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Dotácie z rozpočtu mesta
Nová Baňa na rok 2022

Mesto Nová 
Baňa v 
spolupráci s 

OZ Novobanský banícky 
spolok ukončilo práce 
na trase A náučného 
banského chodníka „Po 
stopách baníckej slávy v 
Novej Bani“. 

V sobotu 9. 10. 2021 sa 
uskutočnili finálne práce 
na vetracích šachticiach, 
ktoré sú súčasťou tohto 
chodníka a nachádzajú sa 
na kopci zvanom Gupňa. 
Na každú šachticu bol 
namontovaný rumpál, 
ktorý znázorňuje, akú 
techniku baníci v minulosti pri ťažbe zlata používali. Taktiež bol pri 
informačnej tabuli osadený stojan s klopačkou, ktorá zvolávala baníkov 
do podzemia. Práce boli realizované pod vedením pána Branislava 
Medveďa, ktorý tieto zariadenia aj vyrobil, za čo mu patrí veľká vďaka. 

S čistením šachtíc sa 
začalo ešte v decembri 
2020. V apríli 2021 tam 
boli osadené oceľové 
konštrukcie a na tie sa 
namontovali spomínané 
rumpále. Práce to boli 
náročné, vyžadujúce 
zručnosť a banícky um. 
Na brigádach sa ďalej 
zúčastňovali dobrovoľníci, 
členovia Novobanského 
baníckeho spolku a 
primátor mesta Nová 
Baňa, za čo im ďakujeme. 
Dúfame, že náučný 
chodník zaujme všetkých, 
ktorí chcú spoznať niečo 
z histórie Novej Bane.

Ľ. Ditteová
foto: R. Jányová,

P. Gajdoš, Ľ. Ditteová

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 3 mesiace ku dňu podania žiadosti povinnou 

prílohou k žiadosti, sú k dispozícii na webovej stránke mesta
www.novabana.sk v sekcii informácie/žiadosti a formuláre/dotácie. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
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PRIDAJ SA DO DVOJROČNÉHO TÍMU
,,MLÁDEŽNÍCKYCH POLITIKOV" 

V MESTSKOM MLÁDEŽNÍCKOM PARLAMENTE
A ROZHODUJ O DIANÍ V MESTE AKO ŽIAK A ŠTUDENT.

 

Nepremeškaj naše
prezentačné

PROMO VIDEO,
ktoré bude zdieľané ku

dňu študentstva!
.
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SAMOSPRÁVA
Prírode blízke hospodárenie v lesoch a jemnejšie formy obhospodarovania

Zachovanie lesov bola nosná myšlienka 
Jozefa Dekreta-Matejovie. V dobe, keď 
žil, v rokoch 1774 –1841, bola situácia 

v lesoch determinovaná rozvojom baníctva 
a hutníctva, čo malo za následok ich plošnú 
devastáciu. V súčasnosti na Slovensku prevláda 
les vekových tried. Treba povedať, že tento 
typ lesa bude dominantný ešte dlhé obdobie, 
pričom postupná premena sa musí začať hlavne 
v mladých, 40-ročných porastoch. V súčasnosti 
tvorí les vekových tried 96 % z celkovej výmery 
lesov Slovenska. 

Podrastový hospodársky spôsob uplatňovaním 
svojich pestovných princípov stále pracuje s 
lesom vekových tried. Následný porast vzniká 
pod clonou materského porastu a je geneticky 
podobný. Clonný rub má štyri fázy a lesnícka 
prevádzka ich často nerealizuje všetky. 

Výberkový hospodársky spôsob je podľa 
údajov z Národného lesníckeho centra (NLC) 
realizovaný len na ploche 8 030 ha, čo je 0,41 
% z celkovej výmery lesov na Slovensku. V 
Nemecku je to viac ako 1 %, vo Švajčiarsku 
je to cca 5 %, v Rakúsku viac ako 2 % a v 
Slovinsku 12 %. Výberkový hospodársky 
spôsob vznikol vo Švajčiarsku. Ide o smrekovo-
jedľové sedliacke lesy Emmentalu v kantóne 
Bern. Efektívne hospodársko-produkčné 
uplatňovanie výberkového hospodárstva je 
viazané prevažne na ihličnaté alebo listnato-
ihličnaté lesy stredných a vysokohorských 
polôh. Predpokladom je vyššie zastúpenie jedle, 
smreka a buka. Na základe prieskumu by bolo 
uplatňovanie výberkového hospodárskeho 
spôsobu možné na 15 – 18 % z celkovej výmery 
lesov Slovenska. Na vznik takýchto lesov by 
bola bola potrebná prestavba, ktorá má však 
veľa rizík a úskalí. Dnes je moderné rozprávať 
a teoretizovať o prírode blízkom hospodárení, 
ku ktorému má najbližšie práve spomínaný 
výberkový hospodársky spôsob, len ľudí, ktorí 
ho u nás aj reálne praktizujú, je veľmi málo. 
Treba si uvedomiť, že proces prebudovy, čo je 
zmena hospodárskeho spôsobu, trvá aj 50 – 60 
rokov. Je to beh na dlhú trať a subjekty, medzi 
ktoré patrí napr. aj obec Veľký Folkmar, realizujú 
prebudovu, t. j. zmenu hosp. spôsobu, od roku 
2015, čo je šesť rokov. No a to je veľmi krátke 
obdobie na hodnotenie. 

Podrastový hospodársky spôsob, ktorý 
uplatňujeme aj my, má, samozrejme, ako všetko 
aj svoje výhody, ale aj nevýhody. Predovšetkým 
si je potrebné uvedomiť, že je priamo naviazaný 
na program starostlivosti o lesy, v minulosti 
nazývaný lesný hospodársky plán. Ďalším 
nemenej závažným faktorom je podiel lesných 
porastov v obnove a to je v tomto prípade 87 
%. Pre laika to znamená, že výmena generácií 
stromov prebieha na 87 % plochy, teda sa podľa 
zákonom stanovených pravidiel odrubujú rôzne 
plochy, na ktorých už ale je prítomné prirodzené 
zmladenie, ktoré tvorí následný porast. To je 
vlastne nová generácia stromov. Treba povedať, 
že pre obhospodarovateľa lesa je výška ťažby 
na desaťročné obdobie stanovená pomerne 
exaktne pre nás, Mestské lesy Nová Baňa, 
predstavuje 116-tis. m3 dreva. Túto výšku ťažby 
nie je možné prekročiť! K výške ročnej ťažby sa 
potom dopracujeme vydelením tejto hodnoty 

počtom rokov v decéniu, dostaneme teda 11 600 
m3 ročne. My sa ročne pohybujeme na úrovni 8 
000 – 8 500 m3. Znamená to, že ročne šetríme 
3 100 – 3 600 m3 dreva, čo pri speňažení 60 
eur/m3 predstavuje 186- – 216-tis. eur. A to sú 
nezanedbateľné finančné prostriedky. 

Menia sa generácie ľudí na Zemi a k takejto 
obmene dochádza aj v lese. Vek rubných 
porastov sa pohybuje od 90 do 120 rokov. Keď 
si uvedomíme, že výrobný proces v lesnom 
hospodárstve trvá 100 – 180 rokov, tak pri 
obhospodarovaní lesa sa vymenia aj štyri 

generácie lesníkov. Nepoznám žiadne iné 
odvetvie, v ktorom by výrobný proces trval takúto 
dlhú dobu. Aj podrastový hospodársky spôsob 
má jemnejšie formy a tie nám umožňujú robiť 
pestovné opatrenia šetrnejšie, ohľaduplnejšie a 
jemnejšie. Je v rukách lesníka, pre aký postup 
sa rozhodne. Každý porast má svoje špecifiká a 
tie musí predtým dostatočne vyhodnotiť. Zákon 
stanovuje horný rámec týchto parametrov a v 
rubných porastoch je determinovaný hlavne 
veľkosťou plochy a šírkou prvku. Tento rok 
sme zalesňovali cca 3 ha umelou sadbou. To 
znamená, že zvyšné plochy boli zabezpečené 
prirodzeným zmladením, čo je pre les 
najlepšia alternatíva, pretože toto zmladenie je 
potomstvo stromov, ktoré dosiahli vek odchodu. 
Zanechali po sebe potomstvo, ktoré je najlepšie 
adaptované na podmienky, v ktorých dlhé roky 
rástli ich rodičia. 

Nie všetko je jednoznačné a jednoduché a nie 
všetko sa podarí. Lesníctvo je činnosť, pri ktorej 
musíte niektoré faktory vopred predpokladať. 
Spolupôsobenie takých faktorov, ako sú zrážky, 
ich dostatok a rovnomerné rozloženie počas 
roka, neovplyvníme. Sila zásahu, úprava 
drevinového zloženia či podpora určitých 
druhov drevín sú už záležitosti, ktoré dokážeme 
ovplyvniť zásadným spôsobom. Lesníctvo 
v štádiu obnovy je predovšetkým práca so 
svetlom. Môžeme ním veľa dosiahnuť, ale aj 
veľa pokaziť. Nie všetko sa vždy podarí na 100 
%, ale preto sme to niektorí študovali dlhé roky, 
aby sme po škole teoretické poznatky vedeli 
aplikovať v lesníckej praxi. Lesníctvo prežíva 
v poslednom období ťažké časy. Verejnosť je 
polarizovaná hlavne na základe nie celkom 
objektívnych informácií zo strany rezortu 
životného prostredia a Štátnej ochrany prírody 
(ŠOP), prípadne mimovládnych organizácií. 
Ich pohnútky sú rôzne, hlavne finančné, aj 
keď sa to prezentuje inak. Lesnícky stav bude 
v nasledujúcom období musieť reagovať aj na 
klimatickú zmenu, ktorá tu nesporne je. Tzv. 
bezzásah je však cesta do pekla. Je nesporné, 
že lesy môžu plniť akúkoľvek funkciu len vtedy, 
ak sa zabezpečí ich existencia. A opäť tu nejde 
o ničnerobenie, ale o aktívnu činnosť. Posledný 
vyhlásený z národných parkov NP Muránska 
planina, mimochodom jeden z najkrajších na 
svete, bol aktívne lesnícky obhospodarovaný 
až do tohto roka. A podobných príkladov by som 
mohol vymenovať mnoho. Klimatická zmena nás 
zaväzuje robiť lesníctvo citlivejšie aj s ohľadom 
na všetky mimoprodukčné funkcie lesa. Ide 
hlavne o vodohospodársku, pôdoochrannú, 
rekreačnú funkciu a funkciu ochrany prírody a 
krajiny.

Vážme si to, čo máme, a to sú zdravé, 
perspektívne, ekologicky stabilné lesy s nie 
vysokým podielom kalamity. Využívajme danosti 
stanovíšť a robme zásahy citlivejšie a jemnejšie 
s ohľadom na prirodzenú obnovu lesa. Myslím 
si, že v Novej Bani môžeme byť na stav lesa 
s ohľadom na jeho zdravotný stav hrdí. Pri 
každom zásahu je zdravotný výber na prvom 
mieste, pretože len zdravý les môže plniť všetky 
ďalšie vyššie spomenuté funkcie lesa. V tom sa 
zhodneme asi všetci.

Lesu zdar!
text a foto: Ing. Jozef Šmondrk



osobne na mestskom 
úrade, prvé poschodie, 
číslo dverí 12, e-mailom 
vnuckova@novabana.sk 
alebo na telefónom čísle 
045/6782875.

