
Obnova parku
na Námestí slobody

Vo štvrtok 16. 9. v poobedňajších hodinách sa v 
centre mesta Nová Baňa uskutočnila revitalizácia 
trvalkových výsadieb na Námestí slobody. 

Pôvodné bylinno-krovité kompozície pozostávali z 
nevhodne zvoleného sortimentu druhov. Ten si vyžadoval 
náročnejšiu údržbu, ktorá však nebola zabezpečená a 
plochy boli preto prestarnuté a zaburinené. Patrik Segéň, 
študent záhradnej a krajinnej architektúry, a Technické 
služby mesta Nová Baňa tieto plochy obnovili, odburinili 
a vyčistili. Zároveň sa doplnil rastlinný sortiment a upravil 
sa celkový charakter kompozície. 

Vynovené záhony pozostávajú z nenáročných 
heliofytných sciofytov, teda trvácich rastlín, ktorým 
vyhovujú suchšie, priepustné pôdy chudobnejšie 
na živiny a priame slnko. Tieto výsadby sú trvalo 
udržateľnejšie, nevyžadujú pravidelné dopĺňanie 
priemyselnými hnojivami ani náročnú zálievku. 

Prvú vegetačnú sezónu od ich založenia je nutné 
pravidelné zalievanie, aby sa zaistilo prepojenie 
koreňového systému s okolitým substrátom. V 
nasledujúcich rokoch je potrebné už iba prípadné 
odburiňovanie a sporadická zálievka v najsuchšom 
období.

Rastlinná skladba pozostáva z okrasných tráv, 
kvitnúcich medonosných bylín, stálozelených rastlín 
s okrasným listom, ako aj jarných efemeroidných 
cibuľovín. Prvé kvety môžeme očakávať už v druhej 
polovici marca. Celoročne budú plochy skrášľovať 
stálozelené kry, byliny a okrasné trávy.

Táto kompozícia je len prvým krôčikom k celkovej 
obnove mestskej zelene. Neskôr naň budú nadväzovať 
ďalšie plánované projekty v centrálnej časti nášho 
mesta. Postupne by sa teda mesto malo obohatiť o 
viaceré takéto rozkvitnuté plochy s bohatosťou farieb, 
textúr a vôní, no s nízkymi nárokmi na údržbu.

Ing. Lucia Beťková,
vedúca kancelárie primátora,

Patrik Segéň,
študent záhradnej a krajinnej architektúry
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Mesto Nová Baňa v spolupráci

s OZ Novobanský banícky spolok

Vás pozývajú na slávnostné otvorenie

trasy A
banského náučného chodníka

PO STOPÁCH 
BANÍCKEJ SLÁVY
V NOVEJ BANI 

dNa 16. 10. 2021
o 11:00 hod.

mestské trhovisko

Režim COVID automatu: OTP (OČKOVANÍ,TESTOVANÍ,PO PREKONANÍ COVIDU).

Podujatie sa uskutoční za prísneho dodržiavania protipandemických opatrení  súvisiacich s ochorením COVID-19.

štart trasa a o 11:30 hod. 

- 2 skupiny so sprievodcami  

- 7 zastávok /cca 2,5 hod./

- NÁROČNOSŤ: stredne náročná túra

- Za každého počasia

- Účasť je na vlastnú zodpovednosť! 

kontakt: 045/6782 800

Súčasťou podujatia bude aj

 vystúpenie HS RETRO z Novej Bane 

v areáli Zvonička so začiatkom o 14:00 hod.

ˇ

Lásku a úctu k starším treba prejavovať stále
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Starší ľudia si zaslúžia lásku a úctu, pretože vekom nadobudli 
múdrosť, pochopenie, obetavosť i bohaté životné skúsenosti. 
Ďakujeme za vašu blízkosť, keď sa stretávame.
Ďakujeme za dotyky, ktoré nám dávate.
Ďakujeme za všetko, čím nás potešujete.

              Ďakujeme za to, že ste! Redakcia.
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Investície z vlastných zdrojov do rozvoja mesta v roku 2021 
V roku 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na rozvoj mesta a skvalitnenie podmienok pre život našich 

obyvateľov z vlastných zdrojov v celkovom objeme takmer 1,5 milióna eur.

Za prvé tri štvrťroky mesto Nová Baňa už 
zrealizovalo investície za 307 783 eur a 

technické služby zrealizovali investície za 366 
635 eur. Mesto má rozpracované investície v 
objeme 478 287 eur a technické služby spolu 
za 214 623 eur. Do konca roka 2021 mesto 
ešte plánuje investície v objeme 68 200 eur a 
technické služby plánujú do konca tohto roka 
investovať ešte 24 235 eur. 

Aj napriek obmedzeniam v súvislosti s 

pandémiou ochorenia covid-19 a núdzovému 
stavu, ktorý trval takmer celý prvý polrok tohto 
roka, sa nám podarí zrealizovať takmer všetky 
plánované akcie. 

V tomto období sa už nachádzame v čase 
príprav rozpočtu na rok 2022 a verím, že budeme 
spolu schopní aj naďalej rozvíjať naše mesto.

Podrobný prehľad o jednotlivých investíciách 
sa nachádza v tabuľke pod článkom.

MESTO – investície
k 30. 9. 2021 Skutočnosť

Tajch – kamera 1 673

Kamera, záznamové zariadenie 360

Parkovanie pred ZUŠ
– asfaltovanie 8 365

Zábradlie za trojicou – výmena 5 985

Školská jedáleň – kotly, nákup 5 999

GFŠ – dar 3 500

Vnútrobloky – PD 19 800

Vnútrobloky – geodet 1 230

Zvonička – rekonštrukcia 24 960

Osvety – fasáda, rekonštrukcia 3 595

Školská ul., KD Štále, DCS Lipa 
(Bernolákova ul. zatiaľ nie) – 
strechy, nátery

27 928

Podnikateľské centrum – vstup, 
vchod, otvorenie 5 032

Rozhľadňa Háj – náter 5 964

Ambulancia MUDr. Tužinská
– vybudovanie 12 470

Workout Tajch
– nákup, doplatok mesto 1 823

Altánok ZŠ – vybudovanie 1 295

GDPR + kybernetická 
bezpečnosť, licencie 10 752

Server, nákup 7 488

Nákup IT techniky 2 284

MŠ – montáž okien 2 700

Budova KORD – nákup 60 000

MŠ – prevádzkové stroje, 
vybavenie kuchyňa, nákup 12 500

Kniha Novobanské špacírky, 
vydanie 7 500

MsZ – mikrofóny, nákup 2 450

CIZS – vklad n. o. 22 500

CIZS – projekt, PD 20 000

CIZS – konzultačná spoločnosť, 
platba 5 640

Kollárova ul. – meranie 
rýchlosti, inštalácia 1 990

Alkohol tester, nákup 2 325

MsP, maják na auto, nákup 2 675

ZŠ – elektroinštalácia 17 000

307 783

MESTO – rozpracované 
investície Plán

Fontána – rekonštrukcia 50 400

Radničný park – rekonštrukcia 66 288

Ferrata 20 000

Kalvárska ul. – opravný projekt, 
cesta 2 000

ZUŠ – strecha + fasáda, 
rekonštrukcia 156 471

CVČ – fasáda, rekonštrukcia 56 268

Vrt voda, realizácia 97 000

Archeologický prieskum
3. etapa 6 360

Potterov stroj – projekt 15 500

Kniha História baníctva v Novej 
Bani 8 000

478 287

MESTO – pripravované 
investície  

Pozemok pri budove KORD 25 000

Pod sekvojou – NN prípojka, 
vybudovanie 40 000

Kollárova ul. – chodník, 
projekt 2 000

Bernolákova ul. – kanalizácia 1 200

68 200

TECHNICKÉ SLUŽBY
– investície k 30. 9. 2021 Skutočnosť

MK Podhorská, Slameníkova, 
Záhrbská, Kútovská (všetko)
– asfaltovanie

151 867

Záhrbská – podklad pod 
asfaltovanie z TS 4 664

MK Podhorská, Slameníkova, 
Záhrbská, Kútovská – stavebný 
dozor

1 140

MK Chotár – súvislá oprava 38 110

Dodekova ul. – chodník, 
rekonštrukcia 26 756

TS – veľkokapacitné kontajnery, 
nákup 13 222

Dvojkomorový lis, splátky 8 698

TS – osobný automobil, nákup 14 500

Cintorín – múr, rekonštrukcia 30 669

Dopravné značky, výmena 3 073

BRKO, nádoby do bytov 5 850

BRKO, sáčky do bytov 2 106

BRKO, vysokotlakový čistič 4 755

BRKO, paletové vidlice 778

BRKO, vodotesný kontajner 3 588

BRKO, záchytná vaňa 725

PET fľaše, lis do stojísk 900

Rigoly, vybudovanie, 4-krát 8 370

Cyklochodník Tajch – oprava 1 230

Autobusové označníky, nákup 936

Mobiliár, nákup 684

Dvor záchranky – asfaltovanie 7 500

Náhradné diely a opravy 
techniky TS – 1 – 8/2021 33 514

Mulčovacie zariadenie, nákup 3 000

366 635

TECHNICKÉ  SLUŽBY
 – rozpracované investície Plán

Stojiská, kontajnerové státia, 
podklad 6 584

Kosačka, nákup 10 000

Rigoly, plošná oprava 31 000

Rozšírenie hrobových miest, 
vybudovanie 8 400

Hojdačky, výmena 2 500

Stará Huta, Kostivrch – oprava, 
výtlky 50 000

Oprava, výtlky, dofinancovanie 16 579

Čierny lúh, Kamenárska
– rekonštrukcia MK 35 000

Nábrežná (deti ZŠ)
– parkovacie plochy 25 000

Mosty + chodník 25 000

Hornozemská – verejné 
osvetlenie, oprava, nové stĺpy 4 560

214 623

TECHNICKÉ SLUŽBY
– pripravované investície  

TS – GPS, inštalácia 3 465

TS – plošina, nákup 15 000

Tajch, Ílend – nové verejné 
osvetlenie 5 900

24 365

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta



• V súvislosti s haváriou 
na výpustnom a výustnom 

zariadení, „mníchu“, vodnej nádrže Tajch 
nám bolo doručené rozhodnutie Okresného 
úradu Žarnovica, ktoré nás zaväzuje 
VN Tajch zrekonštruovať a vykonať 
jednotlivé kroky tak, aby sa zabezpečila 
bezpečnosť hrádze. Po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia začneme s 
jednotlivými opatreniami aj v spolupráci so 
Slovenským vodohospodárskym podnikom a 
Vodohospodárskou výstavbou, štátny podnik 
Bratislava. 

