 
symbolizujúci prebúdzajúci sa život a lásku 
nám pripomína dávne tradície našich predkov 
a je pýchou mesta v jarnom období. 

Ďakujeme Mestským lesom spol. s r. o. Nová 
Baňa, Technickým službám mesta Nová Baňa 
a Mestskej polícii Nová Baňa za pomoc a 
spoluprácu.

text a foto: Veronika Volfová

do 7. júna 2021

viac na str. 13
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 SAMOSPRÁVA
SLÁVIME DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM – 76. VÝROČIE 

KONCA II. SVETOVEJ VOJNY V EURÓPE

Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav 
Jaďuď, MBA, sa 8. mája spolu s 
predsedom a členmi základnej 

organizácie Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Novej Bani zišli na mieste, ktoré 
je symbolom pádu vlády fašizmu a nacizmu v 
našom meste.

Každý rok 8. mája si pri pamätníkoch padlých 
a na vojenských cintorínoch po celej Európe 
pripomíname, akú vysokú cenu za ľahostajnosť 
zaplatili v krvavej vojne jednotlivci, komunity, 
obce, mestá, národy. Pripomíname si hrdinstvá a 
hrôzy vojny, po ktorej zostali spustošené územia 
posiate hrobmi miliónov padlých. Vieme, čo 
dokáže zlo fašizmu, keď mu dovolíme zosilnieť. 
Bráňme spolu hodnoty solidarity, tolerancie a 
ľudskosti pred akýmkoľvek zlom. Aby sme to 
neboli my, kto premárni druhú šancu, ktorú sme 
8. mája 1945 dostali. 

Stojíme tu dnes i preto, 
aby sme potvrdili, že sa 
hlásime k povinnosti, 
ktorú si povojnové 
generácie odovzdávajú 
už 76 rokov, k spoločnej 
úlohe chrániť mier a 
slobodu na našom 
kontinente, aby žiadna 
ďalšia generácia 
Európanov nemusela v 
krutej vojne bojovať o 
prežitie. Našou úlohou 
je zabrániť tomu, aby 
zlo fašizmu a nacizmu 
opäť zosilnelo natoľko, 
aby mohlo ubližovať 
nevinným. 

Hrdinovia druhej 
svetovej vojny — tí, čo 
prežili jej útrapy, aj tí, čo 

zaplatili vlastným životom, ponúkli svojim deťom 
a vnukom možnosť začať odznova. Ponúkli 
im šancu rozvíjať spoločnosť, ktorá má v úcte 
ľudský život, a šancu budovať komunity, ktoré 
dokážu rešpektovať dôstojnosť každého jedného 
človeka. A to bez ohľadu na pôvod, farbu pleti a 
náboženstvo.

Dnes sme prišli preto, aby sme sa poďakovali 
ženám a mužom, ktorí sa nevzdali a neustúpili 
zlu. Prišli sme, aby sme s pietou spomínali na 
obete fašistického besnenia. Zišli sme sa tu, 
aby sme sa poklonili vojakom, ktorí bojovali na 
mnohých miestach v Európe, zahynuli ďaleko 
od domova a už sa nikdy nevrátili k svojim 
blízkym, a aby sme ocenili veteránov bojov pri 
oslobodzovaní územia našej krajiny a takto sa im 
opäť poďakovali. 

Česť ich pamiatke!
text a foto: Mgr. Ľudmila Rajnohová

Dejiny sa nedajú vygumovať

Od konca najhroznejšej vojny v 
dejinách ľudstva uplynulo 76 rokov. 
Pamätníky rozosiate po mestách 

a dedinách Slovenska dnes už len mĺkvo 
pripomínajú históriu vojnového besnenia. Kytice 
k pamätníkom kladú potomkovia hrdinov, ich 
synovia, vnuci a pravnuci, ktorí vojnu poznajú 
len z učebníc dejepisu.

Možnosť nezabudnúť na našich rodákov, ktorí 
vo vojne krutým spôsobom zahynuli, poskytuje 
knižočka Ľudovíta Potočáka o vojnových 
rokoch v našom meste a jeho obetiach v tomto 
hektickom období. V uvedenej publikácii sa 
dozvedáme, že v bojoch padli: Ján Budinský, 
Karol Budinský, Ľudovít Katina, Štefan Mánik, 
Anton Mišura, Karol Mikuláš, František 
Mucha, Ján Novák, Jozef Palatínus, Mária 
Palatínusová-Solčanská, Július Polc, Karol 
Polc, František Prachár, Štefan Reck, Pavol 
Torok, Imrich Trgo, Ján Farbák.

Umučení boli: Anna Borošová, Ján 
Boroš, Peter Boroš, Vojtech Felcán, Štefan 

Fiala, Vojtech Hanulík, Ján Kočner, Anna 
Kršjaková, Jozef Kršjak, Dr. Ján Oktavec. 
V koncentračných táboroch zahynuli: Anton 
Budinský, Jozef Magdolen, Tomáš Nodžak a 
32 občanov židovského pôvodu.

Počas prechodu frontu zahynulo osem 
občanov a nezvestní zostali traja občania.

Nemci v Kľaku priviazali zmrzačeného 
partizána Petra Boroša o obrnené auto, vláčili 
ho po ceste a polomŕtveho vhodili do horiaceho 
domu. Vojtech Felcán, učiteľ meštianskej 
školy, sa ako dôstojník povstaleckej armády 
dostal do rúk gestapa. Väznili ho v Novej Bani, 
koncom decembra 1944 popravili a pochovali 
v masovom hrobe na Píle. Doktora práv Jána 
Oktavca zastrelili príslušníci POHG a jeho 
manželku – učiteľku následne prepustili z 
učiteľských služieb. Jozef Magdolen, riaditeľ 
školy, sa pripojil k povstaleckej armáde a 
zahynul v koncentračnom tábore. Za pomoc 
partizánom boli postrieľaní takmer všetci 
členovia rodiny Borošovej.

Vojna a fašizmus odobrali ľudom zmysel 
pre ľudskosť. Obyvatelia v dedinách nášho 
vtedajšieho okresu žili až do vypuknutia vojny 
svorne a pokojne. Až cez vojnu sa začali 
stupňovať nezhody a nenávisť. Masaker z 
januára 1945 v obciach Kľak a Ostrý Grúň patrí 
medzi extrémne udalosti v dejinách druhej 
svetovej vojny a každoročne si ho dôstojným 
spôsobom pripomíname.

V Európe vojna skončila 8. mája 1945. 
Maršal Žukov prijal od poľného maršala Keitla 
kapituláciu nemeckých vojsk. Na ďalekom 
východe sa však zúrivo bojovalo ďalej. Až 
použitie atómových bômb na japonské mesta 
Hirošima a Nagasaki prinútili cisára Hirohita 
kapitulovať. Stalo sa tak na vojnovej lodi 
Missouri v Tokijskom zálive v réžii amerického 
generála MacArthura dňa 2. septembra 1945. 
To bola definitívna bodka za strašnou vojnou, 
ktorú vyvolal šialenec Adolf Hitler.

Ing. Július Uhrecký 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 

Vážení občania,
Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a. s., 
oznamuje občanom mesta Nová 

Baňa, že od 4. 5. 2021 budú 
pracovníci spoločnosti realizovať 
odpočty vodomerov v rodinných 

domoch v našom meste.
Z dôvodu obmedzenia priameho 

kontaktu odčítačov s odberateľmi  v 
záujme minimalizácie rizika šírenia 
koronavírusového ochorenia covid-19 
budú odčítači realizovať odpočet 
vodomerov len vo voľne prístupných 
šachtách.

Žiadame občanov, ktorých vodomer 
nie je voľne prístupný na odpočet, aby 
si stav  vodomeru odčítali sami, odčítaný 

V nasledujúcich mesiacoch budú  
prebiehať odpočty vodomerov v 

rodinných domoch
stav  napísali  na papier a  umiestnili 
ho na viditeľnom mieste,  aby sa tak 
zamedzilo priamemu kontaktu medzi 
odberateľom a odčítačom. Lístok so 
stavom treba zanechať do doby, 
pokiaľ odčítač nepoznačí odpísané.

Na odberných miestach, kde vodomer 
nebude sprístupnený na vykonanie 
odpočtu a odberateľ neodčíta stav 
vodomeru vopred, odčítač zanechá 
odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené 
telefónne čísla a e-mailové adresy, 
na ktorých bude možné nahlásiť stav 
vodomeru.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme 
ochrany odberateľov aj zamestnancov 
spoločnosti.

Zina Hromádková,
referentka odpočtov, StVPS, a. s.

Poďakovanie
Dobrovoľnému hasičskému zboru
mesta Nová Baňa a Hasičskému

a záchrannému zboru SR
Ďakujeme vám za prejavenú obetavosť, keď ste sa 

zúčastnili záchrany pri nešťastnej udalosti, požiari plantáže 
stromčekov v lokalite Šarvíz pod rozhľadňou Háj
dňa 5. 4. 2021 v neskorých večerných hodinách.

Svojou obetavou prácou ste potvrdili krédo hasičov 
„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“

Hlboko si vážime, že ste vždy tam, kde je to potrebné.
Vaše odhodlanie, úsilie a ochota si zaslúžia úctu a uznanie.

Naše veľké poďakovanie patrí aj všetkým 
občanom mesta, ktorí sa zapojili do hasenia 

požiaru.
ĎAKUJEME.

                                                            Mesto Nová Baňa 

• Tak isto ako boli v 
druhej polovici roka 2020 
refundovane mzdové 
náklady zamestnancov 

materskej školy (MŠ), boli v uplynulých 
týždňoch refundované aj mzdové náklady 
zamestnancov základnej umeleckej školy 
(ZUŠ), ktoré boli vyplatené v rámci opatrení 
na pomoc na vysporiadanie sa s dopadmi 
koronakrízy. Finančné prostriedky boli MŠ 
zúčtované voči mzdovým nákladom, tak 
isto budú zúčtované aj ZUŠ. V súvislosti s 
tým bolo zároveň možné pre MŠ vyčleniť 
finančné prostriedky z mestského 
rozpočtu na zabezpečenie jej požiadaviek. 
Časť finančných prostriedkov bola pre MŠ 
vyčlenená koncom roka 2020 a časť bude 
vyčlenená na nasledujúcom zasadnutí 
MsZ v 3. zmene rozpočtu. Prostriedky, 
ktoré boli poukázané ZUŠ, budú spolu 
s mestskými finančnými prostriedkami 
použité na rekonštrukciu jej budovy, 
ktorá bude spočívať v oprave krovu, 
vo výmene strešnej krytiny a realizácii 
nových omietok podľa projektu, ktorý 
bol spracovaný v roku 2020. Zároveň 
sa pred budovou ZUŠ a susediacimi 
domami plánuje vyasfaltovať plocha, ktorá 
bude po vyznačení parkovacích miest 
slúžiť na parkovanie vozidiel. Následne 
bude revitalizovaná Dodekova lipa 
vrátane okolia. Harmonogram prác bude 
zosúladený s asfaltovaním ulice Kollárova, 
ktoré je plánované v nasledujúcom 
období prostredníctvom Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest (BBRSC). V 
priebehu roka 2021 sa budeme snažiť aj 
o vyčlenenie finančných prostriedkov na 
novú omietku v centre voľného času (CVČ) 
a o prípravu podkladov k zámeru prístavby 
k sále CVČ. 

• V spolupráci so sociálnym oddelením 
je možné našim občanom, najmä 

seniorom, sprostredkovať očkovanie proti 
koronavírusu, a to v okolitých zdravotníckych 
zariadeniach, alebo prostredníctvom Bansko-
bystrického samosprávneho kraja (BBSK). 
Zároveň očakávame aj otvorenie DCS LIPA.

• Dňa 29. 4. 2021 zasadla od začiatku 
roka 2020 prvýkrát prezenčne Rada školy 
ZŠ, na ktorej boli prerokované viaceré 
body, najmä zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ. 
Počet detí vo veku šesť rokov je najnižší za 
uplynulé obdobie, a to iba 55 narodených 
detí v roku 2015 v porovnaní z cca 70 
narodenými deťmi v predchádzajúcom 
období. Údaje o demografii v našom meste 
sme publikovali v predchádzajúcom vydaní 
NN v mesiaci február 2021.

• Na sídlisku na ulici Pod sekvojou je na 
základe prebehnutej obchodnej verejnej 
súťaže plánovaná výstavba nového 
bytového domu, v ktorom budú byty 
určené na predaj novým majiteľom, čo, 
veríme, umožní mladým rodinám zabezpečiť 
si vhodné bývanie. 

• Aktuálne prebiehajú posledné prípravné 
práce v súvislosti s predstavením zámeru 
podania žiadosti na Fond na podporu 
športu, prostredníctvom ktorej je možné sa 
uchádzať o minimálne 50-percentnú dotáciu 
na výstavbu športovej infraštruktúry. 
Uvažujeme o výstavbe multifunkčnej športovej 
haly v areáli medzi futbalovým štadiónom 
a letným kúpaliskom tak, aby sme využili 
zázemie haly aj na potreby letného kúpaliska. 
Žiaľ, výstavba letného kúpaliska nie je 
oprávneným nákladom. Náš projekt bude 
predstavený aj potenciálnym investorom, ktorí 
prejavili záujem a ktorí by sa mohli zapojiť do 
investície spojenej s rekonštrukciou letného 
kúpaliska. 

• Vodná nádrž Tajch na základe 
každoročných správ bezpečnostného 
technického dohľadu, ako aj výsledkov 

štvorročnej komplexnej 
správy nezodpovedá 
požiadavkám na bez-
pečnú prevádzku, a to v 
dôsledku nefunkčnosti 
výpustného systému 
,,mních“. Naše snahy o 
jeho opravu bez vypustenia vody z nádrže za 
pomoci potápačov, ktorí práce vykonávali 
v minulom roku, žiaľ, neboli úspešné a je 
potrebné zabezpečiť opravu „mnícha“, 
keď bude vodná nádrž vypustená. V tejto 
súvislosti bol v meste v roku 2017 vypracovaný 
projekt, ktorý bol v lete minulého roka zaslaný 
na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie (MIRRI). V nasledujúcom 
období sa budeme v koordinácii s okresným 
úradom, ministerstvom vnútra, ministerstvom 
životného prostredia a MIRRI snažiť o získanie 
externej dotácie na riešenie tohto havarijného 
stavu. Z externých zdrojov boli riešené aj iné 
havárie na vodných nádržiach, napríklad na 
Hodrušskom jazere.

