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YMESAČNÍK OBČANOV MESTA NOVÁ BAŇA A OKOLIANOVOBANSKÉ NOVIN

V každom z nás je krásne dieťa
a to dieťa povedie ťa
do krajiny snov, kde je život hrou.
Darujme si v tento deň
s láskou aspoň jeden sen.

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, 
ktorý slávia v mnohých krajinách sveta. 

Medzinárodný deň detí sa väčšinou (ale 
nie všade) oslavuje tradične 1. júna. Na 
Slovensku sa oslavuje od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa 
detí vznikla na Svetovej konferencii 
pre blaho detí (World Conference 
for the Wellbeing of Children) v 
Ženeve vo Švajčiarsku v roku 1925. 
Na tejto konferencii zástupcovia 54 
krajín schválili memorandum, ktoré 
sa zaoberalo chudobou, detskou 
prácou, vzdelaním a inými otázkami 
týkajúcimi sa detí na celom svete. Po 
konferencii viacero vlád zaviedlo vo 

svojich krajinách takýto deň 
s cieľom urobiť deťom 
radosť a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce sa 
detí vo svete. Nie je však 
jasné, prečo bol práve 1. 
jún vybraný ako MDD, ale je 
pravdou, že tento dátum je 

na svete najobľúbenejší, deň detí sa práve 1. 
júna oslavuje vo viac ako 21 krajinách.
Ani mesto Nová Baňa nezabudlo spolu s deťmi 
osláviť ich sviatok. Pri tejto príležitosti pripravilo 
pre deti z materskej školy a základných škôl 
premietanie rozprávky Minna a továreň 
na sny. V úvode sa deťom prihovorila 
Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia 
kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, 
komunikácie a inf. centra, mestskej 
knižnice, ktorá im popriala k ich 
sviatku, aby mali nielen v tento deň, 
ale po všetky dni šťastné a spokojné 
detstvo a aby boli milované a dostávali 
od svojich blízkych čo najviac lásky. A 

potom sa už deti radostne usadili a preniesli 
sa do sveta rozprávok a snov. Ich radostný 
smiech nám prezrádzal, že sa im rozprávka 
páčila. Na záver slávnostného dopoludnia 
boli odmenené aj sladkou maškrtou. 
Mesto Nová Baňa po zvážení všetkých 
možností pristúpilo k organizácii podujatia s 
opatrnosťou a zodpovedne, a tak sa podujatie 
uskutočnilo za prísneho dodržania všetkých 
protiepidemických opatrení v súvislosti s 
ochorením covid-19 (covid semafor + semafor 
pre kultúrne podujatia). 

Mgr. Iveta Lukáčová
foto: Dagmar Lachká, Veronika Volfová

viac na str. 10 
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Plnenie programu rozvoja mesta Nová Baňa

Každoročne je v čase 
prerokovania záverečného 
účtu potrebné do MsZ 

predložiť aj plnenie programu 
rozvoja mesta, ktoré vychádza 
z programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja (PHSR). 

Za rok 2020 je to posledné plnenie v rámci 
obdobia PHSR 2014 – 2020.
Na lepšie pochopenie vám prinášam 
vysvetlenie k obsahu jednotlivých dokumentov.
PHSR 2014 – 2020, ktorý je zverejnený 
na webstránke mesta, obsahuje spolu 48 
projektov, ktoré sú začlenené do troch oblastí, 
sociálnej, hospodárskej a environmentálnej 
politiky. 
Link na projekty: https://www.novabana.sk/
attachments/article/506/Programova%20
cast.pdf. 
Link na celý PHSR 2014 – 2020: https://
www.novabana.sk/attachments/article/506/
PHSR_1.pdf.
Zo 48 stanovených projektov na obdobie 
PHSR 2014 – 2020 sa zrealizovalo 12 
projektov, čiastočne sa zrealizovalo 23 
projektov, tri projekty neboli aktuálne a 10 
projektov zostalo nezrealizovaných. 

PHSR 2014 – 2020
Za sociálnu, hospodársku a environmentálnu 
politiku bolo stanovených 48 projektov, z toho 
bolo:
• 12 projektov realizovaných,
• 10 projektov nerealizovaných,
• 23 projektov čiastočne realizovaných,
• tri projekty neaktuálne.

Sociálna politika
1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ J. 
Zemana vrátane jej materiálno-technického 
vybavenia
1.2.2 Rekonštrukcia elektroinštalácie v 
komplexe budov ZŠ J. Zemana
1.2.3 Rekonštrukcia kanalizačných rozvodov a 
sociálnych zariadení v komplexe budov ZŠ J. 
Zemana
1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. 
Zemana
1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana 
učebnými pomôckami 
1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného 
materiálno-technického vybavenia komplexu 
budov MŠ Nábrežná
1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a 
areálu základnej umeleckej školy (ZUŠ)
1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými 
pomôckami
1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, 
sály a areálu CVČ 

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Nová Baňa
1.3.2 Montáž výťahu v DSS Hrabiny – stredisko 
DDaDSS

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová 
Baňa

1.5.1 Zriadenie moderného kultúrneho centra v 
meste Nová Baňa 
1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu 
Zvonička na oddychovú zónu
1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále
1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly na kultúrne 
a športové podujatia 
1.5.5 Rekonštrukcia a modernizácia areálu 
kúpaliska na celoročné využitie

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce
Hospodárska politika

2.3.1 Obnova súsošia sv. Trojice (III. – V. etapa 
reštaurátorských prác)

2.3.2 Rekonštrukcia historickej budovy zvonice 
na Zvoničke 
2.3.3 Sprístupnenie radnej siene verejnosti
2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového 
stroja
2.3.5 Stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska – zorganizovanie podujatia v meste 
Nová Baňa

2.4.1 Výstavba sociálnych zariadení, spŕch a 
šatní v rekreačnej oblasti Tajch 
2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch
2.4.3 Výstavba turistickej rozhľadne Háj

2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri 
základných školách
2.5.2 Výstavba verejných WC na ul. Cintorínska 
2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v 
meste Nová Baňa 
2.5.4 Modernizácia verejného osvetlenia 
(etapy)
2.5.5 Dopravná situácia na ul. Kollárova
2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií 
a chodníkov
2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov
2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového 
systému mesta Nová Baňa
2.5.9 Modernizácia mestskej tržnice
2.5.10 Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO 
(etapy)

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a 
zvyšovanie kvality práce
2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania 
elektronických služieb občanom na úrovni 
samosprávy

Environmentálna politika
3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania 
s komunálnym odpadom, systému triedeného 
zberu zložiek komunálnych odpadov a ich 
úpravy

3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej 
siete – ul. Kamenárska

3.3.1 Zateplenie budovy podnikateľského 
centra/kultúrneho centra
3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – 
ochrana biotopov vtáctva

3.3.3 Lesná dopravná sieť
3.3.4 Protipožiarne opatrenia
3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvoria pri 
budove radnice

3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v 
komplexe budov ZŠ J. Zemana 
3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra

3.5.1 Vybudovanie NCH Zbojnícke studničky
Nezrealizované projekty z obdobia PHSR 
2014 – 2020 boli prenesené do programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
2021 – 2027, v ktorom bolo stanovených 
celkom 55 projektov, ktoré sú začlenené 
do desiatich oblastí: informatizácia 
mesta, doprava a komunikácie, technická 
infraštruktúra, odpadové hospodárstvo, 
životné prostredie, sociálne služby a 
zdravotníctvo, vzdelávanie a šport, kultúra, 
propagácia a cestovný ruch, administratíva 
a bezpečnosť. 
Prehľad o konkrétnych projektoch PHSR 2021 
– 2027 bol zverejnený na webstránke mesta:
https:/ /www.novabana.sk/at tachments/
article/2765/PHSR%202021-2027.pdf.
Materiál PHSR 2021 – 2027 je kompletne 
zverejnený na webstránke mesta.
Link na celý PHSR 2021 – 2027: https://www.
novabana.sk/informacie/phsr/phsr-2021-2027. 
Link na projekty: https://www.novabana.
s k / a t t a c h m e n t s / a r t i c l e / 2 5 8 8 / C i e l e -
PHSR-2021-2027.pdf. 
Správa o hodnotení plnenia PHSR 
za rok 2020, ktorá je predkladaná na 
prerokovanie na MsZ, obsahuje podrobne 
popis projektu (aktivity), zodpovedného 
garanta, stanovený ukazovateľ a plnenie 
jednotlivých ukazovateľov s uvedením údajov 
o výške finančných prostriedkov a ich zdroji. 
Každému projektu (aktivite) je priradené 
aj číslo programu v rámci programového 
rozpočtu v záverečnom účte. V roku 2020 boli 
realizované aktivity na rozvoj mesta za viac 
ako 0,5 mil. eur a bola odkúpená bytovka A2 
za viac ako 2,2 mil. eur. Z externých zdrojov 
boli v roku 2020 realizované projekty spolu za 
takmer 150-tis. eur. 
Pri snahe zabezpečiť adekvátny rozvoj 
mesta a zvýšiť kvalitu života jednotlivých 
kategórií nás, jeho obyvateľov, je 
potrebné s týmito dokumentmi PHSR 
aktívne pracovať a je potrebné vytvárať 
podmienky na zabezpečenie dostatku 
finančných zdrojov (vlastných alebo 
externých), ako aj podmienky na úspešnú 
realizáciu projektov (aktivít) v stanovenom 
čase. Mnoho práce sa už spoločnými 
silami podarilo zrealizovať a množstvo 
práce nás ešte čaká, no spoločnými silami 
sa ju isto podarí zrealizovať tak, aby boli 
všetci Novobančania spokojní.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
• V júnovom čísle 
Novobanských novín je 
uverejnený článok o plnení 
Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta za 
7-ročné obdobie, ktoré sa skončilo v roku 
2020. Nezrealizované projekty z celého 
predchádzajúceho obdobia sa preniesli do 
nasledujúceho obdobia, ktoré sa začalo v roku 
2021 a bude trvať do roku 2027 (PHSR 2021 – 
2027). V roku 2021 je plánovaných spolu 65 
aktivít za viac ako 1,1 mil. eur z vlastných 
zdrojov a sú podané projekty na čerpanie 
externých zdrojov v sume viac ako 2,2 mil. 
eur. 
• V súvislosti so zámerom výstavby 
nového bytového domu na sídlisku Pod 
sekvojou aj s cieľom posilnenia zdroja 
pitnej vody pre zhruba jednu tretinu mesta 
prebehne v mesiaci jún vybudovanie 
nového hydrogeologického vrtu v lokalite 
Červené zeme. Nová Baňa by tak mala mať 
dostatok pitnej vody na nasledujúce obdobie, 
no v dlhodobom horizonte bude nevyhnutné 
vybudovať diaľkový vodovod, tzv. ŽŽB (Žiar 
nad Hronom, Žarnovica, Hronský Beňadik), 
ktorý privedie pitnú vodu z vodného zdroja 
Harmanec a Turček do celého stredného 
Pohronia a bude prepojený s diaľkovým 
vodovodom, ktorý zásobuje západné 
Slovensko.
• Tretia etapa archeologického výskumu 
sa uskutoční v druhej polovici mesiaca 
jún a ukončí tak trojročný výskum 
autentických základov Potterovho stroja. 
Zároveň sa na rokovanie MsZ, ktoré 
bude 23. 6. 2021, pripravujú podklady 

na projektový zámer, na ktorý bude 
potrebné vyčleniť finančné prostriedky z 
rozpočtu mesta. Pred schválením finančných 
prostriedkov je potrebné sa uzniesť na výbere 
najvhodnejšieho projektového zámeru, ktorý 
bude mať podporu NBS (Novobanského 
baníckeho spolku), ako aj širokú podporu 
ostatnej verejnosti. V súčasnosti pripadá 
do úvahy viacero návrhov, ktoré sa na 
vybudovanie baníckeho skanzenu a repliky 
Potterovho stroja pozerajú z rôznych uhlov 
pohľadu.
• Koncom mája sme dostali súhlasné 
stanovisko KPÚ (Krajského pamiatkového 
úradu), čo sa týka zámeru rekonštrukcie 
radničného parku, v rámci ktorej bude v 
prvej etape prebiehať odstránenie starej 
a výstavba novej fontány, ktorá bude 
umiestnená v centrálnej časti parku. V druhej 
etape prebehne rekonštrukcia spevnených 
plôch v parku a v tretej kompletná revitalizácia 
zelene. Radničný park bude po obnove 
otvorený od Bernolákovej ulice a prístup 
bude po ryolitových rohových schodoch. 
Vizualizácie fontány a parku budú v 
nasledujúcom období zverejnené aj na 
stránke mesta a v Novobanských novinách.
• Od 1. 7. 2021 platí zákonná povinnosť 
zhodnocovať biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad (BRKO), pričom tento 
proces sa v našom meste začne už v 
1. polovici júna, a to odvozom BRKO z 
hnedých kontajnerov, ktoré sú k dispozícii 
pre bytové domy a sú umiestnené v 
novovybudovaných kontajnerových 
stojiskách. Tento odpad bude odvážaný 
prostredníctvom Technických služieb 

do bioplynovej stanice v 
Budči. Do väčšiny rodinných 
domov už boli poskytnuté 
kompostéry a do zvyšnej 
časti budú v priebehu 
mesiaca jún poskytnuté tiež. Obyvatelia 
bývajúci v rodinných domoch tak budú 
BRKO zhodnocovať prostredníctvom 
kompostérov, čo umožňuje aj príslušná 
legislatíva. Ekonomické vyhodnotenie zberu 
a odvozu BRKO bude možné urobiť až s 
odstupom istého času, no očakávame, že 
nebude predstavovať finančnú záťaž, práve 
naopak, finančnú úsporu.
• S príchodom leta prajem všetkým 
obyvateľom, či už deťom, pracujúcim 
alebo seniorom, aby počas dovolenkového 
obdobia načerpali množstvo síl a aby sa v 
dobrom zdraví mohli tešiť zo zaslúženého 
letného oddychu. Obdobie pandémie 
Covid-19 od jari 2020, ktoré trvalo viac 
ako rok, bolo veľmi náročné a verím, že sa 
takéto ťažké obdobie už opakovať nebude, 
a to aj vďaka množstvu opatrení, ktoré sme 
zaviedli. Našim deťom sa zase končí školský 
rok, ktorý bol okrem jeho úvodu a záveru 
po celý čas obmedzený výlučne na online 
vyučovanie. Množstvo podnikateľov, ale 
aj pracovníkov v rôznych sférach sa bude 
musieť v nasledujúcom období vysporiadať s 
následkami pandémie Covid-19, ale zároveň 
pevne dúfam, že nás táto pandémia naučila 
vážiť si veci, ktoré sa nám predtým zdali 
samozrejmé a všedné.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 