• Projekt výstavby repliky alebo presnejšie 
modelu Potterovho ohňového stroja sa 
nachádza vo fáze, keď je potrebné vybrať 
jeden zo štyroch návrhov, ktoré boli doteraz 
pripravené. Dňa 4. 10. prebehlo pracovné 
stretnutie za účasti tvorcov jednotlivých 
návrhov, po ktorom zostávajú na ďalší 
výber už len tri návrhy. Z týchto návrhov 
bude následne vybratý návrh, ktorý bude 
predložený na rokovanie MsZ v mesiaci 
november 2021. So samotnou výstavbou 
sa plánuje začať začiatkom roka 2022 a 
podľa modelu financovania a finančnej 
náročnosti bude tento projekt rozdelený do 
viacerých etáp. V prvej etape je plánované 
sprístupnenie autentických základov 
strojovne Potterovho ohňového stroja, 
ktoré boli predmetom archeologického 
výskumu, ktorý bol realizovaný v rokoch 
2019, 2020 a 2021. Druhá a tretia etapa 
zahŕňajú samotný model Potterovho 
ohňového stroja, ktorý je potrebné 
skonštruovať a umiestniť do strojovne, 
ktorú bude tiež potrebné vybudovať. 
Pôvodný rodinný dom, ktorý sa nachádza 
na Mariánskej ulici, bude potrebné vhodne 
začleniť do finálneho návrhu s možným 
využitím ako baníckeho múzea, zázemia pre 
návštevníkov a zázemia pre Novobanský 
banícky spolok. Jednotlivé návrhy budú 
prerokované dňa 13. 10. v rámci komisie 
kultúry a športu pri MsZ a pre verejnosť 
budú aj zverejnené na webovej stránke 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
mesta a na facebookových stránkach 
mesta. 
• Na základe obchodnej verejnej súťaže 
bolo ešte začiatkom roka 2021 vydané 
územnoplánovacie rozhodnutie o 
umiestnení stavby pre víťaza obchodnej 
verejnej súťaže, ktorý v najbližších 
dňoch odkúpi mestský pozemok na 
účely výstavby nového bytového domu 
na sídlisku Pod sekvojou, ktorý bude na 
začiatku na ľavej strane pred bytovým 
domom A2. Bude mať interné označenie 
bytový dom A1, pričom po jeho dokončení 
bude na sídlisku Pod sekvojou ukončená 
komplexná bytová výstavba v zmysle 
územného plánu. Staviteľom bytového 
domu bude spoločnosť I. K. M. Reality 
Staving z Banskej Bystrice, ktorá na 
odkúpenom pozemku postaví 45 bytov, 
ktoré budú na predaj pre nových majiteľov. 
Na účely posilnenia zásobovania obyvateľov 
lokality, do ktorej patrí aj sídlisko Pod sekvojou, 
pitnou vodou sa realizuje aj druhá etapa 
vybudovania nového vrtu pitnej vody. Prvá 
etapa je ukončená, pričom vrt siaha do hĺbky 
97 m, a momentálne v druhej etape prebieha 
čerpacia skúška a laboratórne rozbory. 
Následne bude tento vrt odkúpený StVS, ktorá 
ho bude prevádzkovať. 

• V mesiaci október prebehne tretie 
pracovné stretnutie zástupcov SSD, a. 
s., vedenia spoločnosti Knauf Insulation, 
s. r. o., zástupcov mesta Nová Baňa a po 
prvýkrát aj vedenia spoločnosti Cortizo 
Slovakia, a. s., na účely prerokovania 
konkrétnych krokov v rámci procesu 
vybudovania nového VN elektrickej 
energie zo Žarnovice do Novej Bane. 
Predchádzajúce stretnutia v mesiacoch 
august a september boli konštruktívne a 
všetky prípravné práce zatiaľ prebiehajú podľa 
plánu s termínom vybudovania VN v priebehu 
roka 2022 a s termínom pripojenia v priebehu 
roka 2023.
• Koncom prvého polroka sme v našom 
meste zaviedli zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu 
(BRKO). Zber BRKO 
z bytových domov 
je zabezpečený 
p r o s t r e d n í c t v o m 
hnedých zberných 
nádob prostredníctvom 
technických služieb. 
Zhodnotenie BRKO v rodinných domoch 
je zabezpečené prostredníctvom 
kompostérov, ktoré boli občanom 
distribuované vo viacerých kolách. 
Práve v týchto týždňoch prebieha rozvoz 
kompostérov obyvateľom rodinných domov, 
ktorí ich ešte nedostali, pričom je možné 
aj to, aby si obyvatelia rodinných domov 
kompostér osobne vyzdvihli priamo v TS. 
Celkovo nám zostáva distribuovať ešte cca 
250 kusov kompostérov, pričom doteraz bolo 
distribuovaných takmer 1 200 kusov. 

• Vďaka systémovej zmene v spôsobe 
odvozu zmesového komunálneho odpadu 
a odzmluvneniu prekládkovej stanice na 
ul. Železničný rad sa od 1. 7. 2020 zmesový 
komunálny odpad odváža priamo na 
skládku do Bzenice. Vďaka tejto zmene 
generujeme mesačne úsporu na úrovni cca 
2 200 eur, keďže už neplatíme za prekládku 
komunálneho odpadu, ktorú mestu Nová 
Baňa vo výške viac ako 8 eur bez DPH za 
tonu odpadu účtovala spoločnosť Waste 
transport, a. s. Nový kukavoz, ktorý bol do 
TS dodaný 30. 9. 2021, sa bude splácať po 
dobu 60 mesiacov vo výške 3 994 eur a viac 
ako polovica z tejto sumy sa bude platiť z 
úspory po zrušení prekládkovej stanice. 

• Na zasadnutí MsZ dňa 22. 9. boli v rámci 
6. zmeny rozpočtu schválené finančné 
prostriedky na predprojektovú prípravu 
výstavby Mestského kultúrno-športového 
a voľnočasového areálu Nová Baňa. Práve 
prebieha prieskum trhu na účely výberu 
subjektu, ktorý bude zabezpečovať verejné 
obstarávanie na projektovú dokumentáciu.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 

POĎAKOVANIE
Vážený pán primátor Jaďuď,
touto cestou by som sa vám chcela veľmi pekne 

poďakovať za to, že ste zariadili donášku obedov pre 
dôchodcov v meste Nová Baňa. Domáhala som sa 
toho už pred začiatkom vášho pôsobenia, bohužiaľ, 
neúspešne. Podarilo sa to až teraz.

Za splnenie tejto požiadavky vám patrí veľké ďakujem, 
teší ma, že ste to dokázali spolu s poslancami, aj im 
veľmi pekne ďakujem v mene všetkých dôchodcov, ktorí 
sa stravujú v jedálni ZŠ v Novej Bani na ulici Školská 
č. 44/6.

Kuchárkam prajem spokojných stravníkov.
Hirková Ružena

Technické služby mesta Nová Baňa realizovali v mesiaci september opravu dvora 
v areáli záchrannej zdravotnej služby a ordinácie MUDr. Kataríny Tužinskej. 
Zamestnanci Technických služieb mesta Nová Baňa v spolupráci s externým 

dodávateľom v prvom kroku vykonali prípravné práce týkajúce sa hlavne výškového 
zamerania obrubníkov do nivelity. Vykonaním výkopových prác a osadením zvodových 
žľabov sa zabezpečilo odvodnenie existujúcich garáží. V rámci plánovaných prác boli 
osadené už spomínané obrubníky a nový poklop kanalizačnej šachty. Prípravu podložia 
pod novú asfaltovú vrstvu, ako aj samotnú realizáciu asfaltového povrchu so zapožičaným 
finišerom do finálnej podoby vykonali výhradne zamestnanci technických služieb. Objem 
prác bol v celkovej hodnote 7 500 eur vrátane prípravných prác a zapožičania finišera. 
Zákazka sa realizovala v rámci podnikateľskej činnosti Technických služieb mesta Nová 
Baňa, čím mesto ušetrilo peňažné prostriedky.

Ing. Lucia Beťková,
vedúca kancelárie primátora

OPRAVA DVORA
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MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  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 
kancelárske  účely 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových  
priestorov v budove súp. č. 6232 na ulici Kolibská cesta v Novej Bani – 
v priestoroch kultúrneho domu Štále na poschodí. Nehnuteľnosť je vo 
vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, 
katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:

nebytové priestory s výmerou 65,21 m2.

Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.
 
2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru  je 
stanovená na  20,25 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s 
nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí 
ich nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 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.
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 10. 11. 2021 – streda, do 12:00 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:
„5. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor Kolibská 6232  
 – 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 najvýhodnejšia, 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. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a jej podpise.
2. 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
3. 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 – voda, elektrická energia – prihlási sa u 
dodávateľov energií, plyn – štvrťročné zálohové platby mestu Nová Baňa 
vo výške 140,00 eur, vyúčtovanie po skončení kalendárneho roka,
(c) úspešný uchádzač súťaže  je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce 
z užívania nebytového priestoru (napr. hluk) v čase organizovania 
kultúrnych a spoločenských podujatí pod záštitou mesta Nová Baňa v 
priestoroch kultúrneho domu Štále a zabezpečiť uzamkýnanie vestibulu, 
cez ktorý vstupuje do nebytových priestorov.

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 01 
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.

Príloha – návrh nájomnej zmluvy
V Novej Bani dňa 24. septembra 2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta
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Vážení obyvatelia a priatelia mesta Nová Baňa! 

Je to presne rok odvtedy, čo mi poslanci 
MsZ vyjadrili dôveru a svojím hlasom mi 
vložili do rúk zodpovednosť vykonávať 

pre nich, ale aj pre mesto prácu hlavnej 
kontrolórky. 

Rada by som aj vás, širokú verejnosť, 
oboznámila s podstatou funkcie hlavného 
kontrolóra a s prácou, ktorú som počas prvého 
roka pôsobenia vykonala.

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór 
je v prípade právneho systému Slovenskej 
republiky zamestnanec mestského úradu, ktorý 
vykonáva dohľad nad zákonnosťou, účinnosťou, 
hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní 
s majetkom mesta, kontroluje príjmy, výdavky 
a finančné operácie mesta, prijíma a vybavuje 
sťažností a petície, kontroluje dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov.

