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Mikuláš predsa prišiel

Šiesty december je deň, keď si 
každoročne spomíname na jedného 
z najobľúbenejších svätcov, Mikuláša. 

Deti si kladú do okna vyčistené čižmičky, aby 
v nich ráno našli samé dobroty. Sv. Mikuláš 
je postava opradená viacerými legendami. 
Narodil sa bohatým rodičom v polovici 3. 
storočia v maloázijskom prístavnom meste 
Patara. Traduje sa jeho najznámejší skutok, 
keď zachránil tri dcéry otca, ktorý prišiel o úplne 
všetky peniaze. Mikuláš sa im rozhodol pomôcť 
tým, že im v noci dal na okno mešec peňazí. 
Na druhú noc sa im opäť na okne objavil 
mešec plný peňazí. Muž sa chcel neznámemu 
dobrodincovi poďakovať, a tak si na neho tretiu 
noc počkal. Mikuláš ho ale poprosil, aby jeho 
skutok nikomu neprezradil. Hovorí sa tiež, že 
často večer po zotmení prechádzal ulicami a 

keď videl chudobnú rodinu s deťmi, dal 
im do okna mince, jedlo alebo hračky. 

Mikuláš ani tento rok neobišiel ani naše 
mesto a doviedol aj svojich pomocníkov, 
anjela i čerta. Podvečer 5. 12. 2021 sa 
prostredníctvom online vysielania deťom 
láskavým slovom prihovoril primátor 
mesta Nová Baňa pán Branislav Jaďuď 
a následne sme pokračovali mikulášsky 
ladenou rozprávkou Popletený Mikuláš. 

Hoci sme mali toto prianie aj minulý rok, 
veríme, že sme túto formu príchodu Mikuláša 
zažili tento rok už naozaj poslednýkrát, lebo 
nič nie je krajšie, ako keď sa detičky stretnú s 
Mikulášom, anjelom a čertom a pošuškajú im 
svoje vianočné želania, zaspievajú pesničku 
alebo prednesú básničku, za čo si od Mikuláša 

vyslúžia malú pozornosť. 
Keďže osobné stretnutie 
s Mikulášom nebolo 
možné, aspoň nechal 
pre malé detičky v 
škôlkach a školách malé 
prekvapenie, ktoré sme 
im odovzdali v pondelok 
doobeda. 

Mesto Nová Baňa, 
oddelenie kultúry, športu 
a mestskej knižnice, 
pripravilo jedno veľké 
prekvapenie nielen 
pre deti, ale aj pre 
dospelých – zakúpilo 
novú vianočnú výzdobu 

do radničného parku. Za pomoc pri jej realizácii 
ďakujeme Mestským lesom spol. s r. o. Nová 
Baňa, Technickým službám mesta Nová Baňa a 
kaviarni Park Café. 

Mgr. Iveta Lukáčová, OKŠ, MsÚ Nová Baňa
foto: Divadlo zo šuflíka; MsÚ Nová Baňa

DOD v režime 
individuálnych návštev
Milí záujemcovia o štúdium v Gymnáziu 

Františka Švantnera v Novej Bani!
V školskom roku 2022/23 otvárame jednu 

triedu s počtom žiakov 30.
Zaži nové zážitky! Zaži GFŠ a objavuj ho 

počas celého školského roka spolu s nami na 
www.gfsnbana.edupage.org a na sociálnych 

sieťach, ale aj osobne!
V prípade záujmu nás kontaktuj

na t. č. 0905 942 616 a dohodni si v mesiaci 
DECEMBER osobnú návštevu školy!

Nájdi svoju strednú školu, študuj a pripravuj sa 
spolu s nami nielen na úspešnú maturitu,

ale aj na svoje ďalšie štúdium!
STAŇ sa jedným z nás!
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Verím, že ho poslanci 
schvália a že tak 
budeme podľa neho 
môcť zabezpečiť rozvoj 
mesta v budúcom roku. 
Čo sa týka finančného 
zdravia, mesto Nová 
Baňa je v uspokojivej 
finančnej kondícii. V zásade nemáme v 
tomto čase žiadne úverové zaťaženie. 
Čerpáme návratnú finančnú výpomoc vo 
výške 167-tisíc eur ešte z roku 2020, ktorá 
sa bude splácať od roku 2024 v štyroch 
splátkach počas obdobia štyroch rokov. 
Ďalšie splátky mestu vznikli pri nákupe 
kukavozu na lízing, ktorý sa platí od 
októbra 2021 a bude sa platiť nasledujúcich 
60 mesiacov. Ako sme už aj v minulosti 
uvádzali, väčšiu časť peňazí na lízingové 
splátky sme získali z úspor za zrušenú 
prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, 
ktorá bola v prevádzke na ulici Železničný 
rad uplynulých 20 rokov. 
V súvislosti s mestským kultúrno-
športovým a voľnočasovým areálom sa 
v roku 2022 bude otvárať úverová linka, 
ktorá bude zabezpečovať financovanie 
tohto veľkého projektu. Čerpanie úveru 
bude pravdepodobne prebiehať v dvoch 
termínoch. Prvá, menšia časť bude určená 
na projektovú dokumentáciu a na inžiniering. 
Druhá, väčšia časť sa bude čerpať v prípade 
schválenia našej žiadosti, ktorú plánujeme 
podať na Fond na podporu športu približne 
v polovici roka 2022. Druhá úverová linka 
bude financovať samotnú výstavbu. Na aké 
dlhé obdobie budú splátky rozdelené, bude 
závisieť od výšky čerpaných finančných 
prostriedkov. My veríme, že mesto zvládne 
aj takúto väčšiu investíciu a že konečne 
zabezpečíme dobré podmienky na rozvoj 
kultúry a športu v našom meste, a to nielen 
pre našich občanov, ale aj pre občanov zo 
širšieho regiónu. 
• Z vodnej nádrže Tajch boli špecializovanou 
spoločnosťou odobraté dve vzorky 
sedimentov, ktoré boli odoslané do 
laboratória v Spišskej Novej Vsi na 
vyšetrenie a stanovenie ekotoxicity. Po 
získaní výsledku budeme pokračovať s 
rekonštrukciou v súvislosti s haváriou 
na výpustnom zariadení „mních“ podľa 
podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia 
Okresného úradu v Žarnovici, odboru 
životného prostredia.
• Cestovný ruch a s ním spojené služby 
naberajú na popularite aj v našom meste, 
a to aj napriek rôznym obmedzeniam. 
Vďaka rekonštrukcii apartmánu nad 
mestskou knižnicou, ktorá nebola finančne 
náročná, sme v tomto roku zaznamenali 
historicky najviac ubytovaných hostí 
najmä cez rezervačný portál Booking.
com. Ubytovanie Hájenka Bukovina je tiež 
vyhľadávaným ubytovacím zariadením aj 
napriek istým limitom. Do budúcna si však 
bude vyžadovať väčšiu investíciu, aby 

• V decembrovom čísle 
Novobanských novín je 
tak ako každý rok viacero 
príspevkov, z ktorých 
sa môžete dozvedieť o 

aktivitách jednotlivých oddelení MsÚ 
počas uplynulého roka a vyhliadkach do 
nového roka. Konkrétne sú to články z oblasti 
eurofondov, sociálnych vecí či odpadového 
hospodárstva. Článok napísalo aj oddelenie 
kultúry, finančné oddelenie a novovzniknuté 
oddelenie kancelárie primátora mesta. Svoje 
aktivity počas roka zosumarizovali aj technické 
služby a v neposlednom rade je v novinách aj 
článok primátora o rozvoji mesta. Na konci 
roka sa aj na tomto mieste treba spoločne 
poďakovať za odvedenú prácu a je dôležité 
nazrieť, čo nás čaká v budúcom roku. 
• Na konci minulého roka sa na MsZ prijalo 
uznesenie o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže na odpredaj pozemku na sídlisku 
Pod sekvojou s cieľom výstavby nového 
bytového domu. Ide o developerský 
projekt, pričom byty v ňom budú určené 
na priamy predaj. Po vydaní územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby došlo 
k podpísaniu zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve s víťazom súťaže, spoločnosťou 
I. K. M. Banská Bystrica. V súčasnej dobe 
sa realizujú činnosti súvisiace s vydaním 
stavebného povolenia. Plánovaný začiatok 
výstavby je v prvom polroku 2022 a 
dokončenie bytového domu je naplánované 
na druhú polovicu roka 2023. Čiastočné 
zdržanie procesu spôsobila potreba nového 
posilňujúceho vrtu vody v lokalite Červené 
zeme, ktorý je už úspešne ukončený. Pozitívne 
dopadla aj čerpacia skúška a v poriadku sú 
aj laboratórne výsledky vody, čo znamená, 
že je vhodná na zásobovanie verejnosti. 
Výdatnosť vrtu a zásoby sú dostatočné, 
čím zabezpečíme posilnenie prívodu vody 
do lokality Hrádza vrátane sídliska Pod 
sekvojou a úseku pozdĺž Starohutského 
potoka. Okrem otázky zásobovania vodou 
sme museli vyriešiť aj posilnenie elektrickej 
siete, čo bude zabezpečené vybudovaním 
novej trafostanice, čo bolo dohodnuté so 
spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. 
s. Túto trafostanicu bude hradiť mesto a po 
vybudovaní bude za dohodnutých podmienok 
odpredaná SSD. Rovnako aj vrt sa realizoval z 
vlastných zdrojov mesta a ten bude odpredaný 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
ktorá ho zverí do správy Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. 
• Čo sa týka infraštruktúry, už od začiatku 
funkčného obdobia, teda od začiatku roka 
2019, sa snažíme, aby sme zabezpečili 
dostatok elektrickej energie pre mesto 
Nová Baňa, konkrétne vybudovaním 
nového vedenia vysokého napätia na 
trase Žarnovica – Nová Baňa. V tejto 
súvislosti chcem občanov informovať, že 
jednotlivé kroky idú podľa plánu a každý 
mesiac sa organizujú online rokovania s 
SSD, strategickými podnikmi mesta Nová 

Baňa, ako je Knauf Insulation či Cortizo 
Slovakia, a zástupcami mesta Nová Baňa. 
Onedlho sa začnú práce na prekládke 
rigolu a pripojovacieho elektrického 
kábla pre spoločnosť Tristone Flowtech 
Slovakia, následne dôjde k odpredaju 
pozemku na vybudovanie trafostanice 
na ulici Železničný rad. Tak isto je už 
naprojektovaná trasa nového vedenia 
vysokého napätia zo Žarnovice cez obce 
Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy až po 
novú trafostanicu. Ukončenie výstavby je 
plánované začiatkom roka 2023. Investície 
na túto stavbu kompletne pokrýva SSD. Po 
vybudovaní nového vedenia vysokého napätia 
budeme mať dostatok elektrickej energie tak 
pre priemysel, ako aj na rozvoj mesta. 
• Územný plán – zmeny a doplnky č. 1 sa 
začal realizovať v roku 2018 a konečne je 
vo finálnej fáze. Jeho prijatie očakávame v 
nasledujúcich týždňoch, pravdepodobne v 
úvode roka 2022. Viac ako ročné zdržanie 
bolo spôsobené potrebou jeho opätovného 
prerokúvania na základe zmeny metodiky, 
ktorú žiadal Okresný úrad v Banskej 
Bystrici, odbor územného plánovania. 
Toto verejné prerokovanie nebolo možné 
zorganizovať podľa našich plánov z dôvodu 
v tom čase druhej vlny pandémie ochorenia 
covid-19. Až pred letom v roku 2021 sme 
získali všetky stanoviská a prerokovali 
všetky pripomienky občanov a organizácií. 
Teraz nám ostáva už iba získanie stanoviska 
k § 25 stavebného zákona od Okresného 
úradu v Banskej Bystrici, ktoré očakávame 
v najbližších týždňoch. Treba uznať, že 
čakanie na aktualizáciu územného plánu, 
konkrétne od roku 2015, bolo veľmi dlhé. Áno, 
čelíme aj tomu, že v dôsledku meškajúceho 
územného plánu je časť stavebníkov v 
priestupkovom konaní. Ide o tých, ktorí začali 
stavať aj napriek tomu, že nebolo možné vydať 
im stavebné povolenie, a tak budú musieť 
znášať sankcie, ktoré im udelí stavebný úrad. 
Práve o tom je v tomto čísle Novobanských 
novín článok od kolegýň zo stavebného úradu. 
• Mnohé akcie plánované v roku 2021 či v 
oblasti kultúry, alebo v oblasti športu museli 
byť zrušené z dôvodu prijatých opatrení 
na zamedzenie šírenia koronavírusu. 
Preto sme boli aj my nútení zrušiť 
Novobanský jarmok a museli sme pristúpiť 
aj k zrušeniu vianočných trhov. Veríme, 
že v budúcom roku bude situácia lepšia a 
uskutočnia sa všetky plánované podujatia. 
Aj koniec roka 2021 a úvod do nového 
roka si pripomenieme iba v online forme 
a prostredníctvom rozhlasu a internetu. 
Bolo by príjemné stretnúť sa pri novoročnom 
prípitku na námestí, no, bohužiaľ, ani toto sa 
nám pravdepodobne nepodarí uskutočniť. 
• Dôležitá na konci každého roka je príprava 
a schválenie rozpočtu mesta. Tak je tomu aj 
tento rok. Rozpočet mesta bol zverejnený 
30. 11. 2021 a mestské zastupiteľstvo bude 
o ňom rokovať na svojom poslednom 
tohtoročnom zasadnutí 15. 12. 2021. 

Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
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sme zabezpečili štandard zodpovedajúci 
dnešnej dobe. Okrem týchto dvoch priestorov 
sa uvažuje aj o zabezpečení ubytovacieho 
apartmánu v kultúrnom dome Štále na 
poschodí, ktorý by mohol slúžiť ako ubytovanie 
pre hostí počas osláv a svadieb, ktoré by sa 
mohli konať v sále KD Štále, samozrejme, 
po zrušení protipandemických opatrení. Do 
budúcnosti je v pláne aj rekonštrukcia, 
resp. novovybudovanie chaty (bývalej 
chaty MsÚ) na Tajchu, ktorá nebude slúžiť 
už len MsÚ, ale bude určená na prenájom 
širokej verejnosti. Ešte tento rok budú 
dokončené jednoduché ferratové trasy pre 
deti a nenáročných športovcov na skalných 
útvaroch v lokalite areálu Zvonička. Ferraty 
by mohli návštevníkov prilákať celoročne, 
pretože lokalita je veľmi dobre dostupná. 
Myslíme si, že by to mohla byť pre turistov a 
obyvateľov mesta zaujímavá športová aktivita. 
• Čo sa týka investičných akcií väčšieho 
rozsahu v roku 2021, po skončení núdzového 
stavu v lete 2021 sa uvoľnili finančné 
prostriedky na začatie prác na budove 
základnej umeleckej školy, konkrétne na 
výmenu strechy a fasády a opravu fasády, 

ale aj na rekonštrukciu fontány a samotného 
radničného parku. Všetky tieto investičné 
akcie budú ukončené v tomto roku. Veríme, 
že sa nám aj takto podarí skrášliť naše mesto 
a potom, ako bude v jarných mesiacoch roka 
2022 do radničného parku inštalovaná zeleň a 
mobiliár, bude toto miesto slúžiť občanom tak, 
ako by miesto pred radnicou malo. 
• Projekt Althandel, o ktorom vás pravidelne 
informujeme, je vo fáze, keď sú v rámci 
IÚS (integrovanej územnej stratégie) v tzv. 
SPR (strategicko-plánovacom regióne) 
vybrané štyri projekty, ktoré budú v rokoch 
2021 – 2027 financované z eurofondov. Ako 
prvý projekt bol vybraný Althandel, model 
Potterovho stroja a vnútorná a vonkajšia 
expozícia baníctva v Novej Bani. Druhým 
vybraným projektom je rekonštrukcia radnice 
v Novej Bani a tretím projekt rekonštrukcie 
miestnych komunikácií v rámci celého 
mikroregiónu. Ako štvrtý projekt bolo 
vybrané vybudovanie gajdošského centra v 
obci Malá Lehota. Celková suma realizácie 
vybraných projektov sa blíži k 3 miliónom 
eur, ktoré budú čerpané počas nasledujúcich 
šiestich rokov. 

• Prvoradé je pre nás zdravie všetkých 
obyvateľov, pričom v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti sa nám po dvoch 
rokoch podarilo získať finančné prostriedky 
na vybudovanie centra integrovanej 
zdravotnej starostlivosti (CIZS) v priestoroch 
bývalej nemocnice. Sme vo fáze pred 
podpisom zmluvy a vo fáze vyhláseného 
verejného obstarávania na zhotoviteľa 
rekonštrukcie. Zmluvné podmienky nás 
zaväzujú tieto priestory zrekonštruovať do 
dvoch rokov od podpisu zmluvy, preto pevne 
veríme, že sa to v uvedenom termíne podarí a 
CIZS bude môcť spoľahlivo slúžiť občanom.
• Infoblok prinášame v mesačníku 
Novobanské noviny pravidelne práve preto, 
aby sme vám poskytli aktuálne informácie. 
Verím, že informácie, ktoré vám prinášame, sú 
pre vás prínosné. Aj takouto formou sa snažíme 
sprostredkovať všetko, čo sa v našom meste 
za isté obdobie udialo, resp. čo sa v najbližšej 
dobe plánuje. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta Nová Baňa

ROZVOJ MESTA v r. 2019, 2020, 2021

Na záver roka je čas na bilancovanie 
spoločne dosiahnutých predsavzatí, 
na poďakovanie za vykonanú prácu, 

ale je to aj čas na nové predsavzatia a plány 
do roka nasledujúceho. Začiatok roka 2021 a 
zatiaľ, žiaľ, aj jeho záver boli a sú významne 
ovplyvnené pandémiou covid-19. Naše 
zámery sa v mnohých oblastiach nepodarilo 
realizovať podľa našich plánov a museli sme sa 
prispôsobiť aktuálnej epidemiologickej situácii 
a aktuálne platným opatreniam. Veríme, že 
sa situácia v krátkej budúcnosti zlepší a my 
budeme schopní naplno sa venovať všetkému, 
čo sme si predsavzali, bez obmedzení a 
negatívnych vplyvov v dôsledku pandémie.