Zo zápisníka mestskej polície

Činnosť mestskej polície za mesiace marec 
a apríl podstatne ovplyvňoval stále platný 
núdzový stav a prísne protiepidemické 

opatrenia, ktoré spočívali v povinnom nosení 
rúšok, zákaze vychádzania v určitom čase, 
dodržiavaní odstupov a zákaze zhromažďovania. 
Skupina mladých ľudí v počte asi 17 sa rozhodla 
tieto opatrenia ignorovať a dohodla si nočné 
stretnutie v okrajovej časti mesta. Možno ak by 
ostalo iba pri stretnutí a rozprávaní sa, nik by 
sa o tejto udalosti nedozvedel. Toto stretnutie 
sa však nezaobišlo bez alkoholu a ten mal 
na niektorých z prítomných negatívny vplyv, 
pod jeho vplyvom totiž poškodzovali majetok 
občanov a mesta. Takéto správanie už neuniklo 
pozornosti občanov a mestskej polície. V rámci 
objasňovania boli zistení konkrétni páchatelia, 
ktorí spôsobili škody. Títo páchatelia museli dať 
poškodené veci do pôvodného stavu a škody 
uhradiť na vlastné náklady. Navyše boli mestskou 
políciou riešení v blokovom konaní. Sankciám 
sa nevyhli ani ostatní účastníci stretnutia, keďže 
porušili vyššie uvedené opatrenia súvisiace s 
pandémiou covid-19.

Obdobný prípad riešila mestská polícia aj 
na jednom sídlisku, kde sa stretla skupina 
12 mladých ľudí. Tým nevadila ani denná 

doba, keď platil zákaz vychádzania a zákaz 
zhromažďovania netreba ani spomínať. No a 
nakoniec niektorým nič nehovorila ani povinnosť 
nosiť rúško. V tomto prípade, našťastie, 
alkohol nehral rolu. MsP skupinu mladých ľudí 
upozornila na porušovanie uvedených opatrení 
a poučila ich, ako sa majú správať. Niektorí z 
nich spočiatku upozornenia a poučenia brali 
na ľahkú váhu, situáciu s pandémiou brali „s 
úsmevom“. Až po vysvetlení, že keď im nezáleží 
na vlastnom zdraví, tak by mali myslieť aspoň na 
zdravie svojich najbližších, pochopili, že situáciu 
podceňovali, a priznali svoje nezodpovedné 
správanie. 

Po dlhšej dobe mestská polícia riešila 
priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. 
Vo väčšine prípadov ide o narušenie susedských 
vzťahov ľudí, ktorí bývajú v tesnej blízkosti, a 
pod. Tento prípad sa však vymykal štandardu. 
Spor medzi sebou mali dobrí známi bývajúci 
ďaleko od seba a nemalú úlohu v prípade zohral 
aj alkohol. Dvaja kamaráti potúžení alkoholom 
sa rozhodli v nočných hodinách zatelefonovať 
tretiemu kamarátovi. Nešlo však o kamarátsky 
rozhovor, naopak, tohto jeden z dvoch, ktorí 
telefonovali, zasypal spŕškou vulgarizmov. Ten sa 
tak urazil, že sa na druhý deň vec rozhodol riešiť 

oznámením na MsP. Mestská polícia uvedený 
prípad uzavrela ako urážku na cti a priestupcovi 
uložila blokovú pokutu. Urazený kamarát zvažuje 
aj nápravu nemajetkovej ujmy.

Róbert Müller,
náčelník mestskej polície

POĎAKOVANIE
Mestská polícia ďakuje firme
Martin Bedenský – DERA.

Počas pandémie dvakrát sponzorsky 
vykonala polymérovú dezinfekciu v priestoroch 

mestskej polície, ako aj dezinfekciu 
služobného vozidla. 

Mestská polícia taktiež ďakuje
autoservisu

Viliama Sečianskeho,
ktorý dlhodobo sponzorsky vykonáva 

drobnú údržbu služobného vozidla – výmenu 
pneumatík, výmenu žiaroviek,

diagnostiku a pod.

Mestská polícia
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MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

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

vyhlasuje  obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku v 
katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite 
Pod sekvojou, vo vlastníctve mesta Nová Baňa v spoluvlastníckom podiele 1/1 
k celku podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:
časť pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie,                     
s celkovou výmerou 33 000 m2 v rozsahu 105 m2 (5 pozemkov pod 
prefabrikované betónové garáže, každý po 21 m2) podľa zakreslenia v 
mape.
2. Minimálna výška nájomného je stanovená na 5,00 eur/m2/rok. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční formou obchodnej verejnej 
súťaže.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, sídlo 
alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ alebo IČ DPH, 
označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia na konanie,
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za ktorý vyhlasovateľ považuje 
ponúknutú cenu nájomného  uvedenú v eur/m2/rok, s dátumom a podpisom 
záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a e-mail, 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám,                   
ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov v 
zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 7. 7. 
2021 – streda, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu
na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  slobody č. 1, 968 01  Nová 
Baňa, s označením hesla:
„3. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok na účely umiestnenia 
prefabrikovanej betónovej garáže – NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA v 
eur/m2/rok.
7. Priebeh súťaže je neverejný.
8. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ bez 
zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných účastníkov 
súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
10. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 

nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť 
nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej 
súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
11. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v 
prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola najvyššia, 
neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak tento 
je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, ktorá je 
zriadená mestom.
13. 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. 
14. 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. 
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
16. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
nájomnej zmluvy spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a  jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200 
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC:  SUBASKBX
4. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené s 
účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
5. Za podmienky celej súťaže sa považujú aj tieto podmienky nájomnej zmluvy.

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

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

V Novej Bani dňa 24. mája 2021
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území 
Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite Kollárova ul. vo 
vlastníctve mesta Nová Baňa v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku podľa 
listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:
stavba - sklady (bananáreň), súpisné číslo 349, postavené na pozemku C 
KN parc. č. 99/3, popis stavby: STAVBA
pozemky registra „C“
C KN parc. č. 99/3 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 491 m2 v 
spoluvlastníckom podiele 1/1,

MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

podľa § 9a ods. 9  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

C KN parc. č. 99/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s celkovou výmerou                  
275 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
C KN parc. č. 99/4 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 99 m2 v 
spoluvlastníckom podiele 1/1,
C KN parc. č. 99/2 – zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 40 m2 v 
spoluvlastníckom podiele 1/1.
2. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 50 000,00 eur,                                 
slovom: päťdesiattisíc eur, za celý predmet súťaže. Na predmet súťaže bol 
vypracovaný znalecký posudok č. 35/2021 vo výške všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností 32 200,00 eur (slovom: tridsaťdvatisícdvesto  eur) vypracovaný 
znalcom Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 314/118, 966 53 Hronský Beňadik.
3. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave, v akom sa nachádza.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže s 
využitím elektronického súťažného predaja. 
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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 uzavretie zmluvy, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú cenu 
za predmet súťaže uvedenú v eur, s dátumom a podpisom záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže,
• kontakt: telefón a e-mail dôležitý na komunikáciu v elektronickej aukcii    
(ďalej spolu len návrh),
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže  s úradne overeným podpisom, 
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,
• prílohou súťažného návrhu je kópia dokladu o zaplatení finančnej zábezpeky,
• bankové spojenie – číslo účtu.
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 zaslať najneskôr do 23. 6. 
2021 – streda, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu
na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  slobody č. 1, 968 26  Nová 
Baňa, s označením hesla:
„2. OVS – predaj sklady (bananáreň) – NEOTVÁRAŤ!“
5. Zámer využitia nehnuteľnosti sklady, súp. č. 349, musí byť v súlade s 
platným územným plánom mesta Nová Baňa (základná a vyššia občianska 
vybavenosť verejného charakteru).
6. Požadujeme zachovanie historickej hodnoty objektu s jeho historickými 
prvkami.
7. Budova sklady, súp. č. 349, sa nachádza v ochrannom pásme nehnuteľnej 
kultúrnej pamiatky.
8. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do OVS 
v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní 
podmienky účasti v elektronickej aukcii, aby komisia menovaná primátorom na 
vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh mohla vyhodnotiť ako víťazný a 
elektronická aukcia by sa potom nemusela uskutočniť.
10. 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 
predaj majetku. 
11. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA za 
celý predmet súťaže v eur.
12. Priebeh súťaže aj s aukciou je neverejný.
13. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po vyhodnotení 
návrhu v priebehu 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.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
15. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená zmluva 
z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť kúpnu zmluvu s 
účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže s využitím 
elektronického súťažného predaja umiestnil ako ďalší v poradí. 
16. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v 
prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola najvyššia, 
neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak tento 
je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, ktorá je 
zriadená mestom.
18. 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. 
19. 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.

20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
21. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
22. Vyhlasovateľ schválil spôsob predaja na základe obchodnej verejnej súťaže 
s využitím elektronického súťažného predaja na Mestskom zastupiteľstve 
mesta Nová Baňa dňa 16. 9. 2020 uznesením č. 100/2020 a predaj predmetu 
súťaže dňa 28. 4. 2021 uznesením č. 45/2021.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh kúpnej 
zmluvy spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
kúpnej zmluvy, jej podpise, uhradení kúpnej ceny a podaní návrhu na vklad 
kúpnej zmluvy na kataster.
3. Označenie vyhlasovateľa ako predávajúceho je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200 
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) účastník súťaže je povinný zložiť na príjmový účet vyhlasovateľa VÚB, 
a. s., číslo účtu: IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422, BIC: SUBASKBX, 
finančnú zábezpeku vo výške 2 500,00 eur. Kópia dokladu o zaplatení  
finančnej zábezpeky je prílohou súťažného návrhu. Zaplatením sa rozumie 
pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasovateľa, vo variabilnom symbole 
účtovného dokladu na potreby identifikácie účastníka bude uvádzať svoje 
rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby podnikateľa,
(b) v prípade, ak nebude s úspešným účastníkom súťaže po vyhotovení 
OVS uzatvorená kúpna zmluva z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného 
účastníka súťaže, zábezpeka podľa bodu 4a) prepadá v prospech 
vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty,
(c) spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy,
(d) zmluvná pokuta v prípade nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny je 
vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy,
(e) návrh na vklad podá predávajúci, a to až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,
(f) osobitná podmienka: predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej 
zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny,
(g) správny poplatok súvisiaci s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci,
(h) vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené s 
účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži s využitím elektronického súťažného 
predaja,
(i) kupujúci sa  zaväzuje  zároveň s kúpnou cenou uhradiť predávajúcemu 
aj náklady vzniknuté predávajúcemu za vypracovanie geometrického plánu 
č. 12606103-69/2020 vypracovaného dňa 20. 10. 2020 geodetom Jurajom 
Peniažkom, Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeného dňa 30. 10. 2020  
pod číslom G1 – 450/2020 vo výške 125,00 eur, ktorým boli pozemky na predaj 
zamerané, a za vypracovanie znaleckého posudku č. 35/2021 zo dňa 31. 3. 
2021, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností, ktoré sú 
predmetom predaja, vypracovaného znalcom Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 
314/118, 966 53 Hronský Beňadik, vo výške 350,00 eur. Spolu náklady za 
geometrický plán a znalecký posudok predstavujú čiastku 475,00 eur.   
5. Za podmienky celej súťaže sa považujú aj tieto podmienky zmluvy.