Do kompetencie hlavného kontrolóra spadá 
kontrola mestského úradu, rozpočtových a 
príspevkových organizácií zriadených mestom, 
právnických osôb s majetkovou účasťou mesta 
a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta 
účelové dotácie alebo finančné výpomoci.

Je dôležité podotknúť, že kontroly vykonávam 
až „ex post“, to znamená, že skutočnosti sú 
kontrolované až po ich realizácii. Aj keď sa 
snažím na čo najviac procesov dohliadať ešte 

počas procesných úkonov, vo väčšine prípadov 
vykonávam kontroly až po ich ukončení ako 
tzv. následné kontroly. Napríklad pri procesoch 
verejného obstarávania, pri uzatváraní zmlúv 
rovnako ako pri iných právnych úkonoch sú 
za priebeh vždy zodpovedné osoby z radov 
zamestnancov úradu, riadiacich zamestnancov 
organizácií, prípadne je to primátor mesta. 
Ja všetky tieto náležitosti kontrolujem až po 
ich realizácii, teda či všetko prebehlo v rámci 
zákona a legislatívnych noriem. 

Počas prvého roka vo funkcii hlavnej kontrolórky 
mesta som vykonala spolu 11 následných 
kontrol, aktuálne pracujem na ďalšej, osemkrát 
som kontrolovala plnenie uznesení MsZ, 
prijala som štyri sťažnosti a posudzovala jednu 
petíciu. Vypracovala som odborné stanovisko k 
rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023 a odborné 
stanovisko k záverečnému účtu. Vypracovala 
som aj súhrnnú správu kontrolnej činnosti za 
rok 2020, priebežne sledujem vývoj dlhu mesta 
a vypracovala som Pravidlá kontrolnej činnosti 
mesta Nová Baňa. 

Som tiež prítomná na všetkých zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva počas celej dĺžky ich 
trvania. Neustále pracujem na zvyšovaní svojej 
odbornosti, preto sa zúčastňujem na rôznych 
seminároch, školeniach a konferenciách.

Keďže zastávam názor, že verejná kontrola, 
teda kontrola od občanov mesta, je potrebná 
rovnako ako akákoľvek iná kontrola, privítam aj 

vaše podnety. V tejto súvislosti treba zdôrazniť 
jeden dôležitý fakt: nie všetko, čo sa deje v 
meste Nová Baňa, patrí do mojej kompetencie 
kontrolovať. Ako príklad môžem uviesť novú 
cestu na Kajlovku, v súvislosti s ktorou som 
dostala niekoľko upozornení na pochybenia. 
Táto cestná komunikácia je majetkom 
Banskobystrického samosprávneho kraja, na 
kontrolu ktorého nemám oprávnenie.

text a foto: PhDr. Katarína Segetová,
hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

AMATÉRSKA FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
pre autorov fotografií zachytávajúcich cyklistické preteky 

Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix SLOVAKIA
v Novej Bani

Síce neskoro, ale predsa! Je tu 
vyhodnotenie našej súťaže, ktorá 
bola určená amatérskym fotografom. 

Myšlienkou súťaže bolo čo najpútavejšie 
zachytiť atmosféru medzinárodného športového 
podujatia. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 
koncom septembra 2021.

Do súťaže, ktorá sa uskutočnila online 
formou, sa tento rok prihlásilo osem autorov. 
Vznikli desiatky krásnych, vydarených i vtipných 
fotografií. Porota to nemala vôbec jednoduché, 
snažila sa však k svojej úlohe pristupovať čo 
najzodpovednejšie, pričom hodnotila tvorivosť, 
zachytenie správneho momentu, kompozíciu 
obrazu či prácu so svetlom.

Tí najlepší z prvého ročníka 
fotografickej súťaže:

1. miesto – Filip Sabo,
2. miesto – Erika Jauschová,
3. miesto – Tomáš Štrba.
Zároveň bola udelená aj mimoriadna cena na 

základe elektronického hlasovania diváka, ktorú 
získal Filip Sabo.

Oceneným fotografom srdečne blahoželáme a 
ďakujeme aj všetkým ostatným súťažiacim, ktorí 
sa rozhodli poskytnúť svoje fotografie a prispieť 
tak k propagácii mesta a medzinárodných 
cyklistických pretekov.

Veronika Volfová

foto: Filip Sabo

foto: Tomáš Štrba

foto: Filip Sabo
foto: Tomáš Štrba

foto: Erika Jauschová foto: Erika Jauschová



SAMOSPRÁVA

6     NOVOBANSKÉ NOVINY OKTÓBER 2021

Vyhodnotenie Európskeho týždňa mobility v našom meste

Slovenská agentúra životného prostredia 
(SAŽP) koordinuje program kampane 
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) 

na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok 
od 16. do 22. septembra. Umožňuje mestám 
či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo 
udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, 
aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako 
sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza 
či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, 
zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských 
častí príjemnejšie miesta na život a prácu. Do 
tejto kampane sa každoročne zapája viac sídel z 
rôznych krajín. Výnimkou nie je ani mesto Nová 
Baňa, ktoré sa do kampane Európsky týždeň 
mobility (ETM) zapojilo už po siedmykrát.

Témou ročníka 2021 bolo „Bezpečne a 
zdravo udržateľnou dopravou“. Výber 
tohtoročnej témy upriamuje pozornosť na 
ťažkosti, ktoré Európa a svet pociťovali a 
pociťujú počas pandémie covid-19. Zároveň nás 
povzbudzuje zamyslieť sa nad príležitosťami na 
zmeny vyplývajúcimi z tejto bezprecedentnej 
zdravotnej krízy v Európe. Nad aktuálnym 
ročníkom kampane prevzal záštitu Ján 
Budaj, minister životného prostredia 
Slovenskej republiky.

Do tejto aktivity súvisiacej s hlavnou témou 
podujatia sa zapojili žiaci dvoch základných 
škôl a materskej školy vrátane elokovaných 
tried, ktorí do školy prišli pešo, na korčuliach, 
autobusom, na bicykli, kolobežke či iným 
dopravným prostriedkom okrem automobilu. 
Do tejto aktivity sa zapojilo 351 žiakov 
základných škôl a 96 detí z materskej školy. 
Ďakujeme za jednu z najvyšších účastí zo 
všetkých zapojených ročníkov, a to aj napriek 
nepriaznivému počasiu. Každému zapojenému 
účastníkovi bola odovzdaná odmena v podobe 
jabĺčka. Deti z materskej školy dostali za účasť 
na aktivite aj diplom. V základných školách sa 
zase z registrovaných účastníkov vylosovali 
výhercovia spolu 50 vecných cien. 

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým účastníkom 
aktivít za podporu alternatívnych spôsobov 
dopravy. Za participáciu na kampani formou 
sponzorstva ďakujeme Slovenskej agentúre 
životného prostredia a spoločnosti Amazonit 

Tekovská Breznica 
– ovocné sady. 
P o ď a k o v a n i e 
za spoluprácu 
vyslovujeme aj 
riaditeľom základných 
škôl Mgr. Márii 
Jankoveovej a Mgr. 
Branislavovi Pirháčovi, riaditeľke materskej 
školy Kataríne Štrbovej a koordinátorke za MŠ 
Mgr. Alici Bindovej, za komisiu poslancom Ing. 
Viktórii Valachovičovej a Mgr. Jurajovi Kološtovi 
a žiakom ZŠ Jána Zemana z 8.A triedy Eliške 
Vrabčekovej, Ivanke Kyseľovej, Matiasovi 
Hrubému a Samuelovi Vallovi za pomoc pri 
rozdávaní jabĺk. 

PhDr. Lenka Šubová,
projektová manažérka

foto: archív MŠ – A. Bindová,
ZŠ J. Zemana – L. Šubová,

ZŠ sv. Alžbety – V. Valachovičová

Základná škola Jána Zemana
pešo – 152 žiakov, bicykel – 9 žiakov, 

autobus – 55 žiakov, kolobežka – 11 žiakov, 
skateboard – 1 žiak 

Základná škola sv. Alžbety
pešo – 67 žiakov, bicykel – 9 žiakov,

autobus – 45 žiakov, kolobežka – 2 žiaci

Materská škola Nová Baňa
pešo – 68 žiakov, bicykel – 5 žiakov,

autobus – 12 žiakov, kolobežka – 9 žiakov, 
odrážadlo – 2 žiaci 

Nová Baňa sa zapojila do ETM 2021 realizáciou
jednej z aktivít, konkrétne

Účasť za jednotlivé školy podľa alternatívneho spôsobu dopravy:

DŇA BEZ ÁUT
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ŠPORT

V kampani Do práce na bicykli 2021 opäť s novobanskými tímami

Po siedmich úspešných ročníkoch 
kampane Do práce na bicykli, do 
ktorých sa mesto Nová Baňa zapojilo, 

sa v tomto projekte pokračovalo aj v roku 2021. 
Hlavným cieľom kampane bolo opäť podporiť 
rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na 
Slovensku, aby sa 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.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, 
keď sa do kampane zapojilo 85 samospráv, v 
ktorých bolo vytvorených 2 553 tímov s 8 392 
súťažiacimi od 1 012 zamestnávateľov a na 
bicykli najazdených  929 601,15 km,  v tomto 
roku to bolo už 91 samospráv s celkovým 
počtom tímov 3 448 s 11 332 súťažiacimi 
od 1 271 zamestnávateľov. Súťažiaci počas 
kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, čím 
takýmto spôsobom dochádzania do práce 
ušetrili 428 275,50 kg CO2 (keď pripočítame 
cestu do práce pešo alebo s využitím MHD, bolo 
to až 512 369,02 kg). 

K týmto, v histórii kampane doposiaľ 
rekordným výsledkom prispeli aj tímy z Novej 
Bane. Tak ako minulý rok aj tento rok sa za našu 
samosprávu registrovalo 10 tímov od piatich 
zamestnávateľov (z toho šesť tímov z Knauf 
Insulation, s. r. o., a po jednom tíme z VÚEZ, 
a. s., DSS Hrabiny Nová Baňa, DREVSTAV 
SLOVAKIA, spol. s r. o., a zo Základnej školy 
s materskou školou Brehy). Z celkového počtu 
35 zaregistrovaných súťažiacich bolo v kampani 
aktívnych 31 cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca 
jún využili bicykel na dopravu do práce a z práce 
959-krát, pričom nabicyklovali 10 026,47 km a 
takýmto spôsobom ušetrili 2 506,62 kg CO2.  
Ďalší dvaja využili iný, nemotorový spôsob 
dochádzky do práce.