Zodpovedným hospodárením a 
systematickým pravidelným investovaním 
do nášho mesta sme sa aj v uplynulom roku 
snažili skvalitňovať životnú úroveň pre všetky 
kategórie našich obyvateľov. Všetky konkrétne 
akcie, ktoré boli a sú financované z rozpočtu 
mesta, sa nachádzajú v prehľadoch za r. 
2019, 2020 a 2021 na webstránke mesta v 
špeciálnom banneri s názvom rozvoj mesta. 
Na lepšiu predstavu sú jednotlivé investičné 
akcie priradené k oblastiam, s ktorými súvisia. 
Rozvoj mesta | Nová Baňa (novabana.sk)

v r. 2021 boli plánované akcie
spolu za 1 492 346 eur

v r. 2020 boli zrealizované akcie
spolu za 843 815 eur

v r. 2019 boli zrealizované akcie
spolu za 1 037 217 eur

Našou prvoradou snahou bolo generovanie 
dostatočného objemu vlastných finančných 
zdrojov, ktoré prestavujú na rozvoji mesta 
najväčší podiel. Ich použitie je možné lepšie 
plánovať a dá sa s nimi počítať pri trvalom 
rozvoji mesta. Zatiaľ sa nám tento zámer 

darí napĺňať a za r. 2021 aj napriek všetkým 
prekážkam a obmedzeniam preinvestujeme 
zatiaľ najviac finančných prostriedkov – takmer 
1,5 mil. eur. Prostriedky, ktoré patria nám 
všetkým, sa snažíme investovať v čo najväčšej 
možnej miere späť do nášho mesta, aby sme 
tak napĺňali potreby jeho obyvateľov. 

V r. 2021 nás teší vynovenie budovy ZUŠ a 
CVČ, ako aj radničného parku, ktorý svojich 
návštevníkov naplno privíta po inštalácii zelene 
v jarných mesiacoch budúceho roka. Naše 
doterajšie aktivity v súvislosti s rozvojom mesta 
boli od r. 2019 cielene zamerané v prvom rade 
na centrum mesta, no takisto si uvedomujeme 
potrebu revitalizácie sídlisk, napríklad čakáme 
na schválenie projektu z eurofondov na sídlisko 
Vstup. Naše mesto má viacero špecifík, ktoré 
vyplývajú z jeho polohy v členitom teréne a 
rozlohy. Cestná infraštruktúra si vyžaduje 
nemalé investície, pričom za posledných 10 
rokov sme do ciest investovali viac ako 1 mil. 
eur a v r. 2019, 2020 a 2021 to bolo viac ako 
500 tis. eur. Aj do budúcnosti sa budeme snažiť 
generovať financie na nové cesty aspoň v 
objeme. 150 tis. eur ročne. Okrem súvislého 
asfaltovania investujeme v posledných rokoch v 
priemere 50 tis. eur ročne aj do opravy výtlkov, 
ktorých vznik je možné eliminovať celkovými 
opravami čo najväčších úsekov ciest súvislým 
asfaltovaním.

V oblasti školstva sme schopní napĺňať potreby 
všetkých našich detí a mládeže z MŠ, ZŠ, CVČ 
a ZUŠ a vytvárať im vhodné podmienky na 
fungovanie. Tak isto sa staráme o zabezpečenie 
chodu školských jedální pri MŠ a ZŠ.

Mesto z vlastných zdrojov investovalo aj do 
budov v majetku mesta vrátane budov škôl a 
školských zariadení. Za posledných 10 rokov to 
boli investície za takmer 2,5 mil. eur, pričom v r. 
2019, 2020 a 2021 to bolo viac ako 1 mil. eur.

Samostatnou oblasťou je aj technika, ktorú 
mesto používa v technických službách – v 
tejto oblasti sú taktiež požadované nemalé 
investície, ktoré sa snažíme realizovať. V r. 2021 
sme zakúpili nový kukavoz, vďaka ktorému 
budeme schopní zabezpečiť plynulý odvoz 
odpadov priamo na skládku do Bzenice, keďže 
prekládková stanica na ul. Železničný rad, ktorá 
bola v prevádzke 20 rokov, bola zrušená. Za 
odvoz odpadov na túto prekládkovú stanicu 
mesto zberovej spoločnosti zaplatilo takmer 
500 tis. eur, čo bolo jednoznačne značne 
nevýhodné.

V oblasti cestovného ruchu sa budeme 
snažiť o skorú rekonštrukciu VN Tajch, k čomu 
sme zaviazaní právoplatným rozhodnutím OÚ 
Žarnovica v súvislosti s haváriou na výpustnom 
zariadení „mních“, ktoré je nefunkčné už viac 
ako 15 rokov. V rámci nového programového 
obdobia na roky 2021 – 2027 sme zaradili 
do tzv. IÚS (integrovanej územnej stratégie) 
v rámci SPR (strategicko-plánovací región 
okresov ZH, BŠ a ZC) projekt Althandel, ktorý 
bude financovaný z eurofondov v objeme 
takmer 600 tis. eur. Po jeho vybudovaní 
budú verejnosti dostupné autentické základy 
strojovne Potterovho stroja, vybuduje sa model 
Potterovho stroja s vonkajšou aj vnútornou 
expozíciou baníctva v Novej Bani. Celý komplex 
by mal byť pričlenený k Pohronskému múzeu, 
ktoré bude mať na Mariánskej ul. vysunuté 
pracovisko. V tomto projekte nás čaká ešte dlhá 
cesta, no veríme, že na jej konci dosiahneme 
očakávaný výsledok a zanecháme pre 
budúce generácie hodnotný projekt dôstojne 
reprezentujúci našu bohatú banícku históriu. V 
r. 2021 k revitalizovanému areálu na Zvoničke 
pribudnú aj ferratové trasy na skalách priamo 
pod areálom Zvoničky. Spolu s komplexom 
náučných chodníkov, záhradným lesom a 
rozhľadňou Háj budú zaujímavou možnosťou, 
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ako aktívne stráviť čas v krásnej prírode v okolí 
Novej Bane.

Čo sa týka zabezpečenia dostupnosti 
bývania, v r. 2022 sa začne výstavba nového 
bytového domu A1 so 45 bytmi na sídlisku Pod 
sekvojou, ktorý vybuduje súkromný investor, 
spoločnosť I. K. M., a byty budú ponúknuté 
na odpredaj súkromným majiteľom. Dokončí 
sa tak výstavba komplexnej bytovej výstavby 
na sídlisku Pod sekvojou podľa územného 
plánu. V súlade s územným plánom je v 
tejto lokalite možná ešte výstavba rodinných 
domov, resp. dvoj- alebo štvordomov, ktoré by 
mohli byť realizované v časti nadväzujúcej na 
pravoslávny kostolík smerom k bytovému domu 
A6 (pri multifunkčnom ihrisku). Pozemky oproti 
bytovým domom sú prevažne v súkromnom 
vlastníctve, a preto aj tento zámer bude 

závisieť od rozhodnutia majiteľov pozemkov. 
To, aké bude využitie areálu bývalej budovy 
Kord pri reštaurácii Zlatý Bažant na sídlisku 
Vstup, bude závisieť od rozhodnutia poslancov 
v budúcom roku, pričom aj v tejto lokalite nie 
je vylúčený zámer výstavby nových bytov, ktoré 
by mohli byť dostupné aj zo Švantnerovej a 
Cintorínskej ulice.

Prehľad investícií do rozvoja mesta v r. 
2022 je zverejnený na elektronickej úradnej 
tabuli pred plánovaným rokovaním MsZ, na 
ktorom sa bude schvaľovať rozpočet mesta na 
nasledujúci rok – 61a627e7bbe0f472424203.
pdf (novabana.sk). Spolu je v r. 2022 plánované 
investovať z vlastných zdrojov v rozpočte a pri 
jeho zmenách viac ako 1,1 mil. eur.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky 
a naplniť očakávania našich občanov pri 

zachovaní dobrého finančného zdravia mesta, 
čo je možné iba postupnými a systematickými 
krokmi na ceste za spoločne stanovenými 
cieľmi. Finančná kondícia mesta je dlhodobo 
stabilná s perspektívnou východiskovou 
pozíciou na budúci rozvoj, ktorý si naši 
obyvatelia isto zaslúžia. 

Za všetkými projektmi je množstvo odvedenej 
práce všetkých, ktorí sa na nich podieľali, za čo 
im patrí naše poďakovanie. Čaká nás ešte veľa 
úloh a cieľov, ktoré sa budeme spoločnými silami 
snažiť dosiahnuť. Určite je aj čo zlepšovať. 
Naším cieľom je zrealizovať všetko to, čo 
pomôže skvalitniť život v našom meste, a 
to bez ohľadu na veľkosť a popularitu akcie. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
                  primátor mesta

KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA 

Novovzniknuté oddelenie Kancelárie 
primátora mesta má za sebou prvé tri 

mesiace pôsobenia. Na čele oddelenia je 
vedúca kancelárie primátora, ktorá vedie a 
organizuje jeho prácu a zodpovedá za činnosti 
sekretariátu kancelárie primátora, projektovú 
manažérku, informatika a informačné centrum. 
Som rada, že v rámci vianočného čítania vám 
naše oddelenie môžem bližšie predstaviť.

Ing. Lucia Beťková – vedúca oddelenia. V tejto 
pozícii si pri svojej práci za prioritný cieľ kladiem 
zdieľanie informácií občanom včas, pretože 
je pre mňa nesmierne dôležitá komunikácia s 
nimi prostredníctvom webovej stránky, sociálnej 
siete Facebook a Novobanských novín. 
Náplňou mojej práce sú mediálne aktivity, 
získavanie a spracúvanie informácií a 
vysvetlení pre verejnosť, som hovorkyňou 
mesta. Komunikácia s partnerskými 
mestami Mimoň (Česká republika) a 
Nin (Chorvátsko) je v súčasnej dobe na 
formálnej úrovni, no hľadáme aj mesto 
bližšie k nášmu mestu, aby sa spolupráca 
medzi partnerskými mestami mohla 
realizovať častejšie a efektívnejšie, pričom 
pri výbere preferujeme, aby v danej obci 
žila komunita Slovákov. V rámci svojej 
agendy zastrešujem porady všetkých 
oddelení MsÚ, porady primátora mesta a 
pracovné rokovania mestskej rady, pretože 
na správne fungovanie samosprávy 
je dôležité dodržiavanie termínov, 
odovzdávanie informácií naprieč mestským 
úradom a v príspevkových a v rozpočtových 
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

Informatik Bc. Ján Ďurovský, ktorý tiež 
organizačne spadá pod kanceláriu primátora, 
sa zameriava predovšetkým na zabezpečenie 
bežného chodu IT služieb, hardvérového a 
softvérového vybavenia MsÚ, ako aj organizácií 
zriadených mestom. Dohliada aj na platnosť 
rôznych licencií, kybernetickú bezpečnosť a 
dodržiavanie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Koncom roka 2021 sa spustila 
nová webstránka mesta, ktorej je hlavným 
tvorcom a ktorá si vyžadovala niekoľkomesačnú 
prípravnú fázu a jej chod a úpravy si naďalej 
vyžadujú veľa času a energie.

Ďalšou členkou tímu kancelárie primátora je 
PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka. 
Zastrešuje monitorovanie informačných 
zdrojov, tzv. výzvy na projekty, eurofondy, 
granty, ako aj koordináciu a metodickú činnosť 
v rámci využívania finančných prostriedkov z 
mimorozpočtových zdrojov a zo štrukturálnych 
nástrojov EÚ. Pripravuje, spoluorganizuje a 
kontroluje priebeh predprojektovej, projektovej 
a implementačnej fázy projektov, taktiež 
vypracovanie a vyúčtovanie nenávratných 
finančných prostriedkov i grantov. Zabezpečuje 
ich úplnosť, správnosť a predkladanie 
príslušným orgánom. Dohliada aj na časový 
priebeh projektov dohodnutý v zmluvách 

o poskytnutí finančných prostriedkov a 
zabezpečenie publicity a informovanosti 
verejnosti v súvislosti s využívaním eurofondov. 
Projektová manažérka je kontaktná osoba 
medzi mestom a príslušnými riadiacimi, 
sprostredkovateľskými, príp. kompetentnými 
orgánmi iného donora. V súčasnosti zastrešuje 
chod sekretariátu kancelárie primátora. 

Veronika Volfová zastrešuje činnosť 
Informačného centra mesta Nová Baňa, 
ktoré je tiež súčasťou oddelenia. Informačné 
centrum poskytuje všeobecné informácie 
o regióne, kontakty na firmy a inštitúcie 
pôsobiace na území mesta i v okolí, informácie 
o možnostiach turistiky a športu, o ubytovacích 
a stravovacích zariadeniach či o príchodoch 
a odchodoch autobusov a vlakov na celom 

území Slovenska. Taktiež poskytuje platené 
služby, ako je kopírovanie, prepisovanie a tlač 
dokumentov, skenovanie a plošnú inzerciu. 
Z úloh informačného centra môžeme ešte 
spomenúť predaj suvenírov, informačného a 
propagačného materiálu, pohľadníc, turistických 
máp a autoatlasov. Dôležitou činnosťou je aj 
príprava Novobanských novín, ktoré sú zdrojom 
informácií pre občanov, ktorí žijú v meste, ale 
aj ľudí, ktorí nie sú našimi obyvateľmi, ale  
dianie v meste ich zaujíma. Mesto Nová Baňa 
vlastní a prevádzkuje ubytovacie zariadenie, 
ktoré je taktiež v správe kancelárie primátora a 
organizačne ho zastrešuje informačné centrum. 

Agenda nášho oddelenia pozostáva aj z 
tvorby koncepcie rozvoja mesta a prípravy 
zámerov, programov a projektov rozvoja mesta. 

Zastrešujeme najväčšie plánované 
projekty mesta, ktoré sa nachádzajú v 
prípravnej fáze, ako napríklad mestský 
kultúrno-športový a voľnočasový areál, 
CIZS (Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti), Althandel a iné. Taktiež 
máme na starosti organizačné a 
technické zabezpečenie mestského 
zastupiteľstva, prípravu kompletných 
materiálov a podkladov, zápis s výstupom 
zápisnice, dochádzku, videospracovanie, 
vypracovanie uznesení a nariadení z tohto 
rokovania, ktoré realizujeme v tímovej 
spolupráci s informatikom a projektovou 
manažérkou.

Do budúcna chce byť kancelária 
primátora mesta rovnako ako doposiaľ 

neustále nápomocná pri bezodkladnom 
riešení vašich podnetov a naďalej bude svoju 
pozornosť zameriavať na všestranný rozvoj 
mesta. V prvom štvrťroku roka 2022 zverejníme 
anketu cez aplikáciu Munipolis, vďaka ktorej 
od vás, našich občanov, radi získame podnety, 
ktoré následne vyhodnotíme a posunieme 
kolegom zodpovedným za danú oblasť 
na spracovanie a vyriešenie. Dotazníkový 
výstup následne v rámci spätnej väzby a 
informovanosti širokej verejnosti zverejníme aj s 
odpoveďami. Naším spoločným cieľom je búrať 
predsudky o byrokracii úradov a zabezpečiť 
zmodernizovanie samosprávy, ktoré súčasná 
doba vyžaduje. 

Ing. Lucia Beťková,Vedúca Kancelárie 
primátora mesta foto: archív MsÚ Nová Baňa
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Finančné oddelenie v roku 2021

Finančné oddelenie je kľúčovým 
oddelením Mestského úradu v 
Novej Bani. V roku 2021 sa na ňom 

vytvoril nový tím v zložení PhDr. Janette 
Brnáková, hlavná účtovníčka, metodička, ktorá 
zabezpečuje metodickú a koncepčnú činnosť 
oddelenia a prezentuje materiály na MsZ, 
Ing. Jana Brnáková – odborná referentka pre 
školstvo, zabezpečuje komunikáciu s MŠ, ZŠ, 
CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nová Baňa, Marta Müllerová – pokladníčka, 
komunálny odpad, Mgr. Lucia Obrcianová – 
miestne dane. Pri účtovaní máme výpomoc v 
osobe Ing. Ivety Jančekovej. 

Finančné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu 
na nasledujúce roky. Návrh rozpočtu na roky 
2022 – 2024 je zverejnený na stránke mesta a 

bude predložený MsZ na schválenie. Začiatok 
roka je vždy náročný, lebo sa súčasne 
spracovávajú podklady z inventarizácie, 
vypracováva sa záverečný účet a hodnotiaca 
správa a zároveň sa vykonáva uzávierka 
prvého štvrťroka. Nasleduje vypracovanie 
plnenia rozpočtu k 30. 6. a vypracovanie 
monitorovacej správy a výročnej správy. 
Výročnú správu overuje audítorka a rovnako 
k nej vypracováva stanovisko. Výročná správa 
sa povinne zverejňuje v Registri účtovných 
závierok.

V priebehu roka finančné oddelenie 
spracováva zmeny rozpočtu, ktoré sú 
schvaľované MsZ, rozpočtové opatrenia 
primátora a dohliada na ich plnenie. Rukami 
oddelenia prejde ročne viac ako 1 200 faktúr, 

300 zmlúv a iných finančných operácií, ktorými 
sa zabezpečuje plynulý chod mestského úradu. 

Do náplne práce finančného oddelenia 
okrem toho patrí spolupráca a koordinácia s 
rozpočtovými organizáciami (Základná škola 
Jána Zemana, materská škola, centrum voľného 
času, základná umelecká škola), príspevkovou 
organizáciou ( Technické služby mesta Nová 
Baňa), ako aj spolupráca s mestskými lesmi a 
mestským bytovým podnikom.

Mesto Nová Baňa je v súčasnosti v dobrej 
finančnej kondícii, bez úverovej zadlženosti 
a je odhodlané ísť aj do väčších projektov, 
akým bude financovanie mestského kultúrno-
športového a voľnočasového areálu.

Týmto chcem všetkých poďakovať za 
spoluprácu a vykonanú prácu v tomto roku a 
v roku 2022 sme pripravení plniť nové úlohy.

  Mária Bakošová,
vedúca finančného oddelenia

Športové a kultúrne akcie na rok 2022,
ktoré pripravuje oddelenie kultúry a športu 

Organizačnou zmenou v roku 2021 
prešlo aj oddelenie kultúry a športu 
na Mestskom úrade v Novej Bani, 

ktoré má na starosti zabezpečovanie kultúrnych 
a spoločenských podujatí na území mesta. 
Pôvodné oddelenie kultúry, mládeže, športu a 
informácií, kde bolo celkom šesť pracovníkov, 
sa zmenilo na oddelenie kultúry a športu a 
vznikli tu dve rovnocenné pracovné miesta – 
manažér kultúry a manažér športu. Tieto pozície 
obsadili Mgr. Iveta Lukáčová a Dagmar Lachká 
a jedno pracovné miesto knihovníčky obsadila 
Eva Čaklošová. Oddelenie je vedené priamo 
prednostkou mestského úradu. Pandémia 
nám v roku 2021 dovolila zrealizovať iba časť 
plánovaných podujatí v priebehu leta. 