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

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

V Novej Bani dňa 13. mája 2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2021
vzalo na vedomie:
- správu o stave plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Nová Baňa ku dňu 26. 5. 2021;
- 1/ stanovisko hlavnej kontrolórky  

k záverečnému účtu mesta Nová Baňa; 
2/ vysporiadanie schodku po úprave o 

nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu 
a ďalšie účelovo určené finančné prostriedky v 
sume 80 663 eur, zisteného podľa ustanovenia § 
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.  o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov zo zostatku finančných 
operácií vo výške 1 421 711 eur;
- Správu o plnení Programu rozvoja mesta Nová 
Baňa za rok 2020;
schválilo:
- 1/ zostatok finančných operácií podľa § 15 
ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v sume 474 339 eur na 
tvorbu rezervného fondu;
2/ zúčtovanie straty z podnikateľskej činnosti 
mesta Nová Baňa vo výške 1 659,18 eur s účtom 
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov;
3/ zúčtovanie straty z hlavnej činnosti TS vo 
výške 6 880,40 eur do nevysporiadaného 
výsledku hospodárenia minulých rokov a 
zúčtovanie zisku z podnikateľskej činnosti TS 
vo výške 3 875,43 eur do nevysporiadaného 
výsledku hospodárenia minulých rokov;
4/ záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2020 
a celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za 
rok 2020 bez výhrad;
- v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. 
použitie prostriedkov z rezervného fondu na 
bežné výdavky v celkovej výške 80 962 eur, a 
to konkrétne na nasledovné účely: špeciálne 
služby (GDPR) v sume 10 752 eur, opravy 
MK v sume 52 650 eur (MK Chotár, Kútovská, 
Záhrbská, cyklochodník, vstup do ZUŠ), vydanie 
knihy v sume 4 000 eur, projekty a štúdie v sume 
2 000 eur, archeologický výskum v sume 6 360 
eur, údržba budov v sume 5 200 eur;
- 3. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa;
- nasledujúce strategické dokumenty 
vypracované v rámci realizácie projektu s 
názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej 
stratégie v meste Nová Baňa“ s kódom v 
ITMS2014+: 310041X452, a to organizáciou 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 
výrobných technológií so sídlom v Prešove, 
IČO: 00 397 610, so sídlom Bayerova 1, 080 
01 Prešov, na základe zmluvy o dielo č. 02/
SP/2020 zo dňa 20. 2. 2020: „Nízkouhlíková 
stratégia mesta Nová Baňa na roky 2021 
– 2031 a ,,Koncepcia rozvoja mesta Nová 
Baňa v oblasti tepelnej energetiky“. Projekt je 
realizovaný na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. KŽP-
PO4-SC441-2018-39/ X452 zo dňa 14. 1. 2020 
účinnej odo dňa 28. 1. 2020;

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci výzvy č. ROP-PO4-
SC431-2021-65 na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach z Integrovaného 
regionálneho operačného programu na projekt 
„Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová 
Baňa“ (ďalej len „projekt“) a zároveň schvaľuje 
realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
financovanie projektu s celkovými oprávnenými 
výdavkami 407 170,48 eur, zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške min. 5 % 
spolufinancovania v sume 20 358,53 eur 
a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- poskytnutie dotácie pre OZ TAJCH vo výške  

2 300 eur na úhradu časti nákladov spojených s 
organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, 
hudobné kapely, detské programy;
- poskytnutie dotácie pre TajchŠport vo výške 
4 000 eur 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;
- poskytnutie dotácie pre ŠK Karate Nová 
Baňa vo výške 4 000 eur na úhradu nákladov 
spojených s úhradou štartovného, cestovných 
a ubytovacích výdavkov a výdavkov na  
sústredenie;
- poskytnutie dotácie pre Tenisový klub Tajch 
vo výške 2 500 eur 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 oficiálnych turnajoch 
STZ (deti, mládež a juniori), úhrada kolektívnej 
registrácie klubu, úhrada odmien licencovaným 
trénerom mládeže a úhrada prenájmu telocvične/
tenisovej haly počas zimy;
- poskytnutie dotácie pre SKI TEAM Nová Baňa 
vo výške 3 000 eur 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;
- poskytnutie dotácie pre Mestský futbalový 
klub Nová Baňa vo výške 25 000 eur 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, úhradu 
za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ 
faktúr (konkrétne úhrada odmien delegovaným 
osobám a úhrada štartových poplatkov do 
súťaží);
- poskytnutie  dotácie pre TANEČNO-
ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA vo 
výške 4 400 eur na úhradu licenčných poplatkov 
SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, 
nákladov na propagačný materiál /kalendáre/, 
sústredenie, na nákup látok, materiál na 
zdobenie, reproduktory, trofeje, zákazkové šitie, 
tanečné topánky;
- prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to pozemok C KN parc. č. 
6345/10 – trvalý trávny porast, s výmerou 2 106 
m2 vytvorený dielom „4“ s výmerou 1 403 m2 z 
pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny 
porast, s celkovou výmerou 9 216 m2 a dielom 
„3“ s výmerou 28 m2 z pozemku E KN parc. č. 
4109/2 – zastavaná plocha, s celkovou výmerou 
8 868 m2, pozemok C KN parc. č. 6346/15 – 
ostatná plocha, s výmerou 110 m2 vytvorený 
dielom „5“ s výmerou 110 m2 z pozemku E KN 
parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast, s celkovou 
výmerou 9 216 m2 v prospech Mariana Trnku a 
Adriány Trnkovej z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku, scelenia pozemku 
s pozemkom C KN parc. č. 6345/10 vo 
vlastníctve žiadateľov;
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer 
prenajať nehnuteľný majetok – časť pozemku 
E KN parc. č. 5154/1 – ostatná plocha, s 
celkovou výmerou 7 636 m2 v rozsahu 75 m2 (5 
x 15 m) pre Františka Kunca na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou na účely 
využitia pozemku  na skladovanie dreva pre 
žiadateľov rodinný dom;       
- nájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku E KN 
parc. č. 5154/1 – ostatná plocha, s celkovou 
výmerou 7 636 m2 v rozsahu  75 m2 (5 x 15 
m) pre Františka Kunca na dobu neurčitú s 
trojmesačnou výpovednou lehotou na účely 
využitia pozemku  na skladovanie dreva pre 
žiadateľov rodinný dom;
- spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
časti stavebného pozemku E KN parc. č. 10245 
– zastavaná plocha a nádvorie, s celkovou 
výmerou 4 865 m2 a časť pozemku E KN parc. 
č. 5138/1 – trvalý trávny porast, s celkovou 
výmerou 3 141 m2 v rozsahu cca 4 500 m2;
- spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku E KN 
parc. č. 5297 – ostatná plocha, s celkovou 
výmerou 941 m2 v rozsahu cca 190 m2 v prospech 
Jaroslava Struhára a Márie Struhárovej z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku, scelenia pozemku s pozemkami vo 
vlastníctve žiadateľov; 
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neschválilo:
- predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 
1411/9 – lesný pozemok, s celkovou výmerou 6 739 
883 m2 pre Romana Laura a Ing. Elišku Laurovú z 
dôvodu, že Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa 
ako obhospodarovateľ lesných pozemkov patriacich 
mestu Nová Baňa zásadne nesúhlasia s odpredajom 
uvedenej časti mestského lesného pozemku;

- predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 
1411/9 – lesný pozemok, s celkovou výmerou 6 
739 883 m2 pre Juraja Sudru a Veroniku Sudrovú 
z dôvodu, že Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa 
ako obhospodarovateľ lesných pozemkov patriacich 
mestu Nová Baňa zásadne nesúhlasia s odpredajom 
uvedenej časti mestského lesného pozemku;

zrušilo:
- uznesenie č. 24/2021 zo dňa 28. 4. 2021.
Úplné znenie uznesení je zverejnené na úradnej 
tabuli mesta Nová Baňa a tiež na internetovej 
stránke mesta www.novabana.sk.

Ing. Veronika Búryová,
asistentka primátora

Opatrovateľská služba
v meste Nová Baňa

Mesto Nová Baňa zabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú môže poskytnúť 
občanovi s trvalým pobytom v meste Nová Baňa na riešenie nepriaznivej 
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V 
súčasnosti mesto Nová Baňa zamestnáva 13 opatrovateliek, ktoré poskytujú 
opatrovateľskú službu 21 klientom. 
Postup pri konaní o odkázanosti

na opatrovateľskú službu
Predtým, ako občan prejaví záujem o 
začatie poskytovania opatrovateľskej 
služby, musí podať na mestský úrad 
žiadosť o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu. Vypĺňa ju občan, 
ktorému sa má poskytovať sociálna 
služba. V žiadosti vyplní druh sociálnej 
služby – opatrovateľská služba, a formu 
poskytovania sociálnej služby – terénna. 
Spolu so žiadosťou musí priniesť vyplnené 
tlačivo vyjadrenie zmluvného lekára svojím 
obvodným lekárom. Obe tlačivá a kópie 
odborných lekárskych nálezov, posudkov, 
výpis zo zdravotnej dokumentácie, 
nemajú byť staršie ako šesť mesiacov. 
Doručiť kompletnú žiadosť môže žiadateľ 
osobne do podateľne mestského úradu 
alebo poštou na adresu mestského úradu. 
Všetky žiadosti sú dostupné na webovej 
stránke mesta https://www.novabana.
sk/informacie/ziadosti-a-formulare/
spravne-oddelenie-form alebo v 
klientskom centre mestského úradu. 
Po zaevidovaní žiadosti sociálny pracovník 
vykoná sociálne šetrenie, ktoré prebehne 
v domácnosti žiadateľa. Výsledkom bude 
sociálny posudok, ktorý spolu s vyjadrením 
zmluvného lekára posúdi posudkový lekár. 
Následne posudkový lekár vypracuje 
zdravotný posudok s určeným stupňom 
odkázanosti žiadateľa.
Na základe zdravotného posudku bude 
vypracovaný posudok o odkázanosti na 
sociálnu službu – opatrovateľskú službu, 
a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu – opatrovateľskú službu.

Na základe vydaného rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu si občan 
môže podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby. Spolu so 
žiadosťou občan dokladá aj potvrdenie o 
príjme za predchádzajúci rok (dôchodkový 
výmer) a vyhlásenie o majetku. 
Opatrovateľská služba sa poskytuje v 
pracovných dňoch v dobe od 7:00 hod. do 
15:30 hod. v domácnosti občana. Fyzická 
osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská 
služba, za ňu platí úhradu mestu vo 
výške 1,50 eur/hod. podľa počtu hodín 
poskytovania opatrovateľskej služby v 
mesiaci.
Kontakt
• Mestský úrad Nová Baňa, Námestie 
slobody 1, klientske centrum
• Ing. Mgr. Eliška Vallová, 045/67 82 817, 
vallova@novabana.sk

Ing. Mgr. Eliška Vallová
foto: Daniela Hanulová

Volám sa Erika Jauschová, bývam v Novej Bani 
a od mája 
pracujem na 

oddelení výstavby, 
životného prostredia 
a správy majetku 
MsÚ ako samostatná 
odborná referentka 
životného prostredia. 
Som absolventkou 
študijného odboru 
environmentalistika 
na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity 
Komenského v 
Bratislave. Dúfam, že 
svoj pozitívny vzťah 
k prírode, odborné 
vedomosti a predošlé 
pracovné skúsenosti 
zo štátnej aj verejnej správy budem môcť uplatniť pri 
skvalitňovaní životného prostredia Novej Bane. Uvítam 
vaše podnety na zefektívnenie triedeného zberu odpadov 
a na oživenie verejnej zelene v meste.
Teším sa na spoluprácu!

Mgr. Erika Jauschová
foto: Veronika Volfová

Čistý revír = čistá príroda
v Novej Bani

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa 
sa v mesiaci jún ako prvá spoločnosť 
v OPK Žiar nad Hronom zapojila do 

celoslovenskej akcie Čistý revír = čistá príroda.
Z tohto dôvodu sme ako spoločnosť so svojimi členmi 

zorganizovali brigádu, v rámci ktorej sme v lesoch 
katastrálneho územia Novej Bane zbierali odpad. Mesiac 
jún ako mesiac poľovníctva sme si tak uctili aj touto formou. 
Podarilo sa nám 
vyzbierať 14 prívesných 
vozíkov odpadu.