Vďaka nim sa v 8. ročníku súťaže Nová Baňa 
spomedzi 91 registrovaných samospráv po 
prepočte rôznych ukazovateľov umiestnila na 
fantastickom 28. mieste. 

V rámci kampane sa vyhodnocujú tri súťažné 
kategórie. Na lokálnom vyhodnotení sme v prvej 
ocenili tím a jednotlivca s najväčším počtom 
najazdených km počas trvania kampane. V 
tejto kategórii bol víťazom tím Horúce strely z 
KI v zostave Paula Debnárová, Nina Pavelová, 
Kristína Gajdošová a Martina Miedzgová, ktorý 
v tohtoročnej kampani najazdil celkom 2 546,66 
km, a Martin Palaj z tímu CAPEX Team s 1 
025,72 km. V druhej kategórii bol hodnotený 
tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd. V 
tejto sa stal víťazom tím Štramáci na bicygľu 
so 137 jazdami s členmi Petrom Benčatom, 
Ľudovítom Slabým, Oliverom Volfom a Jankom 
Bónom a za jednotlivcov to bol opäť Martin 
Palaj so 44 jazdami. Do tretej súťažnej, tzv. 
bonusovej kategórie boli zaradení všetci 
účastníci kampane, ktorí absolvovali aspoň 2/3 
ciest alebo 500 km do práce a z práce na bicykli. 
Túto podmienku splnilo až 21 cyklistov. Víťaza 

tejto kategórie sme vyžrebovali na lokálnom 
vyhodnotení kampane a stal sa ním Branislav 
Halabuk z tímu Vrtule so 40 jazdami. 

Všetkým tímom, ktoré sa aktívne zapojili, bol 
udelený diplom za účasť v súťaži. Víťazom 
jednotlivých kategórií venovalo mesto Nová 
Baňa vecné ceny. Zároveň sme odovzdali 
diplom najlepšej spoločnosti našej samosprávy, 
Knauf Insulation, s. r. o., ktorá sa do kampane 
zapojila s najväčším počtom tímov. Tento 
rok to bolo až šesť tímov. Ich členovia v 
monitorovanom období absolvovali 732 jázd, 
nabicyklovali obdivuhodných 6 828,14 km, čím 
ušetrili 1 702,05 kg CO2.

Touto cestou ďakujeme všetkým tímom a ich 
členom za aktívne zapojenie sa do 8. ročníka 
celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ale 
aj spoločnostiam a organizáciám za podporu 
svojich zamestnancov. Svojím aktívnym 
prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému 
štýlu a skvalitneniu životného prostredia, a to 
nielen v našom meste. 

Poďakovanie patrí aj predajni CYKLO NB za 
sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane 
na lokálnej úrovni.

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálna 
koordinátorka

foto: Mgr. Iveta Lukáčová,
foto tímu Horúce strely z KI: Petra Pohorelec
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TriTAJCHlon 2021

V sobotu 28. 8. 2021 sa na Tajchu uskutočnil 
už tretí ročník triatlonových pretekov 
TriTAJCHlon. Podujatie organizuje OZ 

Tajch Šport s finančnou a materiálnou podporou 
mesta Nová Baňa. Preteky sú súčasťou 
Slovenského pohára v triatlone a tento rok bol 
Tajch tiež dejiskom majstrovstiev Slovenska pre 
žiacke kategórie.

Na štart sa predstavilo 215 pretekárov z celého 
Slovenska, zastúpenie mali kluby z Bratislavy, 
Košíc, Senca, Pezinka, Rajca, Dolného Kubína, 
Levíc, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, 
Spišskej Novej Vsi a Popradu.

V doobedňajšom programe sa predstavili 
juniori, dorastenci, ženy a muži na trati šprint 
triatlonu, ktorý pozostáva zo 750 m plávania, 
20 km bicyklovania a 5 km behu. Absolútnymi 
víťazmi sa stali Tomáš Tolkunov a Ivana 
Kuriačková.

Poobede boli naplánované preteky nádejí a 
žiakov, ktorých métou boli majstrovské medaily. 
Zastúpenie na štarte mali aj Novobančania, 
konkrétne Maxim Hrnčiar a sestry Gajdošové, z 
ktorých staršia Žaneta sa stala vicemajsterkou 
Slovenska v kategórii staršie žiačky. 

Podujatie má už medzi triatlonistami dobrú 
povesť. Pretekári majú možnosť zmerať si sily 
aj v kopcovitom teréne Štálov, ostatné preteky 
slovenského pohára bývajú na rovinatých 
tratiach. Návštevníci sú vždy nadšení z krásy 
Tajchu a jeho okolia. Najdôležitejšou súčasťou 
úspechu sú však ľudia – dobrovoľníci, ktorí nám 
pomáhajú s organizáciou. 

Poďakovanie za podporu patrí aj sponzorom 
podujatia: mesto Nová Baňa, Banskobystrický 
samosprávny kraj, Stoebich, Piper Slovakia, 
Vojšín Šport, Knauf Insulation, NorthFinder, 
Slovenská triatlonová únia, Bufet Zvonička, 
Pivnica Podhorie, Optima – KDK, Ditte, s. r. o., 
lekáreň Aqua a COOP Jednota Žarnovica.

BoBa Gajdošová
foto: Peter Valachovič

KULTURÁK NA ŠTÁLOCH ZAŽIL AKTÍVNE LETO
V KD Štále sa nielen športovalo a zabávalo, ale aj pomáhalo iným.

Šport aj kultúra
V júni bol do KD Štále zakúpený pingpongový 

stôl, ktorý bol uvedený do života na deň detí. V 
auguste začali v kulturáku pravidelné cvičenia, 
na sklonku leta sa tam uskutočnili veselica 
aj Štálanská kvapka krvi. Každý organizátor 
kultúrnych podujatí má za sebou neistý rok a 
pol fungovania či nefungovania. Začiatkom leta 
po uvoľnení opatrení sa však OZ Novobanskí 
Patrioti a OZ Štálanská slamienka s finančnou 
podporou Banskobystrického samosprávneho 
kraja rozhodli dopriať ľuďom poriadnu zábavu. 
Hudobnú skupinu Tuzex band sa nám podarilo 
dohodnúť až na septembrový termín. Našťastie, 
11. septembra bol náš okres ešte stále „zelený“ 
a pri dodržaní OTP režimu sme bezpečne 
a úspešne zrealizovali veselicu preloženú z 
apríla. Aj sponzori tomboly boli štedrí, a tak sme 
pre prítomných pripravili až 46 cien. Ďakujeme: 
BROART, s. r. o., Tristone Flowtech Slovakia, 

s. r. o., LTK Solutions, s. r. o., HalfPoint, s. r. 
o., HOPRO, s. r. o., Pohronské múzeum Nová 
Baňa, OZ Nova Montania, Moje maľované, 
Wellness Hotel Patince ****, OPTIMA – KDK, 
s. r. o., Le Bistro Fou, STAR production, s. r. 

o., Bufet Zvonička, Knauf Insulation, s. r. o., 
mesto Nová Baňa, Cortizo Slovakia, a. s., Šport 
Bar Brehy, Ľúbezná káva, 101 Drogerie, Park 
Cafe, Ekomus, s. r. o., ŠIBAL, s. r. o., rodina 
Chmelová, rodina Macková a Valachovičová. 
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Po vylosovaní tomboly prevzal hudobné žezlo 
DJ Minka. Výbornú večeru a bar nám zabezpečil 
Peťo Adamec so šikovným kolektívom. Večerom 
a nocou nás sprevádzal Tomáš Štrba, podujatie 
ozvučil Tomáš Palaj. Pestrá jesenná výzdoba 
bola z dielničky Ohlala. 

Štálanská kvapka krvi
Po niekoľkých dňoch, v utorok 14. 

septembra, sme sa v kulturáku stretli 
opäť, aby sme privítali 41 darcov krvi. 
Neodradila nás ani plánovaná odstávka 
elektrickej energie, od technických 
služieb sme si požičali elektrocentrálu. 
Kritériá na hladinu hemoglobínu boli 
sprísnené, a preto boli niekoľkí darcovia 
vyradení. Veríme, že nabudúce prídu 
opäť už s dobrými hodnotami a krv budú 
môcť darovať. Štálanská kvapka krvi 
pritiahla štyroch prvodarcov aj darcu, 
ktorý si dal prestávku vyše 10 rokov. Vážim si 
prístup Cortizo Slovakia, a. s., firma už druhý 
rok uvoľnila piatich zamestnancov, ktorí prišli 
spoločne služobným autom. Občerstvenie 
zabezpečili Novobanskí Patrioti. Ďakujem za 
pomoc už tradičnej zostave – Renka, Anička 
a Peťo. Teším sa na ďalší ročník oboch akcií 
– veselice aj kvapky krvi. Medzitým môžete 
bezplatne využívať sálu na stolný tenis, a 

to každý deň v čase od 15:00 do 18:00 hod. 
Kľúče sú k dispozícii v MŠ Kolibská alebo na 
Kamenárskej 3, rezervácia je možná na tel. 
čísle 0910 908 321. Rakety a loptičky si noste, 
prosím, vlastné. Verím, že napriek súčasnému 
náročnému obdobiu má kulturák pred sebou 
ešte krásnu budúcnosť!

text a foto: Viktória Valachovičová

Cantus Monte Regis sa znova rozospieval

Po vyše ročnej prestávke zapríčinenej 
pandemickou situáciou sa členovia 
nášho speváckeho zboru v polovici 

júna opäť zišli. Uvítali sme možnosť znova sa 
vidieť, absolvovať spoločné skúšky, venovať sa 
svojej záľube a pripravovať sa na stretnutia s 
publikom.