• Na nasledujúcom MsZ, ktoré sa bude 
konať 26. 5. 2021 a ktoré bolo doplnené 
nad rámec zasadnutí MsZ v roku 2021, 
bude v súvislosti s prerokovaním bodu 
záverečný účet za rok 2020 možné 
prerokovať v rámci 3. zmeny rozpočtu aj 
prerozdelenie finančných prostriedkov z 
rezervného fondu. Ten bol vytvorený na 
základe prebytku z roka 2020 vo výške 
viac ako 460 000 eur. Treba povedať, že aj 
napriek ťažkému roku 2020 sa hospodárenie 
mesta darí držať na dobrej úrovni a s 
dostatkom vlastných disponibilných finančných 
prostriedkov určených na rozvoj mesta a na 
zvýšenia kvality života v ňom.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 
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MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

podľa § 9a ods. 9  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených 
najmä na kancelárske  

účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb.
A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 
nebytových  priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 1443 na 
ulici Nábrežná 21 v Novej Bani. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta 
Nová Baňa zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom 
na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

nebytové priestory s výmerou 114,40 m2  
(prevádzkové priestory, sklady, chodby, predsieň, soc. zariadenie),

letná terasa s výmerou 36,00 m2.

Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.
 
1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových  priestorov  je 
stanovená na 50,00 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s 
nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí 
ich nájomca.  Minimálna výška nájomného za prenájom letnej terasy je 
stanovená na 4,00 eur/m2/rok.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Prenájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou sa uskutoční 
formou elektronickej aukcie prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia na 
konanie,
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov a 
letnú terasu, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  
osobitne za nebytové priestory uvedenú v eur/m2/rok a osobitne za 
letnú terasu uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom 
záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a e-mail, 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu  Nová Baňa a organizáciám, 
ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: návrh je potrebné doručiť najneskôr do 
15. 6. 2021 – utorok, do 11:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  slobody č. 1, 968 01  Nová 
Baňa, s označením hesla
„2. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory Nábrežná 11 
 – NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia 
na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného návrhu 
sa elektronická aukcia neuskutoční.
7. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA 
v eur/m2/rok za celý predmet nájmu (nebytové priestory spolu s letnou 
terasou).
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po 

vyhodnotení návrhu v prípade predloženia len jedného návrhu. Rovnako 
vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí 
ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa 

odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ 
uzavrieť nájomnú zmluvu   s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení 
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy  aj 
v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola 
najvyššia, neuzavrie nájomnú  zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom 
súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
17. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuhrádzať náklady, ktoré 
účastníkom vznikli v spojení s účasťou na súťaži.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
nájomnej zmluvy.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA,  primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200 
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu)  
a spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne 
MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií – elektrická energia –  úspešný 
uchádzač uhradí zálohové platby za elektrickú energiu prenajímateľovi. 
Úspešný uchádzač súťaže je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe úhrady 
za spotrebu a dodávku tepla a vody so spoločnosťou MAGNA TEPLO, a. 
s., Mlynské nivy 48, Bratislava.
(c) úspešný uchádzač si zabezpečí povolenie regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva na uvedenie podnikateľských priestorov do 
prevádzky. 

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže  a 
obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná 
odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 
Nová Baňa, oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného 
prostredia a správy majetku, č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: adamcova@
novabana.sk, príp. na telefónnom čísle: 045/67 82 822. 

OVS je zverejnená na úradnej tabuli
a internetovej stránke

mesta Nová Baňa www.novabana.sk.

       V Novej Bani dňa  29.apríla 2021
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,

primátor mesta
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Ako jeden zo vzorových príkladov na fotografii 
uvádzame zastávku Nová Baňa – Hrabiny, 

o ktorú sa vzorne starajú obyvatelia z okolia.
Vopred ďakujeme za ochotu 
a informácie o stave zastávok 
vo vašom okolí a tešíme sa na 
spoluprácu s vami.

Branislav Jaďuď,
primátor mesta  

ADOPTUJ SI SVOJU ZASTÁVKU!
Projekt mesta Nová Baňa

Nie ste spokojní s tým, ako vyzerá 
zastávka vo vašej blízkosti?

Chceli by ste, aby bola krajšia a udržiavanejšia, 
no nemáte na to dostatok financií a nie ste si istí, 
či by s tým mesto nemalo problém?

MY TO VIDÍME ROVNAKO A ZÁLEŽÍ NÁM
NA TOM, V AKOM PROSTREDÍ

ŽIJETE A AKO CESTUJETE.

Radi by sme vám spríjemnili čakanie na 
autobus, ale potrebujeme na to aj vašu pomoc.

Autobusové zastávky v našom meste by sme 
chceli v nasledujúcich mesiacoch tohto roka 
opraviť a následne ich ošetriť novým náterom, 
ktorý už nevyhnutne potrebujú. Chceli by sme vás 
pri tom poprosiť o pomoc a urobiť to v spolupráci 
s vami, občanmi mesta.
Spolupráca by prebiehala nasledovne:

- mesto by vám po vykonaní fyzickej opravy 
zastávok technickými službami poskytlo farbu, 

štetce, rukavice a materiál potrebný na renováciu 
zastávky,

- vy by ste si so susedmi urobili pekné poobedie 
pri natieraní svojej zastávky a prípadnom 
zveľadení priestoru okolo nej, napr. závesnými 
kvetináčmi.
Čo vám za to na oplátku ponúkame my:

- materiál potrebný na renováciu zastávok,
- krajšie prostredie a príjemnejšie čakanie 
na autobus,
- verejné poďakovanie na webovej stránke 

mesta, facebooku mesta a v Novobanských 
novinách.

Ak vás možnosť spolupráce s mestom 
na tomto projekte zaujala, neváhajte nás 

kontaktovať  do 31. mája 2021 na:
e-mailovej adrese msu@novabana.sk
alebo telefonicky na 045/67 82 800.

text a foto: Ing. Veronika Búryová,
asistentka primátora

Vzalo na vedomie:
- Správu o stave plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 28. 4. 
2021;

- Správu o výsledku kontroly hospodárnosti a 
efektivity využitia finančných prostriedkov, ktoré 
boli schválené pre MŠ v sume 60 685 eur v rámci 
10. zmeny rozpočtu mesta na zasadnutí MsZ dňa 
19. 11. 2020 uznesením číslo 115/2020;

- Správu o výsledku kontroly hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti posledných troch 
zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-
predajných zmlúv v príspevkovej organizácii 
Technické služby Nová Baňa;

- Správu o inventarizácii majetku mesta Nová 
Baňa;

- zánik mandátu smrťou poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani pána Jána Psotku 
v súlade s § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení;

- zánik členstva Jána Psotku v Komisii územného 
plánu, životného prostredia a majetkovej a komisii 
rozvoja, bytovej a sociálnej.

Schválilo:
- za mesto Nová Baňa, IČO: 00320897, so 

sídlom Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa, 
člena dozornej rady MEDICAL, n. o., Antona 
Medveďa s účinnosťou od 28. 4. 2021;

- v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. 
použitie prostriedkov z rezervného fondu na 
bežné výdavky v celkovej výške 147 500 eur, a to 
konkrétne na účel rekonštrukcie MK Slameníkova 
(30 000 eur), rekonštrukcie MK Záhrbská (50 
000 eur), rekonštrukcie MK Podhorská (20 000 
eur), rekonštrukcie MK Kútovská (40 000 eur) a 
asfaltovanie dvora záchranky (7 500 eur);      

- 2. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa;
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na energetický audit a GES. Výška 
maximálneho celkového spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa stanovená z 
celkových oprávnených výdavkov 8 500 eur 
predstavuje čiastku 425 eur;

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na zlepšenie environmentálnych 
aspektov v meste Nová Baňa. Výška maximálneho 
celkového spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa stanovená z celkových oprávnených 
výdavkov 250 000 eur predstavuje čiastku 12 500 
eur;

- použitie finančných prostriedkov v rámci 
participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa na 
rok 2021 na projekt „Oddychová zóna Zvonička“ 
v sume 2 312 eur. Predkladateľ návrhu projektu: 
TajchŠport, Brezová 25, 968 01 Nová Baňa, IČO: 
42198968;

- menovanie Ing. Jozefa Šmondrka na funkciu 
konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy 
spol. s r. o. Nová Baňa, Bernolákova 36/11, 968 
01 Nová Baňa, IČO: 31 588 182, s účinnosťou od 
1. 5. 2021;

- z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
zámer prenajať nehnuteľný majetok – kultúrno-
spoločenský objekt Zvonička, súp. číslo 923, 
nachádzajúca sa na adrese: Hájska 923/37, 968 
01 Nová Baňa, pre Mgr. Bohuslavu Gajdošovú – 
SNOW FOR FUN, so sídlom: Brezová 1990/25, 
968 01 Nová Baňa, IČO: 41375670, na dobu 
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou;

- uzatvorenie dodatku č. 6 k nájomnej zmluve 
č. 3/2018, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo 
ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy 
spol. s r. o. Nová Baňa ako nájomcom dňa 31. 
12. 2018. Dňom 30. 4. 2021 sa znižuje  predmet 
nájmu uvedený v čl. 1. nájomnej zmluvy č. 
3/2018 a dodatkoch k tejto zmluve o nasledovnú 
nehnuteľnosť, ktorá bola predmetom dodatku č. 1 
k nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018: 
kultúrno-spoločenský objekt Zvonička, súp. číslo 
923, nachádzajúca sa na adrese: Hájska 923/37, 
968 01 Nová Baňa;

- uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného 
bremena, ktoré spočíva v tom, že mesto        Nová 
Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného 
bremena bude trpieť v pozemkoch

E KN parc. č. 4243, C KN parc. č. 6036, E KN 
parc. č. 5350/5, C KN parc. č. 6869/8,  C KN 
parc. č. 6869/9, E KN parc. č. 5279, E KN parc. 

č. 3937/11, E KN parc. č. 5281/1 v prospech 
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina,  IČO: 36 442 151, ako 
oprávneného z vecného bremena na dobu 
neurčitú;

- prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to pozemky vytvorené 
z pozemku  E KN parc. č. 5245, C KN parc. 
č. 3498/1, C KN parc. č. 3500/1 v prospech 
Borisa Ondrušeka, rod. Ondrušeka, a Mgr. 
Jany Ondrušekovej, rod. Hirschnerovej, z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku;

- prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to pozemok C KN parc. č. 
3298/9, E KN parc. č. 2234 v prospech Adama 
Holuba, rod. Holuba, a Michaely Holubovej, 
rod. Máčajovej, z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku;

- spôsob prenechania do nájmu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a nájom  
nehnuteľnosti, o ktorých Mestské zastupiteľstvo 
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, a to kultúrno-spoločenský objekt 
Zvonička, súp. číslo 923, nachádzajúci sa na 
adrese: Hájska 923/37, 968 01 Nová Baňa, pre 
Mgr. Bohuslavu Gajdošovú – SNOW FOR FUN, 
so sídlom: Brezová 1990/25, 968 01 Nová Baňa, 
IČO: 41375670, na dobu neurčitú s trojmesačnou 
výpovednou lehotou;

- uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného 
bremena, ktoré spočíva v tom, že mesto        Nová 
Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného 
bremena bude trpieť v pozemkoch E KN parc. č. 
4537, E KN parc. č. 4536/1, E KN parc. č. 5276/1, 
E KN parc. č. 5307/2 právo uloženia elektrickej, 
vodovodnej a plynovej prípojky a ochranného 
pásma v prospech Ing. Samuela Šmikniara 
ako oprávneného z vecného bremena na dobu 
neurčitú;

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2021
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- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku C KN parc. 
č. 273/1 v prospech Ing. Jána Letka a PaedDr. 
Jany Letkovej z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemku;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku E 
KN parc. č. 226 v prospech Ing. Miroslava 
Hatalu, Mgr. Edity Hatalovej a Martina Hatalu z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku C KN parc. 
č. 681/2 v prospech Mgr. Branislava Bratka a Mgr. 
Zuzany Bratkovej z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku C KN 
parc. č. 681/2 v prospech Patrika Kováčika z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku E KN 
parc. č. 2539 v prospech Vladimíra Raffaja z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 

zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku E KN 
parc. č. 5277/4 v prospech Jozefa Budinského a 
Štefánie Budinskej z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku, na ktorom sa 
nachádza príjazdová cesta k nehnuteľnostiam;

- spôsob a podmienky prenechania do nájmu 
nebytových priestorov obchodnou verejnou 
súťažou. Predmetom súťaže bude  uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na nájom nebytových  priestorov  
na ulici Nábrežnej 21,  súp. č. 1443, a terasy pred 
budovou s výmerou 36,00 m2 ;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
stavebného pozemku obchodnou verejnou 
súťažou – pozemok E KN parc. č. 4227/3;

- predaj nehnuteľností v katastrálnom území 
mesta Nová Baňa v lokalite Kollárova ul.                v 
Novej Bani vo vlastníctve mesta Nová Baňa 
podľa LV č. 3853: stavba sklady (bananáreň), 
súpisné číslo 349, postavené na pozemku C KN 
parc. č. 99/3, C KN parc. č. 99/3, časť C KN parc. 
č. 99/1, C KN parc. č. 99/4, C KN parc. č. 99/2, 
na základe obchodnej verejnej súťaže formou 
elektronickej aukcie;

- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom Mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku C KN 
parc. č. 702 v prospech Ing. Petra Mikuláša z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku;

- zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 
2019.

Neschválilo:
- predaj mestských pozemkov C KN parc. č. 