Ako tím sme pre vás na rok 2022 naplánovali 
množstvo kultúrnych a športových akcií, z 
ktorých vyberiem aspoň niekoľko z tých nedávno 
naplánovaných: čítanie kníh v mestskej knižnici, 
zozbieranie tradičných novobanských receptov 
a vydanie receptára Chute z Novej Bane, 
Zašportuj si s idolom (futbal, hokej, tenis, beh 

a pod.). Samozrejme, budeme zachovávať 
aj vaše obľúbené formáty, medzi ktoré patria 
Novobanskí heligonkári, Novobanský jarmok, 
Tajchová osmička, Melekova divadelná Nová 
Baňa, AMFO, Cyklopreteky V4, Týždeň športu 
pre všetkých...

Plán akcií na rok 2022 sme zamerali na 
rôzne vekové skupiny, a to deti v predškolskom 
veku a školskom veku, mamičky a oteckov na 
materskej a rodičovskej dovolenke, tvorivých a 
aktívnych ľudí v produktívnom veku, športovcov 
a seniorov. Nadviazali sme užšiu spoluprácu 
s Pohronským osvetovým strediskom v 
Žiari nad Hronom, ktorého pani riaditeľka 
Helena Žňavová nám ponúkla participáciu na 
niekoľkých spoločných projektoch, ako napríklad 
História baníctva, Premeny objektívom a pod. 
Oslovujeme aj Novobančanov, ktorí sa venujú 
napríklad tvorbe básní, maľovaniu obrazov a 
iných predmetov, vytváraniu kraslíc, výrobe 
čokoládových praliniek, aranžovaniu kvetín, 
patchworku – budeme organizovať workshopy a 
spoločné stretnutia, kde sa dozvieme množstvo 

zaujímavých informácií a získame mnoho 
skúseností. Spoluprácu nám prisľúbil aj Ing. 
Jaroslav Naď, vedúci úseku sprostredkovania 
práce z úradu práce, soc. vecí a rodiny, ktorý 
nám sprostredkuje informácie pre uchádzačov 
o zamestnanie a občanov žiadajúcich o 
sociálne programy úradu práce. Stretnutia 
budú v príjemnom prostredí mestskej knižnice, 
kde môžete využiť aj bezbariérový vstup na 1. 
poschodie. 

Nechcem prezrádzať hneď všetky plánované 
akcie pre vás, ale spomeniem ešte tie z môjho 
pohľadu najpútavejšie: prehliadka umenia 
Cirkevné zborové spevy v Kohútove, rozhovory 
s etnologičkou Katarínou Nádaskou na tému 
história baníctva a tradičné novobanské 
recepty z minulosti, varenie lekváru a rokujeme 
aj so spisovateľkou Tinkou Karmažín, autorkou 
niekoľkých kníh o varení a zdravom stravovaní 
pod názvom Tinkine rodinné recepty. Máme 
pripravené niečo aj pre silných chlapov, a 
to vypiľovanie drevených sôch v exteriéri. 
Tak mi len ostáva veriť, že nám pandemická 
situácia umožní zrealizovať všetko, čo sme si 
pre vás pripravili. Teším sa na naše spoločné 
stretnutia.   

Ľudmila Rajnohová,
prednostka MsÚ Nová Baňa 

  Život je dar, ktorý si vážime

Narodenie dieťatka je veľkou radosťou pre vás, rodičov, vašu rodinu, ale aj 
pre naše mesto Nová Baňa. Od 1. januára 2022 odmeníme príspevkom pri 
narodení vo výške 100 eur všetky deti, ktoré budú mať trvalý pobyt v našom 

meste. Pre deti narodené počas niekoľkomesačného 
pandemického obdobia, pre ktoré sme 
nemohli zorganizovať slávnostný obrad – 
uvítanie detí do života, usporiadame v júni 
2022 veľké podujatie venované len 
im a ich rodičom. Rodičov detičiek 
narodených v období od roku 2019 do 
roku 2021, ktorí sa aj s potomkami 
nezúčastnili slávnosti uvítania detí 
do života a mali by záujem zúčastniť sa 
pripravovaného podujatia v júni 2022, prosíme o 
nahlásenie údajov na mestskom úrade alebo vyplnenie 
formulára na webstránke mesta a jeho zaslanie na e-mailovú adresu kancelárie 
primátora mesta: msu@novabana.sk Už teraz sa na vás tešíme.

Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ Nová Baňa

Podeľ sa a pomôž

V       projekte potravinovej pomoci obchodného reťazca 
Lidl, do ktorého sa naše mesto Nová Baňa zapojilo už 
minulý rok. Od 1. októbra 2020 tak môžete darovaním 

trvanlivých potravín zo svojho nákupu pomáhať priamo tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Zbierka potravín v našom meste už 
potešila zhruba 50 jednotlivcov a rodín, ktorým boli potraviny 
odovzdané. V tomto roku sme sa rozhodli rozšíriť pomoc pre 
obyvateľov celého mikroregiónu, lebo si uvedomujeme, že aj 
občania z okolitých obcí chodia nakupovať do Lidla a mali by 

mať tiež možnosť sa do tohto 
humánneho projektu zapojiť. 
Naplnený kôš v predajni Lidl 
pomáha mestu a okolitým 
obciam starať sa o ľudí 
v núdzi. ĎAKUJEME, ŽE 
POMÁHATE!

Ľudmila Rajnohová, 
prednostka MsÚ Nová Baňa

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK

DARUJTE TRVANLIVÉ 

POTRAVINY ZO SVOJHO 

NÁKUPU A LIDL ICH 

V KAŽDOM MESTE VENUJE 

TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC 

POTREBUJÚ.

      AKO NA TO? 

ZBIERKA POTRAVÍN  
SA ZAČÍNA 1. 10. 2020 
A BUDE PREBIEHAŤ  
POČAS CELÉHO ROKA 
VO VŠETKÝCH 
PREDAJNIACH LIDL.

ĎAKUJEME,
ŽE POMÁHATE 
SPOLU S NAMI!

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU  
sem môžete vložiť vybrané 
trvanlivé potraviny.

TAKTO PODAROVAŤ JE MOŽNÉ všetok suchý 
tovar, napr. cestoviny, konzervy, strukoviny, 
 múku, olej, cukor, trvanlivé mlieko a podobne.

NEVHODNÉ POTRAVINY  
na darovanie sú napr. ovocie,  
 zelenina, mäso alebo mliečne výrobky.

NAPLNENÝ KÔŠ bude v  každom meste, 
 kde Lidl pôsobí, odteraz pomáhať   
vybraným organizáciám, ktoré  
sa starajú  o pomoc pre ľudí v núdzi.

PODEĽ SA 
A POMÔŽ
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Projekt tvorby živých 
pietnych miest obetiam 

COVID-19

Na jar 2022 sa k tejto 
výnimočnej akcii 
pripojí aj mesto Nová 

Baňa, lebo pandémia zasiahla 
aj naše mesto a jeho občanov. 
V tejto súvislosti sme boli 
oslovení MUDr. Ľubomírom 

Snopekom, ktorý iniciatívu občianskeho združenia 
SKUTOČNÉ OBETE vytvoriť živé pietne miesta 
zasadením stromov našiel v regionálnej tlači. 
Zakúpenie spomienkovej lipy, ktorá bude pripomínať 
všetky ľudské obete tejto pandémie, je pre nás 
samozrejmosťou, pretože tak vytvoríme dôstojné 
symbolické pietne miesto. OZ dodá pamätnú tabuľku. 
Lipa je vysadená vopred a v rámci slávnostného 
pietneho aktu sa osádza pamätná tabuľka a lipa 
sa následne symbolicky zaleje. Súčasťou budú aj 
prejavy zúčastnených o tom, ako sa ich pandémia 
dotkla a ako ovplyvnila chod mesta, a na záver si 
všetky obete uctíme minútou ticha. 

Ľudmila Rajnohová,
prednostka MsÚ Nová Baňa

Mesto Nová 
Baňa poskytuje 
občanom, ktorí 

si o ňu požiadajú, sociálnu 
službu – opatrovateľská 
služba. Počas roka 

2021 sa o našich seniorov staralo priemerne 
14 opatrovateliek. V roku 2020 sme s piatimi 
opatrovateľkami a časťou našich klientov vstúpili 
do pilotného projektu na podporu opatrovateľskej 
služby spoločnosti Opatríme Vás, n. o., ktorá čerpala 
na daný zámer finančné prostriedky z Európskej 
únie. 

Prínosom tejto spolupráce bolo ušetrenie 
finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Mesto 
Nová Baňa ušetrilo za polrok takmer 18 000 eur.

V tomto roku bola opätovne vyhlásená výzva 
Podpora opatrovateľskej služby II, v ktorej bola 
spoločnosť Opatríme Vás, n. o., úspešná a získala 
finančné prostriedky na poskytovanie opatrovateľskej 
služby. Od 1. decembra 2021 mesto uzatvorilo v 
súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby 
so spoločnosťou Opatríme Vás, n. o., zmluvu o 
spolupráci, a to na obdobie dvoch rokov. Všetky 
zamestnankyne opatrovateľskej služby mesta Nová 
Baňa prešli na toto obdobie do spoločnosti Opatríme 
Vás, n. o., rovnako aj naši klienti. Celý tento proces 
prinesie úsporu finančných prostriedkov v rozpočte 
mesta. Ušetrené financie chce mesto použiť na 
podporu seniorov v meste, napr. na rozvoz obedov 
seniorom či prevzatie domova dôchodcov na 
Moyzesovej ulici od roku 2023 do správy mesta. 

Celý proces sociálneho posúdenia a poskytnutia 
opatrovateľskej služby však aj naďalej zostáva plne 
v kompetencii mesta.

Eliška Vallová,
agenda sociálnych vecí

foto: PIXABAY

Nájomné byty v meste Nová Baňa

V priebehu roka 2021 zasadala komisia rozvoja, sociálna a bytová, deväťkrát, z toho 
na šiestich zasadnutiach okrem iného rozhodovala aj o pridelení nájomných bytov 
uchádzačom. Išlo o 1-izbové, 2-izbové, ale aj 3-izbové byty.

Žiadosť o nájomný byt v meste Nová Baňa, evidenciu žiadostí, nájomnú zmluvu a podmienky 
pridelenia bytu upravujú naše všeobecne záväzné nariadenia /ďalej len VZN/ o nájme bytov:

VZN pre bytový dom A2: https://www.novabana.sk/storage/app/uploads/public/602/7ef/
efc/6027efefcd747182763732.pdf.

VZN pre bytové domy A3 a A4:
h t t p s : / / w w w . n o v a b a n a . s k / s t o r a g e / a p p / u p l o a d s / p u b l i c / 6 0 2 / 7 e d /

ea2/6027edea28d2c750480853.pdf.
Všetky nájomné byty boli postavené s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Pri 

prideľovaní týchto bytov komisia berie do úvahy najmä trvalý pobyt žiadateľa, dátum podania 
žiadosti, počet nájomníkov, nedoplatky voči mestu, ale aj sociálnu situáciu žiadateľa. 

Rovnako ako v uvedených všeobecne záväzných nariadeniach tak aj v uzatvorenej nájomnej 
zmluve sú presne stanovené podmienky, čo nájomca môže v danom byte robiť a čo dovolené 
nie je, resp. je v rozpore s nájomnou zmluvou a VZN. Uvádzam napr.: nájomca bytu nemôže 
dať časť bytu alebo celý byt do podnájmu inej fyzickej alebo právnickej osobe. Mesto Nová 
Baňa v spolupráci s Mestským bytovým podnikom Nová Baňa, s. r. o., v roku 2021 situáciu s 
podnájmom mestských nájomných bytov tretím osobám nielen monitorovalo, ale ju aj aktívne 
riešilo. A tak viacero nájomníkov nájomné zmluvy s mestským bytovým podnikom práve z  
dôvodu porušenia ustanovenia o zákaze podnájmu prideleného nájomného bytu inej osobe 
ukončilo a tieto uvoľnené byty boli pridelené novým žiadateľom.

Eliška Vallová,
agenda sociálnych vecí

Predstavujeme vám
posledné tri vynovené autobusové 

zastávky v tomto roku

Milí čitatelia Novobanských novín, určite ste už v priebehu tohto roku zaregistrovali 
projekt Adoptuj si svoju zastávku. V rámci tohto projektu sa s dobrovoľníkmi 
snažíme opraviť autobusové zastávky v celom našom meste.

V tomto kalendárnom roku Vám ešte chceme predstaviť vynovené autobusové zastávky 
Detský domov, Jožkov most a Nová Baňa č. d. 363.

Autobusová zastávka Detský domov dostala nový vzhľad vďaka pomoci zamestnancov a 
detí z Centra pre deti a rodiny Nová Baňa. Zastávka dostala nový náter, podlahu a krajšie 
okolie.

Autobusovú zastávku Jožkov most zrenovovali obyvatelia ulice Potočná cesta novým 
náterom, a zároveň celý priestor spríjemnili. Za takúto krásnu autobusovú zastávku vďačíme 
najmä rodine Ovcarčíkovej, ktorá pri práci na nej strávila niekoľko sobôt.

Autobusová zastávka Nová Baňa č. d. 363 bola vybudovaná nanovo, keďže kostra pôvodnej 
zastávky bola zdevastovaná. Okolití obyvatelia sa rozhodli svojpomocne si vybudovať novú 
autobusovú zastávku, ktorá by skrášľovala ich okolie. Zastávka má teraz drevenú konštrukciu 
a plocha je vyplnená sklenenými panelmi. Za takúto premenu vďačíme Búryovcom, ktorí  
takto ponúkli svoje vedomosti a zručnosti aj ostatným.

Za všetky tieto autobusové zastávky by sme chceli v mene mesta Nová Baňa poďakovať 
ľuďom, ktorým nie je ľahostajné, čo sa nachádza v ich okolí.

S projektom Adoptuj si svoju zastávku by sme chceli pokračovať aj v roku 2022, a preto 
tí, ktorí by ste chceli zveľadiť Vaše okolie, v ktorom sa nachádza autobusová zastávka, 
neváhajte ma kontaktovať na buryova@novabana.sk.

Určite spolu v našom meste vyčarujeme ešte viac takýchto pekných premien.
text a foto: Ing. Veronika Búryová,

OVŽPaSM



NOVOBANSKÉ NOVINY     7DECEMBER 2021

                                                      SAMOSPRÁVA

Rok 2021 v mestskej knižnici

Už sú to pomaly dva roky, čo nám 
do životov vstúpil nepríjemný a 
nevyspytateľný covid-19. Je to ako 

na hojdačke, raz knižnica mohla byť otvorená, 
potom zase iba cez výdajné okienko alebo iba 
s obmedzeniami. Napriek tejto ťažkej situácii 
záujem o čítanie kníh a časopisov zo strany 
čitateľov pretrval a dokonca nám pribudlo veľa 
nových členov aj z okolitých obcí. Celkový počet 
registrovaných čitateľov v roku 2021 je 530. 

V tomto roku sme opäť spestrili a rozšírili 
knižničný fond a do knižnice sme zakúpili okolo 
430 kusov nových kníh. Investovali sme aj do 
modernizácie priestorov a začiatkom roka boli v 
oddelení pre dospelých čitateľov demontované 
staré svietidlá a namontovaných bolo 36 
kusov nových úsporných svietidiel v celkovej 
hodnote 2452,18 eur, v ostatných priestoroch 
knižnice bolo namontovaných ešte ďalších šesť 
kusov svietidiel v hodnote 526,13 eur, taktiež 
úspornejších a s lepšou svietivosťou. V záujme 
väčšieho komfortu čitateľov boli na niektorých 

oknách nainštalované žalúzie a aj sieťky proti 
hmyzu v celkovej hodnote 484,80 eur. 

Žiaľ, z dôvodu nepriaznivej epidemickej 
situácie našu knižnicu nemohli navštevovať 
veľké skupiny žiakov z jednotlivých škôl a 
školských zariadení, ale iba v obmedzenom 
počte, a to podľa v tom čase platných nariadení. 
V priaznivom období sme zorganizovali besedu 
so spisovateľkou Marianou Mrázikovou 
Repiskou. V lete k nám zavítali deti, ktoré sa 
zúčastnili španielskeho denného tábora pod 
vedením p. Ivonne Hernandez. Tiež k nám prišli 
deti zo Spojenej školy v Novej Bani s učiteľmi 
a asistentmi. V lete sa v knižnici uskutočnila 
aj aktivita „Nakresli postavu alebo príbeh zo 
svojej obľúbenej knihy“, ktorej sa zúčastnili deti 
z Novej Bane, Veľkej Lehoty a Malej Lehoty, 
a nakreslili alebo namaľovali veľmi pekné 
obrázky. Každé dieťa získalo za namaľovaný 
obrázok aj sladkú odmenu. Čitatelia v knižnici 
mali možnosť hlasovať za ten najkrajší a prvé 
tri obrázky s najvyšším počtom hlasov získali 

od mesta Nová Baňa pekné ceny. Prvé miesto 
získala 10-ročná Terézia Repiská, žiačka ZŠ sv. 
Alžbety v Novej Bani, druhé miesto 9-ročná Elin 
Holubová, žiačka ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani, a 
tretie miesto patrilo Lujze Raffajovej, 10-ročnej 
žiačke ZŠ Jána Zemana v Novej Bani. Srdečne 
gratulujeme. Aj touto cestou sa chceme všetkým 
poďakovať za snahu aj za účasť v súťaži a 
veríme, že sa zapoja aj do iných súťaží, ktoré 
plánujeme organizovať aj naďalej.

Na jeseň sa situácia s pandémiou začala 
zhoršovať a opäť nebolo možné privítať v 
priestoroch knižnice väčšie skupiny žiakov 
a študentov nielen z Novej Bane, ale aj zo 
širšieho okolia.

Ďakujeme za priazeň a trpezlivosť 
všetkým malým aj veľkým

čitateľom a veríme, že nasledujúci rok 
2022 bude priaznivejší. 

Veľa zdravia, pokoja a spokojnosti všetkým. 
text a foto: Eva Čaklošová,

mestská knižnica       

Mládežnícky parlament v našom meste... 
Viete o ňom?

Kto sme?
Celé sa to začalo pred dvoma rokmi. Stretli 

sme sa ako mladí ľudia z Novej Bane a dnes 
tvoríme mládežnícky parlament.