Verím, že pre vás, 
občanov a Mestský úrad v Novej Bani budem 
prínosom. Teším sa na našu spoluprácu.

text a foto: Mgr. Ivana Vnučková

• V súčasnosti prebieha 
tvorba rozpočtu na rok 

2022, ktorý bude na schválenie poslancom 
MsZ predložený na decembrovom 
zasadnutí. V rozpočte na rok 2022 sú 
v programe Investície zapracované 
požiadavky poslancov aj návrhy mesta s 
cieľom skvalitniť život našich obyvateľov. 
Celkový objem finančných prostriedkov 
vyčlenených na tento účel z vlastných 
zdrojov sa blíži k sume 1 mil. eur. 
• V záujme získania externých finančných 
zdrojov podalo naše mesto viacero 
projektov, ktoré sú prehľadne uvedené na 
webstránke mesta https://www.novabana.sk/
sk/informacie/eurofondy-projekty.

• Z týchto projektov bol v roku 2021 
schválený projekt na vybudovanie CIZS 
(Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti) 
za 823 529,41 eur. Projekt na vybudovanie 
CIZS bol vyhlásený v októbri 2019. 
Začiatkom roka 2020 bol schválený 
projektový zámer a v roku 2021 bola 
schválená samotná žiadosť. Po podpísaní 
zmluvy bude CIZS potrebné vybudovať 
v priebehu 24 mesiacov. Občanom bude 
slúžiť v priestoroch bývalej nemocnice, 
konkrétne v priestoroch bývalých 
ambulancií, a bude ho prevádzkovať 
spoločnosť MEDICAL, n. o., ktorej zakla-
dateľmi sú spoločnosť MEDIFORM, s. r. o., 
a mesto Nová Baňa. 
• V máji 2021 bol podaný projekt na 
revitalizáciu vnútroblokov, ktorý prešiel 
technickým posudzovaním a splnil kritériá. 
V najbližšej dobe bude prostredníctvom 
externej konzultačnej spoločnosti prebiehať 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa. 
Schválenie tohto projektu sa očakáva v 
najbližších mesiacoch. Samotná realizácia 
revitalizácie vnútroblokov sa očakáva v 
priebehu prvého polroka 2022. 
• Žiaľ, projekt na zateplenie bývalého 
domu služieb a výmenu okien podaný tiež 
na Envirofond nebol podporený. Mesto 
už tento projekt na Envirofond podávať 
neplánuje, keďže sme to skúšali už päťkrát. 
Z toho dôvodu sú na spomínanú výmenu 
okien a vybudovanie výťahu v rozpočte 
na rok 2022 vyčlenené vlastné prostriedky 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
mesta. Budova sa tak obnoví a bude lepšie 
vyhovovať všetkým nájomníkom. 

• Na Envirofond sme v roku 2021 podali 
aj projekt na vybudovanie viac ako tisíc 
metrov kanalizácie na uliciach Robotnícka, 
Mariánska a Banícka a naša žiadosť splnila 
kritériá, vyhovela požiadavkám a bola 
zaradená do zásobníka nerozhodnutých 
žiadostí. Šanca, že žiadosť bude podporená 
ešte v tomto roku, existuje, no mesto 
napriek tomu podalo na konci októbra na 
Envirofond aj ďalšiu žiadosť, tentokrát na 
rok 2022.
• Nový vrt vody je už zrealizovaný a v 
súčasnosti prebieha dlhodobá čerpacia 
skúška. Prebiehajú štyri laboratórne 
vyšetrenia kvality vody, pričom výsledky 
prvých dvoch rozborov sú vyhovujúce. 

• V lokalite Horné lúky budú vyčlenené 
mestské pozemky na rozvoj, na 
vybudovanie a rozšírenie priemyselného 
parku. Obchodná verejná súťaž na odpredaj 
pozemku, na ktorom bude vybudovaná nová 
STK, už prebehla. Zároveň sa v tejto lokalite 
plánuje vybudovať nový sklad dreva pre MsL, 
keďže na mieste existujúceho skladu sú v 
rámci projektu mestského kultúrno-športového 
a voľnočasového areálu plánované parkovacie 
miesta.

• Na základe právoplatného rozhodnutia OÚ 
Žarnovica v súvislosti s vodnou nádržou 
Tajch mesto začne s rozborom usadenín 
na dne nádrže a ich kvantifikáciou s cieľom 
stanoviť ďalší postup pri rekonštrukcii VN 
Tajch. Rozborom zistiť charakter sedimentov 
a možnosti ich uloženia je potrebné preto, 
aby bolo možné stanoviť, či je nutné ich 
uskladniť na skládke, alebo ich voľne odviezť 
a využiť ako hnojivo v poľnohospodárstve. 
Od výsledkov rozborov bude závisieť aj to, 
koľko finančných prostriedkov bude potrebné 
vyčleniť. Otázka potreby vypustenia nádrže 
alebo možnosti opravy výpustného objektu 
„mních“ za pomoci potápačov zostáva 
zatiaľ otvorená a konečné riešenie bude 
závisieť od úspešnosti vyťaženia sedimentov 
z dna VN. 

• K archeologickému výskumu autentických 
základov strojovne Potterovho stroja 
bola mestu v polovici októbra doručená 

záverečná správa od 
profesorky Beljak 
Pažinovej z Katedry 
archeológie UKF v 
Nitre, ktorá je odbornou 
garantkou tohto výs-
kumu. V tejto správe sú 
uvedené požiadavky na 
konzerváciu základov strojovne Potterovho 
stroja s cieľom sprístupniť ich verejnosti. V 
súvislosti s tým mesto pripravuje podklady 
k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa 
konzervácie a prestrešenia základov 
strojovne, ktoré budú realizované v prvej 
polovici roka 2022. 

• Zámer mesta vybudovať banícky skanzen 
a funkčnú repliku Potterovho stroja v 
areáli na Mariánskej ulici č. 8, ktorý bol 
odkúpený od súkromných majiteľov 
začiatkom roka 2018, bol odsúhlasený na 
základe prijatého uznesenia z roku 2017. 
Zároveň bol v roku 2017 uznesením prijatý 
aj projekt vybudovania repliky Potterovho 
stroja a bol zaradený aj do programu 
PHSR mesta, čo vyplývalo z uznesenia 
prijatého v roku 2017. Na základe toho je 
projekt vybudovania repliky, resp. modelu 
Potterovho stoja zaradený do tzv. IUZ 
(Integrovanej územnej stratégie), ktorá tvorí 
súčasť tzv. SPR (strategicko-plánovacieho 
regiónu) v rámci nového programového 
obdobia eurofondov na roky 2021 – 
2027. Nová Baňa spadá do SPR, ktorý 
tvoria tri okresy, konkrétne Žarnovica, Žiar 
nad Hronom a Banská Štiavnica. Projekt 
vybudovania repliky Potterovho stroja je v 
rámci nášho SPR podporovaný a v tomto 
programovom období sa budeme uchádzať 
o financovanie jeho realizácie z eurofondov. 
Na to bude potrebné k projektu v spolupráci 
s Banskobystrickým samosprávnym krajom 
a ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie pripraviť podklady. 
To znamená, že v roku 2022 si 300. výročie 
spustenia Potterovho stroja pripomenieme 
sprístupnením autentických základov jeho 
strojovne pre verejnosť a vydaním knihy o 
histórii baníctva v Novej Bani. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 

Vážení občania...

Dovoľte mi, aby som sa vám v 
krátkosti predstavila. Volám sa 
Ivana Vnučková, som rodáčka z 

Novej Bane. Študovala som na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre.  

Od októbra minulého roka pôsobím na 
pozícii samostatnej odbornej referentky pre 
územný plán, ktorý zastrešuje katastrálne 
územie Novej Bane. V prípade záujmu o 

výstavbu rodinného domu alebo rekreačnej 
chaty je potrebné požiadať o vydanie 
územnoplánovacej informácie (ÚPI) na 
konkrétnej parcele. Územnoplánovacia 
informácia poskytuje stanovisko, či je možné 
na uvedenom pozemku stavať. V mojej 
náplní práce je aj prijímať ohlásenia drobných 
stavieb, stavebných úprav a udržiavacích 
prác. 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich 
sa mojej agendy ma môžete kontaktovať 
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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 a § 288 

Obchodného zákonníka
vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku 
na účely umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže

A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok v 
katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v 
lokalite Pod sekvojou vo vlastníctve mesta Nová Baňa v spoluvlastníckom 
podiele 1/1 k celku podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

časť pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie,                     
s celkovou výmerou 33 000 m2 v rozsahu 42 m2 (dva pozemky pod 
prefabrikované betónové garáže, každý po 21 m2) podľa zakreslenia v 
mape.

2. Minimálna výška nájomného je stanovená na 5,00 eur/m2/rok. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční formou obchodnej 
verejnej súťaže.
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, za ktorý vyhlasovateľ považuje 
ponúknutú cenu nájomného uvedenú v eur/m2/rok, 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 3. 12. 2021 – piatok, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou 
adresou záujemcu
na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  slobody 1, 968 01  
Nová Baňa, s označením hesla:
„5. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok na účely 
umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže – NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty 
na podávanie návrhov.
6. Kritériom na určenie víťaza súťaže bude najvhodnejší predložený 
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
7. Priebeh súťaže je neverejný.
8. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 

oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ 
bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných 
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
10. 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. 
11. 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.
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.

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. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené 
s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže na 
kontaktnú osobu: Daša Zigová, samostatná odborná referentka, MsÚ 
Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, oddelenie výstavby, 
životného  prostredia a správy majetku, č. dverí 13 na 1. posch., e-mail: 
zigova@novabana.sk, príp. na telefónnom čísle 045/67 82 822. 

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

V Novej Bani dňa 20. októbra 2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 
primátor mesta
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Územný plán – zmeny a doplnky č. 1, proces schvaľovania 

Prijímanie žiadostí na zaradenie do 
územného plánu – zmeny a doplnky č. 
1 bolo ukončené v apríli 2019. Žiadosti 

boli do návrhu spracovateľom ÚP zapracované 
v priebehu r. 2019. Návrh zadania územného 
plánu – zmeny a doplnky č. 1, obce bolo 
možné schváliť až po verejnom prerokovaní, 
vyhodnotení pripomienok a ich zapracovaní a 
po posúdení Banskobystrickým samosprávnym 
krajom. Odsúhlasenie s jednotlivými dotknutými 
orgánmi trvá 30 dní. Zmeny územného plánu 
sa vypracúvajú ako variantné riešenie rozvoja 
územia obce podľa cieľov a požiadaviek na 
obsah ÚP vyplývajúcich zo zadania. Obec 
návrh konceptu ÚP prerokuje s verejnosťou, 
s vyšším územným celkom, s dotknutými 
orgánmi, s vlastníkmi infraštruktúry a so 
susednými obcami.

Prvé verejné prerokovanie návrhu ÚP obce s 
dotknutými susednými obcami, samosprávnym 
krajom, s orgánmi štátnej správy a s dotknutými 
právnickými osobami sa uskutočnilo v 
mesiaci jún 2020 za prítomnosti verejnosti v 
CVČ. Následne bola vznesená požiadavka 

OÚ Banská Bystrica, oddelenia územného 
plánovania, na opakované verejné prerokovanie 
v dôsledku zmeny metodiky v procese tvorby 
záväznej textovej časti ÚP. Opätovne bol ÚP 
prerokovaný zverejnením na úradnej tabuli 
a webstránke mesta v mesiaci apríl 2021. V 
mesiacoch júl – august 2021 boli prerokované 
všetky podané pripomienky od občanov a od 
organizácií, ktoré neboli akceptované. 