4441/1, C KN parc. č. 4440/3 pre SKICENTRUM 
NOVÁ BAŇA, s. r. o., Školská 46/18, 968 01  Nová 

Baňa, IČO: 47631112, zastúpené konateľom 
Dušanom Paulovom z dôvodu, že mesto Nová 
Baňa ako vlastník pozemkov C KN parc. č. 
4441/1 a C KN parc. č. 4440/3 môže do budúcna 
na pozemkoch plánovať a realizovať iný zámer;

- predaj mestského pozemku C KN parc. č. 
4410 pre Ing. Janu Valkovičovú a Ing. Františka 
Volfa z dôvodu, že mesto Nová Baňa ako vlastník 
pozemku C KN parc. č. 4410 môže do budúcna 
na pozemku plánovať a realizovať iný zámer. 

Odvolalo:
- za mesto Nová Baňa, IČO: 00320897, so 

sídlom Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová 
Baňa, členku dozornej rady MEDICAL, n. o., Mgr. 
Ľudmilu Rajnohovú;

- z funkcie členky Komisie územného plánu, 
životného prostredia a majetkovej MVDr. Annu 
Borošovú, PhD., MHA.

Zvolilo:
- za člena Komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 

Mgr. Juraja Kološtu.
Požiadalo:
- v súlade s § 181 ods. 5 zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky o vyhlásenie volieb.

Konštatovalo:
- že na uvoľnený mandát poslanca nie je vo 

volebnom obvode číslo 5 náhradník.

Úplné znenie uznesení je zverejnené na úradnej 
tabuli mesta Nová Baňa a tiež na internetovej 

stránke mesta www.novabana.sk.

Ing. Veronika Búryová,
asistentka primátora

Zamyslenie po roku pandémie

Milí spoluobčania! 
Ubehlo 12 mesiacov odvtedy, ako som v 

príspevku v Novobanských novinách písala 
o problematike koronavírusovej pandémie z 
pohľadu zdravotníka.

Okrem poskytnutia praktických informácií 
som vyslovila želanie, aby sme zodpovedným 
správaním spoločne dokázali prekonať nielen 
zdravotné, ale aj psychosociálne aspekty tejto 
pre nás doposiaľ nepoznanej situácie a aby 
sme mali dostatok trpezlivosti vydržať náročné 
obdobie. 

Aj po roku boja s pandémiou je TRPEZLIVOSŤ 
azda jednou z najdôležitejších vlastností, ktoré 
nám môžu v týchto časoch pomôcť. Ocitli sme 
sa v atmosfére neistoty a obáv o zdravie a život. 
A hoci sme v dejinách ľudstva boli svedkami 
mnohých epidémií, ktoré postupne zasiahli celý 
svet, pandémia, ktorá postihla našu generáciu, 
je v niečom iná. Sme zasypávaní množstvom 
nových správ o počte nakazených, o úmrtiach, 
o liečbe či očkovaní... Keďže sociálne siete a 
médiá prinášajú aj mnoho údajov z neoverených 
zdrojov a konšpiračné teórie, zorientovať sa 
v záplave informácií a udržať si psychickú 
rovnováhu si od nás často vyžaduje veľkú 
morálnu silu. 

Pandémia priniesla do našich životov veľké 

zmeny. Zo dňa na deň sme museli zmeniť svoje 
zvyky a povinnosti. Prispôsobiť sa museli všetci, 
od najmenších po tých najstarších. Odrazu nie 
je možné cestovať, zabávať sa, športovať... 
Veci, ktoré nám pripadali také samozrejmé, 
sa stali nedostupnými, ba až zakázanými. 
Opatrenia v koronavírusových časoch do veľkej 
miery zasiahli deti. Nemohli chodiť do školy či 
škôlky, na záujmové krúžky, von s kamarátmi.  
A rodič už pre nich nebol len rodič, ale aj učiteľ, 
vychovávateľ a psychológ. Dôležité bolo a je 
pomôcť deťom a mládeži pochopiť, že teraz 
je najdôležitejšie správať sa zodpovedne 
nielen voči sebe, ale i voči starým rodičom a 
kamarátom.

Všetci už vieme, čo je karanténa, lockdowny, 
home office, online vzdelávanie školákov, 
zúfalosť rodičov, kríza, ale aj chaos a strach. 
Obavy z choroby, jej priebehu, následkov až 
najhoršieho zakončenia rezonujú v každom z 
nás. 

Ak ochoreniu podľahnú ľudia v našej 
bezprostrednej blízkosti, starý otec, suseda, 
spolupracovník, stáva sa pre nás pandémia 
osobnou.

Ak som v minuloročnom príspevku písala, 
že ľudia dodržujú opatrenia a sú ústretoví, 
v súčasnosti sa dá v spoločnosti pozorovať 
aj istá dávka nespokojnosti, negatívne 

naladenie, akoby už nebola sila a chuť znášať 
sociálnu abstinenciu či každým dňom sa 
meniace opatrenia. Ovplyvnená je tolerancia a 
ohľaduplnosť medzi ľuďmi navzájom.

Takisto pre zdravotníkov je mimoriadne 
náročné zvládať nové situácie, ktoré pandémia 
a s ňou súvisiaca karanténa prinášajú. Lekári, 
sestry a ostatní v nemocniciach zažívajú a riešia 
náročné a smutné situácie s covid pozitívnymi 
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SAMOSPRÁVA

Ďakujeme predstaviteľom mesta Nová Baňa,
p. primátorovi, zamestnancom  mestského úradu, 
poslancom mestského zastupiteľstva a stavebnej 

firme za vynikajúcu spoluprácu pri prestavbe priestorov 
na Bernolákovej ul. č. 3, v ktorých je od 3. 5. 2021 naša 

detská ambulancia v prenájme.
Priestory zdravotníckeho zariadenia sú dostačujúce 

aj pre dve ambulancie. 
Vyslovujeme touto 

cestou želanie, aby sme 
spoločnými silami dokázali 

do nášho mesta získať 
ďalšieho detského lekára 

alebo lekárku.
MUDr. Katarína Tužinská

a kolektív Ambulancia pre 
deti a dorast Nová Baňa

Dar krvi, dar života

Čo vás viedlo k tomu, aby ste darovali krv, 
spomeniete si na prvé darcovstvo?

Počas základnej vojenskej služby, hoci 
som bol povolaním strojár, som sa stal 
zdravotníkom. Hneď po skončení zdravotného 
výcviku, myslím, že to bolo v roku 1976, som 
sa stal prvodarcom krvi. Počas mnohých 
rokov sa medzi darcami, ktorí sa na transfúzii 
často stretávali, vytvorili aj kamarátske vzťahy. 
Keby ktokoľvek z nás potreboval s čímkoľvek 
pomôcť, boli by sme tu pre seba. Nastalo 
však aj obdobie, keď som na darcovstvo 
zanevrel. V tom období ma podržal môj veľmi 
dobrý kamarát Ján Frtús z Podlužian – taktiež 
bol darca krvi. Jeho snom bolo darovať krv 
100-krát, ale situácia mu to zo zdravotných 
dôvodov, žiaľ, nedovolila. Do stovky mu 
chýbali možno iba dva alebo tri odbery. Práve 
vďaka nemu som opätovne začal darovať krv. 
Vždy, keď som po okrúhlom čísle na transfúzii, 
zdvihnem telefón a volám mu: ,,Janči, to 
je tvoja zásluha!“ Bol jedným z hlavných 
podnetov, vďaka ktorým som sa prinavrátil k 
darcovstvu. Ďakujem, kamarát.
Koľkokrát ste boli darovať krv? Ako reaguje 
vaše okolie na darcovstvo? Vo vašej rodine 
sa tejto ušľachtilej činnosti venujú tiež?

Pätnásteho apríla 2021 to bol 167. odber. 
Niektorí vedia, že som darca krvi a niektorí nie. 

Ľudská krv je najvzácnejšia a zároveň najdôležitejšia tekutina, ktorej je vo svete nedostatok. Darovanie krvi považujeme za vysoko 
humánny čin, o ktorom je stále potrebné hovoriť. Jedna návšteva transfúznej stanice totiž môže rozhodnúť o osude iného človeka.

Darcovia krvi sú výnimoční ľudia a jedným z nich je aj Jozef Spurný, hrdý rodák z Novej Bane, Vrškár-Hájlesan, dlhoročný darca 
krvi, ktorý má za sebou viac ako 150 odberov. Medzi jeho mnohé záľuby patrí história novobanského baníctva, príroda, včelárstvo a istú dobu 
hrával v dychovke. Verím, že tento rozhovor bude pre niekoho motiváciou a začne s darovaním krvi.

Viedol som k tomu aj svoje deti. Dcéra chodila 
istú dobu a syn bol párkrát, pri odberoch mu 
však nebýva dobre. Ja som v tom zas opačný, 
mám pocit, že po odbere môžem, obrazne 
povedané, aj lietať, doslova sa cítim lepšie. 
Mnoho ľudí váha, či ísť darovať krv, niektorí 
majú z darovania možno aj strach. Máte pre 
nich odporučenie, ako strach či neistotu 
prekonať? 

Možno to súvisí aj s tým, ako v minulosti 
prebiehala transfúzia. Napríklad ihly sa po 
použití sterilizovali a používali opakovane. 
Ľudia sa mohli mylne domnievať, že im hrozí 
riziko prenosu nejakej choroby. V dnešnej dobe 
sa používajú jednorazové odberové sety, ktoré 
sú stopercentne sterilné, vyberú ich z obalu 
priamo pred vašimi očami. Dobrým motívom 
je aj myslieť na to, že nikdy nevieme, kedy 
aj my alebo niekto z našich blízkych bude 
potrebovať krv. Je dôležité nebyť zameraný 
iba na seba, snažiť sa pomáhať tým, ktorí to 
potrebujú. Jeden je milionár a môže pomôcť 
príspevkom na charitu, druhý môže pomôcť 
babke na priechode a iný môže prispieť 
takouto kvapkou. Netreba mať obavu darovať 
krv ani po očkovaní proti vírusovému ochoreniu 
covid-19. Pri vakcíne Pfizer je možné darovať 
krv už po dvoch týždňoch a pri iných vakcínach 
po štyroch týždňoch od zaočkovania. Krv je 

stále potrebná a nie je dôvod obávať sa stať 
sa darcom.

Krv znamená predovšetkým život. Vďaka 
Jozefovi Spurnému, mnohonásobnému 
darcovi, sa ich podarilo zachrániť už veľké 
množstvo. Zaslúži si od nás prejav úcty a 
uznania a poďakovanie za dar krvi, dar života. 

text a foto: Veronika Volfová

pacientmi, s ktorými sa roky nestretali. Lekári 
a sestry v ambulanciách pracujú vyše roka v 
zmenených režimoch využívajúc telemedicínu, 
pracoviská sa zmenili na telefónne ústredne 
a administratívne centrá na vystavovanie 
potvrdení, OČR, PN...Mnohí zdravotníci 
pracujú v testovacích a očkovacích centrách.

Každému z nás zdravotníkov dala pandémia 
veľa negatívnych, ale aj pozitívnych 
skúseností. Určite sa však potvrdzuje, že nielen 

profesionalita, ale aj ľudské správanie a empatia 
je to, čo môže uľahčiť aj to najťažšie obdobie. 
A hoci mnohokrát už nie je dostatok chuti a 
odolnosti všetko rešpektovať, stále nesmieme 
zabúdať na to, že práve schopnosť vydržať aj 
v extrémnych situáciách posúva človeka vpred. 

Myslím, že snáď každému sa otvorili oči v tom, 
že zdravie je najväčší dar, ktorý máme. Preto si 
znova zaželajme VEĽA TRPEZLIVOSTI, VEĽA 
REŠPEKTU a VEĽA SÍL správať sa zodpovedne 

a prevenciou si chrániť svoje zdravie.
Verme, že nám to pomôže k tomu, aby sme 

si mohli tak ako predtým zorganizovať turistický 
výlet, sledovať naživo vystúpenia našich 
deťúreniec, zatancovať si na zábave, zahrať 

si futbal či stretnúť sa znova v 
rodinnom kruhu.

MUDr. Katarína Tužinská 
foto: Veronika Volfová

POĎAKOVANE
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Apríl u „zemaňákov“

Druhý jarný mesiac sa 
v ZŠ Jána Zemana 
niesol vo veselom 

jarnom duchu. Možno to 
bolo aj tým, že začínal 
sviatkami jari, Veľkou 

nocou. Naplnený bol usilovnou prácou detí i 
učiteľov. Jarná nálada prebúdza v ľuďoch chuť 
do života, ale zvyšuje aj chuť do práce. Školskú 
prácu sme si spestrovali rôznymi zábavnými a 
zaujímavými aktivitami. Deti i učitelia sú šťastní, 
že sú konečne v škole a môžu sa učiť spoločne 
v triede a nie cez obrazovky notebookov, 
tabletov a telefónov. Osobný kontakt je osobný 
kontakt. Preto aj tento mesiac vzniklo na našej 
škole množstvo zaujímavých projektov a aktivít. 
Samozrejme, teší nás aj to, že sa do školských 
lavíc vrátili aj všetci žiaci druhého stupňa. 

Veselé tvorenie a aktivity začali už počas 
veľkonočných prázdnin netradičnou pátracou 
akciou v 4.B. Aj keď sme boli doma, Veľkú noc 
sme trávili spolu. Vo štvrtok sme si pripravili 
netradičné veľkonočné vajíčka. Bola radosť 
pozerať na skvelé a nápadité dielka. V piatok 
pani učiteľka triedna D. Bátorová rozmiestnila po 
meste štyri kamienky s odkazom. Počas víkendu 
za pomoci indícií mali deti kamienky nájsť, 
odfotiť sa s nimi a nechať ich tam pre ďalších 
spolužiakov. Po úspešnom tvorení a hľadaní si 
mohli u nej doma v schránke vyzdvihnúť sladkú 
odmenu, ktorú si určite zaslúžili.

Kým deti prázdninovali, my sme sa opäť 
vzdelávali. Kým deti ešte prázdninovali, my 
pedagógovia sme sa vzdelávali. Lektorka a 
zakladateľka centra špeciálnopedagogického 
vzdelávania Edu-spec vo Zvolene PaedDr. 
Vladimíra Ďurčová nám počas webinára priblížila 
náplň a rôzne formy práce pedagogických 
asistentov v spolupráci s pedagógmi. Poukázala 
tiež na dôvody špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb žiakov a informovala nás o 
legislatíve súvisiacej s inkluzívnym vzdelávaním. 
Lektorka nám ďalej sprostredkovala rady a tipy z 
praxe, akými spôsobmi s deťmi so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami počas 
výchovno-vzdelávacieho procesu pracovať. 
Vďaka workshopu sme získali podrobnejšie 
znalosti o diagnózach integrovaných detí, ako aj 
práci školského podporného tímu.

