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inzercia č. 1/8

Archeologický výskum ukončený

V auguste 2019 začal Novobanský banícky spolok v spolupráci 
s mestom archeologický výskum. S výkopovými prácami sa 
začalo 19. 8., a tým urobila Nová Baňa výrazný krok v procese 

objavovania svojej 300-ročnej histórie. Hľadali sme základy strojovne 
Potterovho stroja. V júni 2020 sa uskutočnila II. etapa a v júli 2021 III. 
etapa.

Archeologický výskum bol a je podľa všetkého mimoriadne úspešný. 
V základoch strojovne Potterovho stroja sa našlo ohnisko vo veľmi 
zachovalom stave, čo prekvapilo všetkých odborníkov, ktorí tvorili 
záverečnú komisiu archeologického výskumu.

O ďalšom postupe, teda o zachovaní základov strojovne či možnej 
prezentácii odkrytej histórie verejnosti v budúcnosti, sa dozvieme z 
odborného posudku, ktorý vypracuje Katedra archeológie UKF v Nitre 
pod vedením prof. PhDr. Noémi B. Pažinovej, PhD., ktorá bdela nad 
celým archeologickým výskumom.

text a foto: Novobanský banícky spolok

Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera
v Novej Bani vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o 
nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie 

školského bufetu.

Bližšie informácie a formulár prihlášky sú 
zverejnené na úradnej tabuli

školy a na
http://www.gfsnbana.edupage.org.

viac na str. 16



Mesto ožilo vo svetle fakieľ a lampášov
Banícky fakľový sprievod začínal vo večerných hodinách pri baníckej Kaplnke svätej Anny na Starom handli, ktorá bola 
vybudovaná novobanskými baníkmi v roku 1822. V roku 1929 bol do kaplnky slávnostne uložený nový oltárny kameň. Na oltári 
sú polychrómované postavy baníkov – svetlonosov. Banícku tradíciu mesta pripomína aj banícky vozík – hunt, umiestnený 
v jej blízkosti.Svätá Anna je patrónka baníkov a všetkých ťažko pracujúcich. Baníci sa ku kaplnke chodievali modlievať pred 
nástupom do práce, ďakovali pri nej za zdravie po návrate zo „šichty“ a taktiež od nej odprevádzali svojich zosnulých druhov 

v pohrebnom sprievode. Banícky fakľový sprievod teda v sobotu 24. júla 2021 začal práve na tomto mieste.
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Otvorenie Baníckeho fakľového sprievodu signalizoval zvuk 
klopačky. Zaznela banícka hymna v podaní členov baníckeho 
spolku, ktorá ešte zvýraznila veľkoleposť podujatia. Po 

jej odznení sa prítomným prihovoril primátor mesta Nová Baňa 
Branislav Jaďuď, privítal účinkujúcich i všetkých zúčastnených a 
odovzdal slovo pánovi Zoltánovi Vénovi, predsedovi Novobanského 
baníckeho spolku, ktorý sa všetkým prítomným taktiež prihovoril. 
Folklórna skupina Vinička tradične zaspievala výber ľudových 
piesní, čo v nás prebudilo spevavú náladu. Počas programu 
kultúrne referentky rozdávali horiace fakle a lampášiky a z našich 
najmenších sa mohli v tomto čarovnom okamihu stať permoníci. 
Po prezentácii skupín smeroval sprievod k štôlni Tag pri šachte 
Althandel, kde nás pán Zoltán Vén informoval o prebiehajúcom 
archeologickom výskume. Po príchode na Zvoničku sa okolím opäť 
rozniesol zvuk klopačky, ktorý otvoril tanečnú zábavu. O hudobný 
sprievod sa postarala HS IDEÁL. Voľná zábava prebiehala do 
skorých ranných hodín. 

Mesto Nová Baňa vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa na 
uskutočnení podujatia podieľali. Sú to OZ Novobanský banícky 
spolok, FS Háj, FSk Vinička, DHZ mesta Nová Baňa, TS mesta 
Nová Baňa, mestská polícia, HS IDEÁL a ďakujeme aj bufetu 
Zvonička za úžasné dotvorenie atmosféry v prevádzke Zvonička. 

Ďakujeme aj rodine Muchovej a Katinovej, Vladkovi Víglaskému 
za hudobný sprievod v sprievode, ale aj našim malým permoníkom 
a každému jednému zúčastnenému na tomto podujatí. Ďakujeme a 
tešíme sa na vás opäť o rok.

Veronika Volfová
foto: Dagmar Lachká, Veronika Volfová



• Dňa 7. 7. 2021 odborní 
pracovníci z Okresného 

úradu Žarnovica posudzovali stav vodnej 
nádrže Tajch, a to na základe zistení 
Vodohospodárskej výstavby, ktorá na 
nej vykonala technicko-bezpečnostný 
dozor. Po doručení rozhodnutia z 
okresného úradu budeme žiadať o 
externé financovanie opatrení, ktoré boli 
nariadené tak, aby bola prevádzka vodnej 
nádrže Tajch bezpečná. V prvom rade sa 
budeme snažiť o to, aby sa vodná nádrž 
nemusela vypúšťať, pričom jedným z 
možných riešení je aj prečerpanie bahna 
z dna najmä v okolí výpustného systému 
pri hrádzi do vyprázdneného chovného 
rybníka. Okrem prečerpania bahna sa 
uvažuje aj o prehradení alebo tzv. zapažení 
okolia hrádze tzv. larsenovými stenami 
a odčerpaní vody z okolia „mnícha“, 
aby mohli byť vykonané rekonštrukčné 
práce na dnovom výpustnom zariadení. S 
plánovanými prácami a aktuálnou situáciou 
na vodnej nádrži bola oboznámená aj 
ministerka investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Veronika Remišová a štátny 
tajomník ministerstva Dušan Velič, ktorí 
boli 30. júla na pracovnej návšteve Novej 
Bane. S cieľom minimalizácie zanášania 
vodnej nádrže Tajch naplaveným štrkom, 
kameňmi a sedimentmi tiež žiadame 
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) 
o vyčistenie hatí na prítoku do Tajchu v 
oblasti rekreačného zariadenia Banský 
dvor nad tenisovými kurtmi.
• Tretia etapa archeologického výskumu 
autentických základov strojovne 
Potterovho stroja bola ukončená a po nej 
bude nasledovať konzervácia základov a 
zastrešenie tak, aby mohli byť sprístupnené 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
verejnosti. Do doby vypracovania projektu 
konzervácie bolo potrebné odkryté základy 
chrániť pred poveternostnými vplyvmi, 
najmä pred slnkom a vodou, čo sa podarilo 
opakovaným prekrytím geotextíliou v mieste 
ohniska a rovnako aj slamou a zeminou. 
Definitívne sprístupnenie základov sa 
predpokladá najneskôr v roku 2022, keď si 
pripomenieme 300 rokov od vybudovania 
Potterovho stroja v Novej Bani. Zároveň 
sa pripravuje projekt vybudovania modelu 
Potterovho stroja, ktorý bude umiestnený 
v tesnej blízkosti existujúceho objektu 
bývalého rodinného domu tak, aby tento 
objekt poskytol návštevníkom baníckeho 
skanzenu zázemie, teda napríklad toalety 
či občerstvenie. V priestoroch bývalého 
rodinného domu plánujeme aj expozíciu 
s baníckou tematikou a vytvorenie 
priestorov na činnosť baníckeho spolku. 
O financovanie na základe pripravovaného 
projektu sa budeme uchádzať aj za 
pomoci veľvyslancov z krajín, ktoré sa 
aj vďaka vynálezu Potterovho parného 
stroja zaslúžili o technický pokrok v 
baníctve. Práve preto boli na návštevu 
Novej Bane, ktorá sa uskutoční na konci 
augusta, pozvaní veľvyslanci z viacerých 
krajín vrátane Veľkej Británie, Rakúska 
a Nemecka. Počas tejto návštevy budú 
oboznámení s projektom vybudovania 
novobanského skanzenu na mieste nálezu 
autentických základov strojovne Potterovho 
parného stroja.
• Koncom júla odštartovali práce na 
rekonštrukcii fontány v radničnom parku, 
ktoré budú podľa zmluvy ukončené do 90 
dní. Zhotoviteľom fontány je akademický 
sochár Mgr. Anton Belan, bude na ňu použitý 
ryolit, po jej obvode sa bude dať posedieť 

a podsvietené vejárové 
trysky budú nad fontánou 
v tvare kruhu s priemerom 
3,6 metra vytvárať vodné 
efekty. Pôvodná fontána 
bola odstránená a na to, 
aby mohla byť postavená 
nová s novými technológiami, bolo potrebné 
zrekonštruovať technologickú šachtu. Po 
ukončení rekonštrukcie fontány bude 
nasledovať posledná etapa rekonštrukcie 
radničného parku, teda rekonštrukcia 
vstupu a povrchov v radničnom parku 
vrátane komplexnej revitalizácie zelene.
• V mesiaci jún boli ukončené verejné 
obstarávania na rekonštrukciu strechy 
a fasády základnej umeleckej školy a 
rekonštrukciu fasády centra voľného času. 
Všetky práce budú ukončené v jesenných 
mesiacoch a veríme, že sa tak výrazne 
skrášli prostredie v okolí Námestia sv. 
Alžbety. Budovy ZUŠ a CVČ si investíciu 
určite zaslúžia a sme radi, že sa nám na 
realizáciu týchto prác podarilo zabezpečiť 
dostatočný objem finančných prostriedkov. 
V mesiaci jún bolo ukončené aj súvislé 
asfaltovanie komunikácií na uliciach 
Kútovská, Slameníkova, Podhorská a 
Záhrbská, čo si vyžadovalo aj viacero 
zmien, aby sa tak dosiahla požadovaná 
kvalita vykonaných prác a uspokojili sa 
požiadavky občanov. Rozsah prác na 
oprave výtlkov bol doposiaľ realizovaný 
iba približne spolovice, keďže sa časť 
prostriedkov určených na opravu výtlkov 
musela presunúť na dofinancovanie prác 
na súvislom asfaltovaní. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta

Pracovné stretnutie s vicepremiérkou a ministerkou investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou

a štátnym tajomníkom v Novej Bani

Dňa 30. 7. 2021 sa v našom meste uskutočnila 
návšteva pani vicepremiérky a ministerky investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky 

Remišovej v sprievode štátneho tajomníka.
Na pracovné rokovanie boli pozvaní aj starostovia 

samospráv tvoriacich mikroregión Nová Baňa.
Hlavnou témou spoločného rokovania bola kritická 

situácia súvisiaca s nedostatkom pitnej vody pre náš 
región zahŕňajúci okresné mesto Žarnovica, mesto 
Nová Baňa, ako aj okolité obce na strednom Pohroní. 
Riešením je dobudovanie nadregionálneho vodovodu 
podľa už existujúceho projektu, tzv. ŽŽB (Žiar nad 
Hronom – Žarnovica – Hronský Beňadik), ktorý zabezpečí 
dostatok pitnej vody z vodnej nádrže Turček a zároveň 
umožní prepojenie západoslovenskej a stredoslovenskej 
vodárenskej sústavy, čo je aj požiadavka súvisiaca s JE 
Mochovce.