Okrem našich členov 
chceme poďakovať aj 
Technickým službám 
mesta Nová Baňa za 
súčinnosť pri likvidácii 
odpadu. 

text a foto: Poľovnícka 
spoločnosť mesta 

Nová Baňa

Vážení občania Novej Bane 
a čitatelia Novobanských 
novín, dovoľte mi,
aby som sa vám 
predstavila.
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Kategorizácia lesov na Slovensku, chránené územia a ich 
význam pre spoločnosť

Lesy sa podľa zákona č. 326/2005 Z. 
z. o lesoch z hľadiska svojich funkcií 
členia na: 
1. Lesy ochranné
2. Lesy osobitného určenia
3. Lesy hospodárske

V tabuľke sú rozdelené lesy MSL podľa kategórie 
lesov, ich výmera a relatívne zastúpenie v 
percentách.
Ochranné lesy
Z hľadiska funkčného zamerania ochranných 
lesov je najdôležitejšia predovšetkým ich 
ochranná funkcia, ktorá je nadradená všetkým 
ostatným funkciám lesa. Na lepšiu predstavu 
ide hlavne o lesy na mimoriadne nepriaznivých 
stanovištiach, ako sú sutiny, strže, strmé svahy, 
nespevnené štrkové nánosy a pod. Ďalej sem 
patria vysokohorské lesy pod hornou hranicou 
stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu 
ochrany nižšie položených pozemkov, lesy 
znižujúce nebezpečenstvo lavín a pod. Tak isto 
sem patria lesy s prevládajúcim zastúpením 
kosodreviny a lesy s prevažujúcou funkciou 
ochrany pôdy. Tieto lesy, resp. ich hranice sa v 
teréne označujú červenou farbou. V porastovej 
mape je hranica označená červenou farbou. 
Plánované hospodárske opatrenia sú vždy 
určené s ohľadom na ochrannú funkciu takýchto 
lesov. V prípade našich mestských lesov sú to 
hlavne lesy v Hájskej časti nad Železničným 
radom, kde je sústredené najväčšie percento 
takýchto lesov. Ako je zrejmé z prehľadovej 
tabuľky, jedna pätina lesov vo vlastníctve mesta 
sú lesy ochranné.
Lesy osobitného určenia
Zabezpečujú špecifické potreby spoločnosti 
a významne sa na nich mení spôsob 
hospodárenia. Patria sem lesy v ochranných 
pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. 
stupňa, tieto zabezpečujú výdatnosť a kvalitu 

vodného zdroja. Ďalej sú to lesy v ochranných 
pásmach prírodných liečivých zdrojov, potom 
sú to prímestské lesy s významnou zdravotnou, 
kultúrnou a rekreačnou funkciou. Tu možno 
spomenúť lesy v okolí Zvoničky a v Kohútove. 
Ich výmera je len 26,67 ha a tvoria 1,03 % z 
výmery všetkých mestských lesov. Pre úplnosť 
dodám, že sem patria ešte lesy v chránených 
územiach, génové základne lesných drevín, 
lesy určené na lesnícky výskum a výučbu a 
všetky vojenské lesy, v ktorých cvičia vojaci 
Ozbrojených síl SR.
Hospodárske lesy
Poslednou kategóriou lesov, najviac 
zastúpenou, sú lesy hospodárske. O ich 
význame pre našu spoločnosť sa často búrlivo 
diskutuje. Fakt je ten, že množstvo výrobkov v 
našich domácnostiach je hlavne z dreva, či už 
je to nábytok, papier, podlahy, krov na dome 
atď. Lepené drevo má dokonca dnes lepšie 
pevnostné parametre ako oceľ a množstvo 
architektov ho začína preferovať. Drevo ako 
prírodne obnoviteľný zdroj sa využíva oddávna 
a jeho význam bude do budúcna určite ešte 
rásť. Systém obhospodarovania lesov na 
Slovensku je nastavený tak, že jeho množstvo 
každým rokom narastá. Ťaží sa menej dreva, 
než je ročný prírastok dreva, preto je trvalo 
udržateľné hospodárenie presne to, čo nás 
môže v budúcnosti posunúť k lepšej bilancii 
v súvislosti s emisiami CO2. Výmera lesov 
na Slovensku predstavuje 41 % územia a 
Slovensko patrí k siedmej najlesnatejšej krajine 
v Európe. Lesnatosť má dlhodobo stúpajúcu 
tendenciu. Na Slovensku máme zachovaných 
123 pralesov a 138 pralesových zvyškov, čo 
predstavuje 10 180 ha, teda 0,46 % z výmery 
lesov. Hospodárske lesy, resp. ich hranice sú 
v teréne označené bielou páskou cca vo výške 
1,3 m.
Zákon č. 543/2002 Z. z. – Zákon o 
ochrane prírody a krajiny
V rámci územnej ochrany stanovuje zákon päť 
stupňov ochrany na celom území Slovenska. 
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim sa 
stupňom ochrany zväčšuje. Zákon taxatívne 
špecifikuje, čo je v ktorom stupni ochrany 
zakázané a na čo sa vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody.

Chránené územia a ich ochranné pásma
Sem patria CHKO – chránená krajinná oblasť, 
NP – národný park, prírodný park, chránený 
areál, prírodná rezervácia, národná prírodná 
rezervácia, prírodná pamiatka, chránený 
krajinný prvok, chránené vtáčie územie a 
všeobecné chránené územie. Tak napr. na 
území CHKO platí druhý stupeň ochrany, na 
území rezervácie platí piaty stupeň ochrany a 
v národnom parku platí tretí stupeň ochrany 
alebo podľa zonácie.
Európska sústava chránených území 
Natura 2000
Európska sústava chránených území Natura 
2000 je európska ekologická sústava 
pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov 
európskeho významu, biotopov druhov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých 
druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať a, 
ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto 
biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na 
území Slovenskej republiky európsku sústavu 
chránených území tvoria chránené vtáčie 
územia a územia európskeho významu. 
Zóny chránených území
Chránené územia možno na základe stavu 
biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to 
potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne. 
Zóny sa vymedzujú spravidla ako celistvé časti 
chráneného územia podľa povahy prírodných 
hodnôt v nich, pôvodnosti ekosystémov, miery 
zásahu ľudskou činnosťou a využívania územia 
človekom tak, aby piaty stupeň ochrany bol 
určený v zóne A, štvrtý stupeň ochrany v zóne 
B, tretí stupeň ochrany v zóne C a druhý stupeň 
ochrany v zóne D.
Podľa zákona o lesoch má každý právo 
vstupovať na lesné pozemky, pričom pri 
využívaní lesa verejnosťou je každý povinný 
chrániť a nenarušovať lesné prostredie, 
rešpektovať záujmy vlastníka, správcu a 
obhospodarovateľa lesa. Orgán ŠS LH môže na 
žiadosť vlastníka, prípadne obhospodarovateľa 
obmedziť alebo zakázať využívanie lesov 
verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú. 
Zákon veľmi presne špecifikuje všetky zakázané 
činnosti na lesných pozemkoch. Tak napr. 
jazda osobným motorovým vozidlom, prípadne 
štvorkolkou je v lese zakázaná. Bohužiaľ, ľudia 
tento zákaz často porušujú a neuvedomujú si, 
že im hrozí sankcia.
Lesy sú to najcennejšie dedičstvo, ktoré 
po našich predkoch máme. Preto sa k nim, 
prosím, správajme tak, aby sme ich odovzdali 
generáciám po nás v takom stave, ktorý bude 
umožňovať trvalo udržateľné hospodárenie, 
a aby dôsledky klimatickej zmeny, ktorá tu 
prebieha, boli čo najmenšie. Som presvedčený, 
že slovenskí lesníci systematickou prácou v 
prospech lesa dokázali, že to má pre spoločnosť 
obrovský význam.

Ing. Jozef Šmondrk,
konateľ Mestských lesov spol. s. r. o.

Nová Baňa
foto: archív MsÚ

Výmera ha Podiel %
Ochranné lesy 527,45 20,34

Účelové 26,67 1,03

Hospodárske 2 038,48 78,63

Spolu 2 592,6 100
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Myšlienka sa stala realitou

Mesto Nová Baňa zorganizovalo v 
mesiacoch december 2020 – február 
2021 benefičnú zbierku MY A NAŠE 

MESTO s tým, že výťažok bude použitý na 
zakúpenie a osadenie workoutových zostáv v 
rekreačnom areáli Tajch. Súčasťou benefície 
bol aj kultúrny program, ktorý sme vám 
sprostredkovali prostredníctvom YouTube 
kanála mesta Nová Baňa dňa 18. decembra 
2020.

Skutočnosť, že v rámci zbierky bolo formou 
peňažných darov poukázaných 3 177 eur, 
svedčí o tom, že myšlienka zatraktívniť a rozšíriť 
možnosti rekreačného a športového vyžitia v 
našom meste nezostala bez povšimnutia.

Naša úcta a veľké poďakovanie za 
peňažný dar patrí spoločnostiam a 
OZ:

Knauf Insulation, s. r. o.,
Tristone Flowtech Slovakia, s. r. o.,
MONT – DESIGN, s. r. o.,
MUDr. Katarína Tužinská, s. r. o.,

LTK Solutions, s. r. o.,
BEKWOODCOTE, s. r. o.,
HalfPoint, s. r. o.,
Pro. Fin. Sk, s. r. o.,
OZ Novobanskí Patrioti,
Cortizo Slovakia, a. s.,
ale aj všetkým spoluobčanom, 
priateľom a priaznivcom Novej 
Bane, ktorí taktiež prispeli na 
dobrú vec.

V týchto dňoch myšlienka 
benefície dostala reálnu 
podobu. Workoutová zostava, 
ktorá bola zakúpená zo zbierky a dofinancovaná 
z rozpočtu mesta Nová Baňa, bola osadená v 
areáli rekreačnej oblasti Tajch a je pripravená 
slúžiť či už rekreačným športovcom, alebo aj 
profesionálom v rámci tréningových procesov.
Ale pozor, týmto to ešte nekončí...
Vďaka ďalšej finančnej podpore od spoločnosti 
Cortizo Slovakia, a. s., boli objednané tri 
pohyblivé fitness stroje vhodné aj pre menej 

zdatných, ale napriek tomu športuchtivých 
nadšencov. Tieto by mali byť osadené do konca 
augusta 2021.
Touto cestou spoločnosti ešte raz ďakujeme.
Za súčinnosť ďakujeme aj Občianskemu 
združeniu pri CVČ – CENTRÁČIK.
Došportovania na Tajchu, priatelia.

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Stopka v športe v roku 
2020 má následky... 

V rámci prezentácie športu mesto 
Nová Baňa každoročne oceňuje 
najúspešnejších športovcov, trénerov 

a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa 
za ich dosiahnuté vynikajúce výsledky a 
reprezentáciu mesta.
Inak tomu nemalo byť ani tento rok.
Výzva na podanie návrhov na vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov, trénerov a 
zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za 
rok 2020 bola zverejnená na webovej stránke 
mesta Nová Baňa, na facebookovom profile 
mesta Nová Baňa a taktiež bola smerovaná 
všetkým športovým klubom a organizáciám 
pôsobiacim v meste s termínom podania 
nominácií do 14. mája 2021.
No nepriaznivý vývoj epidemickej situácie 
súvisiacej s ochorením covid-19 a stopka 
v športe v prevažnej časti roka 2020, žiaľ, 
spôsobili, že nebol podaný ani jeden návrh na 
ocenenie.
Vyslovujeme však nádej, že rok 2021 bude o 
niečo priaznivejší a zlepšovanie epidemickej 
situácie s postupným uvoľňovaním opatrení 
umožní aktívnu športovú činnosť, ktorej 
výsledkom budú dosiahnuté úspechy, ktoré 
budeme môcť oceniť v nasledujúcom roku.

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa 

Mestská knižnica zakúpila nové knihy
pre čitateľov

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí.
Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“

Seneca

Kvalitné poskytovanie knižnično-
informačných služieb patrí k hlavným 
prioritám Mestskej knižnice Nová Baňa. 

Pravidelné dopĺňanie knižničného fondu 
aktuálnou literatúrou je našou hlavnou úlohou.
Aktualizovaním knižničného fondu knižnica 
prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne 
a kultúrneho povedomia širokej verejnosti a 
podporuje a propaguje čítanie u detí a mládeže, 
ako aj u dospelých čitateľov.
Na projekt s názvom „AKVIZÍCIA KNIŽNIČNÉHO 
FONDU NOVÁ BAŇA“ z roku 2020 nám boli z 
Fondu na podporu umenia poskytnuté finančné 
prostriedky v hodnote 2 900 eur, a to na 
zakúpenie náučnej a odbornej literatúry pre deti 
a dospelých, populárnej literatúry, encyklopédií, 
beletrie pre dospelých a publikácií pre deti a 
mládež. 