Sme súčasťou Zelenej školy, a preto sme 
spojili príjemné s užitočným a zapojili sme sa 
do aktivity Kuk do vody. Veď prečo nie? Počas 
roka uskutočňujeme vychádzky do prírody, 
na Gupňu, do blízkeho okolia, okolo potoka, 
ktorý tečie vedľa našej školy, a preto nám ako 
vodný zdroj poslúžil práve náš Novobanský 
potok. Vyzbrojení gumenými rukavicami sme 
sa pustili do čistenia brehu okolo potoka. Popri 
práci sme pozorovali aj život vo vode a spoločne 
si rozprávali, čo všetko v ňom už deti videli, 
napríklad ryby, žaby, hady, volavku, kačice, 
ale nezabudli sme si pripomenúť ani to, čo 
tam nepatrí, napríklad fľaše, igelit, polystyrén 
a pod. Svoju aktivitu sme zdokumentovali 
fotografiami, z ktorých šikovné lienky so svojou 
pani vychovávateľkou Ľ. Zimermanovou vytvorili 
veľmi pekný projekt.

Zážitkové učenie je jedným z tých typov 
učenia, bez ktorých by ľudstvo neprežilo, preto 

je v našej škole často využívané. V 2.B deti s 
pani učiteľkou M. Jakubcovou skúmali včielky, 
kráľovné hmyzu, a venovali im projektovú časť. 
Včely sú zodpovedné za bohatosť a rozmanitosť 
kvetov, ktoré dnes poznáme. Pre človeka bolo 
objavenie medu dôležité skoro ako objavenie 
ohňa. Deti vytvorili nádherné projekty na základe 
svojich skúseností a pozorovania, ktoré aj 
odprezentovali. Dozvedeli sa mnoho nového a 
zaujímavého. Boli usilovné ako včeličky.

Rovnako aj v 3.C na hodine slovenského 
jazyka s pani učiteľkou K. Garajovou žiaci 
využívali spoluprácu a spoločne dosahovali 
cieľ. Časopisy napomohli tomu, aby spojili teóriu 
s praxou. V textoch hľadali to, čo sa naučili – 
prídavné mená. Už vedia pracovať v skupinách 
a navzájom sa kontrolovať, aby výsledok ich 
práce bol správny.

Žiaci z 2.A tiež radi vytvárajú projekty. Veľmi 
pekne spracovali svoje zážitky zo skúseností v 
prírode. Na PRV s pani učiteľkou V. Kopernickou 
preberajú živočíchy, vďačný námet na projekty. 
Najprv si spracovali ľubovoľné zvieratko, potom 
na základe získaných vedomostí a pozorovania 
chlapci spracovali mravca a dievčatá včielku. 
Bolo sa na čo pozerať. Deti rovnako ako mravce 
a včielky boli veľmi usilovné.

Žiaci I. stupňa sa zapojili do veľkého súboja 
o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a 
zabojovali o titul všetkovedko. Nielenže sa 
dozvedeli veľa nového, ale radosť im urobilo i 
ocenenie diplomom a drobným darčekom, víťazi 
dostali hlavolam a všetci ceruzku Súťažím s 
Talentídou. Sme na nich hrdí!

DEŇ ZEME, 22. 4.
Zem je jedinou planétou, o ktorej vieme, 

že je na nej život. Vážme si ju, chráňme ju a 
spoznávajme. Spoločne sme pre deti pripravili 
aktivity, ktorých cieľom bolo zaktivizovať ich k 
poznávaniu prírody. 

Tematicky zamerané vyučovanie zažili 
vo štvrtok aj žiaci 4.C s pani učiteľkou M. 
Rajčanovou. Spoločne sa porozprávali o 
možnostiach ochrany našej planéty, vypracovali 
si tematicky zamerané pracovné listy a navrhli 
riešenia, ako zachrániť našu planétu. Na 
hodine výtvarnej výchovy vyrobili veľký plagát 
našej Zeme, kde pomocou techniky krčenia a 
lepenia krepového papiera vyznačili svetadiely 
a vysvetlili si, prečo sa naša Zem označuje ako 
„modrá planéta“. Okrem toho, že sme sa naučili 
nové poznatky, budovali sme aj kolektív. Deti 
vytvorili „modrú planétu“ vzájomnou spoluprácou 
a rešpektovaním sa navzájom a zároveň si pri 
tejto aktivite rozvíjali jemnú motoriku, fantáziu a 
tvorivosť.

 Tento deň si pripomenuli aj žiaci 3.A s pani 
učiteľkou S. Foťkovou. Počas vyučovania sa 
venovali problematike ochrany prírody Zeme 
a rozprávali sa o možnostiach znižovania 
ekologickej stopy v životnom prostredí a o 
jeho ochrane. Svoje myšlienky a návrhy potom 
vpisovali do srdiečok a z týchto srdiečok 
vytvorili krásny spoločný plagát. Našej planéte 
zároveň každý žiak triedy preukázal krásne 
gesto vysadením rastlinky. A čo vám odkazujú 
žiaci 3.A? „Vážme si dary, ktoré nám naša Zem 
poskytuje a chráňme si ich.“  

Brainstorming v 4.B. Na úvod si štvrtáci prečítali 
článok o tom, ako a kedy sa začal oslavovať 
Deň Zeme, potom navrhovali riešenia, ako našej 
planéte pomôcť. Riešili aj rôzne matematické 
a slovenčinárske úlohy, ktoré ich priviedli k 
dátumu oslavy Dňa Zeme. Potom si predstavili, 
že sú Zem, a v jej mene každý zanechal odkaz 
všetkým deťom na planéte. Na záver dňa sme 
využili brainstorming, čo žiakov zo začiatku 
trošku potrápilo, ale nakoniec z toho vznikli 
zaujímavé pojmové mapy plné zaujímavých 
postrehov a zlepšovákov. Opäť som mohla s 
hrdosťou skonštatovať, že deti nemyslia len 
na seba. Dúfam, že dobré srdiečka našich detí 
snáď vyliečia tento krívajúci svet.

Žiaci v 3.C vytvorili jarný strom s rozospievanou 
korunou v krásnom prostredí. Pracovné listy 
zo slovenského jazyka a matematiky boli plné 
tajničiek so zameraním na Deň Zeme. A snažili 
sa aj v okolí školy – vypleli vyvýšený záhon a 
zasadili kvety na potešenie očí a skrášlenie 
prostredia. Tiež sa naučili niečo o životnom 
cykle rastlín a zasadili semená fazule a šošovice 
a priamo v triede ich pozorujú. Učíme sa, ako 
našu Zem chrániť a starať sa o ňu každý deň.

Téma obnoviteľných a neobnoviteľných 
zdrojov, významu triedenia odpadov, šetrenia 
energiami či významu vody, najmä však ochrany 
prírody ako odkazu do budúcnosti sa rozoberali 
aj v ŠKD.

Na záver týždňa sme si v rámci celoklubovej 
aktivity prešli chodníky na Gupni a 
pozbierali odpadky, ktoré tam zostali po tých 
nezodpovedných a ľahostajných k prírode. Boli 
by sme veľmi radi, keby sme sa všetci správali 
zodpovedne, uvedomili si, že odpadky patria 
do kontajnerov a nie pod kríky, a nehanbili sa 
zodvihnúť odpadky počas celého roka, nielen na 
Deň Zeme!

Víťazi súťaže Kuk do vody
Musíme pochváliť všetkých, ktorí sa do tejto 

aktivity zapojili. Veď voda je nesmierne cenná 
surovina, bez ktorej by život na našej planéte 
neexistoval. Tiež je dôležité si uvedomiť, že 
vodu nepotrebujú iba ľudia, ale aj živočíchy a 
rastliny, ktorým znečisťovaním vody ukrajujeme 
z kvality života. Preto sú všetky aktivity 
zamerané na čistenie okolia vôd nesmierne 
dôležité. Naša aktivita však nebola zameraná 
iba na čistenie okolia vodného prostredia, ale 
aj na poznávanie druhov, ktoré toto prostredie 
obývajú, a na vytvorenie plagátu, ktorý tento 
ekosystém a jeho čistotu propaguje. Hoci sa 
všetci súťažiaci veľmi snažili, všetky podmienky 
aktivity splnili Filip Jezbera s Timkom Lenártom, 
V.B, a Šimon Šipikal, VII.B. Preto sa títo chlapci 
spoločne delia o prvé miesto. Vo facebookovom 
hodnotení zvíťazila Veronika Štoselová, VI.B, 
ktorej však k úplnému splneniu aktivity niektoré 
úlohy chýbali. Ešte raz všetkým súťažiacim 
ďakujeme. 

V mesiaci marec sa žiaci IV.A a III.A zapojili 
do súťaže Vesmír očami detí, ktorú vyhlásila 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
Vo svojich prácach nás prekvapili kreativitou a 
fantáziou, s ktorými dokázali umelecky stvárniť 
tajomný, nekonečný a stále málo prebádaný 
vesmír. Z odovzdaných prác sme vybrali tie 
najoriginálnejšie a do regionálneho kola sme 
posunuli:

IV.A: L. Raffajovú, L. Lacovú, T. Kopernického, 
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B. Gajdošovú, D. Číkovú,
III.A: P. Gajdoša, E. Javorníkovú, P. Halaja.
Držíme im palce a prajeme si, aby sa ich práce 

súťažnej porote páčili.
Vo IV.B sme opäť trávili čas posilňovaním 

spolupráce a vzájomnej pomoci a využívaním 
vedomostí a ich prepájania. Pracovali sme 
s jednou témou na viacerých vyučovacích 
hodinách. Najprv sme sa rozdelili do štyroch 
skupín. Dve skupiny spracovali spoločenstvo 
lesa, dve spoločenstvo lúk. Členovia 
jednotlivých skupín svoj projekt pekne spoločne 
odprezentovali. Bola radosť pozerať, ako 
bravúrne si podelili úlohy a vzájomne ohodnotili 
plusy v každom projekte. Bolo zároveň príjemné 
sledovať vyzretosť štvrtáckeho myslenia, keď 
žiaci hľadali na každom projekte pozitíva a vôbec 
sa nesnažili potopiť svojich spolužiakov. 

Následne sme na slovenčine vyhľadávali v 
projektoch podstatné mená, prídavné mená 
a zámená. Práca išla opäť krásne od ruky. 
Na matematike sme vymýšľali slovné úlohy o 
rastlinách a živočíchoch oboch spoločenstiev, 
ktoré sme si potom spoločne riešili. Dobre sme 
sa pri tom zabavili. Čítanie s porozumením 
sme si rozvíjali na článku o lese, v ktorom sme 
sa dozvedeli zaujímavé informácie, ktoré sme 
využili aj na Deň Zeme. Okrem odpovedí na 
otázky k článku sme navrhovali, ako vedia aj deti 
pomáhať prírode. Ďalšou aktivitou bolo tvorenie 
časovej postupnosti rozstrihaného príbehu 

o líške a ježuli, ktorému 
deti vymýšľali aj názov. Na 
výtvarnej výchove sme si 
vyrobili krásne jarné vence, 
ktoré boli veselým oživením 
celého projektu. Som veľmi 
hrdá na to, akých mám v 
triede šikovných a ekologicky 
zmýšľajúcich žiakov. Druhá 
vec, na ktorú som hrdá, je, 
že sú ochotní spolupracovať 
a vzájomne si pomáhať 
nielen pri skupinovej práci, 
ale aj individuálne v učení. 
Je milé vidieť, že namiesto 
posmievania sa posadia 
vedľa spolužiaka a snažia sa 

mu pomôcť.
Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej 

okrem správnosti vypočítaných príkladov 
rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané 
príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných 
príkladov sa prideľujú body. Najviac bodov získali, 
víťazmi sa stali a najúspešnejšie reprezentovali 
našu školu títo žiaci:

Pytagoriáda, kategória P3, okresné kolo (26 
súťažiacich):

2. – 3. miesto: Jie Lin, 3.C, 2. – 3. miesto: Emma 
Javorníková, 3.A, 7. miesto: Šimon Repiský, 3.B, 
9. – 11. miesto: Šimon Benč, 3. A.

Pytagoriáda, kategória P4, okresné kolo (24 
súťažiacich):

3. miesto: Marek Chudánik, 4.A, 5. miesto: 
Šimon Raffaj, 4.C, 6. miesto: Kristián Horbov, 4.B, 
11. – 12. miesto: Nelly Herczegová, 4.B, 11. – 12. 
miesto: Soňa Farbáková, 4.C, 14. miesto: Vivien 
Mokrá, 4.B.

Pytagoriáda, kategória P5, okresné kolo (13 
súťažiacich):

2. miesto: Martin Svetík, 5.A, 8. miesto: Simon 
Betko, 5.A.

Pytagoriáda, kategória P6, okresné kolo (18 
súťažiacich): 

1. miesto: Jakub Šutka, 4.A.
Úspech našich žiakov v online výzve 

Stredoslovenského múzea Zachráň svoj 
vymierajúci živočíšny druh

Plagát s projektmi našich žiakov bude na 

webovej stránke múzea počas celého roka 
2021. Zapojení žiaci si zvolili živočícha podľa 
vlastného výberu, ktorý je vo voľnej prírode 
vážne ohrozený. Ďalej bolo ich úlohou 
naštudovať si základné informácie o danom 
druhu, a to najmä v súvislosti s faktormi, ktoré 
spôsobujú jeho ohrozenie. Na základe zistených 
informácií potom vypracovali projekt, ktorý 
obsahoval dôležité opatrenia, ktoré by mohli 
reálne pomôcť, aby živočích nevyhynul.

Posledný deň mesiaca apríl je vždy venovaný 
stavaniu mája. V tomto duchu sme ho prežili aj 
my v našej škole. Pani vychovávateľky všetko 
bezchybne pripravili. Zohnali máj, krásne 
ligotavé stužky a pripravili informácie o historickej 
podstate stavania májov. O dobrú náladu sa 
postarali žiaci 9.B P. Tužinská, L. Šutková, 
M Štoselová a S. Šadlák hrou na heligónke a 
spevom, najmladší družinári tancom. Sme radi, 
že aj napriek nemilej situácii mohli deti zažiť 
kúsok našich bohatých tradícií. 