V záujme intenzívnejšej práce zboru sme 
sa rozhodli tak ako každý rok zorganizovať 
sústredenie, na ktorom si vždy vychutnáme 
priateľskú atmosféru a ktoré nám pomáha 
koncentrovať sily a zdokonaliť spoločný výkon. 
Prvý júlový víkend sme tentokrát už takmer 
domáce prostredie vily Sokáč vo Vyhniach 
vymenili za prekrásnu tatranskú lokalitu 
Ždiar a tak sme po nácvikoch mali príležitosť 
relaxovať v čarokrásnej prírode našich veľhôr 
a navštíviť turistické atrakcie v okolí. Bol to 
nezabudnuteľný zážitok, keď sa náš spev 
rozliehal aj z vyhliadkovej veže na Chodníku 
korunami stromov v Bachledovej doline. 
Suchoňova pieseň „Aká si mi krásna“ bola tá 

Dotácie z rozpočtu 
mesta Nová Baňa

na rok 2022

Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým 
právnickým osobám a fyzickým 
osobám podnikateľom. ktoré majú 

sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území 
mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta, že do 30. 11. 2021 je možné na 
Mestský úrad Nová Baňa podať žiadosť o 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová 
Baňa na rok 2022.

Žiadosti je potrebné podať v súlade s 
požiadavkami, ktoré určuje VZN mesta 
Nová Baňa č. 8/2020 zo dňa 16. 9. 2020 o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Nová Baňa. Súčasťou žiadosti sú 
povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť 
zároveň so žiadosťou.

Formuláre žiadosť o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta Nová Baňa v zmysle VZN 
č. 8 2020 /príloha č. 1/ a čestné vyhlásenie 
žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Nová 
Baňa /príloha č. 2/, ktoré sú spolu s potvrdením 
o vedení bankového účtu žiadateľa, príp. 
výpisom z účtu nie starším ako tri mesiace 
ku dňu podania žiadosti povinnými prílohami 
k žiadosti, sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta www.novabana.sk v sekcii informácie/
žiadosti a formuláre/dotácie. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

najkrajšia pieseň, ktorú sme v tej chvíli mohli 
zaspievať...

Naše spevácke sústredenie sa mohlo 
zrealizovať aj vďaka finančnej dotácii mesta 
Nová Baňa, z ktorej sme uhradili autobusovú 
dopravu. 

Veľmi pekne ďakujeme za podporu!
text a foto: Mária Klimantová



Personifikovaná smrť naberá kontaminovanú 
vodu zo studne – najčastejší spôsob šírenia 
cholery. Ilustračná fotografia.
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Epidémie v novovekých dejinách 

Novej Bane

Epidémie rôznych viac či menej závažných 
chorôb sprevádzajú ľudstvo od jeho 
počiatkov. Mnohé z nich sa cyklicky 

opakovali. Okrem chrípky, ktorá decimovala 
ľudskú populáciu od praveku, to boli napríklad 
pravé kiahne. Pravé kiahne sú však dnes ako 
jediná vysoko smrtná choroba najmä vďaka 
cielenej vakcinačnej kampani WHO od roku 
1979 eradikované, čiže zneškodnené. Od 
staroveku je známy mor, ktorý sa tiež cyklicky 
vracal a spôsoboval vážne epidémie s vážnymi 
spoločenskými dôsledkami. S ostatnými 
známymi chorobami sa môžeme stretnúť aj dnes 
– v našom prostredí je to hlavne chrípka, ale vo 
svete sa aj dnes sporadicky objavujú lokálne 
epidémie moru, no najmä cholery, tuberkulózy 
či týfusu. V článku sa budeme venovať moru a 
cholere, ku ktorým máme aj písomné zmienky.

Mor
Pôvodcom bubonického, septického a 

pľúcneho moru je baktéria Yersinia pestis. Bola 
objavená v roku 1894. Prirodzene sa vyskytuje 
u hlodavcov (myši, potkany, veveričky a pod.), 
infekcia u nich je mierna a nevyvoláva mor. Na 
človeka ju prenášajú blchy (bubonický mor). 
Medzi ľuďmi sa potom môže šíriť vzduchom a 
kvapôčkami pri kašľaní (pľúcny mor).

Epidémie sa v minulosti nevyhýbali ani 
obyvateľom Novej Bane. Najväčšia morová 
nákaza sa viaže k roku 1645. Počas obdobia 
trvania moru, ktorý v tom roku zachvátil banské 
mestá, zahynulo len v Novej Bani v období od 
25. júna do 25. septembra údajne 1 200 ľudí: 
„Najjedovatejšia morová nákaza uchvátila tiež 
mešťanov z radu senátorov až na pána Jána 

Draškoviča, richtára, a pána Adama Mazonya, 
senátora.“ Mor mesto znova zasiahol v roku 
1672 bez zmienok o počte obetí. Bolo to len 
nedlho po vydrancovaní mesta Turkami. Vo 
všeobecnosti možno povedať, že nákazlivé 
vírusové a bakteriálne ochorenia sa výrazne viac 
šírili pri vojnových udalostiach, pri presunoch 
armád a pri následnej devastácii základnej 
infraštruktúry. V roku 1710 sa veľká epidémia 
moru šírila v celom Uhorsku vyčerpanom 
posledným stavovským povstaním. V tomto roku 
zasiahla aj stredoslovenské banské mestá, kde 
zabila niekoľko tisíc ľudí. V novobanskej matrike 
vidieť citeľný nárast úmrtí oproti priemeru. 
Predstavitelia mesta sa takýmto epidémiám 
snažili všemožne, rozličnými opatreniami 
zabrániť. Keď sa blížil mor v roku 1739, mestská 
rada sa uzniesla na tom, že sa každý obyvateľ 
mesta zásobí potravinami na pol roka a soľou 
na dva roky, pričom mesto si vzalo na starosť 
zaobstarať pre mešťanov 100 centov soli. Ten, 
kto si predpísané zásoby nemohol zaobstarať, 
mal sa z mesta vysťahovať, aby nebol 
spolumešťanom na ťarchu. Na križovatkách 
a cestách vedúcich do mesta stáli stráže a pri 
dolnom hostinci (Bevelaqua) vybudovali závoru, 
aby sa nikto nepovolaný nedostal do mesta a 
nešíril mor. V stálej pohotovosti mal byť „chirurg“ 
aj „strážcovia chorých“. V prípade rozšírenia 
moru sa mali tri meštianske domy premeniť na 
lazarety. Žiaľ, ani tieto opatrenia nezabránili 
tomu, aby v roku 1740 podľahlo moru množstvo 
Novobančanov. Niektoré údaje uvádzajú aj vyše 
1 000 mŕtvych.

Cholera
Cholera je nebezpečná hnačková infekčná 

choroba, ktorej pôvodcom je baktéria Vibrio 
cholerae. Ochorenie bolo prvýkrát vedecky 
opísané v 16. storočí, ale až v roku 1854 
sa prišlo na súvislosť medzi cholerou a 
pitnou vodou. Zdrojom nákazy je výhradne 
človek – chorý alebo bacilonosič. Človek sa 
infikuje alimentárnou cestou – pitnou vodou 
znečistenou výkalmi alebo kontaminovanými 
potravinami. Infekcia sa len zriedkavo prenáša 
priamo z človeka na človeka. 

Rok 1831 je smutne pamätný pre epidémiu 
cholery, ktorá vtedy zúrila na území Uhorska. 
Do Európy bola cholera zavlečená v roku 1830 
ruskými vojskami vyslanými z Perzie do Poľska 
s cieľom pomôcť pri potlačení povstania poľskej 
šľachty proti cárskemu Rusku. Z priľahlej Haliče 
to už mala choroba len na skok na územie 
severovýchodných uhorských stolíc, kam sa 
dostala napriek rýchlo zavádzaným opatreniam. 
Umreli na ňu tisíce ľudí najmä na dnešnom 
východnom Slovensku. Cholera kruto zasiahla 
i stredoslovenské banské mestá a okolité 
osady. Nová Baňa v tom čase na základe 
príkazu miestodržiteľskej rady dostala pôžičku 
2 000 zlatých na vydržiavanie kordónu vojakov 
strážiacich mesto a tiež na nákup potravín. 
Mesto malo i vlastný špitál na sústreďovanie 
chorých a provizórnu nemocnicu. Prvý prípad 
cholery sa vyskytol 23. augusta 1831. Vtedy 
ochorela Anna Čaradová, ktorá chorobe o dva 
dni podľahla. Hoci vtedajší lekár Dr. Rovenský 
žiadal o jej pochovanie podľa predpisov, richtár 
Ján Macho prikázal zosnulú odviezť do cintorína 
mestským povozom, na čo sa odhodlalo šesť 
chlapov. Lekárove obavy sa naplnili, do 28. 
septembra umrelo v meste 27 obyvateľov, z 
toho 11 baníkov. Počas trvania epidémie do 
konca roka 1831 z celkového počtu chorých na 
choleru – 69, umrelo 37 obyvateľov mesta. Na 
príčine bola v tomto prípade nedôvera v názor 
lekára, ktorý márne podával vo veci sťažnosť 
aj samotnému komorskému grófovi. V období 
od 13. júna 1831 do 14. februára 1832 sa v 
dôsledku tohto vysoko infekčného ochorenia 
nakazilo v Uhorsku celkovo 536 517 osôb. Z 
nich sa 298 876 ľudí vyliečilo a 237 641 zomrelo.

Mgr. Rudolf Nádaskay,
Pohronské múzeum Nová Baňa

 Grafika zobrazujúca interiér cholerového baraku v provizórnej nemocnici z roku 1892.
 Podobné stáli v každom väčšom meste. Ilustračná fotografia.
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Augustové oslavy SNP

Každý rok si spomíname na svojich spoluobčanov, ktorí 
hrôzy druhej svetovej vojny neprežili, a inak tomu nebolo 
ani tento rok. Hold sme im vzdali 27. 8. 2021 v rámci 
osláv 77. výročia SNP. Dobrá spolupráca primátora 

s výborom SZPB a organizačné majstrovstvo prednostky MsÚ 
zabezpečili vydarené podujatie. 

Program oslavy zahŕňal hymnu, báseň, chorál pri kladení kytíc, 
príhovory zástupcu miestnej organizácie SZPB a primátora mesta 
a kultúrny program. Treba oceniť účasť pamätníka pána Františka 
Martinca, ktorý zažil vojnu v mladom veku, pri kladení vencov. Spolu 
so synom boli v uniformách a umocnili tak dôstojnú atmosféru tohto 
aktu. Živé kvety položil k pomníku aj otec známeho erudovaného 
sochára RSDr. Kubinský /KSS/. Tak ako už mnohokrát predtým 
aj tento rok oživila Námestie slobody poéziou Mgr. Vierka 
Kopernická. Celú slávnosť bezchybne ozvučil poslanec mesta 
Mgr. Kološta. V hlavnom príhovore tajomník SZPB vylíčil priebeh 
povstania v našom meste a podrobne zdokumentoval priebeh 
krvavej nedele 21. 1. 1945 a jej následky v Ostrom Grúni a Kľaku, 
ktoré boli v tom čase súčasťou Novobanského okresu.