Vďaka podpore získanej z FPÚ knižnica 
doplnila a obohatila svoj knižničný fond o 230 
titulov kníh v hodnote 2 900 eur.
Zo zakúpených kníh sa tešíme. Veríme, že 
sme urobili radosť aj našim čitateľom, ktorí nás 
potešia svojou návštevou.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.

text a foto: Eva Čaklošová,
Mestská knižnica

foto: pixabay
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ŠPORT

Miesto km čas prejazdu
38km/h 40km/h 42km/h

Štart – Námestie slobody, 
Nová Baňa 0 13:00 13:00 13:00

Doprava na ul. Milana 
Rastislava Štefánika – III. tr. 
2513

0,1 13:00 13:00 13:00

Doprava na Rekreačná cesta 2,7 13:04 13:04 13:03

Kostivrch, najvyšší bod, 
doľava 6,8 13:10 13:10 13:09

Doprava smer Horné
Hámre – II. tr. 512 9,5 13:15 13:14 13:13

Rovno smer Horné Hámre 11,3 13:17 13:16 13:16

Rovno po hlavnej smer 
Žarnovica 13,1 13:20 13:19 13:18

Žarnovica, odbočka doprava 
na most – II. tr. 428 17 13:26 13:25 13:24

Doľava smer Banská Štiavnica 
– III. tr. 2530 17,6 13:27 13:26 13:25

Doprava na Sandrickú ul. 
smer Voznica – III. tr. 2511 18 13:28 13:27 13:25

Voznica, doľava po hlavnej 20,5 13:32 13:30 13:29

Rudno nad H., doprava a 
doľava po hlavnej smer Brehy 24,9 13:39 13:37 13:35

Doľava smer Brehy 27,8 13:43 13:41 13:39

Brehy, doprava na Novú
Baňu – III. tr. 2515 28,9 13:45 13:43 13:41

Štart/cieľ – začiatok 2. kola – 
Námestie slobody, Nová Baňa 31,1 13:49 13:46 13:44

Doľava smer Bôrina 31,6 13:49 13:47 13:45

Prudko doprava na kopci 
Viničná cesta 33,5 13:52 13:50 13:47

Doľava na ul. Nad Hrádzou 35 13:55 13:52 13:50

Doprava smer Štále
(ul. Prírodná) 37,7 13:59 13:56 13:53

Prudko vľavo na Rekreačnú 
cestu – III. tr. 2513 39,2 14:01 13:58 13:56

Kostivrch, najvyšší bod, 
doľava 43,3 14:08 14:04 14:01

Medzinárodné cyklistické 
preteky krajín V4 konané pod 
záštitou ministra zahraničných 
vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky
Ivana Korčoka

Mesto Nová Baňa bude dňa 11. 7. 2021 spoluorganizátorom 
medzinárodných cyklistických pretekov, ktoré sa uskutočnia pod 
záštitou Ivana Korčoka, ministra zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky.
Na v poradí 9. ročníku privítame v Novej Bani viac ako 140 pretekárov z 
piatich krajín, ktorí absolvujú štyri okruhy na trati dlhej 140 km so štartom 
a cieľom v Novej Bani.

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV
Upozornenie: v čase prejazdu peletónu (±10 minút) bude premávka na 
uvedených komunikáciách dočasne uzatvorená. 
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Doprava smer Horné
Hámre – II. tr. 512 46 14:12 14:09 14:05

Rovno smer Horné Hámre 47,8 14:15 14:11 14:08

Rovno po hlavnej smer 
Žarnovica 49,6 14:18 14:14 14:10

Žarnovica, odbočka doprava 
na most – II. tr. 428 53,5 14:24 14:20 14:16

Doľava smer Banská
Štiavnica – III. tr. 2530 54,1 14:25 14:21 14:17

Doprava na Sandrickú ul. 
smer Voznica – III. tr. 2511 54,5 14:26 14:21 14:17

Voznica, doľava po hlavnej 57 14:30 14:25 14:21

Rudno nad H., doprava a 
doľava po hlavnej smer Brehy 61,4 14:36 14:32 14:27

Doľava smer Brehy 64,3 14:41 14:36 14:31

Brehy, doprava na Novú Baňu 
– III. tr. 2515 65,4 14:43 14:38 14:33

Štart/cieľ – začiatok 3. kola – 
Námestie slobody, Nová Baňa 67,6 14:46 14:41 14:36

Doľava smer Bôrina 68,1 14:47 14:42 14:37

Prudko doprava na kopci 
Viničná cesta 70 14:50 14:45 14:40

Doľava na ul. Nad Hrádzou 71,5 14:52 14:47 14:42

Doprava smer Štále
(ul. Prírodná) 74,2 14:57 14:51 14:46

Prudko vľavo na Rekreačnú 
cestu – III. tr. 2513 75,7 14:59 14:53 14:48

Kostivrch, najvyšší bod, 
doľava 79,8 15:06 14:59 14:54

OZNAM

Mestský úrad v Novej Bani, oddelenie výstavby, životného prostredia 
a správy mestského majetku a investícií, upozorňuje občanov a 

návštevníkov mesta, že z dôvodu konania podujatia „Visegrad 4 Bicycle 
Race 2021 – Grand Prix Slovakia“ je dňa 10. 7. 2021 od 12:00 hod. 
plánovaná úplná uzávierka Námestia slobody a Bernolákovej ulice, ku 
ktorej dňa 11. 7. 2021 od 09:00 do 23:59 hod. pribudne úplná uzávierka 
ulíc Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa a M. R. Štefánika (po RD č. 16/659 
na parc. č. 280) a Mieru. Obchádzka bude viesť cez ulice Kollárova, M. 
R. Štefánika (od RD č. 16/659 na parc. č. 280), Štúrova a Legionárska.

Mestský úrad v Novej Bani

Doprava smer Horné
Hámre – II. tr. 512 82,5 15:10 15:03 14:57

Rovno smer Horné Hámre 84,3 15:13 15:06 15:00

Rovno po hlavnej smer 
Žarnovica 86,1 15:15 15:09 15:03

Žarnovica, odbočka doprava 
na most – II. tr. 428 90 15:22 15:15 15:08

Doľava smer Banská
Štiavnica – III. tr. 2530 90,6 15:23 15:15 15:09

Doprava na Sandrickú ul. 
smer Voznica – III. tr. 2511 91 15:23 15:16 15:10

Voznica, doľava po hlavnej 93,5 15:27 15:20 15:13

Rudno nad H., doprava a 
doľava po hlavnej smer Brehy 97,9 15:34 15:26 15:19

Doľava smer Brehy 100,8 15:39 15:31 15:24

Brehy, doprava na Novú
Baňu – III. tr. 2515 101,9 15:40 15:32 15:25

Štart/cieľ – začiatok 4. kola – 
Námestie slobody, Nová Baňa 104,1 15:44 15:36 15:28

Doľava smer Bôrina 104,6 15:45 15:36 15:29

Prudko doprava na kopci 
Viničná cesta 106,5 15:48 15:39 15:32

Doľava na ul. Nad Hrádzou 108 15:50 15:42 15:34

Doprava smer Štále
(ul. Prírodná) 110,7 15:54 15:46 15:38

Prudko vľavo na Rekreačnú 
cestu – III. tr. 2513 112,3 15:57 15:48 15:40

Kostivrch, najvyšší bod, 
doľava 116,4 16:03 15:54 15:46

Doprava smer Horné
Hámre – II. tr. 512 119,1 16:08 15:58 15:50

Rovno smer Horné Hámre/bod 
20 km do cieľa 120,9 16:10 16:01 15:52

Rovno po hlavnej smer 
Žarnovica 122,7 16:13 16:04 15:55

Žarnovica, odbočka doprava 
na most – II. tr. 428 126,6 16:19 16:09 16:00

Doľava smer Banská
Štiavnica – III. tr. 2530 127,2 16:20 16:10 16:01

Doprava na Sandrickú ul. 
smer Voznica – III. tr. 2511 127,6 16:21 16:11 16:02

Voznica, doľava po hlavnej 130,1 16:25 16:15 16:05

Rudno nad H., doprava a 
doľava po hlavnej smer Brehy 134,5 16:32 16:21 16:12

Doľava smer Brehy 137,4 16:36 16:26 16:16

Brehy, doprava na Novú Baňu 
– III. tr. 2515 138,5 16:38 16:27 16:17

Cieľ – Námestie slobody, Nová 
Baňa 140,7 16:42 16:31 16:21

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Ako sme si čistili zuby v minulosti?

V súčasnosti je 
bežné, že si 
denne umývame 

zuby kefkou a pastou, 
ale napadlo vám niekedy, ako si čistili zuby naši 
predkovia? Aj taká pre nás bežná záležitosť 
ako umývanie zubov prešla svojím vývojom. 
V minulosti ľudia používali rôzne prostriedky 
a metódy na ich čistenie. V nasledujúcich 
riadkoch si ich priblížime.

Prvá zmienka o čistení zubov pochádza od 
Babylončanov. Odstrániť zvyšky jedla spomedzi 
zubov bolo prirodzenou potrebou človeka aj 
pred 3 500 rokmi p. n. l. Na toto slúžila palička 
z kríku Salvadora Persica nazývaná miswak. Tá 
sa na jednom konci rozžula, čím sa rozstrapkala 
a použila sa ako hrubá zubná kefka či skôr Solo 
kefka. Dalo by sa teda hovoriť už o nejakom 
primitívnom predchodcovi zubnej kefky, no od 
jemnosti a dokonalosti tých dnešných mala 
dosť ďaleko. Účel aspoň do určitej miery však 
splnila. V tej dobe sa, žiaľ, ešte nedalo hovoriť 
o cielenej ústnej hygiene. Išlo hlavne o to, 
aby si ľudia odstránili zvyšky jedla spomedzi 
zubov, pretože tie im prekážali a spôsobovali 
zápach z úst. Bohatí si mohli dovoliť tenké zlaté 
špáradlá a tí chudobnejší žuli drevené paličky. 
Veľkú obľubu si získali aromatické dreviny, 
po ktorých ostávala v ústach príjemná chuť a 
zabezpečovali aj príjemnú vôňu.

Na začiatku nášho letopočtu sa na čistenie 
zubov používalo brko zo supa alebo osteň z 
dikobraza. Veľmi rozšírené bolo používanie 
drsného plátenného uteráka, ktorým si ľudia 
šúchali zuby a tak odstraňovali nečistoty a 
povlak. Táto metóda sa používala niekoľko 
storočí.

Prvá zubná kefka ponášajúca sa na tú 
dnešnú vznikla v 15. storočí. O tento vynález sa 
zaslúžili Číňania. Vytvorili kefku, ktorej rukoväť 
bola z kosti dobytka, bambusu alebo dreva a 
štetiny boli z prasacích chlpov. Vďaka objavným 
moreplavbám sa zubná kefka dostala aj do 
Európy, kde sa v tom čase používali špáradlá 
z husacích pier, nestretla sa však s pozitívnym 
ohlasom a prijatím. Prvým dôvodom bolo to, 
že ľudia v stredoveku nemali také hygienické 

návyky, ako máme my v súčasnosti. Keď sa 
panovník umyl raz do mesiaca, bol to luxus. 
Slávnemu maliarovi Michelangelovi dokonca 
vlastný otec radil, aby nestrácal čas umývaním 
sa, ale špinu po čase zo seba zlúpol. Pri takejto 
hygiene sa nemôžeme čudovať tomu, že 
zubná kefka vtedajším ľuďom pripadala ako 
zbytočnosť. Druhým dôvodom neprijatia kefky 
bolo to, že štetiny z ošípanej boli veľmi tvrdé a 
spôsobovali zápaly ďasien. Postupom času ich 
nahradili mäkšími, jemnejšími štetinkami zo srsti 
jazveca alebo koňa. Samozrejme, že zubné 
kefky boli dostupné len pre tých najbohatších.

Slabá zubná hygiena, prirodzene, viedla k 
tvorbe kazov a bolesti zubov. Ľudia sa ju snažili 
zmierniť tým, že užili preháňadlo alebo si vložili 
do ucha cesnak. Ľudia až do 18. storočia verili, 
že zubný kaz spôsobuje akýsi červík v zube. Až 
v roku 1728 sa Pierrovi Fauchardovi podarilo 
toto tvrdenie vyvrátiť. Bol to zakladateľ modernej 
zubnej medicíny, ktorý vyvrátil teóriu o červíkovi 
a potvrdil, že zubný kaz spôsobujú zvyšky jedla. 

Veľkovýroba zubných kefiek sa začala v 
18. storočí. Dôvodom bolo zrejme aj to, že sa 
rozšírila konzumácia sladkostí, ktoré značne 
podporili vznik kazov. Zubná kefka sa tak stala 
jedinou prevenciou trhania bolestivých zubov. V 
tomto období mali kefky stále prírodné štetiny. 
Okrem toho sa na čistenie zubov používali 
zmesi z mydiel alebo drvenej kriedy. Prvotné 
zmesi na čistenie zubov, teda akési zubné 
pasty, obsahovali rôzne zložky, ako napríklad 
spálené škrupiny vajec, prášok z volských 
kopýt, pomleté kosti alebo schránky ustríc. Až 
v 19. storočí vznikla zmes, ktorá už pripomínala 
dnešnú zubnú pastu. Jej hlavnou zložkou bolo 
mydlo. V tomto období sa začali predávať 
prvé zubné pasty v tubách. Inšpiráciou pre 
vynálezcu, doktora Sheffielda, boli maliarske 
tuby. Ďalší vývoj zubnej pasty zaznamenávame 
až po druhej svetovej vojne.

Zatiaľ čo vývoj zubnej pasty zastal, vývoj 
zubnej kefky stále napredoval. V 30. rokoch 
20. storočia bol vynájdený nylon. Vyrábali 
sa z neho nielen pančuchové nohavice, ale 
postupne aj štetiny do zubných kefiek. Mali 
však hneď niekoľko nevýhod, ako napríklad, 

že boli tvrdé, veľmi pomaly vysychali a nedržali 
tvar. Ich veľkým plusom však bolo to, že sa 
v nich neusadzovalo toľko baktérií ako v 
pôvodných prírodných štetinách. Postupom 
času sa vyvinuli mäkšie štetiny a v roku 1973 sa 
stanovili parametre ideálnej zubnej kefky. Počet 
vlákien, ktoré museli byť rovno zastrihnuté, bol 
minimálne 1 600 v troch alebo štyroch radoch. 
Dvadsiate storočie tiež prinieslo vynález 
elektrickej zubnej kefky. Prvý model bol značne 
primitívny a mal niekoľkokilogramový motor. 
Modernizácie sa dočkala v roku 1987, keď 
pohyb štetín v horizontálnej rovine nahradil 
rotačný tak, ako ho poznáme dnes. Prvá 
sonická kefka sa dostala na trh v roku 1992.