Všetky aktivity máme podrobne 
zdokumentované, samozrejme, do novín sa 
nezmestia, takže by som vás všetkých chcela 
pozvať na návštevu našej webovej stránky 
www.zsjzemananb.edupage.org alebo na 
facebookovú stránku našej školy. Verím, že aj 
tým internetovo menej zdatným s tým dokážu 
pomôcť či už deti, alebo vnúčatá. Všetko robíme 
z lásky k vašim-našim deťom, snažíme sa 
rozvíjať ich krehké dušičky, kritické myslenie, 
ale aj záujem o náš spoločný život a snahu na 
jeho zlepšovanie, aby sme si tu mohli o niekoľko 
rokov nažívať spolu v symbióze s prírodou. 

Na záver by sme sa chceli poďakovať rodičom 
budúcich prváčikov za prejavenú dôveru, že 
si vybrali našu školu na vzdelávanie svojich 
najväčších pokladov, a veríme, že ich dôveru 
nesklameme.

Všetkým želáme hlavne pevné zdravie, 
aby sme aj s prichádzajúcim otepľovaním 
a uvoľňovaním opatrení udržali našu školu 
otvorenú a aby deti už nemuseli žiť v izolácii pri 
online vyučovaní. Tomuto vieme pomôcť všetci 
svojou zodpovednosťou.

text a foto: Mgr. Denisa Bátorová

Základná škola Jána Zemana v Novej Bani 
sa pred rokom stala jednou z dvadsiatich 
škôl z celého Slovenska, ktorá od Nadácie 

pre deti Slovenska z projektu Škola inkluzionistov 
– „Kto chýba?“ získala grant tisíc eur. Vďaka 
nemu pedagogickí a odborní zamestnanci školy 
absolvovali v priebehu školského roka štyri cykly 
online vzdelávania. Všetky sa uskutočnili v čase 
žiackych prázdnin.

Prvým z nich nás previedla Mgr. Lucia 
Kubíny z Nadácie pre deti Slovenska, 
projektová konzultantka a mentorka, ktorá nám 
pomáhala nájsť cestu k inkluzívnemu prístupu. 
Sprevádzala nás vzdelávacím programom a 
procesom inklúzie, čo znamená rešpektovať 
inakosť a individualitu všetkých detí. Spokojnosť 
a prínos, ktoré priniesla do kolektívu, a následná 
spätná väzba účastníkov len potvrdili kvality a 
zmysel online školenia. 

Ďalšie vzdelávanie bolo zamerané na prácu 

s emóciami. Odborník Mgr. Vladimír Hambálek 
nám predstavil spôsoby a stratégie, ako zvládať 
vlastné emócie a ako komunikovať a viesť dialóg 
v situáciách, ktoré sú emočne vypäté. Inšpiroval 
nás aj v tom, ako sa môžeme pripraviť na ťažký 
rozhovor a ako ho konštruktívne viesť. 

Lektorka Mgr. Zuzana Zimová nám počas 
tretieho webinára porozprávala niečo o tom, čo 
spôsobuje traumy u detí, ale aj o tom, čo všetko 
sa môže skrývať za problémovým správaním 
žiakov. Získali sme odporúčania a zručnosti, 
ako reagovať rešpektujúco a zároveň efektívne 
v situáciách, s ktorými sa v rámci svojej praxe 
stretávame. Zároveň nás povzbudila k tomu, 
aby sme sa pokúšali hľadať nové cesty k 
porozumeniu rôznych prejavov detí. 

Cyklus vzdelávania uzavrela odborníčka 
na inklúziu PaedDr. Vladimíra Ďurčová, ktorá 
nám priblížila rozličné formy a náplň práce 
pedagogických asistentov v spolupráci s 

pedagógmi. Poukázala na dôvody špeciálnych 
výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov a 
sprostredkovala nám rady a tipy z praxe, ako 
s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami počas vyučovania pracovať. Vďaka 
workshopu sme získali podrobnejšie znalosti 
o diagnózach integrovaných detí, ako aj o 
práci školského podporného tímu, ktorý tvoria 
pedagogickí asistenti, školská psychologička a 
špeciálna pedagogička. 

Úspešnú realizáciu projektu, ako aj podmienky 
vzdelávania pedagogických a odborných 
zamestnancov zabezpečila a podporila riaditeľka 
školy Mgr. Mária Jankoveová. 

Projekt sa zároveň mohol uskutočniť vďaka 
programu na podporu inkluzívneho vzdelávania 
„Kto chýba?“ Nadácie pre deti Slovenska a 
vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu 
v opere a jeho hostiteľa, spoločnosti Orange 
Slovensko. 

Michaela Stehlíková, DiS.,
pedagogická asistentka, zodpovedná za 

realizáciu projektu

Učitelia ZŠ Jána Zemana sa vzdelávali vďaka grantu 
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

V apríli postupne nastú-
pili na prezenčné 
vzdelávanie všetky 
ročníky v našej škole. 

Najskôr žiaci na 1. stupni, o dva týždne neskôr 
aj ôsmaci spolu s deviatakmi a nakoniec žiaci 
5., 6. a 7. ročníka.  Prvé  týždne v škole boli 
adaptačné. Aj žiaci na 2. stupni trávili viac času 
so svojimi triednymi učiteľmi. Niekoľko hodín sa 
žiakom venovala aj naša školská psychologička 
Mgr. Katarína Budinská, ktorá si pre nich 
pripravila viaceré zaujímavé aktivity. Počas týchto 
hodín mohli žiaci vyjadriť svoje pocity, nálady, 
chuť, prípadne nechuť vrátiť sa späť do školy.  
Vyučovanie prebiehalo v skrátenom režime podľa 
odporúčaní ministerstva školstva. Napriek tomu, 
že mnohí žiaci sa vzdelávali dištančne, nezaháľali 
a pripravovali sa pod vedením pedagógov  na 
rôzne  súťaže.  

V okresnom kole Pytagoriády sa najviac 
darilo nasledovným matematickým talentom:
Kategória P5
Dávid Krčmárik – 1. miesto,
Martina Oklapeková – 3. miesto,
Kategória P8
Samuel Pauček – 1. miesto.

Úspešnými riešiteľmi boli aj Šimon Brodziansky, 
Jakub Fidermák, Diana Štrbová, Matej Bratko, Ondrej 
Fidermák, Natália Paučeková, Dominika Králová  a 
Veronika Kurzová.

Sedem žiakov z našej školy sa zapojilo do súťaže 
Všetkovedko. Veľkú radosť mali deti pri vyhodnotení, 
keď dostali pekné odmeny.  Titul všetkovedko školy 
získala  druháčka Klára Gregorová.

Konalo sa aj okresné kolo Biologickej olympiády 
v  kategórii E. V odbore  botanika obsadila  Viktória 
Paulíková 1. miesto a  v odbore zoológia  jej spolužiačka 
Hana Mikušková 1. miesto.

Okresné kolo Matematickej olympiády prebehlo 
dištančnou formou. Dopadlo nasledovne: 
Kategória Z6

Dominika Králová – 2. miesto,

Natália Paučeková – 2. miesto,
Noel Vallo –  úspešný riešiteľ,

Kategória Z8
Paulína Valachovičová – 1. miesto.
V krajskom kolo Dejepisnej olympiády nás 

reprezentovali dve žiačky. 
Kategória C

Katarína Petrášová – 4. miesto, úspešná riešiteľka,
Kategória D

Veronika Šusteková – úspešná riešiteľka.
 Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za 

reprezentáciu školy.
Ďakujeme  aj rodičom budúcich prvákov za prejavenú 

dôveru našej škole. Keďže zápis žiakov do 1. ročníka 
prebehol dištančnou formou, plánujeme zorganizovať 
deň otvorených dverí. O jeho  termíne budeme včas 
informovať.

 M. Solčanová
foto: archív ZŠ sv. Alžbety

Jahodový a bylinkový záhon v ET Štúrova

Po dlhom čase slniečko začalo teplejšie 
hriať, a tak povyháňalo ľudí nielen na 
vychádzky, ale aj do záhrad. Svojimi teplými 

lúčmi pošteklilo aj naše deti z triedy Ďatelinky v ET 
Štúrova.

V rámci projektu vyvýšených záhonov na zadnom 
dvore sme s deťmi vytvorili pekne upravené 
vyvýšené záhončeky, ktoré pre nás pripravil náš 
údržbár ujo Vilko. Deti s pani učiteľkami ich upravili 
na jahodový a bylinkový záhon. Naučili sa tiež, ako 
treba správne vysadiť sadenice jahôd, aby sme z 
nich mali dobrú úrodu. Oboznámili sa aj s bylinkami, 
ako je napr. pažítka, majoránka, medovka, tymian, 
a dozvedeli sa, na čo nám slúžia a aký z nich máme 
úžitok. Tiež sme si pripomenuli, že rastlinky nestačí 
len vysadiť, ale že sa o ne treba naďalej starať, 
polievať ich, aby nám pekne rástli a skrášľovali 
prostredie našej škôlky.

Deti mali zo svojej práce veľkú radosť a už sa 
tešia na chutné jahôdky a bylinky, ktoré si nájdu na 
chlebíku alebo ich zacítia v nejakom dobrom jedle.

text a foto: Ľudmila Obertová, Alena Šályová,
trieda Ďatelinky 
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Enviroprojekt v Spojenej škole pokračuje

V minulosti sme prostredníctvom 
riadkov v novinách informovali o 
priebehu Enviroprojektu na našej 
škole. Niektoré úlohy už boli splnené 

a niektoré sme mali pred sebou. Teraz je jar, 
počasie nám začalo priať a to bola pre nás 
vhodná príležitosť, aby sme spojili Deň Zeme 
a naplánované enviročinnosti. Dvadsiaty šiesty 
apríl pripravil deň zaliaty slnkom, ktoré nás 
pozvalo na školský dvor a do blízkeho lesíka 
pod Gupňou. Hrable a motyky sme už mali 

pripravené, žiaci a pedagógovia boli pripravení 
tiež, a tak si mohli všetci vyhrnúť rukávy a 
začať so zveľaďovaním prostredia v okolí školy. 
Starším brigádnikom to išlo veľmi dobre. Mali 
fúrik, motyku, nič, čo by nevedeli používať. 
No ani tí menší sa nedali zahanbiť. Metla síce 
bola niekedy viac prekážkou ako pracovným 
nástrojom, ale výsledok hovoril za všetko. 
Čisté chodníky, pozbierané konáriky, vytrhaná 
zelinka. Radosť pozrieť na túto vykonanú prácu. 
Skupinka žiakov sa venovala aj vyvýšeným 

záhonom a zbieraniu odpadkov na chodníkoch 
v už spomínanom lesíku. Koše v tomto prostredí 
sú síce namontované, ale ešte stále sa nájdu 
promenádnici, ktorí odhodia fľašu, papier či 
ohorok z cigarety na zem. Po vykonaní všetkých 
prác a poskakovaní po čerstvo pokosenej tráve 
bol tou pravou odmenou oddych na teplom 
slniečku. 

V roku 2017 Ministerstvo životného prostredia 
SR intenzívne riešilo tému envirovzdelávania 
na školách. Lesy, potoky, rieky sú však 
stále plné nežiaduceho odpadu a riešenie 
zatiaľ akoby neexistovalo. U nás sa veľa 
nerozpráva, ale koná. Deti možno nerozumejú 
pojmom globálne otepľovanie, envirozáťaže 
či dlhodobo udržateľný rozvoj, ale vedia, kam 
patrí papier z keksíka, fľaša od vody či použitá 
vreckovka. Pri tomto chaotickom devalvovaní 
prírodných zákonov sú však naše deti tou 
najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva, 
napríklad žijú v oblastiach s častými povodňami 
a aj v oblastiach dlhodobého sucha. Oba tieto 
extrémy predstavujú riziko pre detské životy. 
Darujme im my dospelí budúcnosť v krajšom 
a zdravšom prostredí. Pripojte sa k nám v 
napĺňaní tohto sna. 

text a foto: PaedDr. Anna Vozárová,
Spojená škola Nová Baňa

Členovia Pedagogickej rady Gymnázia 
Františka Švantnera rozhodli na svojom 
online zasadnutí dňa 15. 4. o tom, ktorí 

žiaci dostanú za svoju snahu opäť motivačné 
finančné prilepšenie.

Za reprezentáciu školy v krajskom kole 
olympiád a umiestnenie na prvých piatich 
miestach získali motivačné štipendium Samuel 
Struhár zo sexty (3. miesto – ONJ), Lucia 
Rybárová zo sexty (4. miesto – OSJL), Ema 
Medveďová z 3.A (5. miesto – OSJL)  a Tobias 
Kopernický z 3.A (4. miesto – OAJ).

Žiakmi štvrťroka sa stali mimoriadne aktívni 
študenti:

Zuzana Drážilová, Henrieta Haringová a Eva 
Jenisová z 1.A,

Mária Alžbeta Srnková a Juraj Majzler z 2.A,
Diana Valková, Ramona Valková a Zuzana 

Valentovičová z 3.A,
Alexandra Marková, Lucia Rybárová a 

Jakob Ján Juhás zo sexty.
Motivačné štipendium im bolo pridelené za 

zodpovedný prístup k školským povinnostiam, 
za záujem a aktívnu účasť na hodinách, ako i za 
včasné a dobré odovzdávanie úloh.

Ďakujeme vedeniu mesta Nová Baňa za 
poskytnutie finančného príspevku a našim 
úspešným žiakom srdečne blahoželáme! 

Veríme, že budú motiváciou pre ďalších, 
ako aj pre našich budúcich žiakov, terajších 
deviatakov! Tým sa totiž začalo prijímacie 
konanie do 1. ročníka v školskom roku 2021/22.