Súborné stanovisko obstarávateľa (mesto 
Nová Baňa) vypracuje podľa výsledkov 
prerokovania konceptu ÚP odborne spôsobilá 
osoba (architekt urbanista). Súčasťou 
súborného stanoviska je aj výber optimálneho 
variantu riešenia ÚP, ktorý bude spracovaný v 
návrhu ÚP.

Vo finálnom kroku (kde sa práve teraz 
nachádzame) je na úspešné schválenie 
potrebné získa z OÚ Banská Bystrica súhlasné 
vyjadrenie k § 9 ods. 1 pís. a) zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
stanovisko k udeleniu súhlasu podľa § 13 a 14 
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a posledné stanovisko 

od Banskobystrického samosprávneho kraja 
podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon).

Pred predložením návrhu ÚP obce 
na schválenie obec predloží návrh ÚP 
upravený v súlade s výsledkom prerokovania 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju. 
Ten preskúma, či je obsah návrhu a postup 
obstarania v súlade s platnými právnymi 
predpismi a so záväznou časťou ÚP regiónu 
a či návrh koordinuje využívanie územia v 
nadväznosti na širšie územné vzťahy (tzv. 
nadradená územnoplánovacia dokumentácia).

V dôsledku núdzového stavu v súvislosti s 
covid-19 sa proces schvaľovania územného 
plánu – zmeny a doplnky č. 1 v Novej Bani 
značne predĺžil. Aj napriek tomu sme už vo 
finálnej fáze a po získaní potrebných súhlasov 
z OÚ BB a BBSK budeme predkladať na 
schválenie do MsZ VZN, v ktorom budú 
premietnuté všetky odsúhlasené požiadavky v 
územnom pláne – zmeny a doplnky č. 1, ktorý 
bude platný v nasledujúcom období.

Mgr. Ivana Vnučková, samostatná odborná 
referentka pre územný plán a drobné stavby
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OTVORILI SME TRASU A BANSKÉHO NÁUČNÉHO CHODNÍKA

Mesto Nová Baňa v spolupráci s OZ Novobanský banícky spolok v sobotu 
16. 10. 2021 za prítomnosti primátora mesta, predsedu a členov OZ 
Novobanský banícky spolok, predsedu Združenia baníckych spolkov 

a cechov Slovenska, SS Cantus Monte Regis, FS Háj, vzácnych členov spolkov 
baníckych miest, dobrovoľníkov i vášnivých turistov slávnostne otvorilo banský 
náučný chodník okruh A. Všetci účastníci boli odmenení turistickým balíčkom s 
motívom náučného chodníka. 

Trasa B bola slávnostne otvorená v apríli 2019. Už kompletne vybudovaný 
banský náučný chodník v celkovej dĺžke 9,9 km ponúka prehliadku 
najvýznamnejších bansko-technických a historických pamiatok súvisiacich s 
ťažbou drahých kovov v Novej Bani. Náučný chodník je obojsmerný, okružný, 
celoročne prístupný a počas turistickej prechádzky treba počítať so zvýšením 
opatrnosti na trase A. Pridanou hodnotou chodníka je skutočnosť, že prepája 
viacero náučných a turistických chodníkov, ktoré návštevníkovi poskytujú 
zaujímavé výhľady a poznanie lokality s dôrazom na významné aspekty z dejín 
mesta a regiónu.

Trasa A v dĺžke 4,3 km so siedmimi zastávkami reprezentuje počiatky baníctva 
a povrchovú a podzemnú ťažbu kvalitných rúd v stredoveku prevažne v južnej 
časti novobanského ložiska (Gupňa). Na trase sa oplotili prepadliská – pingy 
po stredovekom povrchovom dobývaní. Okruh má aj edukačný účel, a to vďaka 
zabezpečeniu šachtíc spojených s praktickou ukážkou rumpálov a vybudovaniu 
baníckej útulne s troma plnými stenami, na ktorých sú umiestnené panely s 
obrazmi s baníckou tematikou, so stolom a oddychovými lavicami. Preznačila sa 
aj časť chodníka, ktorá je spoločná pre obidve trasy. 

Poďakovanie za záslužnú prácu na projekte banského náučného chodníka, 
jeho nezištnú finančnú i materiálnu podporu a priloženie ruky k dielu a otvoreniu 
novej trasy, aby sa mohol opäť odkryť kúsok baníckej histórie mesta Nová Baňa, 
patrí všetkým sponzorom, dobrovoľníkom a zanietencom. Menovite sú všetci 
uvedení na trase náučného chodníka. 

Celkové financie vynaložené na celý náučný chodník: dotácia z BBSK vo 
výške 4 000 eur, mestské zdroje vo výške 21 942,75 eur a združené zdroje OZ 
Novobanský banícky spolok vo výške 11 395 eur.

Do pozornosti dávame aj webové stránky so všetkými informáciami o náučnom 
chodníku: wwww.stolne.novabana.sk,www.naucnechodniky.eu/bansky-naucny-
chodnik-nova-bana/. 

Týmto sme sa posunuli o ďalší krôčik na zložitej ceste k záchrane zaniknutých 
banských diel v našom bývalom slobodnom kráľovskom a banskom meste. 
Naďalej spoločne udržiavajme, oživujme a zveľaďujme tradície baníctva, veď na 
to všetko môžeme byť právom hrdí.

PhDr. Lenka Šubová a Mgr. Renáta Jányová
foto: archív organizácií



V októbri sa naši žiaci 
zúčastnili okresného 
kola v cezpoľnom 

behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. 
Najviac sa darilo družstvu dievčat v zložení 
Lýdia Bratková, Viktória Paulíková, Andrea 
Alžbeta Šályová, ktoré skončilo na 2. mieste. 
V súťaži jednotlivcov bola najúspešnejšia Lýdia 
Bratková, ktorá dobehla do cieľa na 2. mieste.

Od konca septembra začalo 24 žiakov 
pracovať v novom záujmovom krúžku 
KOCKÁČI. Vedúcimi krúžku sú Mgr. Katarína 
Králová a Mgr. Stanislava Polcová. Odbornú 
výpomoc zabezpečuje aj Ing. Zdenko Král. 
Žiaci sa učia programovať mikrobity aj 
pracovať s programovateľnou súpravou 
LEGO mindstorms. Žiaci sa tiež pripravujú 
na celoslovenskú súťaž ROBOCUP v stavbe 
a programovaní robotov. Cieľom súťaže je 
rozvoj tvorivosti a získavanie vedomostí a 
zručností v oblasti konštrukcie a programovania 
automatizovaných a kybernetických systémov 
riadenia technologických procesov. Na súťaž 
plánujeme pripraviť viac tímov v kategóriách 
do 14 rokov aj nad 14 rokov. V rámci minivýzvy 
projektu ENTER pre školy sme získali zdarma 
1 mikrobit, škola zakúpila autíčko a špeciálne 
ihrisko pre mikrobity. Mgr. Katarína Králová je 
zapojená do kurzu BBC microbit & MakeCode. 
Vďaka tomu majú prístup k výukovým 
materiálom o programovaní mikrobitov aj 
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SAMOSPRÁVA/ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Boli ste už u Slameníkov?

V našom meste je v priebehu tohto roka spustený 
dobrovoľnícky projekt Adoptuj si svoju zastávku. Prvou 
zrenovovanou autobusovou zastávkou bola zastávka 

Orava, o ktorej sme už písali. 
Do skupinky „opravené“ najnovšie pribudla autobusová zastávka 

NOVÁ BAŇA JEDNOTA, ktorú nájdete u Slameníkov. Je krásne 
zrenovovaná, vyzdobená a teraz sa stala príjemným miestom, kde 
si ľudia radi počkajú na autobus.

Za túto nádheru ďakujeme rodine Wolfovej a rodine Brnkovej, 
ktorým by sme sa touto cestou chceli veľmi pekne poďakovať za 
ich nápady, odhodlanie a čas, ktoré tomuto projektu venovali.

Veľmi si to vážime.
text a foto: Ing. Veronika Búryová,

OVŽPaSM

žiaci. Niektorí žiaci začali pracovať s grafickým 
programom CANVA, kde vyrábajú prezentácie, 
videá, navrhujú plagáty, píšu životopisy. 
Takto môžu tiež navrhovať logá, obaly kníh, 
pohľadnice a mnohé iné. V tomto programe 
plánujeme robiť aj školský časopis. V rámci 
krúžku sa budú žiaci učiť tvoriť webové stránky, 
upravovať fotky v programe PHOTOSTORY a 
tvoriť videá v programe MOVIE MAKER.

V rámci digitalizácie vzdelávania sme do 3. 
ročníka zakúpili dotykový displejový monitor, 
ktorý nahrádza niekoľko bežných zariadení ako 
počítač, projektor, reproduktory, TV obrazovku... 
Ďalšie podobné zariadenia máme v oboch 
prvých triedach.

V triedach postupne budujeme relaxačné 
zóny. Naposledy pribudla takáto zóna v 6. 
triede aj vďaka rodičom, ktorí ju zasponzorovali. 
Osvedčil sa aj stolnotenisový stôl na chodbe na 
1. poschodí, ktorý je počas všetkých prestávok 
aj po vyučovaní plne vyťažený. Plánujeme 
využívať aj ďalší stôl na 2. poschodí.

Dňa 18. októbra o 9:00 hod. sme sa zapojili do 
celosvetovej duchovnej iniciatívy Milión detí sa 
modlí ruženec. Inšpiráciou na vznik tejto aktivity 
boli aj slová sv. pátra Pia: „Ak sa milión detí 
naraz pomodlí ruženec, svet sa zmení.“ Vlani 
sa do tejto aktivity zapojilo 136 krajín z celého 
sveta. 

V tomto školskom roku už dve triedy 
absolvovali v pastoračnom centre duchovnú 

obnovu, ktorú pripravili rehoľné sestry spolu s 
pánom kaplánom. Deviataci začali v septembri 
témou svätá omša a v októbri pokračovali 
ôsmaci s témou temperamenty. Duchovnú 
obnovu organizujeme raz mesačne pre jednu 
triedu na 2. stupni. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 
pod záštitou ministerstva hospodárstva 
pripravila pre žiakov na 1. stupni podujatie 
pod názvom „S kamarátkou Energiou pre 
deti a mládež“. Žiaci si pomocou praktických 
aktivít rozšírili vedomosti o využívaní energie 
z obnoviteľných zdrojov. Štvrtáci absolvovali 
besedu na tému požiarna ochrana.

O ďalších aktivitách v škole a na vyučovaní sa 
môžete dozvedieť na našej webstránke www. 
alzbetka.edupage.sk alebo na sociálnej sieti 
Facebook. Stránky denne aktualizuje naša pani 
zástupkyňa Ing. Júlia Hrmová.