Ahojte, to sme my, Samuel, Veronika, Miška, 
Ľudka, Tomáš a Samo.

Prihovárame sa vám s cieľom informovať vás 
o našom pôsobení v meste.

Náš mládežnícky parlament tvoria študenti, 
ktorých zaujíma dianie medzi mladými ľuďmi. 
Pracujeme na spoločných nápadoch, ale 
predsa je každý z nás v niečom iný. Vďaka tomu 
tvoríme skupinu, ktorá má už veľa úspechov za 
sebou, ale zároveň má veľa nových nápadov a 
mnoho plánov pred sebou.

Čo všetko sme dosiahli?
Ako prvú spoločnú aktivitu sme zorganizovali 

dobrovoľnícku zbierku pre sociálne slabších v 
meste. Zbierka mala veľký úspech a v období 
Vianoc sa vyzbieralo veľa trvanlivých potravín i 
hygienických potrieb. 

Po prvej úspešnej akcii sme plní energie 
naplánovali študentský ples, na ktorom sa 
zúčastnilo veľa mládežníkov. Pri organizácii 
sme nadobudli veľa nových skúseností, ale 

stálo nás to aj veľa námahy a času. Tým viac 
sa teraz tešíme z pozitívnej odozvy od mládeže, 
keď počúvame otázky ako: „Kedy bude ďalší 
ples?“

Pri plánovaní ďalšieho projektu nám prišla 
do cesty pandémia. Všetky naše plány boli 
načas pozastavené a niektoré aj zrušené. No 
aj napriek tomu všetkému, čo sa vo svete dialo 
a stále deje, sme nezúfali a vymysleli sme 
spôsob, ako sa s mladými spojiť aj inak ako 
osobne – cez sociálne siete. S touto myšlienkou 
prišla aj myšlienka fotosúťaže, ktorá prebiehala 
jeden mesiac. Tí najkreatívnejší boli odmenení 
výhrou, ktorú poskytlo mesto Nová Baňa.

Keďže sme doma neboli len my, ale celé 
Slovensko, tak sme sa online zoznámili s 
rôznymi mladými ľuďmi, ktorí tvoria mládežnícke 
parlamenty na celom Slovensku. Po viacerých 
online stretnutiach a spoločných workshopoch 
sme boli pozvaní na konferenciu v Púchove. Na 
tejto konferencii sme náš parlament zastupovali 
traja. Získali sme veľa nových inšpirácií a 
nápadov, ktoré s vami plánujeme zdieľať v 
najbližšej dobe.

Čo plánujeme?
Naši členovia sú vášniví športovci, hlavne 

cyklisti, a chceli by zažiť 
viac dobrodružstiev aj 
v bližšom okolí. Preto 
sa začalo pracovať na 
zjazdovej trase v okolí 
rekreačného strediska 
Zvonička. Na trailoch 
nepracujú len členovia 
parlamentu, ale hlavne 
milovníci cyklistiky.

Po úspechu so študentským plesom by sme 
chceli takúto alebo podobnú akciu zopakovať, 
a preto plánujeme na budúci rok zorganizovať 
majáles. 

Mladých by sme chceli osloviť a zaujať aj na 
sociálnych sieťach a zároveň ich aj takto naučiť 
niečo nové. Preto máme v pláne urobiť sériu 
podcastov s rôznymi úspešnými osobnosťami. 

Aká je naša vízia?
Našou víziou je fungovať ako aktívny 

mládežnícky parlament, ktorý ponúka viacero 
možností rozvoja a realizuje mnoho športových, 
spoločenských, ale aj zábavných aktivít pre 
mládež v našom meste.

Chceme tiež zvýšiť záujem mladých o dianie 
v meste, zastupovať ich hlas a spoločne 
dosiahnuť naše spoločné ciele.

Samuel Šadlák,
predseda Mládežníckeho parlamentu
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BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

Mesto Nová Baňa každý rok intenzívne 
hľadá a využíva možnosti aj príležitosti 
na získanie finančných prostriedkov z 

eurofondov. V priebehu roka 2021 mesto Nová 
Baňa podalo celkovo 22 žiadostí na získanie 
finančných prostriedkov z externých zdrojov na 
projekty z rôznych oblastí. 

Vyhodnotené projekty
O nenávratný finančný príspevok (NFP) sa 

mesto prostredníctvom Medical n.o. uchádzalo 
s projektom: Integrácia primárnej zdravotnej 
starostlivosti formou vybudovania Centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v 
meste Nová Baňa, ktorá prispeje k dostupnej, 

kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti 
v spádovej oblasti mesta. Žiadosť podaná 
spoločnosťou Medical n.o. bola schválená a po 
podpise zmluvy získa plnú žiadanú sumu: 782 
352,94 eur. 

Finančné prostriedky mesto získalo aj na 
tieto dotačné projekty: z Banskobystrického 
kraja – na Týždeň športu pre všetkých vo 
výške 1 200 eur a Podpora opatrovateľskej 
služby II. (Opatríme Vás n.o.) vo výške 350 
000 eur, z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR – poskytnutie finančného príspevku 
pre podniky v odvetví cestovného ruchu 
vo výške 2 885 eur. Z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR – prostriedky pre 
materskú školu na projekt Múdre hranie 
vo výške 1 000 eur a pre základnú školu 
prostriedky na dofinancovanie prevádzky 
podľa počtu žiakov vo výške 10 830 eur. 

V zásobníku nerozhodnutých žiadostí je 
Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa 
na ul. Robotnícka, Mariánska a časť Banícka 
vo výške 375 400 eur.

Siedmim žiadostiam o dotáciu nebolo 

vyhovené, napríklad na zastávky s city lightom, 
podporu pamiatok novobanského baníctva, 
dokončenie banského náučného chodníka, 
materiálové vybavenie mestskej knižnice, 
obnovu NKP Radnica, zateplenie domu služieb 
či podujatie Tajchová osmička.

O podpore zostávajúcich 15 projektov sa 
rozhodne až na budúci rok. 

Bilancia projektových aktivít za rok 2021 
16 projektov je v posudzovaní,

6 projektov je schválených,
1 projekt je v zásobníku nerozhodnutých 

žiadostí a 7 projektom nebolo vyhovené.

Banner EUROFONDY/PROJEKTY
Schválené projekty sú zvyčajne v schéme 

5 % povinného spolufinancovania mesta z 
vlastných zdrojov.

Celkový projektový prehľad nájdete 
na webovej stránke mesta – banner 

EUROFONDY/PROJEKTY.

PhDr. Lenka Šubová,
projektový manažér kancelárie primátora mesta

Projekt baníckeho múzea s modelom 
Potterovho stroja zaradený do IÚS BBSK

V novom programovom období 2021 – 
2027 patrí celá agenda regionálneho 
rozvoja z eurofondov ako jeden 

operačný program pod názvom Slovensko pod 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR (ďalej MIRRI). Využitie 
eurofondov a ďalších zdrojov smerovaných na 
rozvoj regiónov Slovenska bude závisieť aj od 
toho, ako si územia Slovenska zadefinujú svoju 
víziu, ciele, potreby a vo výsledku projekty na 
ich napĺňanie. 

Integrovaná územná stratégia (ďalej IÚS) 
je multisektorový, plánovací a vykonávací 
rozvojový dokument, ktorého úlohou je 
komplexné riešenie potrieb rozvoja územia 
Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej 
BBSK) primárne zameraných na investície 
z európskych štrukturálnych fondov v rámci 
nového operačného programu Slovensko. Ide 
o investície, ktoré prepájajú rôzne oblasti s 
cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt v 
súvislosti s rozvojom územia. Banskobystrický 
samosprávny kraj plní úlohu gestora prípravy 
IÚS. 

Nová Baňa spadá do strategicko-plánovacieho 
regiónu (ďalej SPR), ktorý tvoria tri okresy: 
Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. 
K IÚS sa už uskutočnilo viacero pracovných 
stretnutí pracovných skupín IÚS a kooperačnej 
rady strategicko-plánovacieho regiónu. V rámci 
IÚS bol vytvorený zoznam kľúčových projektov 
pre celé územie BBSK. Za mesto a mikroregión 
sme pre náš SPR z celkového počtu projektov 
nakoniec vybrali štyri návrhy kľúčových 
projektov. Ide o návrhy: Európske centrum 
gajdošskej kultúry v sume 400 000 eur, Obnova 
radnice NKP v sume 600 000 eur, Vybrané 
miestne komunikácie v rámci mikroregiónu v 
sume 700 000 eur a Vybudovanie kompletného 

baníckeho múzea s plne funkčným modelom 
Potterovho atmosférického stroja, vonkajšou a 
vnútornou expozíciou banského múzea v sume 
582 500 eur, kde nositeľom projektu je mesto 
Nová Baňa v spolupráci s OZ Novobanský 
banícky spolok. 

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. Na základe toho je projekt Vybudovania 
kompletného baníckeho múzea s plne funkčným 
modelom Potterovho atmosférického stroja, 
vonkajšou a vnútornou expozíciou banského 
múzea zaradený do tzv. IÚS a podporený v 
rámci spádového strategicko-plánovacieho 
regiónu BBSK v novom programovom období 
na roky 2021 – 2027. Budeme sa uchádzať 
o financovanie realizácie tohto projektu z 
eurofondov. 

V polovici októbra 2021 bola mestu 
doručená záverečná správa z tretieho roku 
archeologickému výskumu autentických 
základov strojovne Potterovho stroja od 
profesorky Beljak Pažinovej z Katedry 
archeológie UKF v Nitre, ktorá je odbornou 
garantkou tohto výskumu. V tejto správe sú 
uvedené požiadavky na konzerváciu základov 
strojovne Potterovho stroja s cieľom sprístupniť 
ich verejnosti. V súvislosti s týmto mesto 
pripravuje podklady na verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa konzervácie a prestrešenia 
základov strojovne, ktoré budú realizované 
v prvej polovici roka 2022. Toto vnímame 
ako krátkodobý cieľ, ktorý tvorí tzv. 1. etapu 

spomínaného projektu a bude financovaný z 
vlastných zdrojov.

Za dlhodobý cieľ nasledujúceho 
programového obdobia považujeme tzv. 2. 
etapu – vybudovanie repliky Potterovho stroja, a 
3. etapu – vybudovanie kompletného baníckeho 
múzea v celkovej predbežne stanovenej sume 
582 500 eur s vyhliadkou zriadenia pobočky 
Pohronského múzea v novovybudovanom 
areáli. Obidve etapy budú metodicky vedené 
a konzultované v spolupráci s BBSK a MIRRI 
na základe definovania výzvy a jej špecifík. 
Súčasne tri odprezentované návrhy, ktoré boli 
iniciované lokálnymi aktérmi, tvorili podklad 
na stanovenie finančných prostriedkov na 
projekt a víziu smerovania realizácie projektu 
a v neposlednom rade umožnili aj verejnosti 
oboznámiť sa s víziou daného projektového 
zamerania. Pred samotným financovaním IÚS 
bude potrebné zrealizovať súťaž návrhov s 
výberom konkrétneho projektu. 

Informáciu sme poskytli aj portálu AKTUALITY.
sk, článok vyšiel 23. 11. 2021 na ich portáli. 

V roku 2022 si 300. výročie spustenia 
Potterovho stroja plánujeme pripomenúť 
zrealizovaním 1. etapy sprístupnenia 
autentických základov jeho strojovne pre 
verejnosť a vydaním knihy o histórii baníctva v 
Novej Bani. Veríme, že 2. (druhú) a 3. (tretiu) 
etapu sa nám podarí v blízkom časovom 
horizonte zrealizovať z eurofondov, aby sa tak 
mesto Nová Baňa aj prostredníctvom tohto 
jedinečného projektu v európskom kontexte 
dostalo do širšieho povedomia.

PhDr. Lenka Šubová, 
projektový manažér kancelárie primátora mesta

foto: archív Novobanský banícky spolok
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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 najmä na kancelárske  účely, 

reštauračné účely alebo poskytovanie služieb

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových  
priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 1443 na Nábrežnej ulici 
č. 21 v Novej Bani. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, 
zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 
3853. Predmet nájmu konkrétne:
nebytové priestory s výmerou 114,40 m2  

(prevádzkové priestory, sklady, chodby, predsieň, soc. zariadenie),
letná terasa s výmerou 36,00 m2.
Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.

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

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. OVS na prenájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou sa 
uskutoční formou elektronickej aukcie prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia na 
konanie,
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov a 
letnú terasu, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  
osobitne za nebytové priestory uvedenú v eur/m2/rok a osobitne 
za letnú terasu uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a 
podpisom záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a e-mail, 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu  Nová Baňa a organizáciám, 
ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018  Z .z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 
17. 1. 2022 – pondelok, 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:
„6. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory Nábrežná 21 
  – 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 NÁJOMNÝCH ZMLÚV.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po 
vyhodnotení návrhu v prípade predloženia len jedného návrhu. Rovnako 

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

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. 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 refakturácie energie – elektrická energia – úspešný 
uchádzač uhradí zálohové platby za elektrickú energiu prenajímateľovi. 
Úspešný uchádzač súťaže  je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe úhrady 
za spotrebu a dodávku tepla a vody  so spoločnosťou MAGNA TEPLO, a. 
s., Mlynské nivy 48, Bratislava,
(c) úspešný uchádzač si zabezpečí povolenie regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva na uvedenie podnikateľských priestorov do 
prevádzky,
(d) úspešný uchádzač sa zaväzuje, že počas prevádzky terasy nebude 
svojou činnosťou vyrušovať občanov v obytnej zóne, bude dodržiavať 
nočný pokoj v zmysle VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku.

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. 
V Novej Bani dňa  9. novembra  2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
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Upozornenie na problémy čiernych stavieb

Vzhľadom na to, že sa v Novej Bani a 
v okolí vyskytuje čím ďalej, tým viac 
nepovolených (tzv. čiernych) stavieb 

rodinných domov, rekreačných chát a iných 
stavieb, stavebný úrad by vás chcel upozorniť 
na nasledovné:

Čierna stavba je stavba bez stavebného 
povolenia. Vlastník takejto stavby porušuje 
stavebný zákon a tento čin je považovaný za 
trestný, preto ju stavebník musí zlikvidovať na 
vlastné náklady alebo dodatočne zlegalizovať. 
Za uskutočnenie stavby bez stavebného 
povolenia je uložená pokuta, pretože 
realizovanie stavby bez stavebného povolenia je 
v rozpore so zákonom. Stavebný úrad môže za 
nepovolenú stavbu, resp. stavbu uskutočnenú 
bez stavebného povolenia uložiť fyzickej osobe 

pokutu až do výšky 33 193 €. Čiernu stavbu 
je možné dodatočne legalizovať, treba však 
splniť všetky ustanovenia stavebného zákona. 
Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam, vopred 
dbajte na zaslanie žiadosti, ohlásenie stavby 
stavebnému úradu, vybavenie stavebného 
povolenia a plánovanie výstavby v súlade 
s územným plánom. Stavebný úrad vyzve 
vlastníka stavby, aby do určitej lehoty preukázal 
a predložil doklady o tom, že stavba nie je v 
rozpore s verejnými záujmami chránenými 
stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi 
územného plánovania či s osobitnými právnymi 
predpismi. Je potrebné získať súhlas od 
dotknutých osôb, akými sú napríklad susedia 
dotknutého pozemku či správcovia sietí. Tí 
musia vydať vyjadrenia, resp. stanoviská na 

napojenie stavby na inžinierske siete. Budete 
tiež potrebovať vyjadrenie obce/mesta, aby 
ste mali doklad o súlade stavby s územným 
plánom. Stavebný úrad môže rozhodnúť o 
dodatočnom povolení stavby, ak sa preukáže, 
že vlastník nepovolenej stavby splnil všetky 
zákonom stanovené podmienky. Ak sa v konaní 
nepreukáže rozpor, úrad povolí stavebné práce 
a určí podmienky na dokončenie stavby. Za 
dodatočné stavebné povolenia musí vlastník 
zaplatiť trojnásobok sadzby ustanovenej v 
zmysle zákona č. 145/1995 Z.Z o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby 
preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo 
stavebník v určenej lehote nesplní podmienky 
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, 
stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.

Valéria Jazvinská, stavebný úrad

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu 
odpadového hospodárstva ako záväzné 
poradie týchto priorít:

a) predchádzanie vzniku odpadu, 
b) príprava na opätovné použitie, 
c) recyklácia, 
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické 

zhodnocovanie, 
e) zneškodňovanie. 
Predchádzanie vzniku odpadu znamená 

opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, 
materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré 
znižujú: 

- množstvo odpadu aj prostredníctvom 
opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia 
životnosti výrobkov,  

- nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na 
životné prostredie a zdravie ľudí alebo

- obsah nebezpečných látok v materiáloch a 
vo výrobkoch. 
Praktickými príkladmi predchádzania vzniku 
odpadu sú napríklad:

• domáce/komunitné kompostovanie bioodpadu, 
• správne triedenie odpadu a jeho odovzdanie 

na ďalšie materiálové spracovanie (vytriedený 
komunálny odpad patrí do príslušných 
kontajnerov, ojazdené pneumatiky do 
pneuservisu alebo na zberný dvor, kovy 
do zberných surovín, textil do špeciálnych 
kontajnerov na textil, elektroodpad a batérie do 

predajní so spätným zberom, nepoužité lieky do 
lekárne),

• uprednostňovanie nákupu tovaru vo 
vratných obaloch, kupovanie väčších balení 
bez zbytočných obalov,

• používanie výrobkov z recyklovaných/
recyklovateľných materiálov, 

• plánovanie nákupov – nákup potravín podľa 
vopred pripraveného zoznamu a sledovanie 
dátumov spotreby už pri nákupe,

• odmietnutie nevyžiadanej pošty (reklamných 
letákov), 

• nakupovanie tovarov a vecí, ktoré sú 
z trvácnejších materiálov, opraviteľné, 
opakovateľne použiteľné, 

• používanie nabíjacích batérií, 
• používanie úsporných žiariviek alebo LED 

žiaroviek,
• nakupovanie tovarov do opakovateľne 

použiteľných obalov (textilné tašky, textilné 
vrecúška na ovocie/zeleninu/pečivo, nákup 
čapovanej drogérie a kozmetiky a pod.), 

• používanie opakovateľne použiteľných vecí 
(napr. sklenené alebo kovové fľaše na vlastné 
nápoje, bežný riad a príbor aj pri grilovačkách), 

• opätovné využívanie vecí na iný účel, 
• darovanie zážitku/poukážky k sviatku 

namiesto zbytočností,
• darovanie nepotrebných vecí (napr. 

prostredníctvom facebookových skupín, 
rôznych zbierok, charitatívnych akcií...),

• uprednostňovanie prírodných materiálov 

a živých kvetov pri výzdobe hrobov pred 
plastovými.