Motivačné štipendiá potešili ďalších našich žiakov
O štúdium v Gymnáziu Františka Švantnera 

prejavilo záujem 40 žiakov, pričom niektorí z nich 
využili možnosť online prípravy na prijímacie 
skúšky a počas uplynulých piatich týždňov sa 
pod vedením pani profesoriek PaedDr. Renáty 
Juhásovej (SJL) a Mgr. Kataríny Sekerkovej 
(MAT) zodpovedne zapájali do opakovania pred 
prijímacími skúškami. Tie sa uskutočnia 3. a 10. 
mája 2021. Sme vďační za prejavenú dôveru a 

držíme palce počas celého 
prijímacieho konania!

STAŇ SA JEDNÝM
Z NÁS!

GFŠ Nová Baňa



Jozef Vozár, MONT – DESIGN, s. r .o., Nová Baňa spojovací materiál na altánok

JUMAVED, s. r. o., Rimavská Sobota dezinfekčné prostriedky
v mesiaci marec 2021

Rodičovské združenie pri GFŠ NB

• členské OOCR Región Gron – 120 eur
• odvysielanie statickej reklamy a spotu – 95 eur
• učebnica NJ – 16,03 eur
• predplatné Škola 2021 – 26 eur
• online vzdelávanie žiakov SNM – Múzeum 
židovskej kultúry – 18 eur

p. Peter Kasan okrasný kameň na školský dvor
p. PharmDr. Eva Kasanová vitamíny pre zamestnancov školy

Ďakujeme našim sponzorom v mesiacoch
marec a apríl!

Aktuálna doba prináša aj množstvo 
zaujímavých webinárov
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Máme za sebou 
aj krajské 

kolo Biblickej 
olympiády

V aktuálnom školskom roku 2020/21 
sa naša škola zapojila aj do 
19. ročníka Biblickej olympiády. 

Po úspešnom okresnom kole čakala jej 
riešiteľov v zložení Šimon Peter Šuhajda, 
Juraj Majzler z 2.A a Jakob Ján Juhás zo 
sexty výzva v podobe krajského kola. 

Chlapci nás reprezentovali spoločne ako 
družstvo dištančnou formou:

- 10. 3. 2021 v okresnom kole,
- 19. 4. 2021 v krajskom kole, v ktorom 

nakoniec obsadili 5. miesto.
V obidvoch kolách zároveň skončili ako 

úspešní riešitelia.
Samotná príprava pod vedením našej 

sestričky Samky – PhDr. Kataríny 
Rudincovej pozostávala zo štúdia kníh 
Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. 
Veľkým zážitkom v rámci štúdia bolo aj 
online stretnutie s SSD Blažejom  Štrbom, 
PhD., s naším bývalým študentom, ktorý 
so žiakmi strávil čas nad uvedenými 
vzácnymi knihami a ktorému za to patrí 
naša veľká vďaka. 

Chlapcom ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu školy a blahoželáme! 

PhDr. Katarína Rudincová
a PaedDr. Renáta Juhásová

Skupina študentov 1.A, seminaristov z 
chémie, prejavila záujem o účasť na 
diskusnom webinári „Zmena klímy o 

piatej“, ktorého organizátorom bol Slovenský  
inštitút mládeže IUVENTA v spolupráci s OZ 
Priatelia Zeme. 

Ponúknutá téma sa tematicky zhodovala 
s obsahom seminára a týkala sa 
environmentálnych tém, klimatickej zmeny a 
životného prostredia.

V diskusii s pracovníkmi OZ Priatelia Zeme 
sme sa dozvedeli aktuálne informácie o 
faktoroch, ktoré vplývajú na zmeny klímy, ale  i 
o tom, ako sa táto téma týka našich osobných 

životov, regiónov a nášho doterajšieho životného 
komfortu.

V diskusii boli uvedené konkrétne fakty, 
zistenia a štatistické údaje za posledné obdobie. 
Na základe záujmu  boli žiakom poskytnuté 
najaktuálnejšie informácie a zdroje informácií, 
ktoré vieme použiť aj vo vzdelávacom procese. 
Tabuľka a kalkulačka na zhodnotenie vlastnej 
uhlíkovej stopy študentov oslovila a niektorí 
prejavili záujem o jej vlastnú kalkuláciu. Uvidíme, 
koľko environmentalistov vzíde z tejto skupiny, 
ale každý z nich prejavil kladný vzťah k nášmu 
životnému prostrediu a problematike klímy. 

RNDr. Daniela Benčatová



KULTÚRA/ŠPORT
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Do práce na bicykli (DPNB) je národná 
kampaň, ktorej hlavným cieľom 
je podporiť rozvoj nemotorovej, 

predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, 
vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali 
kvalitné podmienky pre ekologické druhy 
dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, 
aby budovali vo svojich sídlach vhodné 
podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú 
do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, 
aby viac používali túto formu alternatívnej 
dopravy pri každodennom cestovaní do 
práce. Vyhlasovateľom súťaže je národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a 
odborným garantom súťaže je občianske 
združenie Občianska cykloiniciatíva Banská 
Bystrica.

Po siedmich úspešných ročníkoch kampane 
Do práce na bicykli máme aj v roku 2021 
ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, 
aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný 
život v meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou 
sa približoval vyspelým európskym metropolám. 
Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne 
ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, 
organizácií a inštitúcií v mestách v prospech 
používania bicykla na krátke vzdialenosti. 
Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť a z 
bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný 
dopravný prostriedok na presun po meste 
tak, ako je to v okolitých krajinách. Veríme, že 
cyklistom sa dostane nielen patričného uznania 
spoločnosti za to, že významne prispievajú k 
ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj 
inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun 
po meste používajú auto.

V roku 2020 sa do kampane zapojilo 85 
samospráv, v ktorých bolo vytvorených 2 
553 tímov s 8 392 súťažiacimi od 1 012 
zamestnávateľov. Súťažiaci sadli na bicykel 
celkom 135 750-krát, pričom nabicyklovali 929 
601,15 km, čím ušetrili 297 268,78 kg CO2 
(vrátane ciest do a z práce pešo a MHD). 

K týmto výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane. 
Z celkom 10 registrovaných novobanských tímov 
s počtom 36 súťažiacich sa do súťaže aktívne 
zapojilo deväť tímov a 30 „cyklohrdinov“ počas 
trvania súťaže využilo bicykel na dopravu do 
práce a z práce 595-krát, pričom nabicyklovalo 
6 365,64 km, čím ušetrilo 1 598,14 kg CO2. 
Spomedzi všetkých registrovaných samospráv 
sa po prepočte rôznych ukazovateľov Nová Baňa 
v 7. ročníku súťaže umiestnila na fantastickom 
19. mieste. 

Mesto Nová Baňa sa počas existencie tejto 
kampane zapojilo do každého ročníka a inak 
tomu nie je ani tento rok. Naša samospráva je už 
zaregistrovaná, čím otvorila možnosť registrácie 
pre novobanské súťažné tímy.

Pre koho je súťaž určená?
• Súťaž je určená tímom zamestnancov z 
rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do 
súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v 
období od 1. do 30. júna 2021 dochádzať do 
a z práce na bicykli a budú si o tom zapisovať 
výsledky do registračného systému na webovej 
stránke www.dopracenabicykli.eu.

• Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z 
rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú 
a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 
30. júna 2021 dochádzať do školy na bicykli 
a budú si o tom zapisovať výsledky do 
registračného systému na webovej stránke 
www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v 
deň začiatku kampane, t. j. 1. 6. 2021, dosiahnuť 
vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek 
súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť 
do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 
rokov.

Dokedy je možné zaregistrovať sa?
Registrácia tímov prebieha najneskôr do 7. 6. 
2021 cez prihlasovací online formulár uverejnený 
na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a 
v zmysle štatútu súťaže.

Tak neváhajte, vytvorte tímy a zapojte sa!
Veríme, že hlavnou motiváciou na zapojenie 
sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit 
súťažiacich, že šetria svoje zdravie, financie, 
mesto a životné prostredie. 
Viac podrobností o súťaži Do práce na bicykli 
2021, ako aj o podmienkach a možnostiach 
zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny nájdete v 
sekcii informácie na www.dopracenabicykli.eu. 

Dagmar Lachká,
MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka

DO PRÁCE NA BICYKLI AJ V ROKU 2021
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História spodnej bielizne

Spodná bielizeň je 
v dnešnej dobe 
neodmysliteľnou 

súčasťou každodenného 
odievania. Kedysi však tomu tak nebolo. 
Nosenie spodnej bielizne bolo priam raritné 
a intenzívnejšie sa začala nosiť až po prvej 
svetovej vojne. Pátrať po tom, kedy začalo, či 
hľadať zobrazenia alebo opis spodnej bielizne 
je ako hľadať ihlu v kope sena. Z dobových 
zápisov a vyobrazení sa dozvedáme hlavne o 
vrchných častiach odevov. Ďalším problémom je 
to, že spodná bielizeň sa vyrábala z prírodných 
látok, ktorých životnosť je len niekoľko sto rokov. 
Preto sú dnes takéto nálezy veľmi ojedinelé. 
Bielizeň sa počas storočí rôzne vyvíjala a 
prispôsobovala módnym trendom. Nebola ani 
zďaleka taká pohodlná, ako ju poznáme dnes, 
a hlavne dámy z viktoriánskeho obdobia by mali 
o čom rozprávať.

Korene spodnej bielizne by sme našli v určitej 
podobe už v staroveku. Muži nosili bedrové 
rúška a ženy si počas zimy dopriali o jednu 
spodnú košieľku naviac. Tie sa nosili ako 
spodný odev aj v nasledujúcich obdobiach. 
Trináste storočie so sebou prinieslo posun v 
sfére pánskeho spodného odevu. Muži začali 
nosiť spodné nohavice, ktoré siahali od bedier 
po lýtka, kde sa uväzovali šnúrkami. Postupom 
času sa ich dĺžka skracovala a pribudol rázporok. 
Dámy také niečo nosili len počas „svojich dní“. 
Tie bohatšie si mohli dovoliť tzv. menštruačné 
košele, ktoré boli špeciálne prispôsobené. Na 
bokoch boli rozpárané, aby sa dali previazať 
okolo nôh. Až v období renesancie ženy z 
vyšších vrstiev postupne začali nosiť dámske 
spodné nohavičky, ktoré siahali po kolená 
a často mali aj ozdobný lem. Nosili ich tiež 
malé dievčatká a obľúbené boli aj u mníšok, 
ktoré žili v studených kláštoroch a spodky ich 
chránili pred chladom. Tieto nohavičky boli 
zaujímavé tým, že medzi nohami boli opatrené 
praktickým rozparkom, ktorý uľahčoval ženám 
návštevu toalety. Aj napriek tejto vymoženosti 
sa dámy noseniu spodných nohavičiek veľakrát 

vyhýbali. Kvôli tomu v Anglicku v 19. storočí 
prijali spoločenskú normu, podľa ktorej by 
ženy mali sedieť s kolenami pri sebe. Neskôr 
sa o rozšírenie nohavičiek značne zaslúžili 
kankánové tanečnice, ktoré si ich skracovali na 
úrovne stehien. 

V 16. storočí sa objavili prvé korzety, pod ktoré 
sa ešte obliekala košeľa. Najstaršie modely 
boli vystužené kovovými prútmi, oceľovými 
platňami a, samozrejme, vypchávkami. Ženy sa 
snažili týmto spôsobom vyzerať atraktívnejšie a 
dosiahnuť tzv. osí pás s obvodom cca 40 cm. 
V korzete však bolo veľmi namáhavé sedieť a 
hlavne dýchať. Z toho dôvodu sa často stávalo, 
že dámy s takto stiahnutým bruchom zamdleli. 
Nosenie korzetov rozhodne nebolo zdravé a 
mohlo zapríčiniť deformácie vnútorných orgánov 
a pri silnom stiahnutí aj zlomenie rebra. Veľkú 
obľubu si korzet získal u cisárovnej Sissi, ktorá 
sa nakoniec do korzetu nechala zašiť. Obdobou 
korzetu je šnurovačka, ktorá sa začala používať 
v 18. storočí – baroku a šnurovala sa na zadnom 
i prednom diele. Vystužená bola veľrybími 
kosticami. Ženy si tieto kúsky neobliekali len v 
prípade choroby či tehotenstva. 

Postupom času korzet nahradila podprsenka. 
Najstaršiu našli archeológovia ukrytú v klenbe 
hradu Langberg v Rakúsku. Je stará vyše 500 
rokov a dokonca zdobená čipkou. V 19. storočí 
boli zaznamenané prvé patenty na podprsenku. 
Tento vynález sa však oficiálne pripisuje Mary 
Phelps Jacobsovej. V roku 1913 sa údajne 
chystala na ples a keďže korzet bol nevyhovujúci 
pod jej plesové šaty, ušila si zo stuhy a dvoch 
vreckoviek podprsenku. V roku 1914 si ju dala 
patentovať a neskôr ju predala firme Warner 
Brothers Corset Company za 1 500 dolárov. 
Táto firma sa vďaka Marinmu vynálezu obohatila 
o viac ako 15 miliónov dolárov. Jedným z 
dôvodov, prečo sa v tomto období podprsenka 
ujala, bolo aj to, že v období prvej svetovej vojny 
bolo potrebné zadovážiť čo najväčšie množstvo 
kovu na boj. Korzety sa preto prestali kupovať 
a ženy uprednostnili podprsenky bez kovových 
častí. V Amerike sa vďaka tomu ušetrilo 

približne 28 000 ton železa. Zaujímavým faktom 
je, že do roku 1928 sa vyrábali podprsenky v 
jednotnej veľkosti košíčkov. Čo sa týka pánov, 
v 19. storočí bol ich typickou spodnou bielizňou 
overal. Prvých slipov a trenírok sa dočkali až v 
30. rokoch 20. storočia.

Po prvej svetovej vojne sa už začala spodná 
bielizeň podobať na tú dnešnú. Nesmela chýbať 
vo výbave nevesty. Muselo jej byť toľko, aby 
vystačila na celý život. Šila ju matka nevesty 
alebo krajčírka. So vznikom textilných tovární 
začiatkom 20. storočia sa však tento trend 
postupne vytratil. Spodná bielizeň sa stala 
dostupnou pre všetky spoločenské vrstvy.