Veľký úspech zaznamenali naši štvrtáci pod 
vedením triednej pani učiteľky Mgr. Andrey 
Raffajovej, ktorí už druhý rok pravidelne 
prispievajú do katolíckeho časopisu Rebrík. 
Zapájajú sa do viacerých súťažných úloh. Každý 
mesiac sú niektorí žiaci vylosovaní alebo za 
kresbu odmenení diplomom a peknou knihou. 
Minireportáže našich štvrtákov sa redakcii 
tohto časopisu tak zapáčili, že sa rozhodla 
celú dvojstránku v decembrovom čísle venovať 
nášmu mestu Nová Baňa.

M. Solčanová

Dňa 30. septembra navštívila Základnú školu Andreja Kmeťa
v Žarnovici mladá talentovaná výtvarníčka pochádzajúca
z Novej Bane Mária Debnárová

Mária je absolventkou Gymnázia F. Švantnera a 
študentkou Technickej univerzity vo Zvolene. Aktívne 
sa venuje maliarstvu, kresbe a interiérovému dizajnu. 

Momentálna epidemiologická situácia nám veľmi neumožňuje 
vycestovať do jej ateliéru na výstavu, tak pricestovala ona k nám. 
Navštívila triedu deviatakov, pre ktorých si pripravila zaujímavú 
prednášku, prostredníctvom ktorej získali rôzne informácie o 
umení, o výtvarnej výchove a o jej štúdiu. Mali tiež možnosť 
nahliadnuť do jej tvorby a na jej prácu. Verím, že táto hodina 
bola pre žiakov inšpiratívna a získali vďaka nej nielen vedomosti 
a zručnosti, ale aj pozitívny postoj k umeniu a kultúre.

A. Beňová
foto: J. Tabernausová 
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V m i n u l o m 
š k o l s k o m 
roku sme 

začali ďalší projekt 
v rámci programu 
Projekt je zmena. 
Školský dvor vďaka 
r e k o n š t r u k c i á m 

a úpravám opeknieva a my sme tiež chceli 
prispieť. Rozhodli sme sa, že spoločne 
vytvoríme niekoľko vyvýšených záhonov, 
zelenú stenu a kompostovisko, že z nevyužitých 
či nezaujímavých miest spravíme krajšie a 
farebnejšie, príjemné a užitočné, ktoré potešia 
oči i srdce nás aj našich návštevníkov.

Projekt sme odštartovali v máji z izieb, kde 
online prebiehali úvodné webináre. Naučili 
sme sa jasne formulovať cieľ a popis projektu, 
stanoviť si rozpočet a zosystematizovať 
potrebné veci i aktivity. Nové informácie sme 
neskôr použili v praxi. S realizáciou sme začali 
cez letné prázdniny a na prácu sme využili 
niekoľko teplých letných dní. Pracovali sme 
v dobrej nálade a s humorom. V spolupráci 
s pánom školníkom a so spolužiakmi sme 

šmirgľovali a natierali drevo, vyrábali všemožné 
drevené prvky a konštrukcie a pripravili sme 
miesto na zelenú stenu a záhony. S prácami 
sme pokračovali v septembri, keď sme dorábali, 
dokončovali a vysádzali rastliny. 

Teraz sa už tešíme zo záhonov, z ktorých 
budeme oberať chutné jahody a čučoriedky. 
Betónová plocha je ozdobená drevenou 
konštrukciou, po ktorej sa budú popínať ruže, 
a vznikne tak nielen zelená, ale aj farebná 
a voňavá ružová stena. A biologický odpad 
budeme zbierať a recyklovať vďaka novému 
kompostovisku.

Náš projekt sa pomaly blíži ku koncu. Ešte 
čakáme na odprezentovanie našej práce. 
Vyhodnotenie sa bude konať v novembri, ale 
pre momentálnu situáciu to bude zase online.

Na záver chceme vyjadriť vďaku mnohým 
pomocníkom.

Za neoceniteľné praktické rady a spoluprácu 
ďakujeme pánovi školníkovi Jurajovi Uharčekovi.

Za pomoc a čas, ktorý nám venovali, 
ďakujeme spolužiakom Viliamovi Slosiarovi, 
Jánovi Habánikovi, Tomášovi Kuncovi, 
Martinovi Bánskému, Sebastiánovi Vozárovi, 
Šimonovi Šuhajdovi, Samuelovi Maslenovi, 
Andrei Rajnohovej, Agáte Abrahámovej.

Za materiálnu pomoc, dary a rady ďakujeme 
sponzorom Záhradné centrum Kasan – pani 
Andrea Kasanová, pán Ján Šály. A ďakujeme 
tiež ostatným, ktorých nemáme menovať.

Za organizáciu, množstvo informácií, rady 
a slová povzbudenia ďakujeme školiteľkám 
Gabriele Seleckej, Zlate Trubanovej, Darine 
Diošiovej.

Za podporu ďakujeme inštitúciám MŠ VVaŠ 
SR; Iuventa, Slovenský inštitút mládeže; Dobrý 
kraj, Rozvojová agentúra BBSK, n. o.

tím GFŠ: Mária Magdaléna Borošová, 
Bianka Kršiaková, Mária Alžbeta Vávrová, 

Katarína Sekerková

Naša škola žije aj programom DofE, ktorý si získava stále
viac a viac študentov...

...pričom sú to nielen oni, ktorí sa na ceste za svojím cieľom – 
dosiahnutím bronzovej, striebornej či zlatej úrovne, učia, spolupracujú, 
participujú na rôznych výzvach, ale aj pedagogické zamestnankyne školy 

– riaditeľka školy PaedDr. Renáta Juhásová a koordinátorka programu v 
škole Mgr. Andrea Budinská. Tie si budú v programe Diamantová cena na 
jednotlivých školeniach v priebehu celého školského roka zlepšovať svoje 
manažérske a komunikačné zručnosti a učiť sa biznisovému mysleniu od 
mentorov.

MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY programu DofE za minulý 
školský rok boli dňa 8. 10. 2021 ocenené priamo na pôde 
BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA, kde si naši strieborní i 
bronzoví účastníci programu Medzinárodná cena vojvodu z 
Edinburghu Slovensko pod vedením svojich koordinátorov 
prevzali ocenenia za jednotlivé úrovne.

A ideme ďalej: postupne sa nám rozbiehajú tohtoročné 
aktivity, medzi ktorými bude prvýkrát v rámci našej školy nielen 
vzdelávanie pedagógov, ale aj „útok“ na dosiahnutie zlatej 
úrovne.

Držíme palce a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy! 

text a foto: GFŠ Nová Baňa



práce či už vo forme posterov, prezentácií, 
alebo referátov. Študenti sa v tímoch spoločne 
učia o základných pojmoch genetiky a o 
procesoch, ktoré v ľudskom tele prebiehajú, 
o Mendelových zákonoch dedičnosti, ale aj o 
mutáciách, klonovaní a GMO. 

Vďaka metóde eduScrum si študenti z 
hodín odnášajú cenné informácie o tom, ako 
pracovať s údajmi a ako efektívne a rýchlo 
hľadať nové informácie, pričom sa im nové 
poznatky dostávajú do mysle cielene už počas 
seminárnych hodín.

Ing. Martina Lobotková
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S Harpúnou bližšie k vede, bližšie k získavaniu
vedomostí z genetiky 

Tak ako minulý školský 
rok aj tento má naša 
škola možnosť svojim 

študentom ponúknuť výučbu 
biológie, konkrétne genetiky, 
veľmi pútavým spôsobom. 

Vďaka občianskemu združeniu Harpúna môžu 
študenti spoznať metódu výučby eduScrum, 
ktorá študenta veľmi energickou a aktívnou 
formou vťahuje priamo do vyučovacieho 
procesu. Výučba sa tak stáva interaktívna a 
cielená. 

Seminár z biológie ponúka naša škola 

študentom, ktorí sa už od 1. ročníka rozhodli 
pre prírodovednú vetvu, a tak sa v našej škole 
môžu počas celého štúdia hlbšie venovať 
súvisiacim predmetom a oblastiam, ktoré chcú 
v budúcnosti študovať.

Študenti počas seminára pracujú na 
úlohách rozdelení v menších skupinkách 
pod vedením odborníka z praxe s cieľom 
dosiahnuť čo najlepší výsledok. S lektorkou 
Ing. Martinou Lobotkovou z Fakulty ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity vo 
Zvolene si postupne prechádzajú tematické 
celky, ktoré si osvojujú, a výstupmi sú pekné 

Úspech na krajskej prehliadke Festivalu 
vedy a techniky vedomostí 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku 
AMAVET organizuje v tomto roku 24. 
ročník celoštátnej súťaže Festival vedy 

a techniky (FVAT), ktorej spoluvyhlasovateľom 
je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR.

FVAT je celoštátna súťažná prehliadka 
vedecko-technických projektov žiakov, 
ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť 
pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty 
hodnotí odborná komisia zložená z vedcov a 
vysokoškolských pedagógov. Víťazi krajských 
kôl postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa 
uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia 
o vecné ceny a postup na svetové a národné 
vedecké festivaly. 

Za našu školu sa súťaže zúčastnila Ramona 
Valková , študentka 4.A, ktorá svoju prácu s 
témou TERRAFORMING VENUŠE obhajovala 
na vysokej prezentačnej a odbornej úrovni. Jej 

práca a obhajoba porotu presvedčili a naša 
šikovná maturantka postupuje do celoštátneho 
finále, ktoré sa koná 1. – 12. novembra 2021 v 
Bratislave.

Blahoželáme a držíme palce, aby jej 
náročná odborná práca získala ocenenie aj na 
celoslovenskej úrovni. 

RNDr. Daniela Benčatová
foto: archív GFŠ

Gymnázium Františka 
Švantnera ďakuje 

sponzorom:

Mgr. Martin Garaj, PhD.
PharmDr. Petra Sabaková

p. Juraj Tatár
Ing. Miroslava Madlušková

Autoškola Junior
Noba-Trans, p. Maroš Marko
Plynservis, p. Jozef Ďurovič

Ing. Anton Šály
Goetheho inštitút

Rovnako ďakujeme aj našim 
anonymným sponzorom!

Kreatívna jeseň v MŠ
Milí čitatelia!
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, 

dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. S 
príchodom jesene sa mení aj príroda, ulice sú 
plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné 
koberce. Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti. 
Naša materská škola už funguje v plnom prúde. 
Aj predškoláci majú za sebou už niekoľko aktivít 
a s niektorými sa chceme s vami podeliť. 

S predškolákmi z triedy C sme absolvovali 

turistickú vychádzku spojenú so zberom 
jesenných plodov. V rámci outdoorového 
vzdelávania (aktívneho učenia sa vonku v 
prírodnom prostredí) deti spoznávali plody 
jesene a opisovali zmeny v prírode.

V rámci spolupráce s materskou školou pustili 
pri realizácii svojich výtvorov tvorivosť a fantáziu 
na „špacír“ nielen deti, ale aj rodičia. Ďakujeme 
vám za nádherné práce, ktoré skrášlili naše 
priestory. 

V projekte ZÁBAVNÉ DETSKÉ AKTIVITY 
spestrili exteriér materskej školy učiteľky 
Zuzana Chrančeková a Mgr. Ľudmila Bedenská. 

Chodníky ožili „škôlkou“ na skákanie, zábavnou 
špirálou, kľukatou čiarou, farebným rebríkom či 
zábavnými stopami. Pri príchode do materskej 
školy, odchode z nej alebo pri pobyte vonku si 
tak deti môžu precvičiť orientáciu v priestore, 
hrubú motoriku či ozvláštniť pohybové vyžitie. 
Bokom nezostane ani sústredenosť, pozornosť 
a zábava. Pozrite sa na tú nádheru...