Hlavným cieľom a našou spoločnou snahou 
je znižovanie množstva zmesového 
komunálneho odpadu, ktorý skončí nevyužitý 
na skládke. Ceny za skládkovanie odpadu 
každým rokom rastú, tento rok mesto platilo 
26,83 €/t bez DPH + zákonný poplatok 22 €/t, 
budúci rok to bude 40 €/t bez DPH + zákonný 
poplatok. Zákonný poplatok závisí od miery 
vytriedenia komunálneho odpadu. Za rok 2021 
očakávame vyššiu mieru vytriedenia vďaka 
zavedeniu zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu (BRKO) a vďaka zmene pri 
zbere biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO 
- konáre, drevná hmota), ktoré sú odoberané 
externou spoločnosťou na energetické 
zhodnotenie. Všetkým, ktorí triedia odpad, 
ďakujeme a zároveň vyzývame aj ostatných 
obyvateľov, ktorí netriedia odpad, aby začali 
triediť. Dôležité je najmä triedenie bioodpadu, 
keďže ten tvorí takmer polovicu z celkového 
množstva komunálneho odpadu. Bioodpad 
je zakázané skládkovať a je zakázané aj jeho 
spaľovanie. Správnym triedením a následným 
zhodnotením bioodpadu v bioplynovej stanici 
alebo v kompostéroch sa znižuje množstvo 
skleníkových plynov v atmosfére. 

Zakázané je spaľovať všetok komunálny 
odpad (nielen bioodpad) či už na voľnom 
priestranstve, alebo vo vykurovacích 
zariadeniach v domácnostiach a dielňach. 
Obzvlášť pri spaľovaní plastov a drevotriesky 
sa uvoľňujú do ovzdušia zdraviu škodlivé 

látky, ktoré sa vzhľadom na kotlinový 
charakter nášho mesta držia v nižších 
vrstvách atmosféry a všetci sme nútení 
ich dýchať. V súčasnej „covid-dobe“ je 
dôležité posilňovanie imunity, napríklad aj 
prechádzkami na čerstvom vzduchu, preto 
vás žiadame o ohľaduplnosť a súčinnosť 
pri ochrane ovzdušia.

V tabuľkových prehľadoch sa nachádza 
porovnanie množstva jednotlivých 
druhov odpadov v tonách a ich podiel na 
celkovom množstve v percentách za roky 
2019, 2020, 1 - 10/2021 na základe údajov 
z evidenčných listov odpadov (ELO).

Mgr. Erika Jauschová, samostatná 
odborná referentka životného prostredia 

Podiel vybraných vytriedených odpadov podľa ELO (evidenčný list odpadov)

1 – 10/2021 2020 2021

množstvo t 34,4% množstvo t 21,8% množstvo t 24,3%
papier 55,2 2,3% 61,3 2,5% 56,1 2,3%

sklo 111,9 4,7% 69,7 2,8% 49,9 2,1%

drevo 83,0 3,5% 79,0 3,2% 60,3 2,5%

plasty 87,8 3,7% 49,4 2,0% 40,7 1,7%

obaly z kovu 10,3 0,4% 5,8 0,2% 3,1 0,1%

elektroodpad 29,0 1,2% 24,6 1,0% 14,8 0,6%

kuchynský odpad 26,1 1,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

biologický odpad 410,8 17,3% 244,2 10,0% 355,6 14,9%

komunálny odpad 1 554,8 65,6% 1917,9 78,2% 1806,7 75,7%
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SAMOSPRÁVA   
Bilancia roka 2021

Rok 2021 bol v mnohých ohľadoch veľmi 
náročný. Museli sme sa popasovať 
nielen s novými výzvami a cieľmi, 

ktoré sme si stanovili, ale zároveň sme museli 
v tejto pandemickej dobe organizačne a časovo 
zvládnuť harmonogram činností a plánov. 
Napriek neľahkej situácii sme sa snažili v prvom 
rade zabezpečiť plynulý chod organizácie, 
čím sme prispeli ku skvalitneniu prostredia 
obyvateľov mesta. 

Pre zamestnancov sme zabezpečili pravidelné 
testovanie v priestoroch firmy. Tým sme pre nich 
zabezpečili nielen pohodlnejšie a bezpečnejšie 
prostredie, ale tiež sme predišli zbytočným 
prestojom a meškaniu pri bežných prácach TS, 
ktorým by sme sa pri testovaní v odberových 
miestach rozhodne nevyhli.

Napriek všetkému sme sa v tomto roku 
vrhli na množstvo nových akcií. Hoci situácia 
nebola vždy priaznivá, vynaložili sme všetko 
úsilie, aby sme jednotlivé akcie dotiahli do 
úspešného konca. Vyzdvihnúť by som chcel 
opravu miestnej komunikácie Chotár – časť 
Babuliarka, opravu komunikácie Kostivrch, 
opravu križovatky k Starohutskému vodopádu, 
opravu výtlkov, súvislé asfaltovanie ulíc 
Slameníkova, Záhrbská, Podhorská, Kútovská, 
ako aj rekonštrukciu chodníka na Dodekovej 

ul. Veľkú snahu sme tiež vynaložili pri oprave 
a čistení rigolov, sčasti vo vlastnej réžii, sčasti 
prostredníctvom dodávateľa, zakúpili sme a 
vymenili dopravné značenie v katastrálnom 
území mesta Nová Baňa a venovali sme sa 
aj prekládke rozhlasového vedenia na podnet 
občanov mesta. Okrem toho sme pokračovali 
v opilovaní a ošetrovaní stromov, doplnili 
sme mobiliár v centre mesta a na sídliskách, 
venovali sme sa opravám verejného osvetlenia 
a doplnili sme tiež nové osvetlenie v časti Ilend 
a okolo cyklochodníka Tajch. V rámci väčších 
rekonštrukcií netreba zabudnúť na opravu 
múru cintorína, ako aj rozšírenie chodníkov 
v cintoríne, čím sa vytvoril priestor pre nové 
hrobové miesta. TS sa aktívne podieľali na 
odstraňovaní povodní a následkov povodní na 
ul. Prírodnej aj na Kolibskej ceste.  

Popasovali sme sa tiež s vybudovaním dvora 
záchranky, opravili sme chodník pri ZŠ J. 
Zemana v celej dĺžke spolu s oplotením popri 
potoku, realizovali sme práce na rigoloch a 
miestnych komunikáciách na uliciach Čierny 
Lúh, Hornozemská, Kútovská, Záhrbská, 
Mariánska, boli sme súčinní pri vybudovaní 
parkoviska pri základnej umeleckej škole a 
zabezpečili sme odvodnenie cyklochodníka 
Tajch. 

V tomto roku nastala zmena aj v odpadovom 
hospodárstve. Museli sme sa pripraviť na 
povinnosť zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu. Prvotnou úlohou 
bolo zabezpečiť do domácností nádoby na 
kuchynský odpad, ako aj smetné zberové 
nádoby. Rovnako nebolo jednoduché 
zabezpečiť zmluvu s bioplynkou v Budči pre 
jej kapacitu, no aj tento problém sme úspešne 
vyriešili. Musím konštatovať, že zber BRKO 
prebieha bez komplikácií. Prvýkrát v histórii 
sme od mesta Nová Baňa dostali do správy 
nové zberové vozidlo na odvoz komunálneho 
odpadu, čím sme výrazne eliminovali náklady 
na prevádzku zberového vozidla.

Každý rok prináša nové ciele, ktoré chceme 
za každú cenu naplniť. Hoci niekedy hrá čas 
alebo okolnosti proti nám, naším predsavzatím 
je vždy zrealizovať všetky výzvy. Hoci pár akcií 
sme v priebehu tohto roka nestihli uskutočniť 
hlavne pre prieťahy v prípravných konaniach 
na úradoch, v celkovom porovnaní s predošlými 
rokmi sme urobili veľké množstvo práce a naši 
zamestnanci venovali pridelenej práci veľa 
času, energie a odhodlania, za čo im patrí veľká 
vďaka. 

Ľuboš Palaj,
riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa

Podnikateľská činnosť technických služieb

Podnikateľská činnosť technických služieb 
 
Technické služby mesta Nová Baňa sú príspevkovou organizáciou mesta. Príspevková 
organizácia podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2 môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať 
podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, na ktorú bola zriadená. Náklady na 
podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi 
výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na 
zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie. 
Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.  
Vďaka tomu, že zákon nám umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť, sa vo väčšej miere 
ako v minulosti zaoberáme poskytovaním služieb v rámci podnikania. Príjmy získané 
z podnikateľskej činnosti sú naším doplnkovým zdrojom financií, z ktorého kryjeme 
nevyhnutné a potrebné veci na prevádzku spoločnosti. V organizácii TS pracujú tí istí 
zamestnanci tak v rámci hlavnej, ako aj podnikateľskej činnosti, na vykonávanie prác sa tiež 
používajú rovnaké motorové vozidlá a mechanizmy. Mzdové náklady, ale tiež náklady na 
servis vozidiel a strojov využívaných pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prerozdeľujeme 
podľa percent nákladov na podnikanie, čím šetríme finančné prostriedky mesta v hlavnej 
činnosti, ktoré sú následne do mesta vrátené.  
Z pohľadu časového obdobia troch rokov, konkrétne za obdobie 1 – 10/2019, 1 – 10/2020, 1 –
10/2021, vieme vyčísliť prínos na základe hospodárskych výsledkov daných období. Obdobia 
sme zámerne zvolili rovnaké, aby boli hodnoty porovnateľné.  
Hodnoty nákladov, výnosov a hospodárske výsledky sú vyčíslené v tabuľke č. 1 a následne 
zobrazené v grafe č. 1.  
 
Tabuľka č. 1 

Obdobie Náklady Výnosy Hospodársky výsledok 
k 31. 10. 2019 86 990 88 663 1 672 
k 31. 10. 2020 86 221 102 227 16 006 
k 31. 10. 2021 111 514 140 447 28 932 
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Mgr. Martina Šalková, 
ekonómka a zástupkyňa riaditeľa TS 
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Technické služby mesta Nová Baňa 
sú príspevkovou organizáciou mesta. 
Príspevková organizácia podľa zákona 

NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
zákonov podľa § 28 odst. 2 môže so súhlasom 
zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť 
nad rámec hlavnej činnosti, na ktorú bola 
zriadená. Náklady na podnikateľskú činnosť 
musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky 
získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi 
po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako 
doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, 
ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti 
príspevkovej organizácie. Príjmy a výdavky 
na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na 
samostatnom účte. 

Vďaka tomu, že zákon nám umožňuje 
vykonávať podnikateľskú činnosť, sa vo 
väčšej miere ako v minulosti zaoberáme 
poskytovaním služieb v rámci podnikania. 
Príjmy získané z podnikateľskej činnosti 
sú naším doplnkovým zdrojom financií, z 
ktorého kryjeme nevyhnutné a potrebné veci 
na prevádzku spoločnosti. V organizácii TS 
pracujú tí istí zamestnanci tak v rámci hlavnej, 
ako aj podnikateľskej činnosti, na vykonávanie 
prác sa tiež používajú rovnaké motorové 
vozidlá a mechanizmy. Mzdové náklady, 
ale tiež náklady na servis vozidiel a 
strojov využívaných pri vykonávaní 
podnikateľskej činnosti prerozdeľujeme 
podľa percent nákladov na podnikanie, 
čím šetríme finančné prostriedky mesta 

v hlavnej činnosti, ktoré sú následne do mesta 
vrátené. 

Z pohľadu časového obdobia troch rokov, 
konkrétne za obdobie 1 – 10/2019, 1 – 10/2020, 
1 –10/2021, vieme vyčísliť prínos na základe 
hospodárskych výsledkov daných období. 
Obdobia sme zámerne zvolili rovnaké, aby boli 
hodnoty porovnateľné. 

Hodnoty nákladov, výnosov a hospodárske 
výsledky sú vyčíslené v tabuľke č. 1 a následne 
zobrazené v grafe č. 1. 

Obdobie Náklady Výnosy Hospodársky 
výsledok

k 31. 10. 2019 86 990 88 663 1 672

k 31. 10. 2020 86 221 102 227 16 006

k 31. 10. 2021 111 514 140 447 28 932

Mgr. Martina Šalková,
ekonómka a zástupkyňa riaditeľa TS

Ak máte záujem
odoberať náš mesačník aj v roku 

2022, môžete si ho predplatiť 
poštovou poukážkou na adrese: 

Mesto Nová Baňa, Informačné centrum,
Námestie slobody 1,
968 01 Nová Baňa

alebo osobne v Informačnom centre
mesta Nová Baňa. 

Predplatné na rok 2022
je 14,50 EUR s poštovným.

Pokiaľ dôjde k zvýšeniu poštovného počas r. 
2022 bude toto zvýšenie doúčtované poštovou 

poukážkou.
Ďakujeme za vašu čitateľskú priazeň!

Redakcia NN
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P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. OZ TAJCH 2 300 € Na úhradu časti nákladov spojených s organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, hudobné kapely, 
detské programy.

2. Novobanský 
banícky spolok 600 €

Na úhradu časti nákladov spojených s výrobou a montážou historického banského ťažného zariadenia – 
rumpálu v počte 2 ks, ktoré je potrebné zabezpečiť v zmysle spracovaného projektu banského náučného 
chodníka „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, trasa A.

3. Cantus Monte 
Regis 500 € Na úhradu autobusovej prepravy členov Cantus Monte Regis na sústredenie.

4.

SRRZ – RZ 
pri Gymnáziu 

Františka 
Švantnera

800 € Na úhradu nákladov na vyhotovenie videodokumentácie o škole a jej uverejnenie v lokálnych médiách.

5.
VETERÁN 

CLUB NOVÁ 
BAŇA

1 000 €
Na úhradu časti nákladov spojených s organizáciou podujatia 5. novobanský zraz veteránov, konkrétne na 
občerstvenie, trofeje pre víťazov súťaží pre deti a dospelých, na propagačný materiál a úhradu nákladov 
spojených so zabezpečením kultúrneho programu na podujatiach.

6. 

Občianske 
združenie 
– Slniečko 
pre pomoc 
ľuďom s 

viacnásobným 
postihnutím

750 €

Na úhradu nákladov spojených s podujatím „Náš deň pre vás“, konkrétne na nákup materiálu a pomôcok na 
remeselné a ručné práce, na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov. Ďalej na úhradu nákladov spojených 
s organizáciou metodického dňa ľudovej tvorivosti a remesiel v múzeu ľudovej architektúry v Čičmanoch, 
konkrétne na autobusovú prepravu účastníkov, taktiež na úhradu nákladov spojených s vyhotovením 
propagačných materiálov k obom podujatiam. 

7. 

Občianske 
združenie 
pri CVČ – 

CENTRÁČIK

1 000 € Na úhradu autobusovej prepravy na „výlety za históriou“.

8.

Združenie 
na rozvoj 
a podporu 

novobanskej 
združenej 

strednej školy

300 € Na úhradu nákladov spojených s prezentáciou školy, konkrétne na výrobu a tlač propagačných materiálov.

9. Háj 1 000 € Na úhradu nákladov spojených s účasťou členov FS Háj na hudobno-spevácko-tanečnom sústredení.

SPOLU ZA KULTÚRU: 8 250 €

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. TajchŠport 4 000 €

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou triatlonových pretekov TriTAJCHlon, konkrétne na úhradu 
administratívnych poplatkov spojených so zvláštnym užívaním komunikácií, nákup športových vreciek, 
multifunkčných šatiek a plávacích čiapok pre účastníkov, na čiastočnú úhradu časomiery, záchrannej a vodnej 
záchrannej služby a na úhradu nákladov spojených so zabezpečením trofejí s novobanskou tematikou.

2. ŠK Karate
Nová Baňa 4 000 € Na úhradu nákladov spojených s úhradou štartovného, cestovných a ubytovacích výdavkov a výdavkov na  

sústredenie.

3.

Združenie 
športových 

rybárov
Nová Baňa

500 € Na úhradu nákladov spojených s organizáciou pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha Michalovského 
2021“, konkrétne na materiálno-technické zabezpečenie a ceny pre zúčastnených pretekárov.

4. TJ Slovan
Nová Baňa 500 € Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou v súťažiach (cestovné, vstupný poplatok) a nákup 

športového vybavenia.

5.
Lucia Ivínová – 
Jazdecká škola 

BERI, s. r. o.
500 €

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou súťaží počas roka 2021, konkrétne na zabezpečenie cien 
pre súťažiacich. Ďalej na úhradu nákladov spojených s organizáciou sústredenia a nákupom klubových 
reprezentačných odevov s označením mesta Nová Baňa.

ŠPORT

KULTÚRA

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA NOVÁ BAŇA
V ROKU 2021 NA KULTÚRU A ŠPORT 
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6. Tenisový klub 
Tajch 2 500 €

Na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou tenisových turnajov a účasťou na súťažiach: materiálno-
technické zabezpečenie, športové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných odmien a medailí, 
úhrada štartovného na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), úhrada kolektívnej registrácie klubu, 
úhrada odmien licencovaným trénerom mládeže a úhrada prenájmu telocvične/tenisovej haly počas zimy.

7. SKI TEAM
Nová Baňa 3 000 €

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, lyžiarskych 
pretekov a s účasťou na pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, doplnenie 
športových pomôcok, prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily.

8.
Miroslav 
Šipikal – 
MIŠImoto

500 € Na úhradu nákladov spojených s účasťou motocyklového jazdca Adama Šipikala
na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj

9. Stolnotenisový 
klub Nová Baňa 1 000 €

Na úhradu nákladov spojených s účasťou na turnajoch a dlhodobých súťažiach družstiev a jednotlivcov, 
konkrétne úhrada štartovných poplatkov a cestovného, ďalej na nákup športového materiálu a čiastočnú 
úhradu energií v stolnotenisovej hale.

10. 
Mestský 

futbalový klub 
Nová Baňa

25 000 €

Na úhradu nákladov spojených s výchovou  mládeže, konkrétne na autobusovú prepravu, odmeny 
licencovaným trénerom mládeže, športové vybavenie, stravu pre mládežnícke družstvá v rámci zápasov, 
prenájmy športovísk, za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb
a úhrada štartových poplatkov do súťaží). 