História nám ukázala a ukazuje, že 
módne trendy sa storočiami výrazne menili, 
prispôsobovali a ovplyvňovali aj odev skrývajúci 
sa pod šatami. Funkcia spodnej bielizne však 
ostáva nemenná. Dnes si v obchodoch ženy aj 
muži môžu vyberať z rôznych druhov bielizne, čo 
sa týka strihu, materiálu či veľkosti. Novodobá 
móda je rozhodne najpohodlnejším variantom 
v histórii odievania. Preto by sme si na ňu 
nemali sťažovať, ale byť maximálne spokojní s 
rôznorodosťou, ktorá je dnes pre nás dostupná.

Mgr. Alžbeta Kráľová,
Pohronské múzeum Nová Baňa

Akvizícia kníh v knižnici
Pohronského múzea

V Pohronskom múzeu môžete okrem 
stálych expozícií a aktuálnych výstav 
navštíviť aj odbornú knižnicu, v ktorej 

sa nachádza vyše 3 900 titulov z rôznych 
vedných odborov. Najviac zastúpená je história 
a regionálna literatúra týkajúca sa hlavne 
Novej Bane. Taktiež u nás nájdete publikácie 
z oblasti etnografie, umenia, pomocných vied 
historických, techniky, staviteľstva, prírody 
a rôzne zborníky či encyklopédie. Okrem 
požičiavania kníh podľa potreby poskytujeme aj 
metodickú pomoc pri SOČ, ŠVOČ, diplomových, 
bakalárskych, seminárnych a ročníkových 
prácach. Preštudovať si u nás môžete aj 
regionálnu tlač, historické knižné fondy, mapový 
materiál, rukopisy či archiválie.

Vďaka projektu z Fondu na podporu umenia, 
ktorý sa začal v roku 2020, sme mohli tento rok 
nakúpiť nové publikácie a osviežiť tak knižničný 

fond. Príspevok z verejných zdrojov bol vo výške 
2 000 eur a zakúpených bolo 86 kníh z rôznych 
vedných odborov. Zoznam zakúpených kníh 
nájdete na stránke Pohronského múzea www.
pohronskemuzeum.sk. Knižnica je pre verejnosť 
otvorená každý pracovný deň v čase od 8:00 
do 16:00 hod. a členom sa môže stať každý 
záujemca, a to bezplatne.

Tešíme sa na vašu návštevu!
text a foto: Mgr. Alžbeta Kráľová,

Pohronské múzeum Nová Baňa
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V mesiaci máj začínajú práce na včelnici naberať na obrátkach 
a včelár sa veru má čo obracať

V našich klimatických podmienkach 
zvyčajne dokvitajú ovocné stromy 
a začínajú kvitnúť ďalšie významné 

medonosné rastliny, ako je kapusta repková 
pravá (Brassica napus), ľudovo nazývaná 
aj repka olejnatá, agát biely (Robinia 
pseudocacacia Umbraculifera), ako aj lúky a 
väčšina ostatných stromov v okolitých lesoch, 
ktoré obklopujú naše krásne mesto. Čo sa týka 
„repky“, táto býva väčšinou vysiata na poliach v 
okolí rieky Hron, a prevaha agátových porastov 
sa nachádza na našej Gupni, no monokultúrny 
agátový les, aké sa nachádzajú od Hronského 
Beňadika smerom od juhovýchodu až po 
juhozápad, u nás v Novej Bani nemáme. Takže 
získať čistý agátový med v našich podmienkach 
nie je vôbec jednoduché, ba takmer nemožné. 

Ako začínajú naberať na obrátkach práce 
včelára, tak naberá na obrátkach aj rozvoj 
včelstiev, ktoré sa rozvíjajú raketovým tempom 

– v tomto čase sa nachádza v úli okolo 50 000 – 
60 000 jedincov, ktorí „makajú“ na plné obrátky a 
starajú sa jednak o chod a fungovanie včelstva, 
ako aj o jeho zabezpečenie na bezznáškové 
obdobie, a to tým, že zhromažďujú zásoby medu 
a peľu dôležité na prežitie. V tomto mesiaci sa 
stáva, že u včelstiev prepukne rojová nálada, 
čo je v podstate prirodzený rozmnožovací pud 
včelstiev. Hlavnými príčinami vzniku rojovej 
nálady je nedostatok priestoru v úli a aj prebytok 
materskej kašičky, ktorú mladé včely nemajú 
kam skŕmiť, no všetky príčiny rojenia nie sú ani 
dnes dokonalo prebádané. Rojenie u včelárov 
nie je veľmi obľúbené, pretože vyrojené 
včelstvo sa v podstate rozdelí na dve včelstvá 
(ojedinele aj na viac, ak sa vyrojí viackrát) a 
medu prinesie podstatne menej ako včelstvo, 
ktoré sa nevyrojí. Kedysi sa tradovalo, že 
májový roj je hodný fúru sena, čo už v dnešnej 
ekonomickej dobe zameranej na efekt neplatí, 
keďže včelár je obyčajne zameraný na medný 
výnos a plnohodnotnú včeliu rodinu si vie 
vytvoriť iným spôsobom, ktorý menej oslabí 
kmeňové včelstvo. Okrem protirojových opatrení 
včelár dbá na znižovanie počtu klieštika včelieho 
(Varroa destructor), a to buď biologicky, tým, že 
vyrezáva zaviečkovaný trúdí plod, kde sa klieštik 
najlepšie množí, alebo prírodnými prípravkami. 
Tvrdú chémiu na likvidáciu klieštika nemôže 
použiť, keďže rezíduá z liečiv by znehodnotili 
včielkami prinesený med, ktorý by už nebolo 
možné použiť na ľudskú spotrebu. V tomto 
mesiaci si poväčšine včelár už aj vychutná prvé 

výsledky svojej práce a snaženia, keďže už 
vytáča včielkami prinesený medík, čím sa mu v 
podstate začína žatva a ukazuje sa odmena za 
vykonanú prácu.

Gregor Káder
foto: PixabayKlieštik včelí (Varroa destructor)
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JARNÝ VÁNOK – ZMENA TERMÍNU

• Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti 
predškolského veku (materské školy, súkromné 
materské školy, jasle, špeciálne materské školy, 
umelecké školy).

• Do súťaže sa zaraďujú práce vyhotovené 
technikami: kresba, maľba, kombinovaná 
technika.

• Práce musia byť vo formáte A4, A3.
• Výtvory by mali byť plošné. Priestorové práce 

budú zo súťaže vyradené. Taktiež si organizátor 
vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže výtvory, ktoré 
nebudú spĺňať formát (väčšie ako A3).

• Do súťaže je možné poslať maximálne päť 
výtvarných prác za organizáciu.

• Na práce je zo zadnej strany nutné uviesť: 

Uzávierka zaslania prác je k 31. 5. 2021.
názov práce, meno a priezvisko autora/autorky, 
vek, kategóriu, adresu školy, e-mail školy, telefón 
školy, meno a priezvisko pedagóga. 

Bez uvedených údajov na zadnej strane 
nebudú práce akceptované!

• Kategórie:
A: 2- až 3-ročné deti
B: 4- až 5-ročné deti
C: 6-ročné deti
D: deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
• Vyhodnotenie: 
Súťaž je jednokolová. Vyhlasovateľ súťaže 

vymenuje minimálne trojčlennú odbornú porotu. 

Tá po vyhodnotení prác udelí v každej vekovej 
kategórii 1., 2., 3. miesto a špeciálne ceny. 
Slávnostná vernisáž pri príležitosti odovzdania 
cien bude v auguste 2021 v Pohronskom 
múzeu Nová Baňa. Všetky ocenené deti a ich 
pedagógovia budú e-mailom oboznámení s 
výsledkami súťaže a pozvaní na vernisáž.

Súťažné práce sa autorom nevracajú! Autori 
prác zaslaním svojich prác zároveň dávajú 
súhlas so spracovaním osobných údajov 
uvedených na zadnej strane práce, súhlasia so 
zverejňovaním svojich zaslaných výtvarných 
prác, videí, animácií, fotografií na internete alebo 
v médiách na účely propagácie súťaže.

Práce označené ako „výtvarná súťaž“ je 
potrebné zaslať do uvedeného termínu na 
adresu: Alexandra Beňová, Hrabičov 261, 966 
78 Hrabičov.

Mgr. Alexandra Beňová, Mgr. Alica Bindová

MESTO NOVÁ BAŇA
MÁ NOVÉHO KONATEĽA MESTSKÝCH LESOV

Vážení Novobančania, 
dovoľte mi, aby som 
sa vám v krátkosti 

predstavil. Volám sa Jozef 
Šmondrk a narodil som 
sa v Novej Bani. Celý svoj 
doterajší život som zasvätil 
lesníctvu a poľovníctvu. 
Vyrastal som vo Veľkej 

Lehote. Som absolventom strednej lesníckej 
školy v Banskej Štiavnici. Po ukončení ZVS som 

absolvoval štúdium na Lesníckej fakulte TU vo 
Zvolene. Viac ako päť rokov som pracoval pre 
LESY SR, š. p., OZ Topoľčianky na rôznych 
pracovných pozíciách. Nasledovala dvojročná 
práca pre Lesnú správu Lány, čo je príspevková 
organizácia Kancelárie prezidenta ČR. Úspešne 
som viedol stredisko poľovníctva. Od roku 
2012 pracujem pre spoločnosť Mestské lesy 
spol. s r. o. Nová Baňa v lesníckom obvode 
Sedlo a podrobne poznám problematiku chodu 
spoločnosti. V apríli tohto roka som sa vo 

výberovom konaní uchádzal o pozíciu konateľa 
mestských lesov. Dňa 1. 5. 2021 som bol do 
funkcie konateľa mestských lesov menovaný 
valným zhromaždením v zastúpení primátora 
mesta Nová Baňa. Mojím cieľom je predovšetkým 
zvýšiť kvalitu hospodárenia v lesoch a dosiahnuť 
lepšie zhodnotenie dreva popri zabezpečovaní 
ostatných mimoprodukčných funkcií lesa. 
Ďakujem všetkým poslancom za prejavenú 
dôveru a teším sa aktívnu spoluprácu.

text a foto: Ing. Jozef Šmondrk



diskusiu a bolo by potrebné podložiť ich solíd-
nymi číslami a výskumami. Myslím, že by sa to 
mohlo pohybovať v rozmedzí od 10 centov (ako 
za zálohu plechovky pri plánovanom zavedení 
vratných plechoviek) až po 13 centov, ako je 
tomu teraz pri pivných fľašiach.

Vytvorenie novej infraštruktúry
a pracovných miest

Zavedenie takéhoto masívneho počtu vratných 
obalov bude nevyhnutne znamenať vytvorenie 
novej infraštruktúry na to, aby boli obaly efektívne 
zbierané a ďalej používané. Okrem nákupu 
nových/upgradu starých strojov by to mohlo byť 
spojené aj s vytvorením množstva pracovných 
miest, napr. aj pre sociálne znevýhodnené 
skupiny. Spomínate si ešte na film Vratné 
lahve? Tak prečo sa nevrátiť do starých čias a 
nepoužívať bytosti z mäsa a kostí namiesto 
strojov?

Obalový materiál
Dôležitou otázkou zostáva, aký materiál na 

vratné obaly použiť. Existuje veľa možností, 
ja mám svojho favorita v podobe skla. Je síce 
oproti iným materiálom ťažšie, no zároveň je 
pevné, zdravotne neškodné, potraviny s ním 
nijako nereagujú, dobre sa umýva a po životnosti 
sa dobre recykluje. Zároveň ide o materiál, ktorý 
je overený časom, ľudia sú naň zvyknutí, a preto 
si myslím, že by si na zavedenie veľkoplošného 
zálohovania sklenených obalov rýchlo zvykli.

Nie je vratné ako vratné
Ešte by som sa rád zastavil pri jednom aspekte 

zálohovania obalových materiálov. Nie je totiž 
vratné ako vratné. Ministerstvo životného 
prostredia prišlo so zálohovaním PET fliaš a 
plechoviek, ktoré, ak všetko pôjde podľa plánu, 
by malo začať fungovať od budúceho roka. 
Treba ale uviesť, že PET fľaše a plechovky 
budú zálohované, aby sa zvýšil ich zber a ná-
sledná recyklácia. Samotný obal teda bude 
znehodnotený, aby sa následne zrecykloval. To 
je ale zásadný rozdiel medzi mnou navrhovanými 
opatreniami a napríklad zberom pivových fliaš, 
keď nedochádza k zničeniu obalu, ten sa iba 
umyje a ďalej používa.

Aby som to zjednodušil na príklade odpadovej 
pyramídy nevytvárania odpadu (v minulom blogu 
som sa jej venoval bližšie) – zber pivových fliaš 
a uvedené opatrenia sú ekologickejšie ako 
recyklácia – zálohované PET fľaše a plechovky.

NOVOBANSKÉ NOVINY     17MÁJ  2021

   ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

Greenwashing 3,5 – Všade vratné obaly

V minulom blogu som sa venoval 
nedostatkom recyklácie, pričom článok 
som zakončil snívaním, aké by to bolo, 

keby boli (takmer) všetky obaly zálohované a 
vracali by sa do obchodov podobne, ako sa to 
deje s pivovými fľašami. V dnešnom článku by 
som chcel tomuto snu bližšie venovať a rozobrať, 
že to pri troške odvahy a snahy nemusí zostať 
iba snom.

Poďme si teda predstaviť, ako by 
vyzeralo nakupovanie v obchode, 

kde by boli takmer všetky
obaly vratné.

Predstavte si, že prídete prvýkrát do svojho 
obľúbeného obchodu, nakúpite, čo potrebujete, 
a vrátite sa domov. Nákup bol o niečo drahší, 
ako ste zvyknutí, no to nevadí, lebo viete, že pri 
najbližšom nákupe sa vám tá čiastka vráti. Po 
spotrebovaní jedla prepláchnete obal a uložíte 
ho na miesto, kde vás počká do najbližšieho 
nákupu. Po spotrebovaní potravín idete na 
ďalší nákup, pričom obaly zoberiete so sebou a 
necháte ich v špeciálnom okienku, kde vám za ne 
vrátia peniaze alebo vydajú ústrižok na odrátanie 
z ceny ďalšieho nákupu. Ešte prípadne stihnete 
aj pokecať s dotyčnou osobou, čo je nové vo 
svete a ako dobre, že korona je už preč (pevne 
verím).