O tomto projekte sa hovorí už dlhé desaťročia, od roku 
1994. Práve MIRRI by mohlo napomôcť k úspešnému 
vyriešeniu tejto kritickej situácie aj prostredníctvom 
sprístupnenia externých zdrojov zo štrukturálnych fondov 
EÚ.

Na uvedených odkazoch sa nachádzajú ďalšie 
informácie k uvedenej téme.
https://www.aktuality.sk/clanok/2e4q177/mestam-a-
obciam-v-okrese-zarnovica-dochadza-voda-na-novy-
zdroj-cakaju-aj-stovky-bytov/ 
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-
remisova-v-zarnovickom-okrese-regionom-pomozeme-z-
novych-eurofondov-zlepsit-pristup-k-pitnej-vode/

Ing. Veronika Búryová,
asistentka primátora

foto: Mgr. Erika Jauschová
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MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK NOVÁ BAŇA, S.R.O.
BERNOLÁKOVA 11, 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 na skladové priestory 
A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových  
priestorov v budove súp. č. 1452 na ulici Pod sekvojou v Novej Bani – 
v nebytových priestoroch za obchodom JEDNOTA. Nehnuteľnosť je vo 
vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, 
katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:
nebytové priestory s výmerou 39 m2.
Doba nájmu: určitá do 31. 12. 2022.
1.Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je 
stanovená na 11 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s nájmom 
nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie 
– dodávka tepla, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí 
ich nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Prenájom nebytových priestorov 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 nebytového priestoru, 
za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  za predmet 
súťaže 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 31. 8. 2021 – utorok, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou 
adresou záujemcu
na adresu: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., Bernolákova 11, 
968 01 Nová Baňa, s označením hesla:
„5. OVS  Pod sekvojou – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor 
 – 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 NAJVÝHODNEJŠÍ NÁVRH NA 
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY.
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 na podpis.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., 
zastúpený Annou Tužinskou, konateľkou
sídlo: Bernolákova 11, 968 26 Nová Baňa 
IČO: 36 644 277
DIČ: 22022102467
IČ DPH: SK 2022102467
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 8504422/0200 
IBAN: SK97 0200 0000 0000 0850 4422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a)  splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, 2. mesiac príslušného 
štvrťroku)  a  spôsob jeho platenia (prevodom na účet),
(b)  podmienky refakturácií energií – voda, elektrická energia – na základe 
podružného merania energií, dodávka tepla – štvrťročné zálohové platby  
na MsBP Nová Baňa, s. r. o., vo výške 150 eur, vyúčtovanie po skončení 
kalendárneho roka.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže a 
obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Anna Tužinská, konateľka MsBP 
Nová Baňa, s. r. o., Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa, 2. posch., e-mail: 
msbp@novabana.sk, príp. na telefónnom čísle 0903 509 327.

OVS je zverejnená v Novobanských novinách, na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta Nová Baňa www.novabana.sk.

V Novej Bani dňa  21. 7. 2021
Anna Tužinská, konateľka spoločnosti
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Mestské 
zastupiteľstvo na 

svojom zasadnutí dňa 
14. 7. 2021

schválilo:
- v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. 
použitie prostriedkov rezervného fondu na 
bežné výdavky v celkovej výške 102 483,93 €, a 
to konkrétne na účely úhrady majetkovej ujmy;
- 5. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa.
odvolalo:
- z funkcie členky finančnej komisie Ing. Zuzanu 
Kováčovú.
zvolilo:

- za člena finančnej komisie Ing. Karola 
Tužinského.
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

Prvá autobusová zastávka v Novej Bani 
dostala nový šat

Mesto Nová Baňa v apríli 2021 
odštartovalo projekt „Adoptuj si svoju 
zastávku“, v rámci ktorého sa mohli 

dobrovoľníci zapojiť do skrášlenia autobusovej 
zastávky, ktorá sa nachádza v blízkosti ich 
bydliska a nie sú spokojní s jej vzhľadom. 
Do projektu bolo doposiaľ zapojených šesť 
autobusových zastávok. 

V uplynulých týždňoch sa nám podarilo 
opraviť a zveľadiť autobusovú zastávku Orava, 
ktorá dostala nový náter a aj jej okolie sa 
krásne upravilo. Za túto aktivitu ďakujeme Mgr. 
Kataríne Pacalajovej, ktorá prejavila záujem o 
rekonštrukciu tejto zastávky. Poďakovať by sme 
chceli aj všetkým ostatným, ktorí sa na renovácii 
zastávky podieľali, hlavne pánovi Jozefovi 
Jauschovi. Bola tu odvedená krásna práca.

Dúfame, že nový vzhľad tejto zastávky poteší 
všetkých okoloidúcich a cestujúcim sa v nej 
bude príjemnejšie čakať na autobus.

text a foto: Ing. Veronika Búryová,
asistentka primátora

Medveď hnedý, novodobý fenomén našich lesov

Medveď je po covide-19 v posledných 
dňoch snáď najfrekventovanejšou 
témou ako v masmédiách, tak aj na 

sociálnych sieťach či v rozhovoroch obyčajných 
ľudí. Slovenskom zarezonovala tragédia, ktorá 
sa stala na Liptove, konkrétne v doline Banskô 
v Liptovskej Lužnej 14. 6. 2021. Pitva potvrdila 
to, čo všetci tušili. Medveď usmrtil 57-ročného 
muža. Kladieme si teda otázku, či muselo k 
takejto tragédii skutočne dôjsť.

Medveď hnedý je chránený živočích a jeho lov 
je podľa súčasne platnej legislatívy nemožný. 
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR 
prijalo správu s poľutovaním. Pripomenulo, 
že útok medveďa na človeka je ojedinelý – 
takýchto kolízií bolo v roku 2020 iba päť.

Početnosť medvedej populácie dosahuje v 
súčasnosti také hodnoty ako historicky nikdy 
predtým, to je holý fakt. V roku 2015 prezentoval 
výsledky sčítania medveďov na Slovensku prof. 
Paule. Genetické analýzy neinvazívnych vzoriek 
trusu pomohli odhadnúť veľkosť populácie 
a jej pohlavnú štruktúru. V roku 2015 bolo 
na Slovensku 1 256 medveďov s intervalom 
spoľahlivosti od 1 023 až do 1 489. Pomer 
pohlavia vyšiel 1 : 1,37 v prospech samíc. To 
sú fakty. Prirodzený úbytok je dôsledok kolízií 
na cestách, vnútrodruhovej konkurencie a 
pytliactva, keďže medveď nemá prirodzených 
nepriateľov. Populácia sa od roku 2015 len 
zväčšuje a medveď sa snaží obsadzovať stále 
nové a nové územia, ktoré by mu poskytli 
potrebný pokoj a dostatok potravy. Nechcem 
sa púšťať do odhadov početnosti súčasnej 
populácie medveďa na Slovensku, ale faktom 
je, že nie sú zriedkavé ani tri až štyri mláďatá 
od jednej medvedice, pričom mortalita mláďat je 
vzhľadom na mierne zimy v poslednom období a 
dostatok potravy zanedbateľná. Štátna ochrana 
prírody (ŠOP) momentálne poskytla podklady 
na vyhodnotenie sčítania medvedej populácie 
Karlovej univerzite v Prahe a v najbližších dňoch 
by mali aktuálne počty zverejniť. Keďže sa na 
zbere vzoriek podieľala len úzka skupina ľudí, 
nie som si celkom istý objektívnosťou vstupných 

údajov na takéto sčítanie. Ale nechajme sa 
prekvapiť. 

To ale na veci nič nemení. Ľudia denne 
pridávajú na sociálne siete príspevky o útokoch 
medveďov na domáce zvieratá, na včelstvá, o 
vlámaní do chát, prípadne hotelov v Tatrách. 
Zriedkavé nie sú ani návštevy intravilánov obcí 
alebo miest, nedávno napr. Žiaru nad Hronom, 
ale aj Novej Bane.

Medveď začína byť problémom pre ľudí. Ľudia 
majú oprávnené obavy o svoju bezpečnosť, 
ale predovšetkým o bezpečnosť svojich detí. 
Ministerstvo životného prostredia problém 
spolunažívania medveďa a človeka bagatelizuje 
a nechce ani počuť o redukcii populácie 
medveďa. Zásahový tím pre medveďa hnedého 
vznikol na potreby informovanosti obyvateľstva, 
prevencie, osvety a minimalizácie rizík a škôd 
spôsobených medveďom. Zásahový tím má 
oprávnenie zabezpečiť plašenie, odchyt alebo 
aj usmrtenie živočíchov, ktoré svojím správaním 
ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov 
obcí. Nuž, bude mať veľa práce.

Najväčším problémom je spolitizovanie 
tejto problematiky a neschopnosť koordinácie 
dvoch rezortov, teda MŽP a Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
(MPRV) SR. Určite sa nájdu zástancovia 
úplnej ochrany medveďov na Slovensku, 
ide hlavne o organizácie zriadené MŽP a 
mimovládne organizácie. Na druhej strane 
sú hlavne obyvatelia vidieka a podhorských 
miest, poľovníci a lesníci, ktorí volajú po 
aktívnom manažmente tejto našej najväčšej 
šelmy. Celoročná ochrana medveďa bola na 
Slovensku zavedená v roku 1933 a podieľali sa 
na nej predovšetkým poľovníci. A určite nikoho 
neprekvapím, keď poviem, že na západ od 
našich hraníc bol medveď úplne vyhubený. Asi 
to tí poľovníci na Slovensku nerobili až tak zle, 
keď sme si dokázali aj napriek lovu všetkých 
šeliem zachovať ako medveďa, tak aj vlka či 
rysa. Sú to klenoty, ale len v určitej početnosti 
a vo vhodnom prostredí. Medveď sa dnes loví 
napr. v Chorvátsku, v Slovinsku, vo Švédsku, 
vo Fínsku, v Rusku atď. a nikto sa nad tým 
nepozastavuje a nevníma obyvateľov týchto 

krajín ako vrahov. Populácia je redukovaná 
prostredníctvom regulačného lovu a peniaze 
za takýto lov sa dajú použiť napr. aj na ďalší 
manažment veľkých šeliem.

V roku 2017 bol predstavený Program 
starostlivosti o medveďa hnedého v gescii ŠOP. 
Tento dokument je veľmi dobre spracovaný, 
žiaľ, jeho aplikácia v praxi je politicky marená.