11. SRRZ – RZ pri 
Materskej škole 400 €

Na úhradu nákladov spojených
so zabezpečením variabilnej cvičebnej zostavy na športovú olympiádu detí predškolského veku.

12.

TANEČNO-
ŠPORTOVÝ 

KLUB TIFFANY 
NOVÁ BAŇA

4 400 €
Na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, nákladov na propagačný 
materiál /kalendáre/, sústredenie, nákup látok, materiálu na zdobenie, reproduktorov, trofejí, zákazkové šitie, 
tanečné topánky.

13. Športový klub 
POOLO 250 € Na úhradu nákladov spojených s nákupom trofejí pre víťazov 1., 2. a 3. mestskej tenisovej ligy a nákupom 

športového vybavenia pre tenis, volejbal, basketbal a bedminton. 

SPOLU ZA ŠPORT: 46 550 €

Motocyklová sezóna Motocyklovú sezónu Adama Šipikala 
aj tento rok ovplyvnila pandémia 
koronavírusu. Nejasný začiatok 

jeho 21. sezóny bol viackrát presúvaný na 
neskorší termín. Naše opatrenia pre športové 
podujatia preňho neboli priaznivé, a tak sa 
Slovenská motocyklová federácia rozhodla 
spojiť majstrovstvá Slovenska v endure a 
country crosse s maďarskými majstrovstvami. 
Prvé preteky sa tak začali 5. – 6. júna na 
pieskovom podklade neďaleko Budapešti v 
obci Nagytarcsa. Náročné enduro preteky 
na prašnej trati a vo vysokých horúčavách 
Adamovi priniesli celkové 7. miesto. V strede 
júla seriál pokračoval v Lehote pod Vtáčnikom 
pretekmi country crossu. Výdatný dážď pred 
víkendom preteky poriadne zdramatizoval. 
Trať sa zmenila na klzisko a jazdci mali blato 
aj za ušami. Blato a náročné podmienky však 
Adamovi vyhovujú, a tak si vybojoval celkové 4. 
miesto. Nasledujúce preteky sa konali na Orave 
v obci Žaškov, kde majú už vyše 20-ročnú 
tradíciu, každoročne sa na nich zúčastňuje i 
najviac pretekárov z okolitých štátov. Celkovo 
270 pretekárov sľubovalo zaujímavé súboje v 
každej kategórii. Rozbitá a nebezpečne prašná 
trať preverila kondíciu každého jazdca. Adam 
vo svojej kategórii E3 na motocykli KTM 300 
obsadil celkové 6. miesto. Maďarské kúpeľné 
mesto Parádfürdő hostilo koncom augusta 
ďalšie spojené kolo maďarských a slovenských 
majstrovstiev Slovenska v endure. Maďarskí 
usporiadatelia pripravujú preteky vždy na 
vysokej úrovni v peknom prostredí maďarských 
lesov. V rámci týchto pretekov jedno kolo dlhé 
60 km jazdci absolvovali celkovo trikrát. Adam 

po celý víkend súperil o popredné priečky s 
poľskými pretekármi, ktorí „vďaka“ pandémii 
jazdia na slovenské preteky, keďže v Poľsku 
boli preteky zakázané. Sobotné 4. a nedeľné 
5. miesto stačili na celkové 5. miesto za oba 
dni. Začiatkom septembra ešte nik netušil, že 
preteky na východnom Slovensku v meste 
Gelnica budú posledným podujatím z pôvodne 
plánovaného 9-dielneho seriálu. Adamovi 
náročná trať vyhovovala a oba dni si vyjazdil 
2. miesto. Vďaka vysokému počtu získaných 
bodov za víkend sa v seriáli MMSR posunul 
na 3. miesto za celú sezónu. Ďalšie plánované 
preteky zo seriálu majstrovstiev Slovenska 
boli na jeseň, bohužiaľ, zakázané, čo Adamovi 
prekazilo bojovať o vyššie umiestnenie v 
rebríčku. Napraviť chuť si Adam ešte stihol 
na posledných pretekoch Pitbike cupu v 
obci Zbehy. Vo všetkých jazdách nenašiel 
premožiteľa, a tak sa i tento rok stal víťazom 
pretekov o pohár starostu obce. Motocyklových 
pretekov v sezóne 2021 sa mohol zúčastniť aj 
vďaka podpore mesta Nová Baňa.

Helena Trajteľová
foto: súkromný archív

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

Stolnotenisový klub
Nová Baňa ďakuje vedeniu 

mesta Nová Baňa za finančnú 
pomoc poskytnutú v roku 2021.

Ing. Stanislav Katina,
predseda klubu
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Rok 2021 v Centre voľného času

Napriek náročnej dobe sa snažíme pozerať na tento rok a našu prácu 
z tej lepšej stránky. Rok 2021 hodnotíme ako úspešný v súvislosti 
s novými skúsenosťami, podnetmi a sebarozvojom. Navyše sme sa 

naučili aj v ťažších chvíľach nachádzať pozitíva. Celý kalendárny rok sme 
venovali deťom z nášho mesta, či to bolo u nás v centre voľného času, alebo v 
základnej či materskej škole. 

Školský rok 2020/2021 sme s deťmi ukončili záujmovou činnosťou po 
opätovnom otvorení centra v máji. Nasledoval bohatý letný program v podobe 
šiestich prímestských táborov a piatich piatkov, ktoré patrili zaujímavých 
aktivitám. Spolu sme sa hrali, učili, športovali a tvorili v Rozprávkove, 
športovom, remeselnom, fantazijnom tábore i Indiánskej osade. Ak nám to 
situácia dovolila, s radosťou sme pre vaše deti pripravovali rôzne podujatia 
a výlety. Stretli sme sa na Dodekovej Novej Bani, na náučných chodníkoch 
či výletoch za históriou v Beckove, Čachticiach, Zuberci, Kline a na Oravskej 
priehrade. Stali sme sa online organizátorom okresného kola predmetových 
olympiád v biológii a geografii. 

Nový školský rok 2021/2022 sme po úspešnej letnej činnosti začali s elánom 
a plným počtom detí, ktoré navštevujú krúžky z našej krúžkovej ponuky. 

Centrum voľného času už vyše 50 rokov sídli v historickej budove bývalého 
baníckeho špitála, ktorá v roku 2021 oslávila 630 rokov. K  narodeninám dostala 
od mesta Nová Baňa darček – nový „kabát“ v podobe novej fasády. Veľmi sa 
tomu tešíme a ďakujeme zriaďovateľovi  CVČ, mestu Nová Baňa, poslancom 
a firme Himbuilding, s. r. o., Tekovské Lužany, ktorá rekonštrukciu zrealizovala.

Dovoľte mi poďakovať sa aj súdržnému kolektívu centra voľného času 
za profesionálny a priateľský prístup počas roka 2021. Napriek mnohým 
prekážkam, ktoré nám tento rok priniesol, sme sa riadili heslom „Vždy s 
úsmevom.“

Milé deti, rodičia a drahí Novobančania! Ďakujeme vám za pomoc a podporu 
v tomto roku. Želáme vám šťastné a veselé Vianoce v kruhu najbližších a v 
novom roku 2022 veľa zdravia, šťastia, radosti a splnených prianí. 

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

Činnosť denného centra seniorov Lipa v Novej Bani za rok 2021

V roku 2021 sme začali činnosť až od 1. 
júna. Prvá akcia bola zorganizovaná 
15. júna, a to posedenie pri výbornom 

guláši, ktorý navaril pán Ervín Žofiak v spolupráci 
s členkami Helenkou Búryovou, Gitkou 
Šályovou a Milkou Lovíškovou. Posedenie 
spríjemnil hudobným pásmom náš člen Ing. 
Imrich Šebo a spevácka skupina Jesienka za 
sprievodu harmonikára pána Ctibora Šályho. 
Započúvali sme sa aj do melódií hudobnej 
skupiny Seniori a tiež sme si s nimi zaspievali. 
Gulášového posedenia sa zúčastnili aj naši 
pravidelní hostia: pán primátor Mgr. MVDr. 
Branislav Jaďuď, MBA, a sociálna pracovníčka 
Ing. Mgr. Eliška Vallová, za čo sme im veľmi 
vďační. Pán primátor prítomných poinformoval 
o uskutočnených akciách a plánoch mesta do 
budúcna. Účasť bola výborná, až 52 členov 
DCS. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli aj 
okrúhle a polookrúhle jubileá našich členov v 
prvom polroku roka 2021 a so súhlasom mesta 
sme im zakúpili malé spomienkové darčeky. 

Deň pred akciou sme v klube zorganizovali 
upratovaciu akciu. Iniciatívne sa do nej zapojili 
Milka Lovíšková, Gitka Šályová, Marika 
Drevová, Martuška Žňavová, Milan Petluš a 
Vendo Pastier. Ženy vyupratovali altánok a 
riadne ho vyčistili, aby sa v ňom dalo posedieť. 
Muži zasa upratovali vonkajšie priestory a 
pokosili trávu. V deň konania akcie Guláš 
2021 sa zapojili aj ďalší členovia a členky, ktorí 
pomáhali vynášať a nosiť do budovy stoly a 
stoličky a obsluhovali prítomných. Boli to Majka 

Hudecová, Natálka Šimová s manželom, Anka 
Šedianska s manželom, Ľudka Bónová, Kvetka 
Číková a ďalší. 

Naše krúžky fungovali aj v roku 2021: V 
kreatívnom pod vedením MVDr. Mariána 
Jauscha členovia vytvárali krásne umelecké 
diela a ozdobovali nimi aj priestory klubu. 
Pravidelne pracoval aj spevácky krúžok 
Jesienka najprv pod vedením Ing. Evky 
Zalaiovej a neskôr po odovzdaní funkcie pod 
vedením pána Ctibora Šályho. Za speváckym 
krúžkom nezaostávala ani hudobná skupina 
Seniori pod vedením Ing. Júliusa Uhreckého, 
ktorá sa stretávala každý týždeň. Telovýchovný 
krúžok pod vedením Márie Brodzianskej začal 
fungovať až od 28. septembra z rôznych 
dôvodov. Naše členky využívajú priestory 
denného centra na pravidelné cvičenie, ktoré im 
už podľa ich vyjadrení veľmi chýbalo. V tomto 
roku prestal pracovať literárny krúžok, pretože 
členky už nemali záujem z osobných dôvodov, 
a to najmä pre vek a pandémiu.

V mesiaci júl sme zorganizovali viacero akcií. 
V spolupráci s mestom, mestskou políciou, sme 
dvakrát zorganizovali výlet na rozhľadňu Háj v 
Novej Bani, pričom každého z nich sa zúčastnilo 
11 členov. K rozhľadni sa dostali poväčšine 
tí členovia a členky, ktorí by neboli schopní 
zvládnuť takúto náročnú cestu pešo. Dňa 14. 
júla sme zorganizovali jednodňový výlet do 
Kremnice. Organizovali ho Ing. Evka Zalaiová 
a Milka Lovíšková. Navštívili sme mincovňu, 
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Krahule 

a salaš, kde sme si pochutnali na výbornom 
ovčom syre a žinčici. Akcie sa zúčastnilo 18 
ľudí. Tanečná zábava pre členov DCS Lipa sa 
uskutočnila 23. júla 2021. Vystúpila spevácka 
skupina Jesienka a do tanca hrala hudobná 
skupina Ideál pod vedením pána Blahu. Na 
druhý deň sme sa pri príležitosti sviatku sv. 
Anny, patrónky baníkov, zúčastnili Baníckeho 
fakľového sprievodu od baníckej kaplnky až na 
zrenovovanú Zvoničku.

V mesiaci august bol klub otvorený celý mesiac 
a v Novobanských novinách boli uverejnené 
fotografie a sprievodné články k akciám 
realizovaným v tomto roku. V Tekovských 
Nemciach sme navštívili našu členku pani 
Elenku Šimegovú, dali sme jej aj posledné 
vydanie Novobanských novín a pevne veríme, 
že sa uzdraví. Spevácka skupina Jesienka pod 
vedením vedúceho Ctibora Šályho vystúpila na 
schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska, schôdzi 
zdravotne postihnutých a na oslavách SNP. 
Posledná akcia v roku 2021, opekačka, bola 9. 
septembra a znovu na nej spievala spevácka 
skupina Jesienka, hrala aj hudobná skupina 
Seniori a na gitare hral Ing. Jaroslav Burjaniv. 
Zúčastnili sa na nej aj naši pravidelní hostia: 
pán primátor Mgr. MVDr. Jaďuď, MBA, pani 
prednostka Mgr. Ľudmila Rajnohová a sociálna 
pracovníčka Ing. Mgr. Eliška Vallová. V tomto 
mesiaci sme sa pripravovali aj na spevácke a 
hudobné vystúpenie na jarmoku v Novej Bani, 
no akcia bola krízovým štábom mesta zrušená. 
Spevácka skupina Jesienka sa tiež pripravovala 
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na okresnú prehliadku speváckych súborov 
v Žarnovici, ktorá však bola tiež zrušená z 
dôvodu pandémie.

V roku 2021 boli v klube vykonané 
rekonštrukčné práce na altánku – výmena 
žľabov, a tiež sa zrealizovalo natretie strechy 
denného centra aj oprava pretekajúcej strechy. 
Túto opravu si budova už veľmi pýtala.

Posledné mesiace roka 2021 pracoval len 
kreatívny krúžok a telovýchovný krúžok. 
Ostatní členovia sa len sporadicky zúčastňovali 
posedení pri káve, vždy v utorok a vo štvrtok.

Koncom roka sa ešte uskutočnila jedna 
brigáda – kosenie trávy a opiľovanie stromov v 
záhrade, na ktorú sa podujal Gregor Káder, za 
čo mu aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. 
Akcie sa zúčastnili aj naši členovia Milka 
Lovíšková, Gitka Šályová, Šaňo Daniš a Milan 
Petluš. Na jar tak bude o to menej roboty.

Výročná členská schôdza bola naplánovaná 
ako každoročne na 7. decembra 2021, ale 
nekonala sa z dôvodu pandémie. Jednotlivých 
členov sme kontaktovali väčšinou telefonicky, 
čo, myslím si, vyhovovalo všetkým stranám. 

V tomto roku sme zorganizovali aj návštevu 
muzikálu Báthoryčka v Zlatých Moravciach, 
ktorá však bola presunutá až na rok 2022, preto 
sme záujemcom vstupné vrátili. 

Okrem radostných udalostí a pekných akcií 
ovplyvnili v roku 2021 nás a naše DCS aj 
dve úmrtia našich členov. Navždy nás opustil 
dlhoročný člen pán Richard Szalay. V mesiaci 
november 2021 nás smutná udalosť zasiahla 
znovu – a to úmrtie ďalšieho nášho člena, pána 
Milana Petluša, ktorý nás opustil veľmi náhle. 
Obidvaja nám budú veľmi chýbať. Česť ich 
pamiatke. 

Rok 2021 sa skončil uzatvorením denného 
centra seniorov Lipa v mesiaci november z 
dôvodu vyhlásenia núdzového stavu. 

Na záver chcem poďakovať
mestu Nová Baňa za materiálnu i personálnu 
podporu, ako aj všetkým aktívnym členom, 

ktorí sa zapájali do akcií a brigád.
Všetkým prajem dobré zdravie,
pohodu a veľa elánu do života. 

Ing. Marta Búryová 

Poďakovanie
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať 

pani Ing. Marte Búryovej za jej obetavý a 
zodpovedný prístup k vedeniu denného 
centra seniorov Lipa. Pani Ing. Marta 
Búryová bola za predsedníčku DCS Lipa 
zvolená na zasadnutí členskej schôdze v 
decembri 2019. Odvtedy sa aktívne zapájala 
do činnosti denného centra seniorov 
a koordinovala ju. Aj napriek ťažkým 
podmienkam po prepuknutí pandémie na jar 
v r. 2020 sa jej podarilo s členmi denného 
centra uskutočniť veľa milých a príjemných 
stretnutí a činností.

K 30. novembru 2021 sa rozhodla svoju 
činnosť vo funkcii predsedníčky denného 
centra seniorov Lipa ukončiť. Preto nám 
dovoľte, aby sme pani Ing. Búryovej za 
vykonanú prácu vyslovili jedno veľké            

 ĎAKUJEME.
Branislav Jaďuď,

Ľudmila Rajnohová,
Eliška Vallová

ZIMNÁ TURISTICKÁ VÝZVA REGIÓNU GRON 
ZAČALA VÝSTUPOM NA ROZHĽADŇU HÁJ 

Zimná turistická výzva Regiónu GRON odštartovala v novembri výstupom na rozhľadňu 
Háj, ktorá bola cieľom prvej výzvy. Celá výzva obsahuje 10 turistických cieľov a trvá od 
novembra do marca 2022. Účastníci výstupu sa zišli v stredu 17. 11. 2021 pri Kohútove, 

kde všetci dostali turistický set – odznak výzvy, brožúru s turistickými trasami a mapu regiónu. 
Účasť bola veľká, prišlo približne 80 ľudí, medzi ktorými boli nielen domáci, ale aj návštevníci 
z okolitých i vzdialenejších miest. Zaregistrovali sme účastníkov zo Zvolena, Prievidze, Nitry, 
Šurian, veľká skupina prišla aj z Bratislavy a jeden zo zúčastnených dokonca z Košíc. 

Po úvodnom slove Jozefa Terema, ktorý stojí za portálom www.dobrodruh.sk a je jedným z 
podporovateľov výzvy a výstupu, sme sa vybrali z Kohútova po žltej značke k rozhľadni Háj. 
Prvú krátku zastávku sme si dali pri informačnej tabuli Predný Šarvíz, odkiaľ nás čakal výstup 
k rozhľadni jesenným lesom. V cieli – na rozhľadni Háj, sme sa z vlastných zásob občerstvili, 
pozreli sme si výhľady z rozhľadne, niektorí zašli aj do blízkeho bývalého kameňolomu na ryolit. 
Nechýbala ani spoločná fotografia účastníkov a fotografovanie s nálepkou Regiónu GRON a 
s rozhľadňou. Práve táto fotografia bola podmienkou zapojenia sa do výzvy a zaradenia do 
zlosovania o darčekový balíček a hlavnú cenu, víkendový pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice pre 
dve osoby.

Cestou z rozhľadne sme sa zastavili na malom kopčeku pri odbočke na Zvoničku, kde je skrytá 
hojdačka, a zašli sme aj na miesto s výhľadom na Rudno nad Hronom. Nasledovali zastávky 
na Havranej a Červenej skale a výhľady z nich. Potom nás čakal už len krátky úsek k areálu 
Zvoničky, kde sa účastníci občerstvili v bufete Zvonička. Kapustnica, čaj, káva aj nejaké to poldeci 
dobre padli a aj napriek chladnému počasiu sa mnohým nechcelo odísť. My organizátori sme 
odchádzali s dobrým pocitom, že sa nám akcia vydarila, a potešilo nás aj niekoľko osobných 
poďakovaní od účastníkov výstupu.