Zuzana Chrančeková, tr. učiteľka triedy C,
MŠ Nábrežná Nová Baňa
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Deň športu v MŠ

S podporou mesta Nová Baňa sa dňa 21. 10. 2021 v areáli Materskej 
školy na Nábrežnej ulici uskutočnil Deň športu. Malí športovci plní 
energie a radosti sa tak mohli zapojiť do zdolávania športových 

disciplín, v ktorých si vyskúšali rýchlosť, silu a vytrvalosť.
Radosť z pohybu na čerstvom vzduchu umocnilo v tento deň aj priaznivé 

počasie a pozitívna a športová atmosféra doviedla každého škôlkara zo 
štartovej čiary až do cieľa s dobrým pocitom.

Odmenou pre škôlkarov nebolo iba víťazstvo, ale predovšetkým radosť 
z hry a pohybu, pre iných aj relax, tímová spolupráca a priateľstvo. Šport 
nepozná žiadne obmedzenia a prekážky, preto je dôležité podporovať 

aktivitu a spontánny pohyb detí 
prostredníctvom aktívneho športu, 
ktorý ich možno v budúcnosti 
dovedie k profesionálnym 
športovým výkonom či 
profesionálnej športovej kariére.

text a foto: Mgr. Ľudmila 
Bedenská

Zo života SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

Počas prvých dvoch mesiacov školského 
roka 2021/2022 sme nezaháľali a s 
elánom sme sa pustili do všetkých 

aktivít, ktoré nám boli umožnené.
1. Odborný výcvik – Prvákom v učebných 

odboroch kuchár, čašník, servírka a mechanik 
opravár bolo zakúpené pracovné oblečenie, 
ktoré spĺňa nielen bezpečnostné predpisy, ale 
žiakov zároveň vkusne prezentuje vo svojich 
odboroch. Žiaci nadobúdajú praktické zručnosti 
priamo v prevádzkach školy a na akciách školy.  

Žiak III. ročníka učebného odboru kuchár 
René Tomčáni sa pod vedením Bc. Kvaššayovej 
pripravuje na krajské kolo súťaže Gastro Junior. 
Bude sa prezentovať prípravou jedla sous 
vide bravčový bôčik, kapustovo-jablkové pyré 
a zemiaková kroketa. Držíme mu palce, aby 
dôstojne reprezentoval našu školu.

2. Vzdelávanie sa v oblasti jazykov – Dňa 
26. 9. 2021 sme si pripomenuli Európsky deň 
jazykov. Žiaci sa zapojili do aktivít priamo na 
hodinách slovenského a anglického jazyka 
a pripomenuli si potrebu učiť sa cudzí jazyk, 
čo im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce 
a uľahčí cestovanie a nadväzovanie nových 
kontaktov. V školskom roku 2021/2022 stredná 
odborná škola obchodu a služieb vďaka 
príspevku Ministerstva školstva SR nakúpila 
nové učebnice Headway Pre-Intermediate a 
Headway Intermediate z vydavateľstva Oxford 
University Press. K týmto učebniciam sme z 
vydavateľstva Oxford University Press dostali 
aj interaktívne programy. Vybavenie žiaci 
využívajú aj v krúžku Anglicky s úsmevom pod 
vedením Mgr. Falatovej a v mediálnom krúžku 
pod vedením PaedDr. Gáborovej.

SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zapája 
do celoslovenského projektu Záložka do knihy 
spája slovenské školy. V tomto školskom roku je 
to už 10. ročník tohto projektu a zapojilo sa doň 
40 žiakov školy z učebných odborov a žiakov 
nadstavbového štúdia. Záložky sme vyrábali 
na hodinách slovenského jazyka v triedach a v 

priestoroch školskej knižnice. Témou 10. ročníka 
tohto celoslovenského projektu boli „Významné 
osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh 
Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena 
Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)“. 
Vyrobené záložky sme poslali partnerskej škole, 
ktorou je už tretíkrát SOŠ obchodu a služieb v 
Prievidzi, a čakáme na zásielku od nej. 

3. Zapájame sa aj do programov, ako je 
program „Zmudri do škôl“. 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, 
ktoré sa do uvedeného programu zapojili.

Program ,,Zručnosti pre úspech“ využíva 
metódu „learning by doing“, teda učenie 
sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom 
praktických aktivít postupne oboznamujú so 
základnými znalosťami potrebnými pri tvorbe 
nápadu/projektu, jeho príprave, overovaní a 
prezentácii.

Inovatívny program FinQ pomáha zvyšovať 
finančnú gramotnosť študentov a na našej 
škole sa využíva v rámci výučby odborných 
predmetov. Tejto problematike venujeme značnú 
pozornosť aj v rámci predmetu manažment 
osobných financií, ale aj tým, že sa naši študenti 
každoročne zúčastňujú na Finančnej olympiáde 
a Ekonomickej olympiáde. Koordinátorkami 
programov sú Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika 
Struhárová.

4. Zo života školy – Dňa 23. 9. 2021 nás 
osobne navštívila Mgr. Katarína Stredáková 
a školskú knižnicu obohatila o nové knihy pod 
názvom ,,Novobanské špacírky“, ktorých je 
spoluautorkou. Srdečne ďakujeme za osobné 
odovzdanie a knihe želáme veľa čitateľov.

Keďže máme stále covidové obdobie a 
očkovanie je účinný prostriedok v boji proti 
tomuto ochoreniu, z iniciatívy BBSK sa v našej 
škole dňa 28. 9. 2021 uskutočnilo očkovanie 

jednodávkovou vakcínou Janssen žiakov 
a ich rodinných príslušníkov. V súvislosti s 
preventívnymi opatreniami proti ochoreniu 
covid-19 sú žiakom, ktorí mali záujem, postupne 
distribuované testy na domáce samotestovanie.

5. Deň zdravej výživy sme si pripomenuli 
prostredníctvom prednášky, ktorú nám 
odprezentovali žiaci III. ročníka pod vedením 
Ing. Lenčovej, a žiaci OV spolu s majstrami 
OV pripravili ochutnávku zdravých špecialít, 
ktorých hlavnou ingredienciou bola mrkva. 
Mohli sme ochutnať mrkvové mafiny, mrkvový 
koláč s jogurtovou polevou, mrkvovo-zázvorové 
smoothie, mrkvovú nátierku a iné zdravé 
dobroty. 

Ing. Katarína Garajová
foto: archív SOŠ
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Tenisová sezóna

Sezóna 2021 bola pre TK Tajch Nová 
Baňa opäť o čosi úspešnejšia, ak nie 
najúspešnejšia v novodobej histórii 

klubu. Budovanie pozitívneho vzťahu detí 
k tenisu a zlepšovanie ich individuálnych 
zručností a schopností nám pomaličky, ale isto 
prinášajú ovocie. V klube trénujú deti z rôznych 
vekových kategórií – od tých najmenších, šesť- 
až sedemročných, až po juniorov a mužov. 
Tréningami nabité týždne nám len potvrdzujú, 
že deti sa na kurty a tenis tešia.

Momentálne nám v klube vyrastájú silné 
generácie mladých tenistov.

Medzi JUNIOROV patria Tobias Kováč, 
Martin Kamenský, Samuel Pauček a Maroš 
Baranec a medzi juniorky Sofi Trubanová, ktorí 
reprezentovali klub a mesto Nová Baňa na 
viacerých turnajoch STZ. Tobias s najvyšším 
počtom odohratých turnajov a odkrútených 
tréningových hodín vo svojej kategórii potvrdil 
v závere sezóny formu, keď postúpil do II. 
novobanskej mestskej tenisovej ligy.  

V kategórii STARŠÍCH ŽIAKOV máme taktiež 
horúce tenisové želiezka, Felixa Kováča a 
Jakuba Nogu, a medzi babami má naozaj na 
skvelý tenis našliapnuté Olívia Trubanová. 

Veľmi úspešnou kategóriou v tejto sezóne 
boli MLADŠIE ŽIAČKY, do ktorej patria Nela 
Budinská, Saša Špireková, Natália Paučeková 
a Simona Kamenská. Partia dievčat, ktorá sa 
celú sezónu navzájom podporovala a tvrdo 
makala, sa v súťaži družstiev III. triedy C 
umiestnila na skvelom 2. mieste. Výhry v MŠK 
Žiar nad Hronom a v TK TENIS CENTRUM 
Bojnice boli pre nás veľmi povzbudivé a 
motivujúce.  Kategória MLADŠÍ ŽIACI – v nej 
je nesporne najväčším tenisovým talentom 
a klubovým ťahúňom Maťo Žembery. Jeho 
tvrdá práca a poctivý prístup sú príkladom a 
zároveň motiváciou pre nás všetkých. Jeho 
skvelá forma na tréningoch sa pretavila do 
dlhoočakávaných a vytúžených víťazstiev 
na okruhu STZ – Prievidza – 1. miesto vo 

dvojhre, Nitra – 1. miesto vo dvojhre. V  súťaži 
družstiev Maťo hosťoval v klube SPU Nitra, kde 
sa chalani prebojovali až na majstrovstvá SR 
súťaže družstiev mladších žiakov v Humennom 
a v nabitej klubovej konkurencii tam obsadili 7. 
miesto.

Chceli by sme, samozrejme, vyzdvihnúť 
aj vzornú dochádzku a poctivú prácu na 
tréningoch našich „mladých pušiek“, kde 
máme azda najväčšiu akumuláciu pohybového 
talentu v úzkom vekovom rozhraní – sú to Adel 
Noveková, Kajka Číková, Ninka Lenčová, Simon 
Budinský, Samko Hudec,  Daniel Čunderlík, 
Marko Tužinský. Za „staršie mladšie pušky“, a to 
doslova za pušky, právom pasujeme sparingové 
duo Tomi Truban a Tomi Mikuška a spomedzi 
dievčat Vivi Žemberyovú. Pri trpezlivej práci 
a postupnom nasadzovaní tenisovej záťaže, 
čo sa týka množstva tenisových hodín a 
kvality tréningu, s maximálnym rešpektom 
predpovedáme tejto kategórii sľubnú športovú 
a tenisovú budúcnosť. Je to doslova naša zlatá 
Mini Next Gen.

V súťaži družstiev mužov nás stabilnými 
výkonmi na kurte aj mimo kurtu reprezentovali 
stálice novobanského tenisu – Ajo Rafaj, Michal 
Uhrecký, Marek Lenč, Peter Kováč, Milan 
Kollár, Miro Suchý, Daniel Maruška. Chalani po 
vyrovnaných zápasoch obsadili v nabitej súťaži 
družstiev I. triedy v konkurencii top klubov 
stredoslovenského regiónu 5. miesto. 

Sme veľmi hrdí na to, že sa nám v tejto 
sezóne podarilo na novobanských dvorcoch 
zorganizovať historicky prvý oficiálny turnaj 
STZ triedy D – U12 NOVÁ BAŇA OPEN 2021 – 
mladšie žiačky, mladší žiaci.  Počas trojdňového 
tenisového maratónu plného bojovných 
výkonov aj našich zverencov sme sledovali 
naozaj skvelý tenis. Veľkým prekvapením bolo 
semifinále za účasti našich dievčat – dvojice 
Sašky Špirekovej a Simy Kamenskej, v ktorom 
boli úspešné a pri premiérovom deblovom 
štarte obsadili skvelé 3. miesto. Vo dvojhre sa 
darilo Maťovi Žemberymu, ktorý sa prebojoval 

až do finále, no napriek veľkej bojovnosti vo 
vyrovnanom zápase na domácej pôde podľahol 
súperovi a zároveň svojmu sparing partnerovi v 
troch setoch a získal tak 2. miesto. 