Mimoriadna vďaka patrí speváckej skupine Jesienka, ktorá tiež 
vystúpila a ktorá už dlhé roky obohacuje program osláv. Vďaka 
patrí aj dlhoročnej vedúcej súboru Ing. Zalaiovej a akordeonistovi 
Ctiborovi Šálymu, ktorý prevzal aj vedenie súboru. Patrí sa 
poďakovať aj informačnému centru mesta za fotodokumentáciu 
tohto podujatia a vytváranie bohatého fotoarchívu. Mestskej polícii 
vďaka za zabezpečenie nerušeného priebehu krátkej oslavy. 

Účastníkov spomienkovej oslavy je z roka na rok menej. Je to 
prirodzený úkaz tejto doby. Históriu však nemožno ignorovať, lebo 
kto sa nevie poučiť z minulosti, je nútený prežiť ju znova.

Ing. Július Uhrecký
foto: Mgr. Iveta Lukáčová
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

SEPTEMBER U ,,ZEMAŇÁKOV“

Prvý mesiac školského roka 
2021/2022 prebiehal v 
bežnom režime za prísneho 

dodržiavania hygienických pravidiel. 
Všetci zamestnanci i žiaci mali radosť, že môžu 
navštevovať školu a vzdelávať sa prezenčne. Aj 
keď je toto obdobie typické výskytom chrípky, 
čomu sme sa nevyhli ani my, zvládli sme to 
celkom dobre. Aby sme posilnili imunitu, zapojili 
sme sa do akcie DEŇ BEZ ÁUT, v rámci ktorej 
každé dieťa, ktoré prišlo do školy inak ako 
autom, dostalo jabĺčko a šťastní vylosovaní aj 
malé vecné odmeny, za ktoré ďakujeme mestu 
Nová Baňa. Deti mali z odmien veľkú radosť. 
Podobnou akciou bola kampaň Do školy na 
bicykli s heslom „Netrávme v aute večnosť“. 
Vyhlasuje ju Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR a už druhý rok organizuje Cyklokoalícia aj s 
podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Hoci názov kampane hovorí o 
bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek 
zdravý a udržateľný spôsob dopravy do škôl 
– chôdzu, bicyklovanie či jazdu na kolobežke, 

ktorá sa tiež tešila 
záujmu detí. 
Sme radi, že naši 
žiaci nepodľahli 
pohodlnosti a vždy 
sa radi zapoja do 
podobných akcií. 

Ďalšou príjemnou 
akciou bol Svetový 
deň mlieka na 
školách, ktorý sme 
oslávili mliečnou desiatou a rôznymi mliečnymi 
maškrtami, na ktorých sme si pochutnávali 
počas celého dňa. Novinkou v našej škole je aj 
mliečny automat, v ktorom si deti môžu zakúpiť 
mlieko v krabičkách, „čisté“ aj s príchuťami. 
Automat nefunguje na mince, ale na kľúč, ktorý 
si dieťa zakúpi a dobíja si na ňom kredit. 

Naším obrovským želaním je, aby tak ako 
prebehol prvý mesiac v škole prebehlo aj tých 
zvyšných deväť, aby pandémia už nezasahovala 
do výchovno-vzdelávacieho procesu a my sme 
sa mohli nepretržite vzdelávať v škole.

Všetkým našim priaznivcom a podporovateľom 
srdečne ďakujeme a želáme všetkým hlavne 
pevné zdravie a pokojnú jeseň.

Mgr. Denisa Bátorová 
foto: archív ZŠ 

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Nový školský rok sme 
začali slávnostnou svätou 
omšou vo farskom 

kostole. Pán riaditeľ Mgr. 
Branislav Pirháč sa prihovoril 
všetkým žiakom i zamestnancom 

školy. Zvlášť privítal najmladších prvákov a 
nové kolegyne – sestru Damiánu (Mgr. Lucia 
Kajanová), Mgr. Ivanu Hoghovú – vyučujúcu 
v 1.B, vychovávateľku Radku Múčkovú a 
asistentku učiteľa Mgr. Radku Garajovú. Otvorili 
sme nasledovné záujmové krúžky: Matematika 
a slovenčina hravo i vážne, Potulky prírodou, 
futbalový a florbalový krúžok, Spevácky zbor 
Alžbetka, šachový krúžok pre pokročilých, 
Učiaca záhrada, modelársky krúžok, ktorý 
bude viesť pán kaplán Marián Uram, a nový 
krúžok Kockáči zameraný na rozvoj digitálnej 
gramotnosti žiakov. Žiaci sa budú učiť základy 
programovania, tvoriť jednoduché webstránky, 

spracovávať videá, upravovať fotografie, 
tvoriť online školský časopis a mnoho iných 
zaujímavých aktivít. 

Zapojili sme sa do programu Zelená škola, v 
pozícii eko koordinátoriek školy pracujú Mgr. 
Marta Pirháčová a Ing. Martina Zimermanová. 
Cieľom tohto environmentálneho výchovno-
vzdelávacieho programu je prispieť k prevencii 
a riešeniu problémov životného prostredia 
a priniesť do škôl reálne zmeny vo výučbe. 
Naša škola vyhrala vďaka hlasovaniu rodičov 
Športovú akadémiu Mateja Tótha. Je to projekt 
zameraný na všestrannú pohybovú prípravu 
detí na 1. stupni. Tréningy budú prebiehať 
dvakrát týždenne v trvaní 60 minút pod vedením 
vyškolenej trénerky Ing. Ivany Hoghovej. Dňa 
22. 9. sa naši žiaci zapojili do aktivity Deň bez 
áut. V piatok 24. 9. sme spoluorganizovali 
zbierku Biela pastelka. Pokračujeme v digitálnej 
transformácii školy za podpory IT akadémie. 

Máme vypracovaný akčný plán rozvoja do roku 
2024, ktorý budeme pravidelne aktualizovať 
a vyhodnocovať. Jeho cieľom je premeniť 
tradičnú školu na modernú, učiť sa pre prax, 
viesť žiakov k aktívnemu učeniu a rozvíjať 
digitálne kompetencie žiakov aj učiteľov. Od 
októbra sa budú niektorí učitelia vzdelávať v 
oblasti tvorby digitálnych testov a cloudových 
riešení vo výučbe. Škola zriadila pozíciu 
digitálneho koordinátora, ktorého náplňou 
práce je vypracovať akčný plán rozvoja školy, 
pravidelná účasť na školeniach, informovať 
a vzdelávať kolegov v oblastí využívania 
digitálnych technológií vo vyučovaní, prípadne 
zabezpečiť ich vzdelávanie z externých zdrojov 
v priestoroch školy. Pripravuje sa regionálna 
podpora koordinátorov, ktorí si budú vymieňať 
skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať. V novom 
školskom roku prajeme všetkým žiakom aj 
učiteľom pevné zdravie a veľa chuti do učenia.

M. Solčanová

Vítanie jesene 

S novým školským rokom k nám zavítalo aj 
jesenné obdobie. Okrem výzdoby našej 
materskej školy, ktorá sa nesie v znamení 

šarkanov, sme sa zapojili aj do školskej aktivity 
s názvom ŠARKANIÁDA. Dňa 21. septembra 
2021 si deti priniesli farebné, rôzne veľké a 

zaujímavé šarkany, ktoré vyrobili v spolupráci s 
rodičmi. V čase nášho dopoludňajšieho pobytu 
vonku viali vo vetre nielen vlasy, ale aj šarkany, 
ktoré sme vypustili do oblakov. Takto sa začalo 
pestrofarebné divadlo na jesennej oblohe. 
Pýtate sa kde? No predsa na futbalovom 
štadióne. Deti si s úsmevom na tvári a v dobrej 
nálade zašportovali a zabehali, vyšantili sa a 
dlhšiu túru zvládli aj tie menšie. Na toto stretnutie 
s jeseňou nás prišiel nečakane pozdraviť aj pán 
primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 
Krátko sa porozprával s pani učiteľkami a deťmi 
a vyslovil prianie, aby takéto aktivity prebiehali 
aj v iných inštitúciách v meste. A to nie je všetko, 
navyše ponúkol všetkým pomoc a služby, ktoré 
štadión ponúka.

Ďakujeme. 
text a foto: Mgr. Ľ. Romancová a 

pedagogický kolektív ET Štúrova 47,
Nová Baňa 
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Nový školský rok 2021/2022 v SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

Nový školský rok 2021/2022 klopal na 
dvere v našej škole už o čosi skôr, 
lebo počas letných prázdnin sa v 

škole neoddychovalo, naopak, pracovalo sa 
na vynovení a modernizácii jej priestorov a 
priestorov školskej jedálne.

 Na začiatku školského roka 2021/2022 sme 
preto žiakov mohli privítať už vo vynovených 
priestoroch. Čakali na nich čerstvo vymaľované 
a zmodernizované triedy, niektoré aj s novými 
podlahami a výpočtovou technikou. 

Po jarnej a letnej rekonštrukcii priestorov 
kuchyne a jedálne sa spoločenské priestory 
stali reprezentatívnejšími a modernejšími. Po 
ukončení prác sa z celej budovy stalo moderné 
výcvikové a stravovacie centrum nielen pre 
študentov spoločného stravovania a učebných 
odborov kuchár, čašník, ale aj pre širokú 
verejnosť. Steny sú omietnuté novými stierkami 
a obložené vkusnými obkladmi, vybudovali sa 
nové sociálne zariadenia, jedáleň sa rozšírila 
o vnútorný priestor a teraz spĺňa moderné 
štandardy na realizáciu spoločenských a 
rodinných podujatí aj väčšieho rozsahu. 

Svoje podnikateľské zručnosti si v našej 
škole osvojujú študenti učebných odborov, ale 
aj študenti nového študijného odboru škola 

podnikania, ktorý máme teraz pre uchádzačov 
o štúdium v ponuke. Ide o nový študijný odbor, 
ktorý nahrádza pôvodný odbor obchod a 
podnikanie s dlhodobou tradíciou. Dúfame, 
že aj odbor škola podnikania osloví žiakov 
základných škôl v našom regióne. 