Zimná výzva pokračuje ďalšími cieľmi, v čase, keď sa vám dostane do rúk tento článok, bude 
aktuálne prebiehať výzva na výstup na vrch Hulín, ktorú treba stihnúť do 19. 12. 2021. Počas 
sviatkov sa môžete zapojiť do výzvy číslo štyri, ktorá vás zavedie na najvyšší vrch Pohronského 
Inovca – Veľký Inovec. Výzva trvá do 4. 1. 2022 a nasledovať bude zaniknutý hrad Breznica a 
ďalších päť zaujímavých miest. Na záver je plánovaný opäť spoločný výstup – na vrch Vtáčnik sa 

vyberieme 19. 3. 2022. Ostatné výzvy 
je potrebné absolvovať individuálne v 
určených dvojtýždňových intervaloch. 

Veríme, že sa do Zimnej turistickej 
výzvy Regiónu GRON zapojíte a 
využijete zimné mesiace na návštevu 
miest, kde ste už asi boli, ale možno 
spoznáte aj niektoré nové. Viac 
informácií o výzve hľadajte na 
internetovej stránke www.regiongron.
sk a sociálnych sieťach Facebook a 
Instagram Regiónu GRON.

text a foto: Región GRON

POĎAKOVANIE
Vážený pán primátor
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
vážení mestskí poslanci a zamestnanci 
mestského úradu,
drahí občania Novej Bane.

Vyjadrujeme veľké a hlboké ďakujem a 
skladáme veľkú poklonu za to, že toto 
bývalé banícke kráľovské mestečko 

sa prebudilo z dlhého, až stáročného spánku, 
otvorilo oči a z puku sa rozvilo do prenádhernej 
podoby.

Nová Baňa tak úžasne zmenila svoju tvár, 
vonia čistotou a srší pohodou. 

„Aha, už na baňu klopajú,“ odkrýva svoje 
tajomstvá prenádherne vynovená Zvonička, kde 
si v novom bufete môžete dať napríklad výbornú 
makovú štrúdľu.

A ten očarujúci a ľúbezný výhľad, kam len oko 
dovidí, z modernej a štýlovej rozhľadne nad 
mestečkom.. Každý, kto sem príde, je omámený 
neskutočnou scenériou novobanskej prírody. 

Kostolík na Kalvárii po dlhých rokoch zázračne 
vykukol spoza stromov, odhalil svoju požehnanú 
podobu, s láskou a hrdo sa týči nad mestom 
a pozýva nás, aby sme sa v tichu a zbožne 
zamysleli

Ďakujeme za množstvo skvelých turistických 
príležitostí, zaujímavých spoločenských akcií, 
pekné stavebné úpravy historického centra 
mesta. Až sa nám so sestrou chce výskať od 
radosti a potešenia, takto to má byť. 

Po takejto kráse dnes dychtí mnoho turistov, 
a tak konečne objavujú aj tento náš nádherný 
banský kraj.

Naša drahá rodná Nová Baňa je dnes 
skutočným skvostom, historickým diamantom v 
srdci Slovenska. 

Tešíme sa z toho a ešte raz vám za vašu 
neskutočnú snahu ĎAKUJEME.

Drahuška a Adrika Rojíkové z Novej Bane
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Silvester bez ohňostroja

Novoročný ohňostroj je neodmysliteľnou 
súčasťou osláv pre mnohých ľudí. 
Ochranári zvierat však každoročne 

upozorňujú, že oslavy Nového roka sú nielen pre 
domácich miláčikov, ale aj pre voľne žijúce živočíchy 
či vtáctvo veľmi stresujúce a nebezpečné. A nielen 
pre ne, ale aj pre malé deti. Počas silvestrovskej 
noci tiež dochádza k výraznému znečisteniu nielen 
vzduchu, ale aj vody a pôdy. Z uvedených dôvodov 
sa mesto Nová Baňa pridalo k viacerým mestám 
na Slovensku, ktoré silvestrovský ohňostroj mať 
nebudú. Oslávte preto príchod nového roka len 
v kruhu svojich najbližších. Finančné prostriedky 
pôvodne určené na uvedenú akciu boli použité 
na nákup novej vianočnej výzdoby do radničného 
parku, ktorá určite urobí radosť malým aj dospelým. 

Mgr. Iveta Lukáčová

ŠKOLA V NÁRUČÍ LESA
,,náš úspešný projekt v Nadácii Allianz“

V lete sa naša ZŠ s MŠ Veľká 
Lehota dozvedela radostnú 
správu, a to, že Správna rada 

Nadácie Allianz na svojom zasadnutí 
schválila našu žiadosť o poskytnutie grantu vo 
výške 6 000 eur na projekt s názvom Škola v 
náručí lesa, ktorý sme začali vytvárať v exteriéri 
našej školy. Vďaka poskytnutým financiám sme 
mohli rozbehnúť počiatočné práce v náučno-
oddychovom komplexe a postaviť včelín a 
ekoučebňu.

Viac sa dozviete na webovej stránke školy:
https://www.zsmsvelkalehota.sk/ 

Touto cestou by sme radi poďakovali za financie, 
ktoré sme získali od Správnej rady Nadácie Allianz.

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy

ČO NÁM DAL ROK 2021

Žijeme v dobe, 
keď čas uháňa 
míľovými krokmi 

a s časom sa dynamicky 
menia aj legislatívne 

východiská pre školy a školské zariadenia v 
oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ), 
ale aj v oblasti ekonomickej či pracovnoprávnej. 
Končiaci sa kalendárny rok bol pre predškolské 
zariadenia významný aj tým, že od 1. 9. 2021 
sa v praxi začal uplatňovať zákon o povinnom 
predprimárnom vzdelávaní (PPV). V našej 
materskej škole sme z dôvodu plnenia zákona 
o PPV nezaznamenali zvýšený nárast počtu 
detí aj preto, že rodičia si uvedomujú význam 
predškolskej výchovy už od troch rokov veku 
dieťaťa, a deti nastupujú do našej materskej školy 
rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej 
dochádzky len vo výnimočných prípadoch. 
Predpokladáme, že súčasná kapacita Materskej 
školy Nábrežná a elokovaných tried na Štúrovej 
ulici a Kolibskej ceste 199 detí s možnosťou 
navýšenia v prípade potreby bude postačujúca 

aj v budúcnosti. V školskom roku 2020/2021 
navštevovalo MŠ 196 detí. Dochádzku úspešne 
ukončilo a do základných škôl nastúpilo 56 detí. 
V aktuálnom školskom roku navštevuje MŠ 206 
detí, z toho rok pred začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky je to 77 detí. 

Aj v roku 2021 sme úspešne pokračovali v 
národnom projekte Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov II, vďaka ktorému máme 
financované mzdy pedagogických asistentov. 

V tomto roku sme do rozvoja školy v oblasti 
učebných pomôcok investovali 19 084 eur. 
Pokračovali sme aj v zlepšovaní pracovných 
podmienok zamestnancov a v zlepšovaní 
prostredia pre deti. V priebehu školského 
roka, ale najmä počas letných prázdnin sme 
preinvestovali 18 613 eur (osadenie 20 okien 
a ôsmich fixov dverí v MŠ Nábrežná, oprava 
priestorov spálne a triedy v ET Štúrova, 
prekrytie stavby – záhradného domčeka v 
ET Kolibská cesta, uskutočnili sme aj väčšie 
opravy a potrebnú údržbu). Okrem toho 
sa zvýšila úroveň prípravy jedál v školskej 
kuchyni (ŠK) na Nábrežnej ulici, keďže sme 
zakúpili vybavenie za 14 861 eur (prevádzkové 
stroje – konvektomat, digestor, elektrický 

varný kotol a kombinovaný kuchynský robot + 
príslušenstvo). Do ŠK sme investovali ďalších 
4 923 eur (nerezový pracovný stôl, maľovanie, 
oprava strojov). Rekonštruovali sme aj výdajné 
kuchynky pri dvoch triedach a jednu sme doplnili 
novým nerezovým zariadením v hodnote 8 372 
eur.

Rok 2021 bol z hľadiska zabezpečenia 
VVČ a prevádzky veľmi náročným rokom, no 
zvládli sme ho vďaka vysokému pracovnému 
nasadeniu, empatii a dôvere. Veľké poďakovanie 
patrí celému kolektívu MŠ aj ET a riaditeľke 
CVČ PaedDr. Tatiane Polcovej a jej kolektívu 
za pomoc v období vysokej chorobnosti našich 
pedagogických zamestnancov. Ďakujeme 
zriaďovateľovi, mestu Nová Baňa, v zastúpení 
primátorom Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, 
MBA, za podporu a zamestnancom MsÚ, 
poslancom MsZ, riaditeľom škôl v meste a 
riaditeľke Centra pre deti a rodiny v Novej 
Bani za spoluprácu. Ďakujeme aj sponzorom 
– spoločnostiam Cortizo a Knauf Insulation, za 
finančnú podporu a rodičom a priateľom školy 
za dôveru a priazeň v roku 2021. Všetkým vám 
želáme pevné zdravie.

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

DEŇ MATERSKÝCH 
ŠKÔL  

Deň materských škôl, ktorý slávime 
4. novembra, zdôrazňuje význam 
inštitucionálneho predprimárneho 

vzdelávania v materských školách na Slovensku.
Prečo vlastne Deň materských škôl vznikol a 

prečo ho oslavujeme?
Štvrtý november 1829 sa stal významným 

medzníkom v predškolskej pedagogike na 
Slovensku. V tento deň bola založená prvá 
detská opatrovňa na území Slovenska, 
konkrétne v Banskej Bystrici. Jej zakladateľkou 
bola grófka Mária Terézia Brunšviková, ktorej 
patrí česť a vďaka za to, že vystihla podstatu 
didaktiky materskej školy už v počiatkoch a 
deti k poznatkom a vedomostiam viedla hravou 
formou. Postupne aj vďaka tejto iniciatíve Márie 
Terézie Brunšvikovej vzniklo mnoho ďalších 
detských opatrovní a neskôr materských škôl, 
ktoré od tých čias prešli veľkým rozvojom a 
neustále napredujú. 

Deň materských škôl na Slovensku s cieľom 
verejnosti pripomenúť a zvýrazniť potrebu 
predprimárneho vzdelávania detí pred 
nástupom do základnej školy vznikol z iniciatívy 
Slovenského výboru Svetovej organizácie pre 
predškolskú výchovu.

Do osláv tohto dňa sa aj tento rok zapojila aj 
naša Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa 
a rovnako aj jej elokované pracoviská na 
Kolibskej ceste a Štúrovej ulici. Pri príležitosti 
tohto slávnostného dňa sme jednotlivé triedy 
a chodby materských škôl bohato vyzdobili a 
počas neho sme si pochutnali 
na výbornom jedle. Deti svoje 
predstavy a kreativitu využili 
pri maľovaní či konštruovaní 
našej škôlky, niektorí si vyrobili 
veľkú papierovú tortu, ktorú 
krásne vyzdobili, a iní spoločne 
s rodičmi zapojili kreativitu 
pri tvorbe básni o materskej 
škole. Taktiež sme si spoločne 
zaspievali známu hymnu 

škôlkarov a nechýbala ani diskotéka. Exteriér 
materskej školy na Štúrovej ulici skrášlila výstava 
výtvarných prác detí, ktorá bola pripravená pre 
rodičov i verejnosť. 

Deň materských škôl bol v našej materskej 
škole plný zábavy, hier, spevu i tanca. Deti sa 
počas tohto významného dňa tešili z každej 
činnosti, do ktorej sa mohli zapojiť aj so svojimi 
kamarátmi. Samozrejme, všetkých za snahu 
čakala malá odmena. Verím, že si deti tento deň 
užili naplno.

                           Mgr. Daniela Rajnohová a kolektív MŠ
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Od 3. do 12. novembra prebiehala súťaž 
krajský WocaBee šampionát pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy a 

výskumu SR. Do súťaže sa zapojilo okolo 60 
000 žiakov. WocaBee je aplikácia na učenie 
slovnej zásoby rôznych cudzích jazykov. V škole 
ju používame v jednej skupine v 9. ročníku na 
učenie angličtiny a v jednej skupine v 7. ročníku 
na učenie nemčiny. Učiteľ žiakom približne 
dvakrát do týždňa prideľuje balík slovnej 
zásoby, ktorú sa majú naučiť pomocou rôznych 
cvičení. Za splnenie aktivít žiaci získavajú body. 
Učiteľ môže aktivitu žiakov sledovať na svojom 
počítači. Vie aj to, ktoré slovíčka robia žiakom 
problém, a ľahko odhalí žiakov, ktorí sa učeniu 
nevenovali. Žiaci 7. triedy zvíťazili v okresnom 
kole a vybojovali si postup do krajského kola, 
kde sa umiestnili na 3. mieste. 

„Okuliare pre Afriku“ je názov zbierky starých 
dioptrických okuliarov, ktoré už možno doma 
nikto nepoužíva, no v Keni majú hodnotu ročného 
platu. Zbierka trvá do konca kalendárneho roka. 
Zozbierané okuliare budú vyčistené, premerané 
a poslané do Kene. Zbierku organizuje Detská 
organizácia Fénix a zapojila sa do nej aj naša 
škola. 

Naši žiaci aj tento rok riešili úlohy v 
informatickej súťaži iBobor. Úspešným riešiteľom 
blahoželáme. Boli nimi nasledovní žiaci: Roderik 
Hudec, Šimon Brodziansky, Jerguš Budinský, 
Bianka Gregorová, Matej Bratko, Žofia Zalaiová, 
Blahoslav Bartoš, Miriam Valkovičová, Klára 
Tužinská, Ivana Obrcianová, Dávid Krčmárik, 
Peter Kôpka, Nina Kôpková, Adam Kasan, 

Dominika Králová, Natália Paučeková, Petra 
Šusteková a Barbora Štullerová.

Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani si 
ako jedna z viacerých škôl na Slovensku po 
hlasovaní žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov 
školy vybojovala O2 Športovú akadémiu 
Mateja Tótha. Získali sme tak odborné vedenie 
tréningovej skupiny žiakov na celý školský rok 
2021/2022. V našej škole sme trénovali pod 
vedením p. učiteľky a školenej trénerky Mgr. 
Ivany Hoghovej. Tréningy prebiehali dvakrát do 
týždňa, stretávali sme sa každý utorok a štvrtok 
v telocvični školy. Na jednotlivých tréningových 
jednotkách sme sa venovali naozaj širokému 
spektru pohybových aktivít, ktoré vychádzajú z 
prepracovanej metodiky. Akadémia poskytuje 
deťom všeobecný športový základ, ale aj 
motiváciu a buduje pozitívny vzťah k pohybu. 
Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali 
hravo, dbá sa na ich zdravý telesný aj duševný 
vývin. Deti zároveň zistia, na aký šport majú 
najlepšie predpoklady. Po vyhlásení lockdownu 
koncom novembra sme, žiaľ, museli túto aktivitu, 
ale aj činnosť v ostatných záujmových krúžkoch 
dočasne prerušiť.

Pokračujeme v postupnom budovaní 
oddychových zón v triedach a na chodbách. 
Ďakujeme Jozefovi Polcovi a jeho manželke 
Zuzke za sponzorský dar škole – elektrický 
hokej. Umiestnili sme ho na chodbe na 2. 
poschodí, kde ho žiaci môžu využívať počas 
prestávok. Žiaci si ho rýchlo obľúbili a počas 
prestávok naplno využívali, kým to pandemická 
situácia dovoľovala.

Dňa 16. novembra sme oslávili sviatok 
patrónky našej školy, sv. Alžbety. Dvojice žiakov 
na 2. stupni pod vedením sestier Samuely a 
Damiány pripravili deviatnik k sv. Alžbete, ktorý 
počas deviatich dní prednášali na začiatku 
vyučovania prostredníctvom školského 
rozhlasu. Pripomenuli sme si zaujímavé fakty 
zo života tejto svätice a krátkou modlitbou sme 
si vyprosovali pomoc a ochranu. Jednotlivé 
triedy si urobili počas štyroch vyučovacích hodín 
vlastný program – tvorivé dielne, spoločné hry, 
film. Piataci zorganizovali zbierku potravín pre 
ľudí v hmotnej núdzi.

 Našim žiakom sa pravidelne venuje školská 
psychologička Mgr. Katarína Budinská, ktorá 
v triedach realizuje rôzne programy. Jedným 
z nich je aj program Zippyho kamaráti, ktorý 
realizuje v 2. ročníku. Je zameraný na rozvíjanie 
emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností 
u detí. Spolu preberajú dôležité témy, hovoria o 
rôznych pocitoch, učia sa tiež ako komunikovať 
s druhými vhodným spôsobom. 

Spolu s deviatakmi sme sa stali súčasťou 
projektu Šafran. Deviataci v našej školskej 
záhrade sadili cibuľky šafranu, ktoré majú 
pripomínať žlté Dávidove hviezdy. Židia ich 
boli nútení nosiť počas nacistickej vlády. Tieto 
kvety sú pamiatkou na 1,5 milióna židovských 
detí a tisícok ďalších detí, ktoré zahynuli 
počas holokaustu. Program realizuje Múzeum 
židovskej kultúry v spolupráci s írskou nadáciou 
pre výučbu holokaustu, ktorá poskytuje školám 
cibuľky šafranov.

Čitateľom Novobanských novín prajeme 
pokojné prežitie adventného obdobia a hlavne 
pevné zdravie.

Monika Solčanová

Medzinárodná výročná 
konferencia eTwinning 

v Bruseli

Medzinárodná výročná konferencia 
eTwinning pod názvom Mediálna 
gramotnosť a dezinformácie sa konala 

v Bruseli v dňoch 28. – 30. 10. 2021. Konferencia 
sa pre pandémiu covid-19 uskutočnila online 
a zúčastnilo sa jej 500 učiteľov prevažne z 
európskych krajín.