Osobne som presvedčený, že jediný spôsob, 
ako populáciu medveďa hnedého na Slovensku 
znížiť, je jeho regulačný lov. Toto je ale 
politické rozhodnutie a my to neovplyvníme. 
Na ťahu je rezort pôdohospodárstva, ktorý je 
po výmene ministra v submisívnej polohe a 
k problematike sa veľmi nevyjadruje. Strety 
medveďa a obyvateľov budú pribúdať a možno 
sa postoj politikov zmení až vtedy, keď medveď 
zase usmrtí nejakého človeka. Ale veď ide 
o život a niekto by mal za takéto rozhodnutia 
niesť aj zodpovednosť. Lebo neriešenie tejto 
problematiky je nezodpovedné.

Na záver by som vám chcel aj ako poľovnícky 
hospodár v PR Háj poskytnúť informácie o 
lokalitách, v ktorých bol medveď pozorovaný 
alebo zaznamenaný na záberoch z fotopascí, 
ktoré poľovníci používajú. Ide o lokality Háj, 
Klester, Kostivrch, Predný Šarvíz, potom Čierne 
blato, Kajlovka, Stoková lúka, na Sedle Hiklov 
vrch, Bujačie, Šlemiarka, Struhárka, Flášpenky, 
Skalka, v bukovinskej časti to bolo vo Fircengu, 
na Kozom chrbte, v Hulajke, v Kaláni atď.

To ale neznamená, že teraz lesy prestaneme 
využívať. Pokiaľ sa budeme vzájomne 
rešpektovať a budeme sa správať tak, aby nás 
medveď dokázal včas identifikovať, problém 
by nemal vzniknúť. Medveď je plaché zviera a 
väčšinou sa nám vyhne. Ale treba si uvedomiť, 
že takáto šelma tu žije, a po lese nechodiť za 
šera, keď je už aktívny aj medveď. Dostatočnou 
zárukou bezpečného pohybu v lesnom prostredí 
by mali byť kolektívne vychádzky a bicyklovanie 
aspoň vo dvojici.

Želám vám teda príjemný pobyt v lesnom 
prostredí, ktoré je ako chrám a v ktorom sa 
všetci cítime šťastne. Medveď je súčasťou tohto 
chrámu, tak ho rešpektujme. Nateraz nič lepšie 
nevymyslíme.

Lesu zdar!
Ing. Šmondrk Jozef, konateľ MsL



Zamestnanci Spojenej školy a členovia OZ Slniečko sa pred koncom 
školského roka – 24. júna 2021, preniesli do histórie slovenských 
regiónov a navštívili pamiatkovú rezerváciu, objekty ľudovej 

architektúry, dedinku Čičmany a rodnú obec Ľ. Štúra a A. Dubčeka Uhrovec. Maľované 
ornamenty na domčekoch v Čičmanoch sú jedinečné a originálne. Pôsobia malebne 
a návštevníka takmer prenesú do rozprávky. Interiér objektov vypovedá o neľahkom 
živote v minulosti, no zároveň aj o zručnosti, dômyselnosti a šikovnosti ľudí. Ukážky 
z bežného života obyvateľov a ukážky zaujímavých tradičných remesiel, ktorými 
sa naši predkovia zaoberali, sú pre pedagógov veľkou inšpiráciou. Nové námety 
a poznatky uplatnia pri rozvíjaní manuálnych zručností a činností žiakov v celom 

rozsahu ich vzdelávania. Toto naše spoznávanie 
histórie, tradície remesiel a regiónov Slovenska sa 
uskutočnilo vďaka finančnej podpore mesta Nová 
Baňa a OZ Slniečko.
Za podporu srdečne a úprimne ĎAKUJEME.

zamestnanci Spojenej školy a členovia OZ 
Slniečko

DÁVAME DO POZORNOSTI/ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
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Pravda o SNP je len jedna

Pri hodnotení významu SNP sa nedá 
slúžiť dvom pánom. Svojimi informáciami 
o tomto historickom akte Slovákov sa 

pokúšajú dnes poúčať historici, ktorí sa narodili 
dvadsať rokov po vojne. Doteraz vyšla len jedna 
objektívna publikácia o SNP – v roku 1969 z 
pera Jozefa Jablonického, nositeľa literárnej 
Ceny Dominika Tatarku. Práve táto kniha 
priniesla objektívny pohľad na vrcholnú udalosť 
novodobých slovenských dejín. 

Ústav pamäti národa píše o vyčíňaní 
partizánov, ale vyčíňanie vrahov z POHG ich 
až tak veľmi nezaujíma. Stačí si prečítať knižku 
skvelého publicistu a reportéra Gavrila Gryzlova 

Gardistické inferno z roku 1958. Áno, knižku 
od toho Gryzlova, ktorý sa dokázal pre pravdu 
sporiť s najvyššie postavenými politikmi. Tam sa 
dozvedáme, ako sa vraždilo, strieľalo do tyla a 
pálilo vo vápenke v Nemeckej. Aj malé deti išli 
do ohňa a za živa. Gavril dožil svoj nedlhý život 
v horách blízko nášho mesta.  

Mladí ľudia si zaslúžia pravdivý výklad 
Povstania aj s jeho negatívami. Žiadne obdobie 
v histórii nebolo len čierne alebo len biele, omyly 
nastali aj v Povstaní. Na základe kolektívnej 
viny zbytočne zahynuli nemeckí spoluobčania. 
Bola to pomsta za spoluprácu s agresormi.

Je nepopierateľným faktom, že SNP bolo 

najmasovejším vystúpením Slovákov v 
novodobej histórii. Bola to najrozsiahlejšia 
akcia v tyle nepriateľa počas druhej svetovej 
vojny. So zbraňou v ruke povstalo 50 000 
vojakov a 14 000 partizánov. Padlo ich okolo 3 
500. Popravených bolo 5 304 ľudí, odhalených 
bolo 211 masových hrobov. Pri oslobodzovaní 
Slovenska padlo 63 517 vojakov Červenej 
armády, 2 790 príslušníkov československého 
armádneho zboru a 10 435 Rumunov.

Slováci sa vtedy dostali do povedomia Európy 
a sveta. Mali by to pochopiť aj novodobí 
historici, ktorí radi zvýrazňujú len temné stránky 
Povstania. 

Ing. Július Uhrecký  

Poznávanie histórie Slovenska

ZŠ Jána Zemana nespí ani cez prázdniny

Začiatkom júla dali pedagogickí 
zamestnanci bodku za 
celoročným vzdelávaním 

zameraným na inklúziu – prijatie a 
rešpektovanie inakosti v akejkoľvek podobe. 
Workshop viedla lektorka Nadácie pre deti 
Slovenska z projektu Škola inkluzionistov „Kto 
chýba“ Zuzana Révészová z Košíc. Trojhodinové 
zážitkové stretnutie bolo zamerané aj na nové 
aktivity v rámci ranného kruhu. Žiaci si v ňom 
zlepšujú komunikačné zručnosti, upevňujú 
vzájomné vzťahy, zlepšujú klímu v triede a majú 
možnosť lepšie sa spoznať. Vďaka tomu sa 
znižuje riziko patologických javov v škole, ako 
je napríklad šikana. 

Počas školenia sme priebežne pomenúvali aj 
vlastné pocity. Vďaka tomu sme si uvedomovali, 
ako sa asi môžu cítiť pri týchto aktivitách žiaci.

Ďalší deň sme využili na posilnenie vzájomných 
vzťahov na UČITEĽSKEJ OLYMPIÁDE, kde 
sme si zmerali sily v rôznych disciplínach, 
tradičných /hody, stolný tenis, bedminton/, ale i 
netradičných /beh o život – prekážková dráha/, 
ktoré sme všetci zúčastnení zvládli na jednotku. 
Vynikajúco sme si zašportovali aj sa zabavili. Za 
organizáciu ďakujeme našim telocvikárkam, za 
občerstvenie rade rodičov a Pizze – kebab za 
kofolu.

O tom, že sa myslelo aj na deti, svedčia aj 
prázdninové aktivity, ktoré prvý týždeň prázdnin 
organizovali naše pani vychovávateľky. 
Program denného tábora pod názvom Pestré 

všeličo bol naozaj zaujímavý a pestrý, o čom 
svedčili spokojné tváričky detí po návrate do 
školy.

PRVÝ DEŇ sa vydali objavovať históriu 
PUSTÉHO HRADU. Deti zdolali náročný lesný 
chodník na výbornú a odmenou bol výhľad 
na široké okolie. Deti zaujalo aj historické 
baranidlo, kanón, ale najviac katapult. Po túre 
sme si cestou domov dopriali chutnú pizzu v 
Žarnovici.

Na DRUHÝ DEŇ sa naším cieľom stali NOVÝ 
a STARÝ TEKOV. Oddychový deň s koníkom, 
lamami, bažantmi, kozami, ovcami, vojnovou 
technikou, preliezkami, trampolínou, výborným 
obedom a studeným nanukom potešil a priniesol 
dobrú náladu a kopec zábavy.

Na TRETÍ DEŇ nášho putovania v tábore 
Pestré všeličo sa deti vydali po stopách dávnych 
a vzácnych remesiel, ako je aj HRNČIARSTVO. 
Veď nie nadarmo sa hovorí, že „brežianski 
hrnčiari peknie hrnce 
majú...“ O pravdivosti 
týchto slov sa deti utvrdili 
práve na tomto výlete 
za hrnčiarmi z Brehov. 
V hrnčiarskom múzeum 
na nich čakal Janko 
Fiala ml., ktorý deti 
pútavým slovom uviedol 
do tajov hrnčiariny. Ďalej 
prešli do FABKOVIE 
DOMU, kde ich s jeho 

históriou oboznámila pani Helenka Šaturová. 
U Fialovcov si prezreli starú hrnčiarsku pec a 
za pomoci Janka Fialu st. tvorili na hrnčiarskom 
kruhu. Putovanie ukončili obedom a pobytom 
pri Hrone.

Na ŠTVRTÝ DEŇ sa deti po objavovaní 
histórie a oddychových dňoch letného tábora 
vydali objavovať fyziku a chémiu, očné klamy 
či iné čudné veci. Nápomocné boli exponáty 
v ATLANTISE, zábavno-náučnom centre 
v Leviciach. Deti sa zoznámili napríklad 
s egyptskou múmiou a preskúmali taje 
mumifikácie. Po zážitkovom učení hravou a 
zábavnou formou nasledoval obed a relax v 
parku.