Neodmysliteľnou súčasťou sezóny sa stal pre 
nás všetkých dobre známy TENNIS FAMILY 
CUP. Tento rok sme organizovali už jeho 3. 
ročník. Do súťaže sa prihlásilo 11 dvojíc, 
podmienkou bol príbuzenský vzťah dvojice. V 
troch skupinách medzi sebou bojovali rodičia 
s deťmi, súrodenci, bratranci, sesternice. 
Samozrejme, že víťaz môže byť len jeden, 
ale treba vyzdvihnúť bojovné výkony všetkých 
zúčastnených a pochváliť ich za odvahu 
postaviť sa na kurt, niektorí mali súťažnú 
premiéru a na kurt nastúpili po prvýkrát. Celým 
slnečným dňom sa niesla rodinná atmosféra. 
Silný kolektív mladých tenistov vnímame ako 
veľké pozitívum a sme naň v TK Tajch hrdí.

Nadchádzajúcu sezónu nás čaká prirodzený 
prechod hráčov do vyšších kategórií. Pevne 
veríme, že našim zverencom sa bude dariť 
aj naďalej a že ich výkony sa budú neustále 
zlepšovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu tenisovú 
jar, kde nás opäť čaká úvod sezóny nabitý 
zápasmi družstiev, a koncom leta by sme sa 
mali opäť objaviť v turnajovom kalendári STZ, a 
to konkrétne na turnaji triedy C starších žiakov/
žiačok a turnaji triedy D juniorov/junioriek.

Na záver treba poďakovať trénerom za 
trpezlivosť, za ich odborný, empatický a 
individuálny prístup, a samozrejme, za 
nespočetné množstvo hodín, ktoré strávili 
s našimi mladými tenistami na kurte – 
Michalovi Uhreckému, Adamovi Nogovi, 
Marekovi Lenčovi, Peťovi Kováčovi a Timei 
Plachyovej. Samozrejme, veľká vďaka patrí aj 
našim hlavným sponzorom – RODIČOM – a 
generálnym sponzorom: TK Tajch Nová Baňa 
– mesto Nová Baňa, BITUNOVA, BM Krovstav, 
Knauf Insulation, Industry Vision Progress, 
Elmont NB.

text a foto: Mgr. Janka Žemberyová,
Mgr. Martin Štrba,

TK Tajch Nová Baňa
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ŠPORT
Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha 

Michalovského 2021

Združenie športových rybárov Nová Baňa 
s finančnou podporou mesta Nová 
Baňa a MOSRZ Nová Baňa usporiadalo 

dňa 10. 10. 2021 na VN Tajch už 12. ročník 
rybárskych pretekov v kategórii LRU – plávaná 
pod názvom Memoriál Rudolfa Lisičana a 
Imricha Michalovského.

Na perfektne pripravenej, ale zároveň 
technicky mimoriadne náročnej trati sa stretlo 
15 dvojčlenných družstiev, aby si pripomenuli 
pamiatku dvoch pretekárov pôsobiacich v 
našom meste, ktorých prínos do tohto športu bol 

veľmi významný aj v celoslovenskom meradle.
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo Guru 

team, na 2. mieste družstvo Trenčín a na 3. 
mieste družstvo z Novej Bane.

Chceli by sme touto cestou poďakovať mestu 
Nová Baňa za finančnú podporu pri organizácii 
pretekov a zároveň dúfame v úspešnú 
spoluprácu aj v nasledujúcich ročníkoch.

text a foto: Matej Buška,
Združenie športových rybárov Nová Baňa

Karatisti opäť úspešní

Ema Kasanová 
2. miesto: kata ženy 
3. miesto: kobudo ženy

Sabina Kruľáková
2. miesto: kumite 

kadetky
Viktória Forgáčová

3. miesto: kumite 
kadetky 
Kruľáková, Forgáčová, 
Kadlečíková

3. miesto: kumite team 
kadetky
Smolka, Chmura, Lenart

1. miesto: kumite team 
kadeti
Valentík, Hačko, Roth, 
Chudý

3. miesto: kumite team 
muži

Výsledky týchto pretekárov 
sú o to cennejšie, že príprava 
a tréningový proces boli 
limitované a prebiehali 
prevažne v individuálnej 
rovine. Chceme sa veľmi 
pekne poďakovať všetkým, 
ktorí nás podporovali, 
rodičom, sponzorom a 
priateľom. Veľké poďakovanie 
patrí aj mestu Nová Baňa 
za finančnú podporu a 
vytvorenie podmienok na 
prípravu, vďaka čomu sa nám 
dlhodobo darí dosahovať 
vynikajúce výsledky. 

Ďakujeme.
text a foto: Ján Šály, 

predseda
ŠK KARATE Nová Baňa

SLOVAKIA
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Výlet za históriou

Občianske združenie pri 
CVČ – CENTRÁČIK 
s finančnou podporou 

mesta Nová Baňa zorganizovalo 
v sobotu 16. októbra 2021 ďalší 

prekrásny výlet za históriou. Tentokrát sme 
sa zamerali na ďalšie hrady v Trenčianskom 
kraji, a to hrady Beckov a Čachtice. Hrady sú 
zaujímavé nielen svojou historickou hodnotou, 
ale i krásnymi výhľadmi. Hrad Beckov je jednou 
z najkrajších národných kultúrnych pamiatok 

Slovenska, ktorá sa majestátne týči na 60 
metrov vysokom strmom brale. Bol hradom 
kráľov, mocných veľmožov a rytierov, hradom, 
ktorý odolal Tatárom aj Turkom. Jeho minulosť 
je opradená povesťami, ktoré umocňujú jeho 
dnešný romantický ráz.                         

Krásnou, asi dvojkilometrovou cestou sme 
sa presunuli na hrad Čachtice. Jeho zrúcaniny 
sa nachádzajú na skalnatom vrchu pri obci 
Čachtice. Hrad smutne preslávila „krvavá 
grófka“ Alžbeta Báthoryová, ktorá tu žila 

na prelome 16. a 17. storočia. Údajne dala 
zavraždiť až 600 mladých dievčat, aby sa mohla 
kúpať v ich krvi, a tak navždy zostať mladá a 
krásna. Hrad nás zaujal i inými špecifikami. Sú 
nimi najmä samotný vzhľad a jeho umiestnenie 
v priestore vrchov, čo ho robí veľmi zaujímavým 
a zároveň atraktívnym cieľom výletu.

Ďakujeme mestu Nová Baňa za finančnú 
podporu, vďaka ktorej sme mohli cestovať už 
po ôsmykrát a spoznávať našu krásnu a bohatú 
históriu.

text a foto: CVČ Nová Baňa

Šachový klub Slovan Nová Baňa otvoril 
svoje účinkovanie v sezóne 2021/2022 
opäť s dvoma družstvami – s A družstvom 

už dlhodobo v 3. lige, s B družstvom piatykrát v 4. 
lige Banskobystrického kraja. 

Úvod sezóny je aj príležitosť zhodnotiť 
predchádzajúci ročník a podľa výsledkov 
si stanoviť ciele do toho nového. Bohužiaľ, 
koronavírus neobišiel ani šachové súťaže a 
v minulej sezóne 2020/2021 boli po odohratí 
dvoch kôl 3. a jedného kola 4. ligy v súlade s 
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 
všetky súťaže od 15. 10. 2020 pozastavené. 
Vzhľadom na to, že sa situácia výrazne 
nezlepšila ani začiatkom roka 2021 a zostávalo 
odohrať ešte veľa zápasov, v apríli 2021 boli 
krajským šachovým zväzom súťaže definitívne 
zrušené a odohrané zápasy anulované. 

Posledným dokončeným ročníkom je tak ročník 
2019/2020, keď síce z dôvodu koronavírusu boli 
súťaže tiež prerušené od začiatku marca do 
polovice júna 2020, ale zostávajúce tri kolá 3. a 
jedno kolo 4. ligy sa dohrali v rýchlom tempe, a 
tým bola zachovaná regulárnosť súťaží. 

A družstvo v ročníku 2019/2020 obsadilo 
5. miesto z 12 účastníkov, čo bol úspech a 
dobré výkony pomohli s prehľadom splniť cieľ 
zachrániť účasť v 3. lige do ďalšieho obdobia. 
Táto úloha zostáva aj v sezóne 2021/2022, hoci 
úvod sezóny nevyšiel celkom priaznivo po tesnej 
prehre 3,5 : 4,5 v domácom zápase s družstvom 
Teatro Detva. Hrá sa so zníženým počtom 
účastníkov z 12 na 10 obvyklým systémom 
každý s každým, za družstvo nastupuje osem 
hráčov, posledný v tabuľke vypadáva do 4. 
ligy. Podľa počtu zostupujúcich z 2. ligy môže 
zostúpiť aj predposledné družstvo. Zachovanie 

3. ligy aj do ďalších sezón je pre klub hlavným 
cieľom a výzvou. 

Založenie B družstva pred šiestimi rokmi malo 
za cieľ najmä dať priestor mladým hráčom so 
záujmom o šach, pričom ich počet priebežne 
rastie aj vďaka spolupráci s miestnymi 
základnými školami a činnosti šachového 
krúžku v centre voľného času. Popri nich hrajú 
viacerí staronoví členovia, ale aj noví hráči 
bez rozdielu veku vrátane dôchodcov, ktorí 
prejavili záujem. Každý má možnosť zahrať si 
v kvalitnej súťaži. Hoci v B družstve je prioritou 

dať príležitosť všetkým hráčom a výsledky 
nie sú až také dôležité, určite v poslednej 
dohranej sezóne 4. ligy potešilo 4. miesto z 
10 účastníkov. V tejto súťaži rovnako ako v 3. 
lige hrajú osemčlenné družstvá, spolu je 10 
účastníkov z celého Banskobystrického kraja. 
Víťaz postupuje do 3. ligy, nezostupuje nikto, čo 
dáva príležitosť zapojiť nových, najmä mladých 
hráčov bez rizika zostupu do nižšej súťaže. 
Vstup do súťaže napriek dobrému a bojovnému 
výkonu nebol úspešný, novobanské B družstvo 
prehralo so silnou Rimavskou Sobotou 3 : 5.

Šachový oddiel má v oboch družstvách 
20 členov, 12 hráčov zo súpisky A družstva 

môže zároveň hrať aj za B družstvo, aby 
mohli odovzdávať skúsenosti novým hráčom. 
Výhodou oboch družstiev je dlhodobo veľmi 
dobrá dochádzka na zápasy, vyrovnané a 
bojovné výkony, čo je prísľubom do budúcnosti. 
Popri súťažných cieľoch chce klub pokračovať v 
propagácii šachu medzi mládežou a postupne 
omladzovať obe družstvá. Všetci záujemcovia 
o šach, od talentov z radov detí a mládeže až 
po dôchodcov so záujmom o nové aktivity, na 
ktoré doteraz nemali čas, sú v šachovom klube 
vítaní. Dlhodobá súťaž v jednotlivých ligách ani 
individuálne turnaje nie sú pre hráčov nijako 
vekovo obmedzené s výnimkou špeciálnych 
školských a mládežníckych podujatí. 