Účastníkov na konferenciu vyberali národné 
agentúry jednotlivých krajín na základe práce 
v projekte eTwinning. Národná agentúra 
eTwinning v našej krajine ma poctila možnosťou 
zúčastniť sa na tejto medzinárodnej konferencii 
na základe mojej doterajšej práce. Získala 
som dva celoslovenské certifikáty kvality za 
projekty Time machine a Keeping traditions a 

Naše charitatívne aktivity

SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa 
okrem výchovno-vzdelávacej činnosti 
venuje aj tej charitatívnej. Túto činnosť 

koordinuje už niekoľko rokov žiacka školská 
rada pod vedením Ing. Eriky Struhárovej. 
Už niekoľko rokov sa zapájame do zbierky 
vrchnákov z plastových fliaš a aj touto formou 
sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných 
situáciách. Stačí tak málo – nevyhadzovať 
vrchnáky do koša, ale odkladať ich a pomôcť tak 
chorým a sociálne slabším ľuďom. Pre niekoho 
sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným 
odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú 
posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, 
ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť 
dobrej veci. Vrchnáky sú vyrobené z kvalitného 
plastu, a preto je ich recyklácia výhodná nielen 
z ekonomického, ale aj z ekologického hľadiska. 

Naša škola je súčasťou projektu Vianočná 
pošta od jeho úplného začiatku a túto krásnu 
myšlienku sme sa rozhodli podporiť aj tento rok 
a zapojili sme sa do výzvy Spravme Vianoce 
neznámym starkým. Podstatou je napísať 
na Vianoce pozdrav neznámym starkým do 
domovov dôchodcov. Rukou písané prianie je 
pre nich ozajstný dar, symbol toho, že na nich 
niekto myslí.

Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad, ako 
potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte 
k starším.                       

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB NOVÁ BAŇA

jeden európsky certifikát kvality za projekt Time 
machine.

Na konferencii som strávila tri dni, ktoré boli 
naplnené bohatým programom. Absolvovala 
som prednášky profesorky Zeynep Tüfekçi, 
ktorá je stála dopisovateľka novín New York 
Times, a odborníčky na mediálnu výchovu 
Arjany Blazic. Prednášky boli zamerané na 
rozvoj mediálnej gramotnosti a rady, ako 
sa naučiť čeliť dezinformáciám v prostredí 
eTwinningu a v reálnom živote. Zúčastnila som 
sa aj slávnostného ceremoniálu a prezentácií 
víťazných projektov a pracovala som vo 
workshopoch spoločne s kolegami z rôznych 
krajín. Súčasťou konferencie boli aj panelové 
diskusie s odborníkmi, ktorí vysvetľovali 
nebezpečenstvo šírenia dezinformácií v 
školskom prostredí. 

Medzinárodná konferencia eTwinning bola 
obsahovo a organizačne zvládnutá na veľmi 
vysokej úrovni a som rada, že som dostala 
možnosť týmto spôsobom reprezentovať našu 
školu. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová,
SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC                                            
Záleží nám na podmienkach,

v akých sa vzdelávajú naši študenti 

Domáci i európsky trh 
práce popri odbornosti 
pedagógov kladie čoraz 

väčšie nároky aj na materiálno-
technické vybavenie škôl a 

školských zariadení. Preto aj Banskobystrický 
samosprávny kraj systematicky investuje 
do obnovy interiéru a vybavenia škôl, ktoré 
spadajú do jeho pôsobnosti. Celkovo pritom ide 
o 60 stredných škôl, ktoré BBSK zriaďuje, a dve 
školské zariadenia.

V Gymnáziu Františka Švantnera kraj 
zrekonštruoval miestnosti školy tak, aby vznikol 

ucelený trakt prírodných vied s digitálnym 
fyzikálno-chemickým laboratóriom, s učebňou 
prírodných vied a príslušnými kabinetmi na 
pomôcky a ďalšie materiály. Cena diela bola 48 
000 eur s DPH. 

Aj z tohto dôvodu 2. 11. 2021 školu navštívil 
predseda BBSK pán Ing. Ján Lunter. Zaujímal 
sa o aktuálne dianie v našom gymnáziu a 
prezrel si budovu školy, pričom najväčšiu 
pozornosť venoval práve priestorom 
zrekonštruovaným vďaka finančnej podpore 
BBSK – zmodernizovanému oddeleniu 
prírodných vied a novému laboratóriu.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa, že 
novobanské gymnázium nie je na okraji záujmu 
BBSK, práve naopak, má jeho podporu a záleží 
mu na jeho rozvoji.

V najbližšom období škola vďaka 
ďalšej finančnej dotácii kraja investuje do 
digitálneho vybavenia s cieľom zabezpečovať 
kvalitné vzdelávanie pomocou informačno-
komunikačných technológií priamo v škole, 
ale aj kombinované – hybridné vzdelávanie, 
ktoré zavádzame stále častejšie vzhľadom na 
aktuálne obdobie.

Podľa tlačovej správy BBSK spracovala 
PaedDr. Renáta Juhásová.

Rozhovor s riaditeľkou gymnázia 

V decembrovom čísle vám prinášame 
rozhovor s riaditeľkou Gymnázia 
Františka Švantnera v Novej Bani 

PaedDr. Renátou Juhásovou, v ktorom 
zhodnotila rok 2021 a predstavila nám víziu na 
nasledujúce obdobie.

Ako by ste predstavili svoju školu 
študentom, ktorí ju nepoznajú?

Naše gymnázium sídli v historickej budove a má 
dlhoročnú tradíciu, nachádza sa v centre Novej 
Bane a snaží sa byť aj centrom študentského 
diania nielen v meste, ale aj v okrese. Naša škola 
má skúsených, plne kvalifikovaných pedagógov 
a školskú psychologičku a sú to práve oni, ktorí 
prepájajú náročnosť s láskavosťou, priateľský 
a individuálny prístup so širokými možnosťami 
sebarealizácie pre každého študenta. Sme 
škola, ktorá nielen vzdeláva, ale má za cieľ aj 
tvoriť osobnosti a pripraviť našich absolventov 
nielen na úspešnú maturitnú skúšku a štúdium 
na vysokej škole, ale aj do života. Tomuto 
zámeru je plne prispôsobený celý výchovno-
vzdelávací proces, pričom už od prvého 
ročníka sa naši žiaci môžu profilovať v dvoch 
vetvách: v jazykovej alebo v prírodovednej. 
Absolventi našej školy sú slušní mladí ľudia s 
vysokou úspešnosťou prijatia na vysoké školy 
a po ich skončení naďalej na vysokej úrovni 
reprezentujú svoje gymnázium aj na svojich 
pracovných pozíciách.
V čom je vaša škola iná ako iné stredné 
školy na Slovensku?

V našej škole je predsa najlepšie, ale to už musí 
zistiť každý sám. Sme malé rodinné gymnázium 
regionálneho charakteru s nezastupiteľným 
postavením v žarnovickom okrese. Hoci sídlime 
v takmer storočnej budove, sme moderná 
škola, ktorá neustále napreduje. Hľadáme nové 
riešenia a trendy, ktoré prispievajú ku kvalitnej 
výučbe a k atraktívnemu učebnému procesu. 
Sme zároveň jednou z dvoch partnerských 
škôl na Slovensku, ktoré sú zapojené do 
medzinárodného projektu Školy: partneri 
budúcnosti zameraného na podporu výučby 
nemeckého jazyka. Momentálne ponúkame 
sedem krúžkov (športové i vzdelávacie), 
robíme program DofE (Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu), v škole pôsobí lektorka 
nemeckého jazyka, každodenný vzdelávací 
proces dopĺňame o mnohé ďalšie príležitostné 
aktivity (program so školskou psychologičkou, 
stretnutia s odborníkmi z praxe – projekt 

Harpúna, besedy s rôznymi zaujímavými 
ľuďmi či mnohé športové aktivity). Jedným z 
nadštandardných benefitov, ktoré poskytuje 
Gymnázium Františka Švantnera pre svojich 
študentov, je možnosť získať motivačné 
štipendium. Škola ho poskytuje na základe 
dobrej spolupráce s mestom Nová Baňa, 
ktoré vyčlenilo nielen na tento, ale aj na ďalší 
kalendárny rok sumu 3 500 eur práve na tieto 
účely.
Ako prežíva situáciu s koronavírusom vaša 

škola a ako pedagógovia?
Situácia je náročná, ale nie neriešiteľná. 

Technické procesy sú nastavené tak, aby 
sme dokázali zvládať nielen dištančné, ale aj 
kombinované vyučovanie, ktoré aplikujeme 
najmä v tomto školskom roku. Aj žiak v karanténe 
sa vie pripojiť na hodinu a byť jej súčasťou. 
Ale najdôležitejší je ľudský potenciál: ochotní 
a flexibilní pedagógovia a empatická školská 
psychologička, nepedagogickí zamestnanci 
školy a na druhej strane žiaci, ktorí sa chcú 
vzdelávať. Ďakujem im všetkým za to, že sú 
ochotní neustále sa prispôsobovať meniacim 
sa podmienkam a robia všetko pre to, aby naše 
vzájomné prepojenie bolo čo najlepšie.
Aké máte ambície a plány so školou v roku 
2022?

Dokázať, že naša škola sem právom patrí a 
má svoje opodstatnenie, to je najväčší a verím, 
že spoločný cieľ nielen nás „gympliakov“, ale aj 
obyvateľov nášho regiónu. Chceme byť školou, 
do ktorej chodia žiaci radi a v ktorej pôsobia 
erudovaní pedagogickí i odborní zamestnanci. 
Práve kvalitu vzdelávacieho procesu a pozitívnu 
sociálnu klímu či bezpečné prostredie najviac 
oceňujú naši nováčikovia, prváci.

Máme však aj veľa ďalších plánov: 
vybaviť školu novou technikou a nábytkom, 
rekonštruovať školské ihrisko a priľahlé 
kaskády, zatepliť budovu gymnázia i prenajať 
voľné priestory. Nejde to však bez vzájomnej 
podpory, spolupráce a komunikácie. Veľmi 
sa teším, že nie sme na okraji záujmu BBSK, 
práve naopak, aj vďaka finančným dotáciám 
z kraja sme vybudovali nový školský dvor a 
vytvorili moderné oddelenie prírodných vied 
s novučičkým laboratóriom. Zapájame sa do 
verejných grantov, podporuje nás mesto Nová 
Baňa, rodičia, priatelia školy. Ďakujem všetkým 
priaznivcom školy aj za každé podporné slovo v 
prospech gymnázia.

Pozrime sa do minulosti, povedzte nám, 
ako ste sa dostali k tomu, že budete učiť a 
neskôr viesť ako riaditeľka strednú školu?

Na túto otázku odpoviem pohotovo a veľmi 
rada – vždy som chcela byť učiteľkou, to bol môj 
detský sen a ten sa naplnil, rovnako s túžbou 
raz učiť v novobanskom gymnáziu. Neľutujem 
svoje rozhodnutie ani s odstupom rokov a 
som vďačná za to, že robím prácu, ktorá ma 
napĺňa, hoci momentálne sa venujem viac 
manažérskym ako učiteľským povinnostiam. Do 
funkcie som išla najmä s podporou verejnosti, 
rodiny a blízkych priateľov... Tak to priniesla 
situácia a ja som si povedala, že to skúsim. Na 
jednej strane mi je ľúto, že už toľko neučím, na 
druhej strane sa zase môžem posúvať v iných 
oblastiach. Moja súčasná práca je náročná a 
obzvlášť v tomto období dynamická a často 
nevyspytateľná. Aj štvrtý rok vo funkcii prináša 
stále nové a nové situácie a aj napriek tomu, že 
dnes sa veci menia z večera do rána, do práce 
sa teším a som pripravená na ďalšie výzvy.
Je náročné spojiť vyučovanie predmetu a 
vedenie strednej školy?

Je a veľmi, ale snažím sa naplánovať si svoje 
povinnosti tak, aby som svoje hodiny vždy 
odučila. Každý deň s výnimkou pondelka musím 
odísť od rozpracovaných plánov, e-mailov či 
inej pracovnej komunikácie a utekať na hodinu. 
Najviac ma mrzí, že už neučím slovenský 
jazyk a literatúru, ale vzhľadom na pracovnú 
vyťaženosť som sa tohto predmetu musela 
vzdať. V súčasnosti učím len nemčinu a v rámci 
tohto predmetu spolupracujem s dobrovoľníkmi 
z Nemecka. Tentokrát pôsobí v našej škole 
Clara a tá mi pomáha najmä v príprave rôznych 
cvičení a autentického učebného materiálu v 
nemeckom jazyku, čo mi ušetrí mnoho času. 
Medzi svojich žiakov sa však vždy teším a v 
triede sa realizujem iba ako učiteľka.
Čo by ste priali žiakom gymnázia?

Nebojte sa prekážok, milí gymnazisti, ich 
prekonaním budete len rásť. Prajem vám veľa  
trpezlivosti, študijnú náladu, chuť plniť všetky 
úlohy. A hlavne, buďte slušní a konajte  dobro!

Zároveň želám vianočnú pohodu, pokoj a 
požehnané sviatky do každej rodiny!

Redakcia Novobanských novín vám ďakuje, 
že ste si našli čas na zodpovedanie otázok, a 
praje veľa úspechov.

text: PaedDr. Renáta Juhásová,
Veronika Volfová



zdržali dlhšie, 
keďže tam tiež 
boli smeti, a 
očistili sme 
schody vedúce 
ku vchodu do 
štôlne.

V čistení sa 
p o k r a č o v a l o 
o týždeň, keď 
sme vyzametali 
a vyčistili uličku 
Štangelír pri 
šachte Maximilián, za čo sa občania poďakovali 
aj na sociálnych sieťach. 

Týmto zároveň odporúčame občanom 
nášho mesta navštíviť prírodu, prejsť sa týmto 
chodníkom a popritom sa dozvedieť niekoľko 
nových, resp. zabudnutých informácií o histórii 
baníctva.

V prácach budeme pokračovať na jar a 
pripomíname, že k čistote nielen banského 
chodníka môže prispieť každý z nás.

text a foto: Ľ. Ditteová, R. Jányová
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Novobanský banícky spolok v akcii 

Úlohou OZ Novobanský banícky 
spolok nebolo len vybudovať banský 
náučný chodník v Novej Bani, ale 

jeho úlohou je sa oň aj starať. Preto členovia 

spolku nezaháľali ani v tomto období a pred 
nadchádzajúcou zimou sa rozhodli prejsť si 
trasu B tohto chodníka a vyčistiť ju. Trasa A 
bola kompletne vyčistená v októbri pred jej 
otvorením.

Prešli sme od zastávky Dolná štôlňa Jána z 
Kríža k Hornému Kreuzu, kde sme odstránili 
napadané lístie na schodoch v jarku, ktorý 
tieto dve zastávky spája. Pokračovali sme cez 
Althandel na Šturc a k Šachte narodenia Panny 
Márie. Tam sme vystrihali a vysekali konáre a 
samonálet, ktoré zasahovali z lesného porastu 
na chodník. Pri šachte František sme odstránili 
kríky, ktoré zatieňovali osadenú informačnú 
tabuľu. Štôlňa Trojkráľová, ako aj štôlňa Sieben 
Kunsten boli vzorne vyčistené miestnymi 
obyvateľmi, za čo im ďakujeme. Potom sme 
sa presunuli k Baníckej kaplnke, o ňu a jej 
okolie sa tiež vzorne starajú obyvatelia mesta, 
ktorí pri nej bývajú. Tam sme zas vyzbierali 
smeti a odniesli vrece s odpadom. Pri štôlni 
Svornosť vedľa futbalového štadióna sme sa 

Sú to už roky, zase je tu november.
Stále sa snažím vyrovnať sa s otázkou, prečo mi tak veľmi chýbaš. 

Prečo všetko bolo a už nie je? Bola by som veľmi rada,
keby si sa vrátil späť, keby sa všetko vrátilo späť do toho okamihu, 

keď si mi nechýbal a keď sme boli šťastní.
Tak veľmi by som chcela, aby som nevedela,
čo je to bolesť, aby som nevedela, aké to je,

keď mi chýbaš, aby ma pohľad na nebo nebolel.
Chcela by som zastaviť a vrátiť čas... 

Dňa 29. novembra 2021 uplynulo 5 rokov odvtedy, 
čo ma opustil môj priateľ

Igor Nemec.
Tvoja duša je v nebi, tvoj úsmev v mojom srdci.

Vzal si mi slnko so sebou, keď si odišiel. Odišiel si tíško z môjho 
života, ale krásne spomienky a večná láska vo mne stále ostávajú.

Priateľka

Žijeme život bez neho a predsa s ním.
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať, modlitbu tichú 

odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 20. novembra 2021 uplynulo 9 rokov odvtedy,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec, deduško

Ábel Raffaj. 
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Ťažko je nám bez teba, 
smutno je nám všetkým, 

už nič nie je také, aké bolo predtým.
Odišiel si, už nie si medzi nami,

ale žiješ v srdciach nás, ktorí sme ťa milovali.
Dňa 20. 12. 2021 uplynie 5 rokov odvtedy, čo nás 

navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
Ľubomír Maruška.

S úctou a láskou v srdci spomínajú manželka, 
synovia, nevesty a vnúčatá.

Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci. 
Možno stratíš jeho prítomnosť, ale to, čo ťa naučil,

to, čo po sebe zanechal, to nestratíš nikdy.
Dňa 26. 11. 2021 uplynulo 7 rokov odvtedy,

čo nás navždy opustil náš drahý ocko, starký a brat
Ján Vozár.

 S láskou spomína dcéra s rodinou
a sestra s rodinou.

Zhasli oči, ktoré nám boli také drahé, dotĺklo srdce, 
ktoré nás milovalo, stuhli ruky,

ktoré pre nás s láskou pracovali.
Dňa 24. 12. 2021 si s bolesťou v srdci pripomíname 

5. výročie chvíle, keď nás navždy opustil náš 
manžel, syn, brat, otec, krstný otec, kamarát

František Tužinský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka s deťmi
a ostatná rodina.              POĎAKOVANIE

Odišiel si tíško, ako odchadza deň a v našich srdciach 
zostáva spomienka len. 

Ľúbili sme ťa, ty si ľúbil nás, tú lásku v našich srdciach 
nezničí ani čas.

Dňa 29.11.2021 nás vo veku 69 rokov nečakane navždy 
opustil manžel, otec, svokor a dedko 

ANTON PSOTKA
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Anka,

dcéra Katka, synovia Maroš a Kajo s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku.

Dňa 11. 12. 2021 si pripomíname 25. výročie smrti 
Karola Budinského.

S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou. 
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Ďakujeme čitateľom Novobanských novín
za celoročnú priazeň!
Prajeme Vám  Vianoce

v znamení vianočnej krásy,
porozumenia a spokojnosti. 

Želáme Vám úspešný vstup do nového roku!
redakcia NN