Na PIATY DEŇ deti zlákala história Novej 
Bane. Prvé kroky viedli do múzea. Zamerali 
sa na objavovanie baníctva, pretože sme 
staré banské kráľovské mesto. V múzeu 
ich očaril POTTEROV STROJ a historické 
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
dokumenty z čias baníctva. Na ZVONIČKE sa 
kochali ZÁHRADNÝM LESOM, ktorý ich chránil 
pred ostrými lúčmi slniečka. Hladné brušká 
si na ZVONIČKE naplnili chutnou polievkou 
a výbornými palacinkami. Banícke putovanie 
ukončili prehliadkou štôlne ALTHANDEL.

POSLEDNÝ DEŇ tábora strávili v Banskej 
Štiavnici. TERRA PERMONIA je tvorivá dielňa, 
miesto oddychu, zábavy, učenia a poznávania. 
V jej najatraktívnejšej časti sa deti hravou 
formou učili pracovať s rôznymi technickými 
zariadeniami, pílili, orezávali, farbili, ohýbali, 
vŕtali a používali rôzne materiály. Deti zaujala 
aj MAŠINKÁREŇ a FOSFOROVŇA, hra s 
vlastným tieňom. Nezabudli ani na históriu 
Banskej Štiavnice. Pozreli si STARÝ ZÁMOK a 
TROJIČNÉ NÁMESTIE, z ktorého ich odohnal 
prudký dážď. Aj napriek tomu krásny a tvorivý 
deň zakončili obedom a zmrzlinou.

Pevne veríme, že v objavovaní nového a 
skúšaní nových vecí pokračovali aj so svojimi 
rodičmi, starými rodičmi či priateľmi, a my sa 
už tešíme, ako nám budú o tom v septembri s 
nadšením rozprávať.

Deťom želáme pekný zvyšok prázdnin plný 
dobrodružstiev a radosti, aby ho prežili v zdraví 
a bez úrazov a rodičom príjemné dovolenkové 
dni strávené spoločne v kruhu rodiny.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ

Športové súťaže „ZEMAŇÁKOV“

Potom, čo sa žiaci mohli 
vrátiť do škôl a opäť začať 
vykonávať pohybovú aktivitu, 

sme využili naše hodiny telesnej a 
športovej výchovy naplno. 

Keďže tento školský rok bol už dosť 
„poznačený“, chceli sme žiakom umožniť opäť 
si zašportovať a zasúťažiť. 

Spolu s kolegyňami Luciou a Marianou sme 
pre žiakov druhého stupňa pripravili školský 
koncoročný turnaj v štyroch športových hrách: 
vybíjaná, volejbal, futbal a florbal. Okrem toho 
sme zaradili aj atletiku, z ktorej sme vybrali skok 
do výšky. Súťaže sme rozdelili do štyroch dní. 
Súťažili medzi sebou žiaci každého ročníka, 
pričom družstvá pri vybíjanej boli koedukované. 
Som veľmi rada, že o florbal je v našej škole 
veľký záujem, a tak sa nám podarilo uskutočniť 
okrem chlapčenského aj turnaj dievčenského 
florbalu. 

Chcela by som sa touto cestou poďakovať 

všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili turnajov, za 
ich športové výkony a za vytvorenie úžasnej 
športovej atmosféry. 

Veľká vďaka patrí taktiež našim rozhodkyniam 
a rozhodcom, ktorí nám pomáhali, a to konkrétne 
Marianke, Lucii, Mariánovi a Ďurimu. Taktiež 
ďakujem za dozor našim asistentkám Dominike, 
Milke a Katke. 

Športu zdar!
text a foto: PaedDr. Mária Rudzanová
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Ocenenie pre najlepších
v závere školského roka

Ocenili sme najlepších žiakov školy, pričom triedne pochvaly 
odovzdali triedne pani profesorky a triedni páni profesori 
svojim triednym zverencom za výborné študijné výsledky či 

reprezentáciu školy.
Tí najlepší si prevzali pochvalu riaditeľky školy – Eva Jenisová z 

1.A, Lucia Rybárová, Sára Polnišerová, Samuel Struhár, Jakob Ján 
Juhás zo sexty a žiačky z 3.A Diana a Ramona Valkové, ktoré si 
zároveň prevzali ocenenie od primátora mesta Nová Baňa, ako aj 
ocenenie ŽIAK ROKA.

Motivačné štipendiá, ktoré poskytuje naše gymnázium v spolupráci 
s mestom Nová Baňa, získalo za svoju snahu v rôznych oblastiach 
spolu 25 študentov našej školy. Blahoželáme!

Pedagogická rada GFŠ Nová Baňa

DofE dobrodružné expedície sú dokončené

V uplynulom školskom roku sa do programu Medzinárodná 
cena vojvodu z Edinburghu zapojilo spolu 11 žiakov, z toho 
štyria pokračujú už druhý rok – na striebornej úrovni, a siedmi 

noví účastníci sa pridali v septembri a októbri a pracujú na dosiahnutí 
bronzovej úrovne. Účastníci programu postupne plnia svoje ciele 
v troch rozličných oblastiach – šport, talent, dobrovoľníctvo, a 
absolvujú dobrodružnú tímovú expedíciu. Jej cieľom je poskytnúť 
im nezabudnuteľný zážitok za hranicami komfortnej zóny – musia 
sa naučiť prekonávať fyzickú námahu, byť samostatný v prírode a 
spolupracovať v tíme. Naše dva tímy zvládli svoje kvalifikačné – 
„ostré“, expedície veľmi úspešne v druhej polovici júna a sme na ich 
členov mimoriadne hrdí preto, že si poradili takmer samostatne, iba 
so vzdialeným dohľadom svojich školiteľov a vedúcich.

Bronzový tím ŠVANTNEROVCI v zložení Samuel Struhár, Viktória 
Forgáčová, Sára Polnišerová zo sexty a Juraj Maďar, Viktória 
Káčerová, Aleš Ševčík, Viliam Gregor z I.A si zvolil účel expedície 
„Hradný trojboj“, v rámci ktorého sa sa jeho členovia zamerali na 
pozorovanie meniacej sa podoby troch hradov v našom okolí (Revište 
– Pustý hrad nad Sklenými Teplicami – Šášov). Samostatným 
putovaním v oblasti Štiavnických vrchov strávili dva dni a jednu 
noc. Ráno ich v stanoch pri rybníku Pustý hrad budilo kŕkanie žiab a 
neskôr ich na ceste neodradilo ani horúce počasie a nepriateľské psy 
pred vstupom do osady Istebné, ktoré ich donútili použiť obchádzku.

Strieborný tím VELEŠTÚR si počas svojej trojdňovej expedície 
trúfol na putovanie v Kremnických vrchoch spojené s prieskumom 
regionálnych osobitostí, ako napríklad stred Európy neďaleko 
Kremnických Baní, stará, tzv. Zlatá cesta s historickým Görgeyho 
tunelom na Skalke pri Kremnici, starodávny nápis na skalnom 
vrchu Velestúr či tajomné „novodobé obradné miesto Slovanov“ na 
Smrečníku a na záver Králická tiesňava. Lucia Rybárová, Simona 
Káčerová, Jakob Ján Juhás a Daniel Budinský zo sexty už síce mali 
skúsenosti z minuloročnej dobrodružnej expedície, ale tohtoročné 
putovanie a samostatný nocľah v stanoch pri vlekoch na Skalke a pri 
chate Hostinec boli aj pre nich výzvou. 

Mgr. Andrea Budinská,
vedúca programu DofE

Moje poďakovanie patrí aj vedúcim programu DofE v našej 
škole, Mgr. A. Budinskej a Mgr. R. Mádelovi, za hodiny 
strávené prípravou, plánovaním, kontrolou či nočným 

bdením nad účastníkmi programu. Spoločne sme opäť objavili 
krásne miesta, ktoré ponúka naše malebné Slovensko, a veríme, že 
v budúcom školskom roku vytvoríme ďalšie tímy aktívnych žiakov 
v rámci tejto zaujímavej výzvy. Medzinárodná cena vojvodu z 
Edinburghu (DofE) je výskumami overený a celosvetovo uznávaný 
program, ktorý mladým ľuďom umožňuje odhaliť ich potenciál. Pôsobí 
na celom svete a my sme hrdí na to, že aj naša škola pripravuje 
šikovných „DoFákov“ práve v našej škole a spolupracuje s nimi.

PaedDr. Renáta Juhásová,
riaditeľka školy

foto: archív GFŠ



Aj v tomto školskom roku sme sa 
zapojili do projektu UNICEF – ŠKOLA 
PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Na získanie 

tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré 
bolo potrebné splniť. Ku kritériám patrila 
realizácia vzdelávacej aktivity, ďalej realizácia 
fundraisingovej aktivity a vyplnenie evaluačného 
formulára. Aj napriek sťaženým podmienkam sa 
nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a 
služieb sa teda môže opäť pýšiť titulom ŠKOLA 
PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. 

Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich 
žiakov a učiť ich pomáhať, aby vyrastala nová 

generácia ohľaduplná 
k svojmu okoliu.

Ing. Erika 
Struhárová,

koordinátorka 
žiackej školskej rady

ktorý realizuje nezisková organizácia JA 
Slovensko. Tento program rozvíja u žiakov 
základné zručnosti dôležité z hľadiska 
zamestnateľnosti, proaktívny prístup k rozvoju 
podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce 
a schopnosti riešiť problémy, identifikovať, 
navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program 
tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti 
prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. 
Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie 
sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom 
praktických aktivít postupne oboznámia so 
základnými znalosťami dôležitými pri tvorbe 
nápadu/projektu, jeho príprave, overovaní a 
prezentácii.

   Ing. Erika Struhárová,
učiteľka odborných

predmetov

ktoré sa zapojili do uvedeného projektu. 
Zapojením sa do projektu sa podieľame 
na vytváraní nového inovatívneho systému 
vyučovania, pretože nám záleží na kvalitnom 
vzdelávaní našich žiakov. 

Zručnosti pre úspech  
V nasledujúcom školskom roku budeme 

pokračovať v programe  Zručnosti pre úspech, 
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Získanie titulu ŠKOLA 
PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2021

V novom školskom roku 2021/2022 pre našich študentov 
pripravujeme

PROJEKT Zmudri do škôl
Ide o novú formu vzdelávania, ktorá je 

pre  mladých blízka a atraktívna. Online 
platforma Zmudri.sk vytvára vzdelávacie 
videá na občianske a praktické témy, ako aj 
vzdelávacie materiály či aktivity k videokurzom, 
ktoré sú využiteľné v klasickom aj dištančnom 
vzdelávaní. Sme jedna z 15 škôl na Slovensku, 
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DÁVAME DO POZORNOSTI

AKO SA SPRÁVAŤ

NA KÚPALISKU

Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.

Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky.

Pri pohybe po areáli kúpaliska dodržiavajte odstup 2 m. Bezpečnú 
vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, 
v radoch na atrakcie a služby a pod.

Pri pobyte na voľných oddychových plochách dodržiavajte odstup 
2 m od okolitých oddychujúcich jednotlivcov či skupín. 

Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym telesným kontaktom 
s neznámymi osobami.

Dodržiavajte zásady zvýšenej osobnej hygieny. Často si umývajte ruky.  
Vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; 
ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou.  

Dodržiavajte respiračnú etiketu (pri kašli a kýchaní si zakrývajte ústa 
lakťovým ohybom alebo vreckovkou). 

Uprednostňujte bezkontaktné platby.

2m

2m

Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

Vypracoval: Odbor hygieny životného prostredia
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Seniori z denného centra tancovali po jeden a pol roku

Denné centrum seniorov Lipa usporiadalo 
23. júla 2021 tanečnú zábavu v jedálni 
Knauf Insulation. Stretnutie príhovorom 

otvorila jeho predsedníčka Ing. Marta Búryová. 
Prítomných privítala a poďakovala všetkým za 
spoluprácu. Pozvanie prijal aj náš pán primátor 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, ktorý 
predniesol prípitok a prihovoril sa seniorom v 
úprimnom príhovore. Vyzval ich aj na uctenie 
si pamiatky nedávno zosnulého dlhoročného 
člena, kolegu a najmä priateľa, pána Richarda 
Szalaya. Stretnutie svojím vystúpením spestrila 
spevácka skupina Jesienka, ktorú na harmonike 
sprevádzal jej vedúci, pán Ctibor Šály. Zábava 
bola výborná, do tanca hrala hudobná skupina 
Ideál. Všetky prítomné členky DCS najprv 
vytancovali pána primátora a neskôr všetkých 
prítomných členov – mužov. SMS správou 

prítomných pozdravila aj naša pani prednostka 
Mgr. Ľudka Rajnohová. Vedenie denného centra 
seniorov srdečne ďakuje všetkým prítomným 
za účasť, najmä nášmu pánovi primátorovi, 
hudobnej skupine Ideál, speváckej skupine 
Jesienka, ďakuje aj pani Aničke Kabinovej a 
Ing. Jarkovi Burjanivovi za fotografie, vedeniu 
jedálne Knauf Insulation za výbornú večeru, 
mestu Nová Baňa za spoluorganizovanie 
akcie a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na 
príprave a zdarnom priebehu stretnutia.

Marta Búryová
foto: DCS Lipa

Výlet do mesta 
Kremnica

Denné centrum seniorov Lipa 
usporiadalo 14. júla 2021 pre 
svojich členov jednodňový 

výlet do historického mesta Kremnica. 
Účastníci navštívili mincovňu, múzeum, 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej a po 
výdatnom spoločnom obede sa vydali 
na obhliadku Krahúl, stredu Európy 
a na Salaš Revolta, kde si väčšina 
kúpila chutný ovčí syr a žinčicu. Počas 
celého výletu účastníkov sprevádzali 
naše členky Ing. Evka Zalaiová a Milka 
Lovíšková, za čo im aj touto cestou veľmi 
pekne ďakujeme. Za ústretový prístup a 
bezpečný odvoz ďakujeme Ing. Pavlovi 
Štrbovi a mestu Nová Baňa ďakujeme 
za úhradu dopravy. Výletu prialo aj 
počasie, ktoré sa naozaj vydarilo.

Marta Búryová
foto: Milka Lovíšková

Nezabudnuteľný výhľad z rozhľadne 
Háj na mesto Nová Baňa

Denné centrum seniorov Lipa 
usporiadalo v spolupráci s 
mestom Nová Baňa výstup na 

Rozhľadňu Háj. Pre niektorých seniorov 
je takýto výstup už nemožný, preto 
pán primátor Mgr. MVDr. Branislav 
Jaďuď, MBA, umožnil splnenie tohto 
nedosiahnuteľného cieľa. A to tak, že 
mesto zabezpečilo terénne auto, ktoré 
týchto seniorov postupne vyvážalo až 
do blízkosti rozhľadne. Takýto výlet už 

absolvovalo 11 členov a ďalších 11 sa 
pripravuje. Členovia denného centra 
seniorov Lipa sú úprimne vďační za 
ústretovosť a možnosť vidieť krásu 
nášho mesta z rozhľadne, ktorú chodia 
obdivovať ľudia zo širokého okolia. Za 
všetkých spokojných členov ďakuje 
Marta Búryová. 

Marta Búryová
foto: Milka Lovíšková
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Kostolík svätej Alžbety

Jednou z mála 
gotických pamiatok 
Novej Bane je 

kostol zasvätený svätej 
Alžbete Uhorskej – Durínskej. Pochádza z 
konca 14. storočia, z obdobia najväčšieho 
rozkvetu baníctva. Kedysi k nemu patrila budova 
banského špitála, dnes centra voľného času. 

Kostolík je jednoloďová gotická stavba 
drobných rozmerov s polygonálnym uzáverom 
nad oltárom a krížovou rebrovou klenbou. Na 
štítovom priečelí sa nachádza gotický lomený 
portál, nad ktorým je pôvodný kamenný reliéfny 
erb fundátora (zakladateľa). Z južnej strany je 
pristavaná sakristia a na chór vedie kamenné 
točité schodisko prístupné z lode. Nad štítom 
priečelia sa týči baroková strešná vežička. Nad 
dverami kostola je latinský nápis z roku 1893, 
keď sa kostol renovoval. Môžeme ho preložiť 
takto: „Tento kostol v roku 1391 zakladal a 
dal postaviť gróf Izenrienkel Henzemann zo 
Štiavnice. V roku 1664 v dôsledku vpádu Turkov 
bol obrátený na mešitu. V roku 1668 božskému 
kultu vrátený. Viackrát za tým bol okupovaný 
protestantmi, od roku 1706 výlučne katolíckemu 
rítu pridelený. V roku 1893 štedrosťou I. Patrona 
a z milodarov veriacich bol renovovaný a 
zvnútra i zvonku okrášlený.“ 

Hlavný oltár bol v priebehu storočí menený 
a dopĺňaný. Architektúra oltára pochádza z 
prelomu 17. a 18. storočia. Jeho najstaršia 
časť je však reliéfna polychrómovaná (farbená) 
drevorezba z konca 16. storočia zobrazujúca 
poslednú večeru. Ďalšie sochy boli doplnené 
v 20. storočí: v nadstavci obraz Ježiša ako 
dobrého pastiera, po stranách sochy svätých 
Petra a Pavla. Patrónka kostola, svätá Alžbeta, 
je znázornená na rozmernej olejomaľbe z roku 
1893, ktorá je zavesená na severnej stene. 

Zakladajúca listina kostolíka nerozlučne 
spätého so susedným špitálom je z roku 1391. 
Zakladateľom bol Hermannus Izenrienkel 
z Banskej Štiavnice, ktorý bol kráľovským 
urburárom (úradníkom) v Kremnici, v Novej 
Bani a v Banskej Štiavnici. Správcom kostola 
i špitála bol volený kňaz (magister xenodochii), 
ktorý dostával ročný plat 40 zlatých. Volený 
býval na porade komorského grófa s richtárom 
a prísažnými, spočiatku i s Henzemannom 
Izenrienkelom, potom s jeho najbližším 
pokrvným príbuzným a nakoniec mestom. Tento 
kňaz bol povinný každodenne odslúžiť omšu 
v kostole a bol úplne vyňatý spod právomoci 
novobanského farára, takže si počínal celkom 
samostatne. Udržiavanie chodu Kostola svätej 
Alžbety bolo zabezpečené kráľom Žigmundom 
Luxemburským, ktorý listinou z 23. februára 
1393 daroval kostolu a špitálu susednú obec 
Brehy (Magos Mart) so všetkými jej dôchodkami. 
Opäť v tom mal prsty Izenrienkel, ktorý kráľa o 
donáciu požiadal. 

O najstarších časoch fungovania kostola i 
špitála sa záznamy nezachovali. Nevieme ani 
mená kňazov, ktorí tu v tej dobe pôsobili. Isté 
je, že v roku 1536 tu bol kňaz, ktorý bol vyňatý 
spod právomoci miestneho farára. Zachovalo 
sa úradné predvolanie z roku 1536 v archíve 
Novej Bane. Viac informácií sa dozvedáme z 
vizitačnej zápisnice Jána Derečkeyho z roku 
1561. Kostol sv. Alžbety bol v tej dobe dobre 
udržiavaný, mal pekne vyzdobené oltáre. 
Vlastnil jeden strieborný kalich, dve zástavy, 
sedem kazúl (ornátov) aj s príslušenstvom. 
Ďalej sa v správe píše: „Miestni občania mi (Ján 
Derečkey) hovorili, že tu kostol má strieborné 
nádoby, krížiky a ampulky v hojnom množstve. 
Lenže ich nechceli ukázať, lebo vraj za kráľa 
Ľudovíta vizitátor nejaké nádoby odniesol a 

kostol o ne okradol. Farárom je tu 
Tomáš zo Svätého Kríža, vysvätený 
najdôstojnejším pánom biskupom 
Pavlom Zondinom, ktorý má o svojej 
vysviacke aj potvrdenie. Nenosieva 
však tonzúru, je ženatý, nosieva 
bradu a sv. prijímanie podáva pod 
obidvomi spôsobmi.“ Kostol mal v tom 
období aj dva bočné oltáre. Správcom 
bol Tomáš zo Svätého Kríža (dnes 
Žiar nad Hronom), ktorý sa prikláňal 
k evanjelickému vierovyznaniu. 
Pravdepodobne ide o Tomáša 
Petrovicha, prvého evanjelického 
kazateľa v Novej Bani. Kostol sv. 
Alžbety bol v roku 1561 už v rukách 
evanjelikov. Pod vplyvom svojho 
farára aj ostatných banských miest 
prestúpilo veľa Novobančanov na 
protestantskú vieru. 

Keď mesto v roku 1664 dobyli 
Turci, kostolík stratil svoj účel. Turci 
barbarsky zničili gotické časti kostola, 
porozbíjali vytesané rebrá a konzoly 
klenby. Sekerami zničili aj tesané 
rebrá gotických oblokov. V dôsledku 
toho dnes už nemáme ani tušenia, 
aké figurálne motívy boli použité. 
Potom kostol premenili na mešitu. 

Ako dlho ho používali, nie je známe, ale z 
historických prameňov sa dozvedáme, že 17. 
mája 1664 po strašnom šarapatení Novú Baňu 
opustili. Predpokladáme, že Kostol sv. Alžbety 
pri odchode podpálili, ako aj iné budovy. Pred 
úplným vyhorením ho zachránila kamenná 
klenba. 