A ako si čistili zuby naši predkovia na 
Slovensku? Používali hlavne popol, soľ či listy 
šalvie, ktorými si zotierali nečistoty usadené 
na zuboch. Často konzumovali jablká a kyslú 
kapustu, čím si chceli zabezpečiť pevné a 
zdravé zuby. 

V súčasnosti už 
existuje mnoho 
odporúčaní, ako 
dosiahnuť zdravé 
zuby, ktorých by 
sme sa mali držať, 
a mali by sme byť 
vďační za to, že 
máme k dispozícii 
mäkké zubné 
kefky a zubné 
pasty obsahujúce 
látky podporujúce 
zdravie zubov.

Mgr. Alžbeta Kráľová,
Pohronské múzeum Nová Baňa

Prírodná zubná kefka
foto: Miswak 

Kazeta kameninová na zubné kefky - koniec 19. stor.
foto: archív PM

V daždi sú včely prevažne v úli a v týchto 
mesiacoch včelstvá mohutnejú a 
naberajú na sile, tak sa v úli jednoducho 

nudia a automaticky začnú vytvárať materské 
bunky, z ktorých sa po šestnástich dňoch 
vyliahnu nové matky. Keďže matka alebo 
kráľovná je v úli vždy len jedna, stará matka 
si vezme so sebou polovicu včiel a vyletí z úľa 
von. Tento úkaz poznáme pod pojmom rojenie 
včiel. Chytanie rojov je pre včelára často výzvou, 
lebo včely si vedia vybrať také miesta, z ktorých 
ich býva problém dostať späť do úľa. Ako bolo 
spomínané v minulom čísle Novobanských 
novín, včelári sa nejako obzvlášť z vyrojeného 
včelstva netešia, lebo stráca svoju úžitkovosť a 
len zriedka sa stane, že by donieslo porovnateľné 
množstvo medu ako nevyrojené včelstvo. 

Aj keď robí včelár protirojové opatrenia, pri 
momentálnom počasí môžu byť neúčinné a 
včelstvo sa tak či tak vyrojí. Jedným z takýchto 
protirojových opatrení je tvorba oddelkov 
(odložencov), z ktorých postupne vznikne nové 
samostatné včelstvo s vlastnou matkou. O tie 
sa treba dostatočne starať, aby sa stihli do zimy 
dostať do dobrej kondície a pripravili si zásoby 
na prezimovanie. 

V júni, keď je včelstvo pri vrchole svojho 
rozvoja, musí včelár kontrolovať stav zásob 
a dobre si rozmyslieť, ako s nimi do budúcich 
týždňov naloží. Ak nastane výdatná znáška, 
včelstvo sa dostane do sily, ale aj výrazne 
pribudne počet jedincov v úli. Tieto hladné krky 
treba nakŕmiť. Prípadný výpadok v znáške 
alebo znášková medzera v určitej oblasti môžu 

spôsobiť výpadok zásob a zoslabnutie včelstva, 
s ktorým bude potom do konca sezóny trápenie 
a bude mať len malú pravdepodobnosť na 
prezimovanie. Preto treba pri vytáčaní nechať 
včelstvu dostatok zásob, aby v prípade výpadku 
malo čo konzumovať. 

Vytáčanie medu patrí medzi typické júnové 
práce. Ak sa podarí vystihnúť agát, je to pre 
včelára u nás výhra. Po prvé preto, lebo 
posledné roky na agát vždy zaprší a keď dažde 
ustanú, agát je už odkvitnutý, a ďalej preto, lebo 
v našom okolí sa nenachádzajú čisté agátové 
kultúry, takže včielky sa pri získavaní nektáru 
z nich viac narobia. Po agáte môže byť lepšia 
znáška z lipy malolistej, ktorá môže začať 
kvitnúť už koncom mesiaca alebo začiatkom 
júla. Pri tomto všetkom netreba zabúdať na 
prvé liečebné zásahy vhodnými spôsobmi a 
vyrezávanie trubčiny proti klieštikovi.

Dávid Štuller
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Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa 
sa v roku 2020 zúčastnil 58 výjazdov. Na 
zásah bol privolaný 8-krát, z toho 3-krát 

zasahoval pri požiari a technickej pomoci a 5-krát 
pri povodni. Zvyšné výjazdy predstavovali rôzne 
podujatia, výsadbu a polievanie stromčekov či 
plošné testovanie. 
DHZM Nová Baňa vykonával dezinfekciu na 
verejných priestranstvách mesta Nová Baňa ako 
opatrenie proti šíreniu ochorenia covid-19. Táto 
činnosť prebiehala od marca do júna 2020. V 
mesiaci apríl bol uskutočnený výjazd k horiacemu 
rodinnému domu na Borošovej ulici. V letných 
mesiacoch bol Dobrovoľný hasičský zbor mesta 
Nová Baňa nápomocný pri rôznych verejných 
podujatiach. V októbri bol DHZM Nová Baňa 
privolaný k povodni v Starej Hute a k vypiľovaniu 

spadnutého stromu a zároveň bol v rovnakom období nápomocný pri odčerpávaní vody 
a prevážaní zamestnancov vo firme Cortizo. 

V roku 2020 bola športová 
činnosť hasičského zboru 
pozastavená pre pandémiu, 
no aj napriek tomu boli jeho 
členovia vždy pripravení 
pomáhať. 
Dňa 19. júna 2021 sa uskutoční 
posedenie členov DHZM Nová 
Baňa na hasičskej zbrojnici DHZ 
Nová Baňa, ktoré bude spojené 
so zveľadením priestorov a 
okolia zbrojnice. Členovia si pri 
tejto príležitosti môžu dodatočne 
zakúpiť členské známky na roky 
2020 a 2021.
Na záver by sme chceli vyjadriť 
mestu Nová Baňa vďaku za 
finančnú podporu v uplynulom 
roku. Zároveň by sme radi 
vyzvali všetkých našich 
priaznivcov a nadšencov, aby 
neváhali a pridali sa k nám. 
Dvere sú otvorené pre všetkých 
záujemcov.

text a foto: Nina Galbavá
a Emma Andrášiková, 

členky DHZM

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE V KD ŠTÁLE

Vdeň detí sa v KD Štále súťažilo. 
Novučičký stôl pokrstili dievčatá 
a chlapci v rámci pingpongového 

turnaja. A pripravujeme aj ďalší turnaj, 
tentokrát pre oteckov ku Dňu otcov.
Víťazi
Výsledky dievčat vo veku 11 – 14 rokov boli v 
rámci turnaja nasledovné:
1. Sárinka Laktišová
2. Hanka Tencerová
3. Lucinka Kurzová
Medzi chlapcami v kategórii do 14 rokov sa na 
prvých troch miestach umiestnili:
1. Matúš Sabaka
2. Filip Valachovič
3. Alex Drienka

Na záver si sily zmerali víťazka medzi dievčatami 
a najlepší z chlapcov. Celkovým víťazom 
turnaja sa stal Matúš Sabaka. Všetkým srdečne 
blahoželám!
Príďte si zahrať
Ďalšie dni a týždne bude stôl k dispozícii 
verejnosti na zlepšovanie športových zručností 
a aktívne trávenie voľného času. Počas mesiaca 
jún si môžete kľúče od KD Štále vyzdvihnúť po 
telefonickom nahlásení sa na tel. č. 0910 908 
321 v MŠ Kolibská do 15:00 hod. (v pracovné 
dni), resp. podľa dohody (víkendy). KD Štále 
bude k dispozícii v čase od 15:00 – 18:00 hod. 
Cez letné prázdniny rozšírime prevádzkový 
čas o doobedňajšie hodiny od 9:00 do 11:00 
hod. Kľúče vám budú poskytnuté podľa dohody 
na uvedenom tel. čísle. Raketky a loptičky si 

noste, prosím, vlastné. Týmto vás tiež srdečne 
pozývame na ďalšie športové popoludnie v 
nedeľu 21. júna od 16:00 do 18:00 hod., keď 
spoločne oslávime Deň otcov.
Tešíme sa na vás!

text a foto: Viktória Valachovičová

     Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa
                                                                            za rok 2020
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Týždeň detskej radosti v Materskej škole Nábrežná

 „Želáme si ku dňu detí, nech slniečko všetkým svieti!“ 

Deti v Materskej škole Nábrežná opäť 
oslávili krásny veľkolepý sviatok 
Medzinárodný deň detí. Všetkým už 

od rána žiarili očká, ktoré boli plné očakávania, 
čo im tento slávnostný deň prinesie. No nielen 
1. jún bol slávnostný, ale v našej materskej 
škole bol každý deň toho týždňa iný. Slniečko 
nás volalo von na školský dvor a na ihriská, kde 
bola indiánska osada, tanečníci, cyklisti, maliari 
či športovci. 

Pani učiteľky pripravili rôzne športové, 
hudobno-pohybové a súťažné aktivity. Deti 
maľovali, kreslili na chodník, užili si zábavu a 
tanec na diskotéke, hry a súťaže s loptami a 
balónmi. Na turistickej vychádzke si zmerali 

svoju obratnosť, nebojácnosť a šikovnosť a 
v rámci odpočinku nechýbalo ani obľúbené 
bábkové predstavenie či rozprávky. Jednoducho 
prežili každý deň toho týždňa v radosti a 
nadšení. 

Deti odchádzali každý deň popoludní s rodičmi 
domov s hrdosťou a dobrou náladou a v rukách 
si niesli balíček s odmenou a diplomom za 
aktívne plnenie súťažných disciplín. Naším 
cieľom bolo spríjemniť deťom ich sviatok, ale 
aj podporiť ich telesnú zdatnosť, upevniť kladný 
vzťah k športu a pohybu a prehĺbiť priateľské 
vzťahy v kolektíve. 

text a foto: kolektív Materskej školy 
Nábrežná

Stavanie mája v materskej 
škole ET Štúrova

Stavanie mája patrí medzi typické slovenské tradície. Túto 
tradíciu sme si dňa 29. 4. pripomenuli v našej škôlke v ET 
Štúrova.

Neodradilo nás ani nepriaznivé oblačné počasie
Deti sme najprv oboznámili s históriou stavania mája. Na dvore 
na nás čakalo prekvapenie – mladá breza, ktorá už čakala na 
ozdobenie peknými pestrými stužkami. O to sa postarali naše 

detičky, ktoré boli v ten deň v 
škôlke prítomné. Za sprievodu 
spevu a hudby deti priväzovali 
na stromček tieto pestré 
farebné stužky. Máj sme osadili 
vedľa bráničky, kde bude do 
konca mesiaca máj zdobiť 
vchod do areálu našej škôlky.

text a foto: Materská škola 
ET Štúrova

Poďakovanie sponzorom
letnej čitárne

Aj touto cestou sa chceme poďakovať hlavnému sponzorovi, mestu Nová 
Baňa, za podporu a poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta na rekonštrukciu strechy záhradného domčeka a prekrytie letnej 

čitárne, ktorú deti po dokončení môžu využívať na rozvíjanie predčitateľskej 
gramotnosti, edukačné aktivity, ako aj na relax a oddych. 

Samotná rekonštrukcia by nemohla prebehnúť bez ďalších sponzorov:

• Ing. Karol Tužinský, 
zástupca  primátora mesta 
Nová Baňa,

• Ing. Jozef Tužinský, 
ktorý bol so svojím tímom 
realizátorom projektu,

• Peter Forgáč.
ĎAKUJEME.

text a foto: kolektív ET 
Kolibská
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  ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Máj u „zemaňákov“

Aj keď počasie bolo 
skôr aprílové ako 
príjemné teplé 

májové, na usilovnosti a 
pracovitosti nám to neubralo. 

Darilo sa nám aj v súťažiach, spríjemňovali sme 
si vyučovanie rôznymi aktivitami, jednoducho 
boli sme v škole opäť aktívni a radi.

 V okresnom kole Biologickej 
olympiády v kategórii D obsadila Viktória 
Forgáčová zo 7.A krásne 2. miesto, ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu.

„Gombík pre šťastie“ našich ôsmakov a 
deviatakov

V poslednom období si všetci viac ako 
inokedy prajeme v prvom rade veľa zdravia. 
V rámci posilňovania vzťahov, komunikácie a 
empatie v 8. – 9. ročníku sme si povedali trochu 
viac o šťastí. Šťastie je to, že sme sa zdraví 
vrátili do školy, že sme sa tešili, ako sa uvidíme 
a budeme znovu spolu, že potrebujeme, aby 
človek človeka mal rád, aby každý každému 
viac šťastia prial a aby ten školský život za to 
stál. Preto sme si vyrobili gombíky pre šťastie. 
Niekto preto, aby ho mohol nosiť prišitý na 
ruksaku alebo na bunde, niekto preto, aby ho 
mohol darovať, urobiť tak radosť inému a mať 
pocit šťastia.