Práca s mládežou a príležitosť pre talenty 
hrať v kvalitnej súťaži sa klubu vypláca, dvaja 
odchovanci klubu dnes hrajú vo vyšších 
súťažiach, Martin Solčan 1. i 2. a Martin 
Budinský 2. ligu, stále však ako licenční hráči 
pomáhajú svojimi kvalitnými výkonmi nášmu A 
družstvu v 3. lige. 

Činnosť klubu, ako účasť v súťažiach, tak 
i materiálne vybavenie potrebné na hru, je 
významnou mierou a dlhodobo zabezpečovaná 
s finančnou podporou mesta Nová Baňa. 
Každoročnú dotáciu mesta dopĺňajú viacerí 
miestni sponzori i vlastné príspevky hráčov. 
Výborné podmienky na šachový krúžok, tréningy 
i súťažné zápasy máme v priestoroch Centra 
voľného času v Novej Bani. Vďaka tejto podpore 
zo strany mesta môžeme rozvíjať šachové 
aktivity a reprezentovať mesto v dlhodobých 
súťažiach a individuálnych turnajoch.

Ing. Jaroslav Hellebrandt,
predseda šachového klubu

foto: pixabay
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Pohronské múzeum vás srdečne pozýva na aktuálne výstavy

Merkur – výstava známej 
českej stavebnice so 
100-ročnou históriou, 

ktorá bola českým fenoménom známym nielen 
u nás, ale na celom svete. Jej nadčasovosť 
podčiarkuje fakt, že sa na trhu s hračkami aj 
dnes teší veľkej popularite. Základ stavebnice 
tvoria farebné kovové pliešky rôznych rozmerov 
s dierami. Do nich zapadajú skrutky a matice, 
pomocou ktorých sa z Merkuru dá postaviť 
naozaj čokoľvek. Vystavené exponáty na našej 
výstave pochádzajú zo súkromnej zbierky 
Jiřího Mládka, zberateľa a historika kovových 
stavebníc z Českej republiky. Jeho jedinečná 
zbierka je najväčšia svojho druhu na svete a 

okrem legendárnej stavebnice dokumentuje 
aj históriu výroby kovových stavebníc na 
území Čiech. Medzi exponátmi vystavenými v 
našom Pohronskom múzeu nájdete množstvo 
dopravných strojov a zariadení, mostové 
žeriavy, fiktívnu vzducholoď z verneoviek, 
rôznorodé automobily, funkčný kolotoč, stanicu 
s pohyblivými vláčikmi, „čočkostroj“ a mnohé 
ďalšie. Výstava potrvá do 31. 1. 2021.

Pestré všeličo je výstava autorských obrazov 
Mgr. Dagmar Gregušovej. Autorka sa narodila 
v Novej Bani, kde momentálne žije aj pracuje. 
Časť života strávila v Londýne, kde mala svoj 
malý ateliér. Londýn patrí medzi očarujúce 
veľkomestá, kde sa stretávajú rozličné kultúry, 

ktoré so sebou prinášajú veľkolepý inšpiratívny 
a ideový potenciál na výtvarné umenie a tvorbu. 
A práve tu začala maľovať a tu vznikli jej prvé 
obrazy. Začala tvoriť pod pseudonymom D. 
G. Brezina, priezvisko si požičala od svojho 
starého otca Petra Brezinu. Jej tvorba nie je 
len maľba na plátno, ale využíva rôzne štýly 
a moderné techniky ako 3D maľba, maľba so 
špachtľou a ďalšie. Autorka verí, že výstava 
poteší všetkých návštevníkov Pohronského 
múzea, či už domácich, alebo návštevníkov 
mesta. Výstava potrvá do 28. 11. 2021.

text a foto: Mgr. Jana Potocká
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Magická zima

Zimné obdobie so sebou 
prináša kratšie dni a 
dlhšie noci. Kedysi ľudia 

nepoznali zákonitosti prírody a túto skutočnosť 
si vysvetľovali po svojom. Verili, že za všetko 
môžu nadprirodzené sily, ktoré do dní vnášajú 
temnotu. Mali pocit, že zlo víťazí nad dobrom, 
tma nad svetlom. Takáto myšlienka vyvolávala 
v našich predkoch strach, obavy a úzkosti. 
Najhorším obdobím boli tzv. stridžie dni, ktoré 
začínali na Katarínu a končili na Vianoce. 
Názov sa vyvinul z predstavy, že sa v tomto 
období činnosť stríg a zlých síl obzvlášť 
umocnila. Ľudia sa obávali nielen o svoje 
rodiny, ale aj o dobytok, napr. kravy, ktorým 
vraj bosorky odoberali mlieko. Existovala 
predstava, že strigy dokážu nadobudnúť 
podobu mačky, aby sa tak nebadane zakradli 
do stajní k dobytku, či pretiahnuť sa dnu cez 
kľúčovú dierku alebo iné škáry medzi dverami 
či oknami. Preto v záujme ochrany gazdovia 
potierali takéto miesta cesnakom alebo 
svätenou vodou a takto ich označovali znakom 
kríža, prípadne na prechodoch kreslili kruh.

Magické, rituálne úkony a rôzne čary 
sa praktizovali hlavne na Katarínu (25. 
november), Ondreja (30. november), Barboru 
(4. december), Mikuláša (6. december), Luciu 
(13. december) a Tomáša (21. december). Na 
Katarínu mali ženy zákaz chodiť na návštevy. 
Ak v tento deň do domu vstúpila prvá žena, po 
celý rok by sa v ňom rozbíjal hlinený riad. Aby 
sa predišlo takýmto nežiaducim následkom, 
hneď zrána chodili po dedine chlapci od domu 
k domu a vinšovali: Katreny, Katreny, aby sa 
vám hrnky nebili a kury dobre niesli. Okrem 
toho však mali chlapci aj inú povinnosť. Od 
gazdiniek zbierali obilie či múku na vianočné 
oblátky, ktoré pre celú dedinu piekol rechtor – 
učiteľ. Na Katarínu ženy nepriadli a ani nešili, 
pretože sa verilo, že by im potom pri práci v lete 
zahnisali prsty. V tento deň sa tiež uplatňovala 
ľúbostná mágia. Každá mladá žena má vraj 
dané, či sa vydá a za koho, a preto sa zdalo 
ako najlepšie zistiť to dopredu rôznymi úkonmi. 
Rozšírené bolo sadenie čerešňovej vetvičky 
do kvetináča. Dievčatá halúzku každý deň 
zalievali vodou, ktorú nabrali do úst z potoka. 
Ak vetvička do Vianoc rozkvitla, dotyčná 
sa mala do roka vydať. Iným zvykom bolo 
pichať ihlu do vŕby. Tá, ktorej ihla sa zapichla 
na prvýkrát, mala sobáš istý. Ak sa však ihla 
zlomila, znamenalo to, že dievčina ostane 
„na ocot“. V niektorých oblastiach Slovenska 
mladé ženy spoločne varili halušky, do ktorých 
vkladali lístočky s menami chlapcov. Meno na 
lístku, ktorý vyplával v hrnci ako prvý, bolo 
menom nastávajúceho ženícha. Praktizovalo 
sa aj sypanie pilín od domu dievčiny k domu 
mládenca. Takáto cestička mala zaručiť to, 
že mládenec nebude chodiť za inou. Ak na 
Katarínu stojí hus na blate, na Vianoce bude 
stáť na ľade a opačne. Táto pranostika kedysi 
platila skôr pre južnejšie oblasti Slovenska, 
pretože v tých severnejších prichádzala zima 
skôr; tam sa uplatňovala viac pranostika s 
Martinom na bielom koni.

Svätý Ondrej je pokladaný za patróna 
neviest, a preto sa s týmto dňom spájalo 

najviac ľúbostných veštení. Okrem 
spomínaného varenia halušiek dievky napr. 
triasli ploty a pritom odriekali: Trasiem, trasiem 
les. Kde šteká pes, tam je môj osúdenec dnes. 
Z ktorej strany bolo počuť zabrechať psa, 
odtiaľ mal pochádzať ženích. Veľkú obľubu si 
získalo liatie olova. Cez ucho veľkého kľúča 
sa roztavené olovo vlialo do studenej vody. 
Podľa tvaru stuhnutého kovu sa určovalo 
zamestnanie budúceho ženícha. S trochou 
fantázie sa kov ihneď ponášal na nejaký 
pracovný nástroj, ktorý symbolizoval remeslo 
– povolanie, napr. tvar kladiva a nákovy by 
znamenal kováča. V tento deň sa tiež „sialo 
konope“. V niektorých regiónoch ho dievčatá 
siali do hnoja či hádzali do oblokov svojich 
vyvolených, prípadne sadili pod okná. Potom 
už čakali len na to, či zrno vyklíči. Ak sa tak 
stalo, dievča malo nádej na vydaj. Ďalším 
zvykom bolo vyhadzovanie sukieň na strechu. 
Na koľkýkrát sa zachytila, za toľko rokov sa 
mala konať svadba. Z ľadových striech sa 
však sukňa mnohokrát zošmykla dole, alebo 
naopak, zostala pevne zachytená a vtedy 
dievča rýchlo hľadalo vhodnú žrď, ktorou by 
sukňu zvesilo.

Deň Lucie bol najvýznamnejším zo stridžích 
dní. Bol považovaný za najkratší deň roka, 
a preto sa k nemu viazalo najviac magicko-
ochranných úkonov. Ľudia sa chránili pred 
zlými silami jedením cesnaku, dokonca ho 
dávali aj kravám. Niekde bolo zaužívané vešať 
nad dvere cibuľu, ktorá má vraj deväť koží a 
cez tie striga zaručene neprejde. Mládenci 
každý deň od Lucie do Vianoc zatĺkali klince 
do dreva. Na Štedrý deň sa vraj pri klincoch 
zišli bosorky a ak nebodaj nejaký klinec 
vytiahli, pre mládenca to predstavovalo zlú 
veštbu. Najrozšírenejšie boli v tento deň tzv. 
pochôdzky Luciek. Ženy sa obliekali do bieleho 
odevu, na hlavu si dávali šatku a pomúčili si 
tvár. V ruke držali husie krídlo, ktorým ometali 
pavučiny alebo steny, čím symbolicky vyháňali 
zlo z domu. Počas toho nič nehovorili, mlčali. 
Na Luciu a tiež Barboru sa z rôznych dôvodov 
nepriadlo. Táto činnosť však bola typická pre 
zimné obdobie a ženy sa schádzali na priadky 
obvykle v jednom dome, samozrejme, po 
súhlase gazdinej. V zime okrem pradenia ženy 
tkali, šili alebo párali perie. Muži sa venovali 
oprave pracovného náradia, chystali palivové 
drevo alebo stružlikali z dreva užitočné veci 
do domácnosti. Tieto a mnohé iné činnosti, 
ktoré sa vykonávali za prítomnosti viacerých 
účastníkov, poskytovali možnosť vzájomne sa 
stretnúť, porozprávať a rozveseliť v období, 
ktorého sa ľudia kedysi tak obávali.