Po odchode Turkov evanjelici znesvätený 
kostol obnovili a podľa svojich možností ho 
znovu zariadili. Rok obnovy (1667) nájdeme 
na dverách sakristie. Využívali ho len krátko, 
lebo plukovník Collato ho v roku 1673 
vojenskou mocou odovzdal katolíkom. Po 
vypuknutí Tökölyho povstania na jeseň 1678 
bol kostol presunutý do rúk evanjelikov. Na 
základe kráľovského mandátu musel byť 
ale 29. mája 1688 vrátený katolíkom. Počas 
protihabsburského povstania (1703 – 1711) 
Františka II. Rákociho kostolík opäť „zmenil 
vierovyznanie“. Ako sa menilo jeho vnútorné 
zariadenie v rokoch 1561 – 1706, to už dnes 
zistiť nemožno. Podliehalo pravdepodobne 
častým zmenám, pričom boli akiste zničené aj 
artefakty veľkej umeleckej hodnoty. Či už bol 
Kostol sv. Alžbety v rukách katolíkov, alebo 
evanjelikov, stále bol farským kostolom. Až v 
roku 1726 po posviacke obnoveného Kostola 
narodenia Panny Márie prestal byť Kostol sv. 
Alžbety farským. 

O jeho stave a definitívnej rekatolizácii sa 
dozvedáme z kanonickej vizitačnej zápisnice z 
roku 1775: „Špitálsky kostol... je celý z kameňa 
a pokrytý je šindľami. Má drevenú vežičku 
s jedným zvonom. Je v ňom iba jeden oltár 
ozdobený rozličnými sochami. Uprostred neho 
je obraz sv. Alžbety, ktorej bol kostol zasvätený, 
na hrdle s nákrčníkom so strieborným 
peniazom. Pod tým obrazom je Večera Pána, 
ktorú svojho času za povstaní vyhodili heretici 
z kostola. Oltár má svätostánok s medeným 
krížom, drevené mramorové antependium a 
štyri postriebrené drevené svietniky... Kostolná 
kazateľnica je slušná. Sakristia kostola je 
sklepená. Má aj Boží hrob s dvoma strážnikmi, 
ktorý sa každoročne stavia za zábradlie 
špitálskeho kostola. V ňom pri figúre mŕtveho 
Krista stoja dvaja anjeli.“ Hoci sa zápisnica 
o chóre a organe nezmieňuje, v tom čase ich 
už rozhodne musel mať. Skutočnosť následne 
dokladuje vizitačná zápisnica z roku 1778, ktorá 
poskytuje aj opis kostola: oltár má svätostánok 
s vyrezávaným obrazom poslednej večere, 
na plátne maľovaný obraz patrónky Kostola 
sv. Alžbety, sochy štyroch evanjelistov, obraz 

Interiér 2003, foto: Igor Gladiš

Interiér cca 1979, foto: Jozef Šťastný
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Najsvätejšej Trojice. Vrchol oltára tvorí obraz 
sv. Michala archanjela s dvoma anjelmi a pod 
ním znak mesta a baníctva. Nechýbali sochy 
svätých Štefana, Ľudovíta, Imricha a Vojtecha. 
Kostolný organ však bol opotrebovaný, lebo v 
roku 1801 musel byť namiesto neho zakúpený 
nový pozitív (malý, pevne umiestnený organ s 
jedným manuálom a bez pedálov). Zo zápisnice 
z roku 1804 sa dozvedáme, že chór kostola 
bol na spadnutie. V tom čase tu už nebývali 
pravidelné bohoslužby, preto banskobystrický 
biskup Gabriel Zerdahelyi nepokladal za 
potrebné chór obnoviť, ale navrhoval ho 
zrušiť alebo vzhľadom na organ primeraným 
spôsobom zmenšiť. Z neznámej príčiny však 
tento jeho návrh nebol uskutočnený, lebo 
dvojitý chór kostola sa spomína aj neskôr.

Počas prietrže mračien 28. 5. 1810 sa voda 
z rozvodneného potoka dostala aj do kostola, 
siahala do výšky jednej stopy nad oltár. V roku 
1825 bola obnovená strecha kostola. 

V roku 1848 bolo na území Uhorska zrušené 
poddanstvo. Brehy prestali byť poddanskou 
obcou kostola, ktorý tak prišiel o príjmy. Nebolo 
ho z čoho udržiavať. Zápisnica z roku 1876 

uvádzala skôr dáta o jeho minulosti ako o 
vtedajšom stave. O jeho biednom stave kaplán 
Juraj Bartáky v roku 1891 napísal: „Podľa sv. 
Alžbety pomenovaný kostol... bol už v takom 
úbohom a domu Božieho nedôstojnom stave, 
že sa už bezodkladne bolo treba postarať o 
jeho zreštaurovanie. Keďže sa jeho patrón 
k tomu nemal a sám kostol na to nemal 
potrebného finančného nákladu, musel som sa 
obrátiť na obetavosť šľachetných dobrodincov.“ 
Zorganizoval zbierku na obnovu kostola a 
bol prekvapený výsledkom: vyzbieral 1 100 
zlatých. Na opravu kostola potrebný materiál 
mu prisľúbilo mesto. Opravy vykonal podnikateľ 
Samuel Neubrunn. „1893, obnovený bol špitál 
kostol, ktorého obnova stála 2 000 zl., miestnym 
farárom požehnaný bol na sviatok sv. Alžbety 
19. nov.“, hovorí dobový záznam. 

Ďalšie opravy Kostola sv. Alžbety sa vykonali v 
roku 1944 a stáli 34 179 korún. Bolo zistené, že 
pod dlažbou kostola nie je nijaká krypta. Vojnou 
poškodené okná boli za 11 600 Kčs opravené 
v roku 1948. Na okná zhotovil železné rámy 
v gotickom slohu Ladislav Štrbík. Po oknách 
prišla v roku 1953 na rad oprava deravej strechy. 

Dôkladnejšie však bola oprava vykonaná až v 
roku 1960, keď bol celý kostol nanovo pokrytý 
a strecha spolu s vežičkou natretá. Do kostola 
bolo zavedené elektrické osvetlenie. Jeho plot 
bol posunutý bližšie k budove. Náklady na tieto 
úkony boli vyčíslené na 24 121,98 Kčs, do 
ktorých nerátali neplatené brigádnické práce na 
novom, modernejšom plote. Kostol sv. Alžbety 
bol 15. 5. 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Ďalšia obnova Kostola sv. Alžbety 
sa udiala v roku 1995 a kostolík dostal novú 
dlažbu, obetný stôl a kríž. Naposledy sa v roku 
2020 rekonštruovalo ústredné kúrenie. 

Pri porovnaní hlavného oltára z čias 
vizitačných správ a dnes si môžeme všimnúť 
niekoľko zmien: ide o chýbajúcu sochu sv. 
Michala či anjelov alebo, naopak, o pribudnutie 
sochy Panny Márie a svätostánku. 

A prečo práve článok o kostolíku sv. Alžbety? 
Nuž, tento rok si pripomíname už 630. výročie 
jeho postavenia. 

Mgr. Katarína Stredáková,
Pohronské múzeum 

Nová Baňa

Srdečne pozývame na aktuálne výstavy 

„Stretnutie“
Výstava absolventov Strednej umelecko-

priemyselnej školy v Kremnici (SUPŠ) 1978 – 1982

Myšlienka usporiadať výstavu absolventov „šup-ky“ v Kremnici vznikla 
už dávnejšie. Keď sa stretnú „šup-kári“, vždy cítiť akúsi spriaznenosť 

s inštitúciou, väzby medzi nimi nezanikajú, každý sa viac či menej vracia k 
zdroju, ktorý utváral vnútorný ideový a umelecký svet študentov. Výstava by 
mohla byť veľkou prezentáciou každého zvlášť, no aj z malého nahliadnutia 
do individuálnej tvorby badáme dôležitosť umenia v živote autorov. Dá 
sa vycítiť obrovská sila v procese tvorby, saturovanie túžob objaviteľov, 
jednoduchá radosť aj tiché rozjímanie. Na výstave sú predstavené 
techniky ako maľba, reštaurovanie obrazov, artex, objekt, razidlá, voľná 
počítačová grafika, ilustrácia či keramika. Svojimi dielami výstavu obohatilo 
nasledovných 16 autorov: Zuzana Komendová, Zuzana Kalapošová, Silvia 
Rešetárová, Milota Petrenzová, Anna Dzifčáková, Helena Kralovičová, 
Jarmila Filadelfiová, Miroslav Foltin, Anna Málková, Beáta Hlinková, Jana 
Jamborová, Braňo Jánoš, František Rišiaň, Ján Mihálik, Ján Svatík, Pavol 
Hadač. 

„Čo sa skrýva pod šatami“
Výstava prezentujúca históriu spodnej bielizne v 

priebehu storočí

Napadne aj vám pri každodennom „súkaní sa“ do spodnej bielizne, 
odkiaľ sa vlastne vzala? Spodná bielizeň je v dnešnej dobe 

neodmysliteľnou súčasťou každodenného odievania, no v minulosti tomu 
tak nebolo. Nosenie spodnej bielizne bolo zriedkavé a intenzívnejšie sa 
začala nosiť až po prvej svetovej vojne. Za prapredkov dámskej aj pánskej 
spodnej bielizne sa považujú bedrové rúšky. Prvým vyslovene spodným 
oblečením sa stali živôtiky a šnurovačky, ktoré sa objavili už v 13. storočí. 

Na prelome 16. a 17. storočia sa objavil korzet vystužený kovovými 
prútmi, oceľovými platňami a vypchávkami, ktorý nosili ženy aj muži. 
Korzet tak bol jedným z dôležitých míľnikov vedúcich k vynálezu klasickej 
podprsenky. Spodné nohavičky sa medzi dámami ujali až v 19. storočí. 
Ich prvými nositeľkami boli baletky, prostitútky, mníšky a malé dievčatká. 
Typická podprsenka s ramienkami bola patentovaná v roku 1914.

A čo na výstave uvidíte naživo? Bedrové rúšky, kópiu prototypu 
podprsenky podľa Mary Jacobovej, rôzne typy nočných košieľok a čepcov 
i súčasť spodného ľudového odevu. Vďaka slovenskej firme POHAN 
prezentujeme aj súčasnú ľanovú spodnú a nočnú bielizeň.

Obe výstavy potrvajú do 26. septembra 2021.
Mgr. Jana Potocká
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Čo zažiť v Regióne GRON v letnej 

sezóne
OOCR Región GRON v spolupráci s 

krajskou cestovnou kanceláriou Za 
horami, za dolami aj v tomto roku 

pokračuje v organizovaní komentovaných 
prehliadok v rámci Pohronskej hradnej cesty. 
Tá pozostáva zo 16 zastávok, ktoré majú 
spoločného menovateľa – sú to hrady a ďalšie 
historické objekty, ktoré ležia popri rieke Hron 
od Hronského Beňadiku po Zvolen. V rámci 
stredného Pohronia sa v turistickej sezóne 
konajú komentované prehliadky hradov Šášov 
a Revište. Veľký úspech majú prehliadky 
Biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom, 
ktoré sú zatiaľ jedinou možnosťou, ako si 
zrekonštruované a vynovené priestory pozrieť. 
Novinkou v tomto roku sú komentované 
prehliadky zaniknutých hradov Rudno (Rudno 
nad Hronom) a Breznica (Tekovská Breznica). 
Jedinečný zážitok každému návštevníkovi 
prinesie účasť na špeciálnej komentovanej 
prehliadke Nočný Šášov, ktorá je doplnená 
nočným pozorovaním hviezd profesionálnym 
ďalekohľadom v spolupráci s Krajskou 
hvezdárňou a planetáriom M. Hella v Žiari nad 
Hronom.