Veríme, že pandemická situácia bude 
priaznivá a umožní prezenčné vyučovanie 
a poskytovanie gastronomických služieb 
študentom a verejnosti. 

V tomto školskom roku nás čaká ešte veľký 
kus práce, keďže sme začali realizovať nový 
projekt modernizácie priestorov administratívnej 
a prevádzkovej budovy školy, ktorá sa v záujme 
dosiahnutia väčšej energetickej úspory zateplí 
a zmení fasádu. Projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia, prijímateľom je 
Banskobystrický samosprávny kraj a riadiacim 
orgánom je Ministerstvo životného prostredia 
SR. 

Prajeme všetkým študentom, zamestnancom 
a priateľom školy úspešný nový školský rok 
2021/2022.

text a foto: Ing. Katarína Garajová,
SOŠ OaS Nová Baňa

Ako sme začali nový školský rok

Čas prázdnin je 
nenávratne preč, dni 
sladkého ničnerobenia 

pominuli a september nás opäť 
pozval do školských lavíc. Veľkí 
aj malí, všetci sme prežívali 

ťažšie chvíle, keď sme si opäť začali zvykať 
na pracovný režim. Zvuk ranného budíka sa 
pomaly stáva lahodnou melódiou a vovádza 
nás do sveta povinností, premáhania, ale aj 
radostí. Čudujete sa, kde v tomto kolotoči 
nájdeme radosť? Tak vám to rozpoviem. 
Začiatok každého školského roka je ťažký. 
Nové informácie, usmernenia, administratíva, 
príprava triedy, knihy, zošity, pripraviť plány, 
pomôcky atď. Moji kolegovia učitelia toto všetko 
poznajú. A do takéhoto rýchlo plynúceho času 
prišla nezvyčajná správa. Do triedy dostanete 
interaktívnu tabuľu! Už dávnejšie som ticho 
závidela učiteľom, ktorí takúto vymoženosť 
v triede mali a mohli tak podporiť preberané 

témy niečím atraktívnym pre všetkých žiakov. 
Veď si priznajme, že deti techniku milujú. Ani 
tie naše nie sú iné. Niekedy ju zvládajú lepšie 
ako my. Neboja sa experimentovať a pustiť sa 
do akejkoľvek úlohy. Zaujímavosťou je, že k 
nám do triedy sa dostala vďaka angažovanosti 
maminky nášho žiaka pani Petorovej. Stačila 
malá poznámka o našich predstavách ako 
vylepšiť vyučovanie a o krátky čas sme mali 
na účte dostatok peňazí, aby nákup mohol byť 
zrealizovaný. Pani Petorová oslovila známych 
aj neznámych a milo nás všetkých prekvapila. 
Tu sú mená tých, ktorí neváhali pomôcť a 
obdarovať našu školu, aj keď toto obdobie je 
pre všetkých veľmi ťažké.
• Záhrada Čierna hora: Lea Krčmáriková, 
Štefan Krčmárik
• Kärcher Žiar nad Hronom: Roman Tinák
• Café Alfa: Zuzka Neuschlová, Michal Maco 
Neuschl
• Tagra, s. r. o.: Ingrid Černáková
• Furex, s. r. o.: Vladimír Černák
• Estatic, s. r. o.: Oľga Schafmeier
• Lenka Škulcová
• Martin Maťo Škulec
• Jozef Hrmo
• Lucia Miškovičová, fotografka
• Viera Paprancová
• Lenka Brodová Ľuptáková
• Anna Lauková
• Ľubomír Krajči
• Oľga Líšková
• Denisa Petorová 
a ďalší dvaja anonymní darcovia.

Ďalším milým prekvapením v prvom mesiaci 
školského roka bol výlet do Zveroparku v 
Revištskom Podzámčí. Po dlhom období 
oklieštených možností vycestovania sa nám 
naskytla takáto zaujímavá príležitosť. My sme 
vlastne putovali za výhrou, ktorú sme získali 
ešte v roku 2018, keď sme v priestoroch 
Zveroparku vystavili nášho súťažného strašiaka 
a prekvapivo vyhrali. Skutočný pocit z víťazstva 
sme si teda užili až teraz. Čakal nás bezplatný 
vstup k zvieratám a sladká torta. Potešilo nás, 
že sa na nás nezabudlo a čo bolo sľúbené, to 
sa aj dodržalo.

PaedDr. Anna Vozárová
foto: súkromný archív
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Do GFŠ prišla ďalšia jazyková
posila z programu „kulturweit“

Program je 
s ú č a s ť o u 
už 13 rokov 

trvajúceho projektu 
našej školy PASCH 
– ŠKOLY: partneri 

budúcnosti, ktorý zastrešuje Goetheho 
inštitút. Tentokrát k nám 13. septembra 2021 
pricestovala sympatická Clara Haaseová a my 
prinášame jej vizitku nielen v preklade, ale aj v 
pôvodnom nemeckom origináli:

„Ahoj, volám sa Clara a pochádzam z obce 
Röderaue, ktorá leží v Nemecku, v spolkovej 
krajine Sasko. Od septembra 2021 do augusta 
2022 budem ako dobrovoľníčka Goetheho 
inštitútu pracovať v Gymnáziu Františka 
Švantnera. Len teraz v júli som zložila maturitné 
skúšky a skôr než začnem študovať na vysokej 
škole, absolvujem dobrovoľnícku činnosť.

V gymnáziu budem spolupracovať s učiteľmi 
nemeckého jazyka, s p. Juhásovou a s p. 
Mádelom. Tentokrát sme chceli zvíťaziť a budem 

im pomáhať na vyučovaní či pri príprave 
žiakov na jazykové skúšky. Keďže hovorím 
po anglicky a francúzsky a v oboch jazykoch 
som absolvovala skúšky, uvedomujem si, 
aké problémy sa pri učení cudzieho jazyka 
môžu vyskytnúť. Žiakom by som chcela 
priblížiť svoju krajinu a motivovať ich, aby sa 
učili nemčinu. Teším sa na spoločne strávený 
čas, na štúdium slovenského jazyka a na to, 
že bližšie spoznám Slovensko!“

„Hallo, ich bin Clara und komme aus 
Röderaue, Sachsen, Deutschland. Von 
September 2021 bis August 2022 werde 
ich für das Goethe Institut als Kulturweit-
Freiwillige im Gymnázium Františka 
Švantnera arbeiten. Ich habe selbst erst 
mein Abitur im Juli abgeschlossen und lege 
jetzt, vor meinem Studium, ein Freiwilliges 
Soziales Jahr ein. 

Im Gymnasium werde ich Frau Juhásová 
und Herrn Mádel im Deutschunterricht und 
bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen. 

Da ich selber Englisch und Französisch spreche 
und auch in beiden Sprachen eine Prüfung 
absolviert habe, sind mir die Probleme, die 
beim Erlernen einer Fremdsprache automatisch 
einhergehen, bekannt. Ich möchte gerne den 
Schülern mein Heimatland näher bringen und 
sie für den Deutsch-Unterricht motivieren. 
Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit, 
darauf slowakisch zu lernen und die Slowakei 
zu entdecken!“

PaedDr. Renáta Juhásová

Tentokrát sme chceli zvíťaziť
...a podarilo sa! Do 4. ročníka Štafetového 
polmaratónu žiakov stredných škôl v okrese 
Žarnovica sme postavili dve družstvá a do 
zápolenia s našimi žiakmi sa zapojili žiaci 
Strednej odbornej školy Žarnovica, ktorí 
naše pozvanie neodmietli ani raz a stali sa 
už neoddeliteľnou súčasťou tohto športového 
podujatia v našom meste.

Družstvo ELITE TEAM GFŠ Nová Baňa od 
začiatku nasadilo vysoké tempo a prvú pozíciu 
si udržalo až do konca, keď dosiahlo rekord 
podujatia s časom 1:33:42. Druhé miesto 
obsadili žiaci SOŠ v Žarnovici a 3. miesto 
pripadlo ďalšiemu gymnaziálnemu družstvu 
RAN FOR FAN TEAM.

Naše poďakovanie patrí sponzorom – 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju 
a firme Vojšín Šport Nová Baňa, podnikom 
Cukráreň Alžbetka Nová Baňa, Pizza Kebab 
Nová Baňa a Šport Bar Brehy za poskytnutie 
občerstvenia a partnerovi podujatia – mestu 
Nová Baňa, za dohľad nad bezpečnosťou v 
okolí bežeckej trate. Podujatie svojou účasťou 
podporili aj p. primátor Mgr. MVDr. Branislav 
Jaďuď, MBA, a bývalý riaditeľ novobanského 
gymnázia PaedDr. Ján Juhás, ktorý vyžreboval 
spomedzi účastníkov Behu za gymnázium 
bežcov, ktorí v bohatej tombole získali pekné 

vecné ceny. O dobrú atmosféru sa postarali 
nielen p. Peter Rumanko, moderátor podujatia, 
a DJ Karči, ale aj príjemné slnečné počasie 
a naši skvelí žiaci, ktorí boli disciplinovaní a 
ohľaduplní vzhľadom na aktuálne opatrenia. 
Za organizáciu podujatia patrí poďakovanie 
všetkým zapojeným zamestnancom školy, 
obzvlášť Mgr. Erike Kopernickej. 

Športové podujatie sa uskutočnilo v rámci 
Európskeho týždňa športu, ktorý sa pravidelne 
koná v druhej polovici septembra a má za cieľ 
nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu 
životnému štýlu.

text a foto: GFŠ Nová Baňa
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Zaujímavá výstava v priestoroch školy

Dňa 22. 9. 2021 sa 
uskutočnilo slávnostné 
otvorenie výstavy, ktorá 

vznikla v rámci spolupráce 
so Slovensko-ruskou 
spoločnosťou v zastúpení p. 
Sklenku a p. Šipikala zo Žiaru 

nad Hronom.
Výstava pozostáva z dvoch častí – 1. časť Od 

Stalingradu do Bratislavy a 2. časť Holokaust: 
likvidácia, oslobodenie, záchrana, a jej otvorenie 
svojou účasťou podporili p. primátor Mgr. 
MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, členovia Zväzu 
protifašistických bojovníkov p. Ing. Uhrecký a 
p. Búryová, p. riaditeľka Pohronského múzea 
Mgr. Katarína Konečná a p. riaditeľka ZUŠ Mgr. 
Marta Urdová. 