V súčasnosti spomínané ľudové zvyklosti 
prežívajú vďaka folklórnym skupinám, ktoré ich 
realizujú na svojich vystúpeniach ako prejav 
úcty k tradíciám našim predkov. V niektorých 
domácnostiach sa dodnes zachováva zvyk 
s púčkovaním čerešňových vetvičiek, ktoré 
zdobia príbytky vo sviatočnom období.

Mgr. Alžbeta Kráľová,
Pohronské múzeum Nová Baňa
ilustrácie: Mgr. Alžbeta Kráľová

Slnko a Mesiac

Kolovrátok 2

Kolovrátok 1



Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Región GRON na zimnú sezónu pripravuje 
ZIMNÚ TURISTICKÚ VÝZVU. Výzva 

bude prebiehať v mesiacoch november až marec. 
Jej cieľom je, aby sa ľudia aj počas zimy vybrali na 
zaujímavé turistické miesta v regióne a zároveň 

spoznali aj menej známe turistické trasy. Každý, kto sa do výzvy zapojí a splní 
podmienky, bude zaradený do zlosovania o pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice. 

Zimná turistická výzva Regiónu GRON bude obsahovať desať rôznych 
turistických cieľov, ktoré sa budú zverejňovať v dvojtýždňových intervaloch. 
Výzvu odštartuje spoločný výstup na rozhľadňu Háj, ktorý sa uskutoční v 
stredu 17. 11. 2021. Nasledovať budú ďalšie lokality a výzva bude ukončená 
záverečným spoločným výstupom na vrch Vtáčnik v budúcom roku v marci. 

Medzi výzvami budú turistické lokality ako Markov vrch či zaniknuté hrady 
Breznica, Rudno a Teplica. K ďalším cieľom, ktoré sú naplánované v okolí Novej 
Bane, patria vrchy Vojšín, Veľký Inovec a Hulín. Do prvej a poslednej výzvy sa 
bude možné zapojiť počas spoločného výstupu alebo individuálne v čase, ktorý 
bude daný. Ostatné turistické trasy si záujemcovia môžu prejsť individuálne, ako 
komu bude vyhovovať. 

Po skončení každej výzvy sa uskutoční žrebovanie o menšie výhry pre tých, 
ktorí sa do nej zapoja. Všetci, ktorí sa zapoja do ktorejkoľvek výzvy, budú zaradení 
do záverečného zlosovania o pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice. Podmienkou na 
zaradenie do zlosovania, a teda zapojenia sa do zimnej turistickej výzvy Regiónu 
GRON je absolvovať aspoň jednu trasu, spraviť si fotografiu s nálepkou Región 
GRON na danom mieste a zverejniť ju na sociálnych sieťach pod príspevkom 
konkrétnej výzvy alebo zaslať fotografiu e-mailom na adresu info@regiongron.sk.
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 ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

ZIMNÁ TURISTICKÁ VÝZVA REGIÓNU GRON

Každý účastník výzvy bude odmenený odznakom, brožúrkou 
turistických trás a mapou regiónu. Odmeny sa budú rozdávať 
na prvom a poslednom výstupe. Medzitým si ich bude možné 
vyzdvihnúť v kancelárii Regiónu GRON v Novej Bani po dohode 
alebo budú zaslané poštou. 

Informácie k jednotlivým výzvam budeme priebežne uverejňovať 
na našich profiloch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a 
našej webovej stránke www.regiongron.sk.

Tešíme sa na vás na úvodnom výstupe na rozhľadňu Háj, ktorý 
sa uskutoční v stredu 17. 11. 2021. Stretneme sa na parkovisku 
Kohútovo o 10:00 hod. Túra bude končiť na Zvoničke, kde bude 
možné sa občerstviť. Spoločný výstup sa bude konať v režime OTP 
a na vlastnú zodpovednosť.

Mgr. Gabriela Matlovičová
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DÁVAME DO POZORNOSTI
Vykurovacia sezóna sa začala

Nezanedbajte stav svojho vykurovacieho telesa a komína!

Krajské riaditeľstvo   

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112 

Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 

www.minv.sk/?KR_HaZZ_BB 

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Ko-
míny sa čistia v termínoch uvedených  vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z.   

v § 20 nasledovne: 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW  

1.  spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6  mesiacov 

2.  spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12  mesiacov 

3.  spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace 

            

 
 

NEZABUDNITE ! 
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to  

nezvládnete   sami, zavolajte odborníka - kominára   
 

Príchod jesene je v našom zemepisnom 
pásme spojený s príchodom 
chladného počasia, čím sa v mnohých 

domácnostiach začína vykurovacia sezóna. 
Priebeh vykurovacej sezóny znamená aj 
vyšší výskyt požiarov, a to najmä v rodinných 
domoch vo vlastníctve fyzických osôb. Hlavným 
dôvodom je zanedbanie celkového stavu 
vykurovacích telies a komínov, ich kontroly a 
údržby. Nepodceňujte stav svojho komína a 
spotrebiča, pretože nikto nechce znášať škody 
spôsobené požiarom na vlastnom majetku, 
ktorým sa navyše dalo predísť. 

Uvádzame informácie o štatistike požiarovosti 
v rámci Banskobystrického kraja a okresov 
Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská 
Štiavnica. V kalendárnom roku 2020 vzniklo 
na území Banskobystrického kraja celkovo 92 
požiarov so škodou 8 080 eur, ktoré vznikli vo 
vykurovacej sezóne a boli spôsobené hlavne 
vyhorením sadzí v komíne. V okresoch Žiar 
nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica 
bolo  počas vykurovacej sezóny 2020/2021, t. j. 
od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021, zaznamenaných 
spolu 24 požiarov. Tieto požiare sa priamo 
týkali nedostatkov vo vykurovacích telesách, 
dymovodoch a komínoch. Celková škoda bola 
81 550 eur, pričom najvyššie škody boli v okrese 
Banská Štiavnica.

 Pri prevádzke  palivových spotrebičov a 
používaní komínov a dymovodov je potrebné 
dodržiavať ustanovenia  všeobecne záväzného  
právneho  predpisu – vyhlášky  MV SR č. 
401/2007 Z. z. o technických podmienkach a 
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť 
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového 
spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a 
zariadenia ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o 
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Pred začiatkom zimného vykurovacieho 
obdobia by sme chceli občanov upozorniť na 
hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri 
prevádzke vykurovacích spotrebičov:

• zabezpečiť inštaláciu palivových spotrebičov 
spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii 
k spotrebiču (v ich okolí umiestniť nehorľavú 
podlahu alebo podložky...),

• dodržiavať bezpečné vzdialenosti od 
vykurovacích telies a dymovodov podľa pokynov 
výrobcu (pre tuhé palivá je to min. 80 cm alebo 
vzdialenosť určená výrobcom),

• zabezpečiť odborné pripojenie spotrebiča ku 
komínu (môže to vykonať len  kominár alebo 
revízny technik komínov),

• zabezpečiť vysýpanie popola z vykurovacích 
telies zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných 
nádob,

• zabezpečiť neprekurovanie vykurovacích 
telies,

• spotrebiče umiestňovať na nehorľavú 
podlahu. Presah nehorľavej podlahy alebo 
podložky musí  byť minimálne 300 mm pred 
spotrebičom a 100 mm po bokoch spotrebiča na 
tuhé palivo,

• v blízkosti vykurovacích telies neskladovať 
horľavé materiály,

• nepoužívať  na rozkurovanie horľavé 
kvapaliny, najmä benzín, petrolej alebo 
denaturovaný lieh,

• udržiavať poriadok na povalách v blízkosti 
komínov a v pivniciach,

• zabezpečiť používanie vykurovacích telies 
len v dobrom technickom stave, 

• zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie 
komína osobou odborne spôsobilou na tieto 
úkony!

Fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 
písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov „...
zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu 
komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie 
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou 
(kominár)...“  a písm. i)  tohto zákona „...
dodržiavať technické podmienky a požiadavky 
na protipožiarnu bezpečnosť  pri inštalácii 
a prevádzkovaní palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení 
ústredného vykurovania a pri výstavbe a 
používaní komínov a dymovodov...“ Osoby, 
ktoré takto nekonajú, sa dopúšťajú priestupku 
na úseku ochrany pred požiarmi!

Čistenie a kontrola komína
Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečujú 

v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje 
vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických 
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní 
palivového spotrebiča, elektrotepelného 
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania 
a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu 
a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol 
podľa výkonu jednotlivých typov spotrebičov, a 
to: 

• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče 
s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

- 4 mesiace – spotrebiče  na tuhé alebo 
kvapalné palivá,

- 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a 
ak ide o komín bez vložky,

- 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a 
ak ide o komín s vložkou,

• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče 
s celkovým tepelným výkonom 

nad 50 kW, raz za:
- 2 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo 

kvapalné palivá,
- 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá,
- v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.
Na vykonávanie prác spojených s čistením, 

kontrolou a preskúšaním komína musí mať 
ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, 
prístroje a zariadenia. Nedostatky zistené pri 
čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa 
uvedú v potvrdení alebo zápise do denníka 
čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky z 
pohľadu protipožiarnej bezpečnosti závažného 
charakteru, komín alebo dymovod sa až do 
odstránenia nedostatku nemôže používať. 
Odborné preskúšanie komína pred pripojením 
spotrebiča na komín musí vykonať len odborne 
spôsobilá osoba. Potvrdenie o vykonaní čistenia 
a kontroly vydáva ten, kto čistenie a kontrolu 
vykonal, pri preskúšaní komína a dymovodu ho 
vydáva tiež len odborne spôsobilá osoba. 

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie 
komínov, ktoré sa môže vykonávať iba vo 
výnimočných prípadoch, ak nemožno odstrániť 
usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny 
môže vypaľovať iba osoba, ktorá má odbornú 
spôsobilosť, s pomocou najmenej jednej ďalšej 
osoby. Vypaľovanie komína sa musí oznámiť 
obci!

Vážení spoluobčania, dúfame, že naše dobre 
mienené rady budú dobrým základom dôkladnej 
prípravy na nastávajúce vykurovacie obdobie a 
že prežijete pokojné zimné obdobie bez požiarov 
v  teple svojich domovov.

pplk. Ing. Slavomír Búci,
vedúci oddelenia požiarnej prevencie
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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

Priestory kultúrneho domu 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

POHOTOVOSTNÉ
LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

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

4. 12. 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. 12. 2021
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

9:00 - 12:00

11. 12. 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. 12. 2021
Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3, 
Hronský Beňadik 

9:00 - 12:00

18. 12. 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

19. 12. 2021 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4,  Nová 
Baňa. tel. 0901 961 096 9:00 - 12:00

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

25. 12. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 – 12:00

26. 12. 2021 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4,  Nová 
Baňa. tel. 0901 961 096 9:00 - 12:00

v okrese Žarnovica v mesiacoch NOVEMBER a DECEMBER 2021

inzercia č. 1/12
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Nájdi svoju strednú školu,
študuj a pripravuj sa spolu s nami nielen 

na úspešnú maturitu, ale aj na svoje ďalšie 
štúdium, spoznaj nových priateľov,

rozvíjaj sa a objav samého seba. 
Zaži nové zážitky! Zaži GFŠ a objavuj ho počas celého 

školského roka spolu s nami na
http://www.gfsnbana.edupage.org

či na sociálnych sieťach!

Veríme, že čoskoro aj osobnou návštevou v našej škole!

STAŇ sa jedným z nás! 
 Tel.: 0905 942 616