Turistická vychádzka Od štálu k štálu v obci 
Píla, ktorá je v ponuke druhý rok, si postupne 
nachádza nových a nových návštevníkov, 
ktorí hľadajú iné formy turistického vyžitia. 
Vychádzka je ideálnym spôsobom, ako spoznať 
rázovitosť štálov – roztrúseného typu osídlenia 
v okolí Novej Bane, a zároveň sa zúčastniť 
nenáročnej turistiky. Trasa vychádzky vedie 
cez Prekálov, Bartošov a Búriov štál popod 
vrch Vojšín v Pohronskom Inovci s výhľadmi 
na ďalšie pílanské, ale aj veľkopoľské štále a 
pohoria Vtáčnik a Štiavnické vrchy. Na záver 
po zostupe do doliny sa trasa prehliadky vracia 
späť do Píly popri Pílanskom potoku, pri ktorom 
sa nachádzajú pekné skalné útvary. Štálmi 
záujemcov sprevádza skúsená sprievodkyňa a 
obyvateľka jedného z pílanských štálov Zuzana 
Gašparová. Počas vychádzky je zabezpečené 
aj občerstvenie v podobe pikniku, na ktorom 
majú účastníci možnosť ochutnať regionálne 
produkty. 

Ponuku zážitkov v Regióne GRON uzatvára 
hrnčiarsky workshop Janka Fialu v obci 
Brehy. Posledný hrnčiar kedysi vychýrenej 
hrnčiarskej obce Brehy v priebehu leta zasvätí 
do hrnčiarskeho remesla nejedného záujemcu. 
Ak by ste sa chceli aj vy priučiť práci na 
hrnčiarskom kruhu alebo sa o to aspoň pokúsiť, 
ďalšie informácie a termíny nájdete na stránke 
www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si 
zážitky pod názvom Čáry máry hrnčiarom.

Rovnako tam nájdete aj všetky komentované 
prehliadky a turistickú vychádzku Od štálu k 
štálu. 

Pokiaľ ste ešte neobjavili čaro vodáctva, 
odporúčame vám navštíviť Drevenicu Revište 
v Revištskom Podzámčí, kde vám zorganizujú 
splav rieky Hron tak, že nebudete mať žiadne 
starosti. Plaviť sa môžete na rafte či kanoe a 
samozrejmosťou je zabezpečenie dopravy na 
miesto splavu. V areáli sa nachádza aj kemp 
a autokemp, je tu tiež možnosť ubytovania v 
klasických izbách a k dispozícii je aj reštaurácia.

Zo športového diania by sme radi upriamili 
vašu pozornosť na plochú dráhu v Žarnovici. 
Dňa 21. 8. 2021 sa tu uskutočnia preteky Grand 
Prix Challenge, ktoré sú najvýznamnejším 
podujatím v histórii slovenskej plochej dráhy. Na 
štartovacej listine sa objavia traja pretekári, ktorí 
boli na víťazných listinách majstrovstiev Európy 
– náš najlepší plochodrážnik Martin Vaculík, 
Andžejs Lebedevs z Lotyšska a Robert Lambert 
z Veľkej Británie. 

Veríme, že si z ponuky zážitkov vyberiete či už 
vy, obyvatelia Novej Bane, alebo vaši kamaráti, 
známi, rodina, ktorým môžete takto ich návštevu 
tejto oblasti spestriť a obohatiť. 

HRAD REVIŠTE OŽIL HRNČIARSKYM 
REMESLOM NA PODUJATÍ GLGÁČ

Na konci júna sa na hrade Revište konal 
prvý ročník podujatia Glgáč – Hrnčiarska 
slávnosť na hrade Revište. V sobotu 26. júna 
sa tu stretlo osem hrnčiarov, ktorí verejnosti 
prezentovali svoje jedinečné hrnčiarske umenie. 
Ambasádorom podujatia bol brežiansky hrnčiar 
Janko Fiala, ktorého tvorivú dielňu bolo možné 
navštíviť počas celého dňa spolu so stredovekou 
dielňou zabezpečenou Pohronským osvetovým 
strediskom v Žiari nad Hronom. Návštevníci 
mali možnosť pozrieť si tvorbu hrnčiarov z 
Horehronia, Novohradu, západného Slovenska, 
typickú modranskú majoliku reprezentovala 
Majolika-R a zastúpená bola aj tradičná 
ľubietovská a pukanská keramika. Hrnčiari 
Marián Liška z Modry a Peter Tatárik zo Seliec 
predviedli prácu na tradičných hrnčiarskych 
kruhoch, ktorých skúšanie malo medzi 
návštevníkmi veľký úspech. V stánku hrnčiara 
Peťa z Pukanca, ktorý v tvorbe čerpá z tradície 
pukanskej keramiky, sa dalo skúsiť vytočiť si 
svoj kúsok na elektrickom kruhu. Hrnčiar Albert 

Loydl – Ravelin zo Železnej Breznice, ktorý sa 
venuje replikám stredovekej keramiky, ponúkol 
možnosť si drobné výrobky vymodelovať z hliny. 
Krásu hrnčiarskeho remesla ukázali aj Branislav 
Petrinec – Keramika Artorius zo Zvolenskej 
Slatiny a Eva Urbanová z Lučenca.

Súčasťou podujatia bol aj bohatý sprievodný 
program, ktorý zabezpečovala šermiarsko-
divadelná skupina Vir Fortis zo Zvolena. Dobové 
scénky z histórie hradu Revište a ukážky 
šermiarskych techník a rytierskeho boja mali 
medzi návštevníkmi veľký úspech. Rovnako 
sa záujmu, hlavne u detí, tešili sokoliari zo ZŠ 
M. Hella v Štiavnických Baniach či kaukliarske 
vystúpenie šaška Kuba.

Každý z hrnčiarov venoval jeden svoj výrobok 
Hrnčiarskemu múzeu v Brehoch, ktoré z týchto 
darov vytvorí expozíciu. S každým ďalším 
ročníkom sa bude zbierka rozširovať. Glgáč mal 
hojnú účasť, ohlasy boli pozitívne a veríme, že 
sa stane súčasťou každoročnej ponuky podujatí 
v regióne. 

Podujatie Glgáč z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, ktorý bol hlavným 
partnerom podujatia.

Mgr. Gabriela 
Matlovičová

foto: REGIÓN GRON
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1.2 UCI Visegrad 4 Bicycle Race – GP Slovakia; elite
 Nová Baňa – 11. 7. 2021

Tomu, aby sa druhú júlovú nedeľu v Novej 
Bani a okolí uskutočnila slovenská etapa 
pretekov V4, ktoré sa konali pod záštitou 

ministra zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka, 
nezabránil ani nepríjemný dážď a občasné 
krúpy. V daždivom počasí si zmerali sily 
kontinentálne celky, klubové zoskupenia, ako 
aj reprezentačné družstvá. Celkovo sa pretekov 
zúčastnilo 126 pretekárov zo 14 krajín. Deviaty 
ročník na 134-kilometrovej trati priniesol double 
poľských cyklistov, ale rozhodne sa nestratili 
ani Slováci. Celkovo triumfoval Alan Banaszek 
(Mazowsze Serce Polski) pred Jakubom 
Muriasom (Voster ATS Team). Na treťom mieste 
skončil Čech Michael Kukrle (Elkov – Kasper), 
ktorý na páske zdolal nášho Lukáša Kubiša 
(neskoršieho účastníka olympijských hier v 
Tokiu), desiaty bol Matúš Štoček.

Dovoľte mi, aby som sa aj touto cestou 
poďakoval všetkým, ktorí sa min. dva mesiace 
podieľali na prípravách, ako aj na úspešnom 
priebehu týchto pretekov. Boli to hlavne Ján 
Letko, Dagmar Lachká, Ján Žilovec, Maroš 

Marko a Karol Tužinský – toto bol tím, o ktorý som 
sa mohol oprieť od začiatku až do konca. Vďaka 
patrí aj obrovskému množstvu dobrovoľníkov, 

ktorých ste mohli vidieť v modrých tričkách, 
bolo ich viac ako 50. Stáli na križovatkách či 
parkoviskách a zabezpečovali prejazdy počas 
celých pretekov, a to v naozaj žalostnom počasí. 
Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli finančne, ako aj materiálne, mestu 
Nová Baňa za finančný príspevok, pracovníkom 
mestského úradu a Technickým službám mesta 

Nová Baňa, MsP, Novobanskému baníckemu 
spolku, FS Háj, policajtom, záchranárom, 
starostom susedných obcí za spoluprácu a 
poskytnutie dobrovoľníkov, NDS za materiálnu 
výpomoc, fotografom, chalanom s dronmi, 
Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa 
za výborný guláš, ktorý navarili pre všetkých 
dobrovoľníkov, a všetkým ostatným ľuďom, čo 
nám pomáhali. 