Patrik Halaj z 2.A so svojím výkresom 
Záchrana mimozemšťana získal 2. miesto v 2. 
kategórii súťaže Vesmír očami detí a vybojoval 
si postup do celoslovenského kola.

Manažérka Zelenej školy Zuzana Gallayová 
spomenula NAŠU ŠKOLU A ZRIAĎOVATEĽA 
v TV JOJ v relácii „Noviny o 12:00“ a v článku 
„Zmena klímy zostáva len v zošitoch...“ na 
stránke aktuality.sk nás uviedla ako príklad 
dobrej praxe pre ostatné školy a vyzdvihla 
zanietenosť našich žiakov riešiť problém nielen 
na úrovni školy, ale dokonca na úrovni mesta. 
O našich mladých reportéroch vie už celé 
Slovensko. Nie je to tak dávno, čo sme písali 
o úspechu našich žiakov – Samka Šadláka, 
Mišky Štoselovej a Paťky Tužinskej, ktorí svojou 
aktivitou rozvírili hladinu ohľadom situácie na 
zbernom dvore v Novej Bani a zaslúžili sa o 
zmiznutie kopy plastového odpadu. Dnes o nich 
vďaka médiám vie celé Slovensko. My všetci si 
ich aktivitu nesmierne vážime a sme na nich 
právom hrdí. Veríme, že sa stanú inšpiráciou aj 
pre ostatných žiakov našej školy a nabudia ich k 
aktivite v ďalšej téme ZELENEJ ŠKOLY, ktorou 
bude naša škola teraz žiť, a tou je „ZELEŇ A 
OCHRANA PRÍRODY“.

Outdoorové zážitkové vyučovanie v 4.B 
sa vydarilo. Opäť sme si spríjemnili hodinu 
PRÍRODOVEDY praktickými aktivitami priamo v 
prírode. Keďže preberáme vodné spoločenstvo, 
vybrali sme sa najprv DO BEZZÁSAHOVEJ 
ZÓNY V NAŠEJ ŽIVEJ UČEBNI a potom k 
potoku za školou. Deti vlastnoručne vyrobenými 
pozorovacími trubicami pozorovali život 
pod vodnou hladinou. Neskôr sme merali 
priezračnosť vody a nakoniec sme skúmali 
vzorky vody pod mikroskopom. Opäť sme 
posilnili vzájomnú spoluprácu a tešili sa z nových 
skúseností. Určite sa do potoka ešte vrátime, 
keď bude vonku teplejšie, a preskúmame ho 
ešte podrobnejšie.

Máj je čas, keď všetko okolo nás kvitne a celá 
Zem začína byť krajšia, zelenšia a farebnejšia. 
Aby to tak zostalo aj do budúcna, treba, aby sme 
si našu Zem chránili. Veľmi dobre si to uvedomujú 
aj žiaci 4.A, ktorí vytvorili do vestibulu našej školy 
krásny plagát k téme „Zeleň a ochrana prírody“. 
Jeho výrobe predchádzala spoločná diskusia o 
možnostiach ochrany prírody, závislosti ľudí od 
prírodných zdrojov a dôležitosti separovania 
a znižovania množstva odpadu. Umelecké 
stvárnenie plagátu mali na starosti šikovné ruky 
žiakov vedené ich fantáziou.
ADAPTAČNÉ OBDOBIE SO ŠKOLSKOU 

PSYCHOLOGIČKOU
 Po dlhom čase vzdelávania sa online sa deti 

2. stupňa opäť vrátili do školy. Každá zmena so 
sebou prináša mnohé výzvy, ktorým musíme 
čeliť. Preto sme sa snažili prvé dva týždne vytvoriť 
v škole pre deti počas vyučovania bezpečný 
priestor na zdieľanie skúseností, pocitov a 
zážitkov z uplynulého obdobia. Prostredníctvom 
mnohých aktivít pracovali na obnovení vzťahov 
v triede a utužovaní kolektívu, aby sa školské 
prostredie stalo opäť miestom, kam budú radi 
chodiť a kde budú čerpať potrebné a užitočné 
podnety do života.

História zábavne, to nás baví... Štvrtácka 
vlastiveda je obohatená o povesti. Každú oblasť, 
o ktorej sa učíme, končíme povesťou o známom 
objekte v danej oblasti. Šikovníci zo 4.B sa 
rozhodli nacvičiť krátke divadielka. Bábky, kulisy 
a všetko potrebné si vyrobili sami, dokonca sa aj 
sami rozdelili do skupín a rozdelili si úlohy. Opäť 
vznikli krásne dielka, dokonca „Divadlo Nitra“ 
pokračuje v nácviku ďalších predstavení.

Najúspešnejšia z úspešných, najšikovnejšia zo 
šikovných, Lenka Šutková.

Gratulujeme a veľké ďakujeme za reprezentáciu 
školy – krajské kolo v Matematickej olympiáde – 
3. miesto, krajské kolo v Biologickej olympiáde 
– 5. miesto.

Tento rok sa žiaci 4.A opäť zapojili do výtvarnej 
súťaže „Polícia známa neznáma“. Cieľom 
súťaže bolo výtvarne znázorniť neľahkú prácu 
policajtov, ktorých úlohou je pomáhať chrániť 
zdravie a majetok ľudí. Potešil nás veľký 
úspech žiačky Lujzy Raffajovej, ktorá obsadila v 
regionálnom kole tejto súťaže 1. miesto.

Zabudnutý skleník ožil... V našej ZELENEJ 
ŠKOLE sa stále niečo deje: 
vysádzame stromčeky, 
kvety, upravujeme átrium 
(živú učebňu), triedime 
odpad, šetríme energiami, 
recyklujeme... Učíme sa aj 
starať o rastlinky a využívať 
obnoviteľné zdroje, chceme 
mať predsa krásne, čisté a 
najmä zelené okolie. Šancu 
teda dostal aj zabudnutý 
skleník a zadná záhrada. 
Myšlienku skleníka plného 
zdravej zeleniny však 
vystriedala problematika 
nedostatku vody, ktorá je 
vždy základom úspešného 
pestovania zeleniny. 
Dali sme hlavy dokopy a 

poprosili o pomoc. Využili sme prírodné zdroje a 
ochotu rodičov a priateľov školy. Veľkokapacitnú 
nádrž nám sponzorsky poskytol p. Vladimír 
Petráš. Vodu do nádrže pomohli z potoka 
naťahať Mário a Paľko, ktorí venovali voľný čas 
na privezenie elektrocentrály, zapožičali nám 
čerpadlo a naťahali vodu do nádrže. Potom sme 
sa konečne mohli pustiť do práce v skleníku, 
vytrhali sme starú burinu, pohnojili, porýľovali 
a vysiali prvé semienka reďkoviek a šalátu. 
V záhrade sme porýľovali záhony a vysadili 
černice a maliny. Chceme, aby naše deti vedeli, 
aká je cesta k dopestovaniu zeleniny náročná. 
Držte nám palce, aby sa nám v záhradkárčení 
darilo a dočkali sme sa úrody.

Nový šat dostala aj pracovňa našej špeciálnej 
pedagogičky T. Solárikovej, kam si deti chodia 
precvičovať učivo, ktoré im robí problémy. V 
krásnom prostredí im práca ide od ruky. Za 
vynovenie ďakujeme pánovi Ivanovi Solárikovi.

Spojili sme príjemné s užitočným. Žiaci 4.C si 
na hodine prírodovedy rozdelili rastlinky, ktoré 
priniesli do školy, na okrasné a úžitkové. Na 
hodine pracovného vyučovania sme zobrali 
lopatky, motyku a krhlu a vybrali sme sa do 
živej učebne, kde sme do vyvýšeného záhona 
zasadili všetky úžitkové rastlinky. Okrem byliniek 
sme posadili aj priesady zeleniny a jahôd. 
Už sa tešíme na našu úrodu. Neskôr sme sa 
presunuli pred budovu školy, kde sme zasadili 
okrasné rastlinky, ktoré nám budú každé ráno 
spríjemňovať cestu do školy a budeme ich 
obdivovať, ako budú rásť.

Farebná krása v okolí školy naberá na 
intenzite. Ďakujeme rodičom, pani M. 
Vrábelovej za „kvietkové“ sponzorstvo, pánovi 
M. Kamenskému za štrk a pánovi školníkovi 
a pani upratovačkám za pomoc. Záhon nám 
predpripravili počas brigády obetaví rodičia a 
pani vychovávateľky a učiteľky. Ďakujeme!

Ďalší úspešný mesiac je teda za nami a 
posledný v školskom roku pred nami. Veríme, 
že ešte prežijeme množstvo zaujímavých akcií, 
doučíme sa, čo sa bude dať, a hlavne, že si ho 
užijeme v plnom zdraví. Držme si palce, aby to 
tak bolo. Ďakujeme za vašu priazeň, nesmierne 
si to vážime. Želáme všetkým teplý a slnečný 
jún.

text a foto: Mgr. Denisa Bátorová



Naši žiaci sa zúčastnili aj výtvarnej súťaže 
Talent – umenie – kumšt 2021. V kategórii 
1, výtvarný návrh úžitkového predmetu alebo 
dekoratívneho predmetu, získala Katarína 
Petrášová čestné uznanie. V kategórii 3, 
fotografia, obsadila Martina Štullerová 2. miesto.

Potešili nás výsledky regionálnej výtvarnej 
súťaže pre deti a mládež Polícia známa 
neznáma. V kategórii B si Elia Borošová 
a Viktória Sedliaková vybojovali zhodne 2. 
miesto a Jerguš Budinský získal cenu riaditeľky 
Pohronského osvetového strediska v Žiari nad 
Hronom. 

V krajskom kole Geografickej olympiády v 
kategórii F boli úspešnými riešiteľmi Noel Vallo a  
Jakub Kopernický.

Úspešným žiakom blahoželáme 
a ďakujem za reprezentáciu školy 
i nášho mesta.

M. Solčanová
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Od konca apríla nastúpili všetci žiaci 
našej školy na prezenčné vyučovanie. 
Prešli dvojtýždňovou adaptačnou 

fázou, kde s triednymi učiteľmi spolupracovala 
školská psychologička Mgr. Katarína Budinská. 
V rámci adaptácie si pre žiakov 5. – 9. ročníka 
pripravila viaceré aktivity. Prostredníctvom nich 
žiaci zdieľali pocity, ktoré mali počas obdobia 
dištančného vyučovania, povedali si, čo vnímajú 
ako prínosy tohto obdobia pre seba, v čom mali 
možnosť sa zlepšiť, čo si uvedomili. Taktiež 
sa mali možnosť zamyslieť nad tým, koho by 
ocenili, kto im pomáhal zvládnuť tento čas, kto 
ich podporil a pomohol im, keď to bolo potrebné. 
Veríme, že aj vďaka tejto možnosti adaptácie 
sa našim žiakom podarilo opäť si zvyknúť na 
tradičný prezenčný štýl učenia sa v škole. 

V súťažiach dosiahli naši žiaci nasledovné 
výsledky.

V krajskom kole Chemickej olympiády boli 

úspešnými riešiteľmi všetci traja žiaci 9. ročníka 
Tomáš Jaďuď, Martina Štullerová a Katarína 
Petrášová. Súťaž prebehla online formou.

Do diecézneho kola výtvarnej súťaže Biblia 
očami detí postúpili práce týchto žiakov, ktorí 
boli zároveň ocenení: Elia Borošová, Bianka 
Gregorová, Pavol Šustek a Jakub Fidermák. 
Tohtoročnou témou bola kniha JOZUE. Najviac sa 
darilo Jakubovi Fidermákovi, ktorý v 3. kategórii 
obsadil 2. miesto a postúpil do celoslovenského 
kola.

V okresnom kole Biologickej olympiády v 
kategórii D obsadil Adam Kasan 1. miesto a 
zároveň bol úspešným riešiteľom.

Darilo sa aj obom  súťažiacim v krajskom kole 
Biologickej olympiády v kategórii E. V odbore 
botanika bola úspešnou riešiteľkou Viktória 
Paulíková a v odbore zoológia bola rovnako 
úspešnou riešiteľkou Hana Mikušková so ziskom 
krásneho 5. miesta.

Keď sa práca na záhonoch stane rozprávkou

Bolo raz semienko krásne, malo líčka 
červené – aj takto by sa mohla začať 
rozprávka o drobných guľatých 

bojovníkoch, ktorých poslal k deťom sám 
panovník Svet. No poďme pekne po poriadku. V 
ríši ľudí plynul jeden deň za druhým a nebola to 
vždy rozprávka s dobrým koncom. Po svete sa 
začali potulovať zákerní neprajníci a snažili sa 
malým či veľkým uškodiť. 

Jedného dňa zvolal Svet svojich pomocníkov – 
šírošíru Zem, hlbokú Vodu, priezračný Vzduch a 
hrejivé Slnko. „Našu ríšu ohrozujú nepriatelia. Sú 
malí, neviditeľní a veľmi ubližujú ľuďom. Musíme s 
tým niečo urobiť a vybudovať armádu bojovníkov, 
ktorí si poradia s každým nepriateľom!“ Spod 
dlhého plášťa vybral vrecúško a v ňom bolo plno 
utešených semienok. „Toto je naša posledná 
nádej. Choďte medzi deti a požiadajte ich, aby 
nám pomohli vytvoriť mocných bojovníkov, ktorí 
porazia neviditeľných nepriateľov. A vy, moji milí, 
im v tom tiež pomôžete!“ prehovoril mocným 
hlasom Svet. A tak sa semienka budúcich 
hrdinov dostali k deťom, ktoré ich posadili do 
voňavej Zeme, pokropili ich Vodou, privolali 
príjemný Vzduch a poprosili hrejivé Slnko, aby 
ich zlatistými lúčmi vytiahlo do výšav. 