Skúsme sa teraz presunúť do reality, vyššie 
uvedený príbeh vratných obalov si rozmeňme na 
drobné a poukážme na niektoré aspekty, ktoré 
by so sebou tento nový spôsob nakladania s 
obalmi zahŕňal.

Zmena nakupovacích návykov
Prvá a asi najvýznamnejšia zmena sa podľa 

mňa týka nakupovacích návykov. Nákupy bude 
potrebné lepšie plánovať, aby sa vám doma 
nekopilo príliš veľa obalov.  Museli by sme si tiež 
vyčleniť priestor na uskladnenie týchto obalov 
a zároveň k nim pristupovať zodpovedne, čo 
znamená aspoň minimálne ich umyť, aby nám 
medzičasom nesplesniveli.

Pre nás, čo sa snažíme fungovať zero waste 
a všade so sebou nosíme vlastné obaly, to 
nebude predstavovať väčší problém, lebo tak 
fungujeme už teraz. No a tiež pre tých z nás, čo 
pijeme pivo z vratných fliaš, by išlo vlastne iba o 
drobnú modifikáciu doterajšieho „škrečkovania“ 
pivových fliaš a ich odnášania späť do obchodu.

Harmonizácia obalov
Uvedená zmena bude taktiež vyžadovať, aby 

došlo k vytvoreniu jednotného systému obalov, 
niečo ako k ich harmonizácii. Povedzme, že by 
došlo k zavedeniu 10 typov obalov podľa ich 
veľkosti – 50-, 100-, 200-, 350-, 500-, 700-, 850-
, 1 000-, 1 500- a 2 000-ml obalov rovnakého 
tvaru. Pokiaľ sa pozriete na existujúcu ponuku 
obalov, myslím, že sa pohybujú niekde v týchto 
objemových kategóriách, a preto v tom nevidím 
veľký problém. Výrobcovia budú môcť naďalej 
používať svoje vlastné etikety na odlíšenie 
výrobkov, no obaly budú zjednotené podľa 
veľkosti. Tak ako je to napríklad pri pive.

Cena zálohy
Pokiaľ ide o cenu zálohy, tu je priestor na 

Nebude to prechádzka ružovou záhradou
V plnej miere si, samozrejme, uvedomujem, 

že ide o dosť odvážny krok, ktorý musí byť 
podložený množstvom výskumov a štúdií. Veľký 
problém vnímam napríklad v tom, ak by opatrenia 
zaviedla iba jedna krajina a firmy z iných krajín by 
naďalej dovážali obaly ako doteraz. Najlepšie by 
bolo, keby dané opatrenia prijala celá EÚ a obaly 
by sa tak zjednotili naprieč vnútorným trhom EÚ.

Rozhodne si tiež uvedomujem, že celá 
záležitosť môže byť nákladná. Tento argument 
ale neberiem ako relevantný, lebo ekonomika 
nikdy nemala byť a už ani nemôže byť na pr-
vom mieste. Treba zmeniť priority a na piedestál 
postaviť ochranu životného prostredia. Inak sa 
budeme točiť v kruhu a v konečnom dôsledku sa 
nič nezmení.

A mnoho z uvedených opatrení je možné 
realizovať „šmahom ruky“. Prečo napríklad 
tak ako pivné fľaše nie sú vratné fľaše z vína? 
Drvivá väčšina má rovnaký objem, tvar a aj farbu. 
A koľko odpadu a energie by sa tým ušetrilo – 
veľké množstvo.

Pár slov na záver
Keď sa na tieto opatrenia pozrie starší človek, 

možno si povie, že to sme tu už mali, že iba 
vymýšľam koleso. A skutočne je to tak. Boli 
doby, keď neexistovali plastové obaly, všetko 
sa predávalo v skle alebo v papieri a veľká časť 
obalov bola vratná.

Niekedy naozaj nemusíme vymýšľať 
megalomanské projekty, stačí sa iba zamyslieť 
a možno vrátiť trocha späť. Ako keď sa stratíte 
v lese. Ak vidím, že táto cesta nikam nevedie, 
vrátim sa o kúsok späť a hľadám novú, lepšiu 
cestu. A nie je to hanba si to priznať, skôr je hlúpe 
v nesprávnej ceste pokračovať.

Zhrnutie uvedených opatrení
1. Zavedenie vratných obalov (asi sklenených) 

štandardizovaných veľkostí na čo najväčšie 
množstvo potravín.

2. Ak nie je možné zaviesť vratný obal, použiť 
obal kompostovateľný v domácom kompostéri.

3. Ak nie je možné použiť kompostovateľný 
obal, použiť iba taký obal, ktorý je na 100 % 
recyklovateľný.

4. Inšpirovať sa uvedeným aj v iných sektoroch 
– napr. stavebníctvo, drogéria atď.

Michal Kutlík,
OZ Pestrec

foto: https://www.ecoterra.sk/
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Informačné centrum mesta Nová Baňa vám ponúka  ubytovanie v podkrovných 
priestoroch podnikateľského centra na Námestí slobody v Novej Bani

KAPACITA A DISPOZIČNÉ ČLENENIE
Spoločná hala, predsieň, zariadenie na osobnú hygienu, dve izby a 

obývacia izba. 
Izby sú: jedna dvojlôžková (súčasťou je obývacia miestnosť), jedna 

jednolôžková a tri prístelky, ktoré sa využívajú len na želanie zákazníka.
Základné vybavenie izieb: lôžko, nočný stolík, nočná lampa, stôl, zrkadlo, 
stolička, TV prijímač + SKYLINK, skriňa, koberec, kôš na odpadky, 
kuchynský inventár, rýchlovarná kanvica. V dvojlôžkovej miestnosti aj 
chladnička.

Zariadenie na osobnú hygienu: spoločné pre všetky izby, vchod z 
predsiene (priestory neprenajímame viacerým osobám nezávislým od 
seba).

Na zabezpečenie čo najväčšieho komfortu ubytujúcim poskytujeme 
novú posteľnú bielizeň, paplóny, vankúše, nové postele, nové interiérové 
zariadenie v obývacej miestnosti.

V prevádzke sa dodržiavajú základné hygienické a protiepidemické 
predpisy a opatrenia. 

CENNÍK
Apartmán (jedna dvojposteľová izba + obývacia izba) 50 eur/noc
Prístelka obývacia izba (max. 2)    
10 eur/osoba/noc 

Prenájom jednoposteľovej izby     
16 eur/osoba/noc
Prístelka v jednoposteľovej izbe     
10 eur/osoba/noc

BLIŽŠIE INFORMÁCIE A REZERVÁCIE 
Informačné centrum mesta Nová Baňa
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
tel. 045/67 82 881
e-mail: info@novabana.sk

Bývalé slobodné kráľovské a banské mesto Nová Baňa sa nachádza 
v prekrásnom prostredí Novobanskej kotliny obklopenej pohoriami 
Pohronský Inovec, Vtáčnik a Štiavnické vrchy, v blízkosti lyžiarskeho 
strediska Nová Baňa – Drozdovo (8 km), rekreačného strediska Tajch 
(5 km), ktorého súčasťou je novovybudovaný cyklistický chodník, a v 
blízkosti akvaparku Vodný raj Vyhne (25 km).

Návštevník v Novej Bani nájde vynikajúce možnosti na dovolenku, ktorú 
si môže spestriť turistickými vychádzkami po značených turistických a 
banských chodníkoch, trasách pre cyklistov, ale aj po neznačených 
chodníkoch, ktorých je v okolí mesta niekoľko desiatok. V roku 2017 bola 
verejnosti sprístupnená monumentálna rozhľadňa Háj, nachádzajúca sa 
na náučnom chodníku Zvonička, ktorá patrí medzi najkrajšie vyhliadkové 
lokality v okolí. Celková výška kamenno-drevenej rozhľadne s dvojkrížom 
na vrchole je až 21 m.  Rekreačné možnosti poskytuje okolitá príroda 
nielen v lete, ale aj v zime. Dovolenkový pobyt sa dá spestriť aj využitím 
jazdeckých škôl v okolí, vodnými športmi na novobanskej vodnej nádrži 
Tajch, hubárčením, rybolovom či poľovníctvom. Históriu, prírodu aj 
rôznorodé podujatia, ktoré sa tu konajú  počas celého roka, vyhľadávajú 
nielen domáci obyvatelia.

text a foto: Mgr. Iveta Lukáčová

Studnička na Pelúchovej ceste na Štáloch je ľahko dostupným 
turistickým cieľom z rekreačného strediska Tajch. Čoskoro by 
mohla slúžiť aj ako živá miniučebňa pre deti novobanských škôl.

Niekoľko týždňov prác
Sú to už tri mesiace odvtedy, ako Novobančania hlasovali za projekt 
Revitalizácia studničky na Štáloch v Novej Bani. Hoci sme vo výzve 
Zelené oázy neuspeli, projekt postupne realizujeme za pomoci Štálanov, 
ľudí z mesta a miestnych sponzorov. Počas ôsmich brigád sme odstránili 
náletové dreviny, zregulovali prameň a potôčik, inštalovali prístupový 
chodníček z miestneho kameňa – andezitu, vytvorili kamennú studničku, 
posadili stromy. Najprv sme pracovali vzhľadom na opatrenia v komornej 
atmosfére najmä za účasti obyvateľov žijúcich blízko studničky, ale 
výdatne pomohli aj niekoľkí ľudia z centra mesta. Po miernom uvoľnení 
opatrení nám v posledný aprílový týždeň prišli pomôcť pracovníčky ZUŠ-
ky. Štálanskí škôlkari v rámci zážitkového učenia vysadili stromčeky. Na 
záver si pre nás pripravili milé vystúpenie.
Poďakovanie a pozvanie
K úprave samotnej studničky a jej okolia prispelo viacero štedrých a 
ochotných ľudí. Za rady ďakujem Ing. Ľuborovi Hollému, za materiál 
firme Marek Palaj – Doprapal, za odvoz bioodpadu Technickým službám 
mesta Nová Baňa, za pomoc s výsadbou škôlkarom, pani učiteľkám 
a záhradníkovi Ing. Slavomírovi Naďovi. Vďaka patrí aj každému 
dobrovoľníkovi, ktorý priložil ruku k dielu. Väčšinu činností máme 
už za sebou, čakajú nás práce s drevom, výsadba ďalších rastlín a 
montáž informačnej tabule, vďaka čomu vznikne prírodná miniučebňa 

zameraná na niekoľko druhov vlhkomilných drevín. Keď si nájdete čas 
spoznať ďalšie krásne miesto na Štáloch, zaparkujte auto v rekreačnej 
oblasti Tajch a prejdite sa Kozákovou dolinou k obnovenej studničke na 
Pelúchovej ceste. Vrátiť sa môžete tou istou cestou alebo zvoľte okružnú 
trasu cez Kolibskú a Poliačikovu až na Tajch. Čoskoro by mali pribudnúť 
aj smerovníky. Trasa je vhodná tiež pre cyklistov. Prajem vám príjemnú 
turistiku!

text a foto: Viktória Valachovičová,
poslankyňa MsZ, predsedníčka OZ Novobanskí Patrioti

PRI OBNOVE STUDNIČKY POMOHLI ŠKÔLKARI AJ ZUŠ-KA

OTVÁRACIE HODINY
pondelok až piatok  8:00 – 16:00 hod.

štvrtok zatvorené (ubytuje sa po dohode)
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 DÁVAME DO POZORNOSTI
POHOTOVOSTNÉ  LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

22. 5. 2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, 
Tekovská Breznica, tel. 045/673 19 72 9:00 – 14:00

23. 5. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 – 12:00

29.5.2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 - 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

 8:00 - 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 - 10:00

Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, 
Tekovská Breznica, tel. 045/673 19 72  9:00 - 14:00

30.5.2021
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

9:00 - 12:00

5.6.2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, 
Tekovská Breznica, tel. 045/673 19 72 9:00 – 14:00

12.6.2021

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, 
Tekovská Breznica, tel. 045/673 19 72 9:00 – 14:00

13.6.2021

Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, 
Tekovská Breznica, tel. 045/673 19 72 9:00 – 12:00

Lekáreň VITAE, Nám. slobody 9, Nová Baňa, 
tel. 045/685 62 81 7:30 – 10:30

Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

8:00 – 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 7:30 – 10:30

Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, 
Tekovská Breznica, tel. 045/673 19 72 9:00 – 14:00

20.6.2021 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4, Nová 
Baňa, te. 0901 961 096 9:00 - 12:00

ZUBNO–LEKÁRSKA 
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Lieskovská cesta 2298/4, ZVOLEN, tel.: 045 / 533 13 00

Ordinačné hodiny 
      pondelok - piatok         15:00 – 18:00 
sobota, nedeľa, sviatky      8:00 – 13:00 

Obyvatelia mesta Nová Baňa a okolia spádovo pripadajú
v rámci pohotovostných služieb do Zvolena.

v okrese Žarnovica v mesiacoch MÁJ A JÚN 2021

• očistenie náhrobného kameňa
• odburinenie a skyprenie pôdy
• zálievku kvetov a odstránenie odkvitnutých kvetov
• odpratanie lístia a snehu
• výmenu vody vo váze a odstránenie uvädnutých kvetov
• zapálenie kahancov
• fotodokumentáciu zaslanú na e-mailovú adresu

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 
e-mail: tsnb.dmullerova@gmail.com
telefónne číslo: 0915 350 413
alebo osobne u kontaktnej osoby: Drahomíra Müllerová 

Technické služby mesta Nová Baňa

PONUKA SLUŽIEB NA CINTORÍNE

Balík služieb Jednohrob Dvojhrob Hrob ˃ 6 m2

jednorazový 10,00 € 15,00 € 20,00 €

výročia, 2 x 
ročne 20,00 € 30,00 € 40,00 €

12 x ročne 100,00 € 150,00 € 180,00 €

Technické služby mesta Nová Baňa ponúkajú záujemcom
o úpravu a údržbu hrobových miest nasledovné služby:

Pripomíname, že vypaľovanie porastov 
je podľa zákona o ochrane pred požiarmi 

č. 314/2001 Z. z. prísne zakázané v 
každom období, nielen v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru. 

RIADKOVÁ INZERCIA