Na hodinách dejepisu sa žiaci jednotlivých 
tried oboznámia s problematikou zobrazenou 
na výstavných baneroch a vďaka výkladu p. 
prof. Mgr. Feldsama bližšie spoznajú vybrané 
udalosti 2. svetovej vojny, ktoré pre nás 
zostávajú mementom aj do budúcnosti. 

PaedDr. Renáta Juhásová
foto: archív GFŠ

PREHLIADKA 
V UMELECKOM 

PREDNESE

V sále Stredoslovenského 
osvetového strediska v Banskej 
Bystrici sa 21. 9. uskutočnila 

krajská prehliadka v umeleckom 
prednese Sládkovičova Radvaň. 
Vo IV. kategórii sa predstavili aj dve 
naše recitátorky – Sára Polnišerová 
(septima) v poézii a Agáta Abrahámová 
(III.A) v próze. Obe si odniesli čestné 
uznanie a z hodnotiaceho seminára 
aj cenné postrehy poroty k svojim 
prednesom.

Ďakujeme im za účasť a blahoželáme!

Mgr. Radovan Mádel
foto: archív GFŠ

Ďakujeme autorkám publikácie 
Novobanské špacírky, p. riaditeľke 
Mgr. Kataríne Konečnej a Mgr. 

Kataríne Stredákovej, za jej osobné odovzdanie 
v našej škole a želáme novučičkej knihe veľa 
čitateľov.

GFŠ

POĎAKOVANIE

Siedmy výlet za históriou

OZ pri CVČ – Centráčik s 
finančnou podporou mesta 
Nová Baňa zorganizovalo 

v stredu 15. 9. 2021 ďalší výlet 
za históriou, tentokrát na Oravu. 
Výlet bol určený pre rodiny s deťmi. 
Navštívili sme spolu Rio de Klin, 
najväčšiu sochu Ježiša Krista na 

Slovensku. Odtiaľ sme sa presunuli na výletnú loď Slanica, 
ktorá nás previezla po Oravskej priehrade. Videli sme aj 
Vtáčí ostrov a Slanický ostrov, na ktorom sme si mohli 
pozrieť prekrásnu expozíciu Oravskej galérie. Zachovalo 
sa tam návršie s barokovým kostolom a kalváriou, kde je 
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 ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
vystavovaná tradičná slovenská ľudová plastika 
a maľba s plastikami svätcov. Odtiaľ sme sa 
autobusom presunuli do Zuberca a navštívili 
Múzeum oravskej dediny. Tam sme si okrem 
zachovaných dreveníc rôznych spoločenských 
vrstiev pozreli aj mlyn, kostol, márnicu, školu, 
ale aj množstvo živých zvierat, ktoré sa v 
minulosti chovali v oravských dedinách. 
Aj napriek tomu, že tento výlet bol časovo 
náročný, keďže sme presunom v autobuse 
strávili hodiny, vyhodnotili sme ho ako veľmi 
úspešný a poučný. Už teraz plánujeme ôsmy 
výlet za históriou, pokiaľ nám to situácia s 
covidom dovolí.

text a foto: Mgr. Juraj Kološta

Život Novobanského baníckeho spolku počas leta

Leto sa nieslo v znamení uvoľnení 
protipandemických opatrení. Život v spolku 
pokračoval účasťou na akciách z kalendára. 

Dňa 30. júla sme sa v Banskej Štiavnici zúčastnili 
Náckovho štiavnického pochodu, ktorý sa niesol 
v znamení vtipného slova, dobrej nálady a 

v bani v Handlovej, sme položili k pamätníku 
kyticu dvadsiatich bielych ruží.

Dňa 4. septembra sme naše mesto 
reprezentovali na 13. stretnutí banských 
miest a obcí Slovenska v Nižnej Slanej. Boli 
sme súčasťou slávnostného sprievodu, kde 
konferencier oprášil krásne spomienky na 
10. stretnutie v Novej Bani, a navštívili sme aj 
Banícke múzeum v Rožňave a kaštieľ v Betliari.

Pozdrav a pekné spomienky na 10. stretnutie 
v Novej Bani priniesli domov naši členovia – 
účastníci Stretnutia banských miest a obcí 
Českej republiky v Moste, ktoré sa uskutočnilo 
4. septembra.

Nechýbali sme ani na Salamandrových dňoch 
v Banskej Štiavnici, aj keď sa konali v úspornom 
covidovom režime. Boli sme na slávnostnom 
otvorení podujatia primátorkou mesta v Kostole 
sv. Kataríny, kde si členovia spolkov zároveň 
prevzali z rúk podpredsedu vlády a ministra 
hospodárstva Richarda Sulíka ocenenia za 
udržiavanie tradícií.

Novobanský banícky spolok vždy reprezentoval 
a bude reprezentovať svoje pekné mesto 
oživovaním baníckych tradícií.

Novobanský banícky spolok
foto: archív Novobanského baníckeho spolku

pohostinnosti banskoštiavnických reštaurácií. 
Svojou účasťou sme 10. augusta podporili Deň 
bielych ruží v Handlovej, ktorý je pripomienkou 
banských nešťastí, pri ktorých zahynulo mnoho 
baníkov pracujúcich v podzemí. Na počesť 
dvadsiatich baníkov, ktorí zahynuli v roku 2009 
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Poďakovanie občanom za starostlivosť o verejné priestranstvo

Vedenie mesta Nová Baňa 
chce týmto článkom 
poďakovať iniciatívnym 

občanom, ktorým nie je 
ľahostajné prostredie, v ktorom 
žijeme. Starostlivosť o okolie 
vchodov do bytových domov, 
ako vidno z fotografií pod 
článkom, môže byť na úplne inej 
úrovni, pokiaľ sa do nej okrem 
technických služieb zapoja aj 
obyvatelia bytov, ktorí v nich žijú. 
Občanom, ktorí sa pravidelne 
starajú o svoje okolie, kosia, 
vysádzajú okrasné rastliny 
a spríjemňujú tak prostredie 
v našom meste, patrí veľké 
ĎAKUJEM.
Keďže je veľmi ťažké 
rovnomerne udržiavať zeleň v 
celom meste, mesto Nová Baňa 
povzbudzuje k rovnakej aktivite 
aj ďalších obyvateľov. Technické 
služby tým, ktorí majú záujem o 
skrášlenie nielen okolia svojho 
bydliska, zapožičajú techniku a 
prispejú na materiál.

Kancelária primátora mesta
foto: súkromný archív  

NEDOSTATOČNÁ HYGIENA 
RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ

OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
(tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová 

a norovírusová hnačka, žltačka typu A)

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

RESPIRAČNÉ INFEKCIE
(nádcha, chrípka)

INFEKCIE RÁN

VIETE AKO NA TO?
ZOZNÁMTE SA S TECHNIKOU SPRÁVNEHO 

UMÝVANIA  A DEZINFEKCIE RÚK.

KEDY DEZINFIKOVAŤ?
1. PRI PRÍCHODE DO NEMOCNICE

Každý, kto príde do nemocnice prenáša na svojich 
rukách rôzne vírusy a baktérie. Dezinfekciou rúk pri 
príchode pomáhate zabrániť ich šíreniu a chránite 

tak seba, personál i pacientov, pre ktorých môžu byť 
tieto mikroorganizmy nebezpečné.

2. PRI ODCHODE Z NEMOCNICE
Napriek každodennému úsiliu personálu  

je nemocnica prostredím so zvýšeným  
výskytom mikróbov. Nenoste si ich domov.  

Chrániť sa môžete tak, že si pri odchode  
z nemocnice ruky vydezinfikujete.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

MÁTE NAOZAJ ČISTÉ RUKY?
Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú pozornosť  

najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení,  
kde sú baktérie veľmi odolné a môžu viesť k vzniku  

rôznych infekcií. 

Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií 
celkom nezbavíme. Ohrozujeme seba aj svoje okolie.

Pre úplné odstránenie baktérií je preto nevyhnuté 
ruky vydezinfikovať špeciálnymi prípravkami, ktoré 

sú väčšinou na báze alkoholu. Zničia mikroorganizmy 
účinnejšie a rýchlejšie ako umývanie rúk.

VEDELI STE, ŽE…?
Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba, 
ale i druhých. U nemocničných pacientov je vyššia 

pravdepodobnosť nákazy, kvôli zníženej imunite  
v dôsledku ochorenia alebo invazívnym zákrokom.

Prameňom nákazy je často návšteva pacienta a prenos 
infekcie na pacienta najčastejšie prebieha priamym 

kontaktom kontaminovanými rukami alebo kvapôčkovou 
infekciou. 

 Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, 
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)  

a intenzívnej medicíny.

CHRÁNIŤ  
SEBA I INÝCH

 JE JEDNODUCHÉ: 
DODRŽIAVAJME

SPRÁVNU
HYGIENU RÚK.
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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 prípadeupraviť 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
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

16. 10. 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

17. 10. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 – 12:00

23. 10. 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

24. 10. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 – 12:00

30. 10. 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

31. 10. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 9:00 - 12:00

6. 11. 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

7. 11. 2021
Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 

9:00 - 12:00

13. 11. 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

14. 11. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 9:00 - 12:00

20. 11. 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

21. 11. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

27. 11. 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

28. 11. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 - 12:00

v okrese Žarnovica v mesiacoch OKTÓBER a NOVEMBER 2021
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Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné 
ho pred vyhodením správne vytriediť.

Radíme, ako správne triediť odpad

ČO KAM PATRÍ

Čo patrí do triedeného zberu papiera:
noviny, časopisy, zošity, reklamné letáky, plagáty, kartóny a papierové obaly, kancelársky 
a skartovaný papier a pod.

Čo patrí do triedeného zberu skla:
nevratné obaly zo skla z alkoholických a nealkoholických nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo 
z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Čo patrí do triedeného zberu plastov:
stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potra vín, igelitové a mikroténové vrecká, baliace 
fólie, obalový polystyrén, obaly z pracích prostriedkov, kozmetiky, kelímky z jogurtov, obaly z CD.

Čo patrí do triedeného zberu kovových obalov:
kovové obaly, konzervy, alobal.

Čo patrí do triedeného zberu nápojových kartónov:
stlačené nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a nápojov.

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.

� Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

� Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

� Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

� Obal označený  patrí do triedeného zberu.

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
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