Nasledujúci 10. ročník bude špeciálny, keďže 
v rámci seriálu podujatí V4 sa záverečné 
preteky a následné vyhodnotenie všetkých 
etáp bude konať práve na Slovensku. Otvorená 
zostáva aj možnosť, že hostiteľom by mohlo 
byť opäť naše mesto. To, či sa to podarí a či 
vznikne v Novej Bani každoročná tradícia 
medzinárodných cyklistických pretekov, zatiaľ 
nevieme garantovať, ale urobíme všetko preto, 
aby sa tak stalo.

hlavný organizátor za mesto Nová Baňa
JUDr. Vladislav Lalka

foto: Ján Melicher

V mene mesta Nová Baňa ešte raz ďakujeme všetkým 
organizátorom cyklistických pretekov Visegrad 4 Bicycle Race, 
ktoré sa uskutočnili 11. 7. 2021 aj v našom meste aj napriek veľmi 

nepriaznivému počasiu v úvode. Na záver a počas kultúrneho programu 
nám počasie už prialo a námestie sa tak zaplnilo návštevníkmi tohto 
športovo-kultúrno-spoločenského podujatia. Osobitné poďakovanie 
patrí pánovi Jánovi Letkovi, pánovi Vladislavovi Lalkovi a kolegyni 
Dagmar Lachkej. Toto úspešné podujatie je možné si pripomenúť aj 
prostredníctvom videozáznamu na uvedenom linku.

https://www.youtube.com/watch?v=24-K09_YzYs
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,

 primátor mesta
foto: Mgr. Erika Jauschová

POĎAKOVANIE
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Usporiadateľ: mesto Nová Baňa, Lyžiari 
mesta Nová Baňa, občianske združenie, a 
nadšenci behu
Organizačný výbor: Peter Gajdoš – 
riaditeľ pretekov, Dagmar Lachká
Technické zabezpečenie: mesto Nová 
Baňa
Termín: 4. september 2021, sobota
Miesto: rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa
-  štart z cyklochodníka pri jazere
-  registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri

P R O P O Z Í C I E 
TRATE:
100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2  km – 
asfalt – cyklochodník okolo jazera Tajch.
5,52 km – asfalt – terén. Štart na cyklochodníku, 
okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, 
smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta – 
štálanská zvonička a späť k cyklochodníku na 
Tajchu. Nárast výšky – 137 m.
8 km – asfalt – terén. Štart na cyklochodníku, 
okolo jazera a smer Feriancov rígeľ – Štepnica 
– Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu. 
Nárast výšky – 245 m.
21,33 km – asfalt – terén a hlavne veľa 
stúpaní (759 m) a klesaní (726 m). Štart na 
cyklochodníku, okolo jazera a potom smer 
Zvonička – Háj – Kostivrch – Fanadýb a späť 
k cyklochodníku na Tajchu. Trasa začína vo 
výške cca 315 m n. m. a v najvyššom bode sa 
dostanete až na cca 640 m n. m., potom znovu 
klesnete, aby ste zase nastúpali do výšky cca 
630 m. Trať je navyše zvlnená, takže si užijete 
stúpania aj klesania a, samozrejme, aj krátke 
rovinky.
CENY:
Medaily, diplomy, pohár za najlepší čas 
muži/ženy v kategórii A1 – B2, darček pre  
najstaršieho/najmladšieho účastníka.
PROGRAM: 
• 8:00 hod. – 10:00 hod. –  REGISTRÁCIA 
účastníkov prihlasovaných na mieste v deň 
podujatia
• 8:00 hod. – 10:30 hod. –  PREZENTÁCIA 
účastníkov registrovaných vopred cez internet

POZOR! Prezentácia kategórií G1 – G3 len 
do 10:15 hod.

• 10:45 hod. – štart kategórií G1 – G3
• 11:00 hod. – štart kategórií A – F, postupne   
• 12:00 hod. – hlavné preteky – štart kategórie
A1 – A3, B1 – B2 a C1 – C3
•  13:00 hod. – BEH ZDRAVIA – bez registrácie
• 13:30 hod. – vyhlásenie výsledkov detských
kategórií
• 14:00 hod. – vyhlásenie výsledkov ostatných
kategórií

ŠTARTOVNÉ
• v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 – C3,  G1 – G3:
• pri registrácii online do 2. 9. 2021 do 24:00 hod.
zdarma
• pri registrácii od 3. 9. 2021 od 0:00 – 4. 9. 
2021 do 10:00 hod. 5€ – platba na mieste v 
hotovosti
PRIHLÁŠKY:
Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu 
časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o 
naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED 
prostredníctvom webstránky

www.tajchovaosmicka.sk
!!! POZOR !!!

• Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania 
bude len do 10:00 hod.!
• Účastník je povinný pri prezentácii 
predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný 
súhlas dotknutej osoby, ktoré mu boli zaslané 
e-mailom pri online registrácii.
PREDPIS:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto 
propozícií.
MERANIE ČASOV:
Meranie je zabezpečené pomocou 
jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť štartového 
čísla a dostanete ho pri prezentácii spolu so 
samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí 
do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na 
pamiatku spolu so štartovým číslom.
UPOZORNENIE: 
• Podujatie sa uskutoční za dodržania  
ustanovenia Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a 
ktorá bude aktuálna v  čase konania podujatia.  
• Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za 
škody na majetku alebo na zdraví súvisiace 
s cestou, pobytom a  s účasťou pretekárov na 
podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú 
zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, 
bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze 
spôsobenom počas alebo následkom týchto 
pretekov. Každý účastník musí mať so sebou 
preukaz poistenca. 
• Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
• Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: 
potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej 
osoby, ktoré mu bolo zaslané na e-mail pri online 
registrácii.
• Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu 
programu športového podujatia v prípade 
nepriaznivého počasia.
• Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od 
okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať 
niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, 
resp. organizačných pokynoch.
• Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo 
zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo 
niektorej z disciplín podujatia v prípade 
vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, 
nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru 
alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť 
účastníkov podujatia, resp. z iných vopred 
nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. 
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok 
na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho 
časti.
PROTESTY:
Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi 

pretekov najneskôr do 30 minút po zverejnení 
výsledkov na tabuli.
ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:
Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky 
poskytovania prvej pomoci.
OBČERSTVENIE: 
Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a 
na trati, viac – možnosť zakúpiť v bufete.
KONTAKT:
Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, 
odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, 
komunikácie a informačného centra, mestskej 
knižnice – 045/6782885, kultura@novabana.sk.

Dagmar Lachká
foto: Juraj Búry
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KULTÚRA

Pozvánka
na výstavu JARNÝ VÁNOK

Od 25.8.2021- 30.09.2021.

Radničný park

Pohronské múzeum Nová Baňa

Celoslovenská výtvarná súťaž Obrázok pre Darinku

Tento rok sa uskutočnil už 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže 
detí predškolského veku pod názvom Obrázok pre Darinku s témou 
„Jarný vánok“. Do súťaže sa so svojimi výtvarnými prácami zapojili 

aj deti z MŠ Nábrežná Nová Baňa z triedy sovičiek a tak kresbou vyjadrili 
svoje predstavy o danej téme. Konkrétne to boli Bianka Briešková (5 
rokov), Karolína Číková (6 rokov), Barbora Gregorová (6 rokov), Adela 
Noveková (6 rokov) a Klára Melicherová (6 rokov). Úspešná v kategórii C 
(6-ročné deti) bola Klára Melicherová, ktorá získala 5. miesto. Ocenená 
porotou bude na slávnostnej vernisáži dňa 25. 8. 2021 v Pohronskom 
múzeu v Novej Bani. Všetky zúčastnené deti získali tričko s logom súťaže. 
Klárke v mene všetkých blahoželáme a ostatným deťom aj v iných 
súťažiach držíme palce, nech sú i naďalej snaživé a úspešné. 

text a foto: Mgr. Daniela Rajnohová

Mesto Nová Baňa v rámci Kultúrneho leta 2021 zorganizovalo 
v stredu 14. júla 2021 hudobné popoludnie v mestskej tržnici, 
ktorou sa tak niesli príjemné tóny hudby HS IDEÁL. Koncert 

otvorila Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry, ktorá všetkých 
privítala, predstavila účinkujúcich a divákom popriala krásny hudobný 
zážitok. Bol to príjemne strávený čas, počas ktorého sme si mohli 
zaspievať a zatancovať.
Ďakujeme HS IDEÁL za krásne hudobné popoludnie.
Tešíme sa na ďalšie hudobné podujatie, ktoré sa opäť uskutoční v 
mestskej tržnici už 18. augusta 2021, vystúpi HS RETRO z Novej Bane.

Veronika Volfová
foto: Mgr. Iveta Lukáčová  
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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. 

Na účely organizovania akcií a podujatí organizovaných školskými 
zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta na účely vlastnej prezentácie – zadarmo.
K dispozícii máte veľkú sálu kultúrneho domu, kuchynku, vestibul a 
možnosť parkovania priamo pri budove. 

Prenájom KD pri príležitosti kultúrnych, divadelných a iných predstaveniach 
organizovaných DS Bukovinka a miestnymi školami, inštitúciami a 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na účely vlastnej 
prezentácie – zadarmo.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 045/6782 885.

Veronika Volfová

Kultúrny dom Štále
Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so 
vstupným (koncert, zábava)
*Primátor mesta môže v tomto prípade upraviť 
cenu za prenájom v mimoriadnych a
nevyhnutných prípadoch, napr. v rámci 
spolupráce mesta s prenajímateľom.

90,00 eur/3 dni

FO s trvalým pobytom v meste Nová Baňa 
(oslava, svadba) 60,00 eur/3 dni

Pre FO s trvalým pobytom mimo mesta Nová 
Baňa (oslava, svadba) 90,00 eur/3 dni

Z dôvodu konania karu 20,00 eur/deň
Reklamná prezentácia, míting, schôdza 
politickej strany a hnutia, predaj a pod., do 
troch hodín

80,00 eur/3 hod.

Míting, schôdza politickej strany a hnutia v 
čase predvolebnej kampane 30,00 eur/hod.

Prenájom na cvičenie, jedna hodina leto: 10,00 eur 
zima: 15,00 eur

Kultúrny dom Bukovina
Letné obdobie 

od 1.5. do 30.9.
Zimné obdobie 

od 1.10 do 30.4.
Prenájom KD na jednu noc 20,00 eur 50,00 eur
Prenájom KD na jednu 
hodinu 10,00 eur 20,00 eur

Prenájom na cvičenie, jedna 
hodina 10,00 eur

Z dôvodu konania karu 20,00 eur/deň

Priestory kultúrnych domov možno využiť na organizovanie kultúrno-
spoločenských podujatí, akými sú svadby, stužkové, stretávky, 
večierky, zábavy, diskotéky a iné. Firmy môžu priestory využiť na 

prezentáciu a propagáciu svojich výrobkov a služieb, prípadne školenia 
pre svojich zamestnancov. Samozrejmosťou je možnosť organizovania 
rodinných osláv a životných jubileí, promócií, karov a iných príležitostí.

Prenájom KD na jednu hodinu, iný účel 
(nekomerčný) 

leto: 15,00 eur
zima: 30,00 eur

Kuchynský inventár 10,00 eur

DÁVAME DO POZORNOSTI
Ponúkame vám do prenájmu 

priestory
KD Štále Nová Baňa a KD BUKOVINA
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SPOMÍNAME

POHOTOVOSTNÉ 
LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

21. 8. 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

22. 8. 2021 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4,
Nová Baňa 9:00 – 12:00

28. 8. 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

29. 8. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 – 12:00

4. 9. 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

5. 9. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

11. 9. 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

12. 9. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 9:00 - 12:00

25. 9. 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

26. 9. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 - 12:00

v okrese Žarnovica v mesiacoch
 AUGUST a SEPTEMBER 2021
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NOČNÝ ŠÁŠOV – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA
SPOJENÁ S POZOROVANÍM

Dátum konania:
27. 8. 2021 o 20:00 hod.

15. 10. 2021  o 19:00 hod.