V prvej línii sa predrala zo zemného objatia síce 
krehká, ale mocná bojovníčka Žerucha. Usilovne 
sa pustila do upratovania útrob ľudí a všetkým 
hneď vylepšila náladu. V druhej línii vystrčila 
hlávku krásavica Reďkovka, ktorá priniesla 
vitamín C a pomáhala človečenstvu budovať 
ochranné štíty voči nepriateľom. Potiahla za 
sebou aj Čínsku kapustu, aby chránila obličky, 

ktoré sú v ochrane pred votrelcami také dôležité.
„Pomóóc, pomóóc, aj ja som tu a chcem ísť na 
svet!“ kričal chrumkavý Ľadový šalát. Do armády 
vyrastených bojovníkov sa pomaly pridala aj 
jasnovidka Rukola a priniesla zbraň na ochranu 
zraku a srdca. A čo kosti a zuby? Tie ochráni kto? 
No predsa pán Špenát, má na tieto záležitosti 
odporúčací dekrét. 

Po niekoľkých dňoch procesu zrodu týchto 
udatných žoldnierov si už všetci chceli oddýchnuť. 
No na piaty deň sa opäť začali diať čudesné veci. 
Zo zeme začali vykúkať noví dobrodruhovia. K 
jasnovidke Rukole sa pridala Žltá paprika. Slnko 
začalo akosi viac hriať na jedno miesto a ťahalo 
na svet niečo podivné. Bola to jeho favoritka 
Slnečnica. Hneď od začiatku bola mocná a väčšia 
ako ostatní bojovníci. Veď má aj špeciálnu úlohu, 
uzdravovať srdcia a pomáhať budovať svaly. 
„Nemôžu byť všetci krásni a mohutní!“ zvolala 
Jarná cibuľka vyčítavo. „Ja svojou štipľavosťou 
ochránim všetkých pred hrozivým nepriateľom!“ 
„To je čo? So mnou nikto nezostarne,“ mumlala 
ešte spod zemitej prikrývky noblesná červená 
Cherry paradajka. „Ak nestarnúť, tak s dobrou 
náladou, nekašľať, mať čisté pľúca a to je zasa 
moja zbraň,“ vychrlil zo seba rastúci Tymian. Na 
siedmy deň sa podarilo ruka v ruke vyhupnúť 
na svetlo sveta Cukete a Uhorke. Vraj nám 
dodajú energiu, zaženú únavu a pomôžu vyhnúť 
sa chronickým chorobám. Tak vitajte. Ďalšie 
dni sa deti nestačili čudovať, ako sa pred nimi 
odhaľovalo jedno tajomstvo za druhým. Bazalka 
nám priniesla niekoľko vzácnych zbraní a vraj 
utíši boľavé hlavy, Kôpor sa rozhodol pomáhať 

pri zaspávaní, Oregano má v popise práce 
ničiť plesne, Mäta zasa tasí meč pri horúčke, 
Petržlen chráni srdce a stavia sa do prvej 
línie v boji proti súčasnému nepriateľovi – 
zloduchovi Infekcii. Tak tu pred nami stoja 
všetci v rovných šíkoch a čakajú, čo povie 
panovník Svet. Ten je hrdý na svoje dielo, 
nežne hladí svojich pomocníkov – deti, ktoré 
mu pomohli stvoriť túto armádu pripravenú 
začať neľútostný boj. 

A ako sa táto rozprávka končí? To teraz 
nevie ani panovník Svet, ale zbrojnoši sú 
pripravení.

Po nekonečne dlhom čase obmedzení a 
zákazov sme opäť vo voľnejšom režime, 
ožíva pracovný, spoločenský a aj ten 

športový život. Špeciálne olympiády Slovensko 
sa preto rozhodli v dňoch 16. – 18. apríla 2021 
zorganizovať stretnutie priaznivcov stolného 
tenisu v dedinke Vršatské Podhradie v hoteli 
Jasoň, ktorý sa stal ich novým partnerom. Je to 
rozprávkové prostredie v okrese Ilava, kde sa 
vypínajú Vršatské bradlá ako nádherná súčasť 
chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Naše 
družstvo, ktoré sa na cestu vydalo v piatok, pri 
príchode obdivovalo snehovú prikrývku, no pri 
odchode bola táto scenéria už minulosťou. Po 
nevyhnutných protiepidemických úkonoch sa 
žiaci s pánom učiteľom M. Mikuškom ubytovali 
a mohli začať s tréningom. Veľmi milým 
prekvapením bola prítomnosť zlatých medailistov 
zo svetových hier v Abú Dhabí Matúša Mikleho a 
Markusa Tonkoviča. Pre našu skupinku bolo toto 
stretnutie o to vzácnejšie, že Matúš je náš bývalý 
žiak. S chlapcami sa chceli všetci rozprávať a, 
samozrejme, si s nimi aj zmerať sily v hre. V 
sobotu bolo prítomných 24 športovcov, ktorí 
boli rozdelení do dvoch skupín, aby sa mohli 
vystriedať za stolnotenisovými stolmi a pri relaxe v 
bazéne, saune a vo wellnese. Nedeľné doobedie 
bolo už venované samotnému zápoleniu. 
Konečné výsledky síce neboli pre nás veľmi 
potešujúce, ale vnímali sme to ako príležitosť na 
reštart po dlhom čase zníženej športovej aktivity. 
M. Berky, F. Štrbáň a A. Šarkozyová získali vo 
svojej kategórii 4. miesto a I. Berky 5. miesto. 
Bodkou za krásnym víkendom bol nedeľný obed, 
posledný pohľad na zrúcaninu Vršateckého 
hradu a rozlúčka s Matúšom a Markusom, ktorí 
boli počas tohto vydareného podujatia našimi 
skvelými tútormi.

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

Stolnotenisové 
sústredenie s turnajom

Naše deti tejto rozprávke veria a s neochvejnou 
pracovitosťou pomáhajú rastlinkám dostať sa až k 
nám. Sadia ich, polievajú, trhajú zelinku a čoskoro 
ochutnajú prvé plody svojho snaženia. Všetci z 
toho máme radosť.
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Víťazstvo pre Dianu Valkovú v celoslovenskej 

súťaži v oblasti informatiky

Súťaž „The World needs Engineers“ alebo 
po slovensky „Svet potrebuje inžinierov“, 
ktorú vyhlásila Materiálovotechnologická 

fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave, 
ma zaujala už na letmý pohľad – okrem kategórií 
pre budúcich vedcov, manažérov či vývojárov 
totiž obsahovala časť zameranú na informatiku, 
konkrétnejšie programovanie. V tejto oblasti sa 
pohybujem síce ešte len necelé dva roky, no už 
keď som o túto súťaž pred pár mesiacmi nechtiac 
„zakopla“, vedela som, že najlepším spôsobom, 
ako sa v programovaní zlepšiť, nie je samotná 
teória, ale jej praktické využitie. Zadanie súťaže 
bolo na prvý pohľad jednoduché: vymyslite 
dešifrovací program, ktorý má mať určité 
vlastnosti. Kryptológia ma vždy zaujímala, tak 
som sa ešte v ten deň rozhodla pustiť sa do toho. 
Prvýkrát som mala príležitosť zažiť, aké to je byť 

skutočným programátorom – dlhé týždne som 
strávila nielen písaním kódu, ale predovšetkým 
vymýšľaním spôsobu riešenia problému, 
zisťovania, prečo mi kód nerobí to, čo má, a 
učením sa, ako poriadne spraviť dokumentáciu 
k programu.

Ani po odovzdaní riešenia som sa ale v žiadnom 
prípade necítila na výhru, preto ma nesmierne 
prekvapila a potešila – programujem totiž veľmi 
rada a chcela by som v tejto oblasti pokračovať 
aj naďalej. Úspech v súťaži ma posunul o krôčik 
bližšie k môjmu cieľu. 

Diana Valková, 3.A

Našej žiačke blahoželáme k skvelému úspechu 
a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Vedenie GFŠ Nová Baňa

Požiadavka na rekonštrukciu oddelenia 
prírodných vied dostala zelenú

Dňa 16. apríla 2021 sa na pôde Gymnázia 
Františka Švantnera konalo pracovné 
stretnutie riaditeľky školy PaedDr. Renáty 

Juhásovej s Ing. Miroslavom Martišom, riaditeľom 
odboru školstva BBSK, s Ing. Kutlákom a Ing. 
Oravcovou z oddelenia investičnej prípravy, 
výstavby a prevádzky BBSK a Mgr. Jánom 
Havranom, členom Rady školy pri GFŠ Nová 
Baňa a poslancom BBSK.
Cieľom stretnutia bolo zmapovanie aktuálneho 
stavu budovy gymnázia – predovšetkým jej 
vedľajšej časti – prístavby a predloženie plánu 
na riešenie – modernizáciu oddelenia prírodných 
vied na jednom poschodí. Ide o zámer, v rámci 
ktorého sleduje škola dva ciele – vytvorenie 
kompaktného priestoru na prenájom na 1. 
poschodí a v rámci vyučovacieho procesu 
vybudovanie moderného uceleného traktu 
prírodných vied na 2. poschodí.

Po necelom mesiaci od predloženia 
spracovaného zámeru dostala škola zelenú a 
žiadosť o finančné prostriedky vo výške 48 000 
eur bola poslancami BBSK schválená. Hoci 
nás čaká ďalšie náročné leto, počas ktorého 
sa rekonštrukcia bude realizovať, tešíme sa, že 
naše gymnázium poskytne opäť atraktívnejšie 
prostredie pre svojich žiakov a najmä pre 
záujemcov o prírodovedný smer. V rámci 
realizácie budú upravené priestory, odstránený 
fyzicky a morálne zastaraný nábytok, vytvoria sa 
nové kompletné inštalácie a fyzikálno-chemické 
laboratórium získa nielen nové priestory, ale 
aj nový laboratórny nábytok. Upravené voľné 
priestory ponúkne škola na prenájom s cieľom 
získať ďalšie finančné prostriedky na svoju 
prevádzku. 

PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

Z denníka našej dobrovoľníčky Rosy
alebo dva týždne, ktoré trvali 125 dní

Rosa je nemecká dobrovoľníčka, ktorá od 
októbra pracuje v našej škole v rámci 
programu „kulturweit“. Keď k nám vtedy 

prišla, práve sa zatvorili školy a ona celú jeseň 
spolupracovala s nami online. V decembri 
odchádzala na dvojtýždňové vianočné prázdniny 
do Nemecka, no tie sa, žiaľ, predĺžili na viac než 
štyri mesiace, ktoré síce Rosa strávila fyzicky v 
Nemecku, no pracovne bola stále s našou školou 
v rámci dištančného vzdelávania. O svojich 
pocitoch napísala:
„Keď som v decembri odchádzala už vo vianočnej 
nálade s kufrom plným darčekov do Nemecka, 
na Slovensku sa práve všetko zatváralo. Napriek 
tomu som plná optimizmu verila, že sa v januári 
školy otvoria. Hneď ako som však pochopila, 
že sa tak nestane, začala som sa stotožňovať 
s myšlienkou, že doma strávim dlhšie obdobie. 
Pozitívne bolo, že na rozdiel od Nemecka 
prebiehalo v Gymnáziu Františka Švantnera 
riadne online vyučovanie, a tak som aj naďalej 
mohla svojou činnosťou pomáhať pri výučbe 
nemeckého jazyka.

Rozhovory počas vyučovacích hodín sa tak 
stali akýmsi digitálnym exkurzom spomedzi 
vlastných štyroch stien smerom na Slovensko 
a od gymnazistov zas do Nemecka. Prirodzene, 
takýto kontakt a takáto komunikácia sú úplne iné 
ako v skutočnosti. Napriek tomu som dostala 
priestor na intenzívnejšiu spoluprácu s niektorými 
študentmi, ktorí prejavili záujem aj o mimoškolské 
aktivity počas individuálnych online hodín.
Počas týchto hodín sa mi podarilo spustiť projekt 
o kreatívnom písaní, ktorý spája novobanských 
gymnazistov a žiakov nemeckého gymnázia v 
mestečku Rheine, kde som maturovala.
Začiatkom apríla sa situácia začala zlepšovať, 
začalo sa intenzívnejšie hovoriť o otváraní škôl 
a o tom, že by som sa mohla opäť vrátiť na 
Slovensko. Tešila som sa rovnako ako pred 
svojím prvým príchodom v októbri, no s tým 
rozdielom, že teraz som už vedela, čo ma čaká.
Aj napriek veľkej radosti, že sa vraciam do Novej 
Bane, som sa len veľmi ťažko lúčila so svojou 
rodinou a priateľmi, no potom som sa už vydala 
na 14-hodinovú cestu vlakom. Keď som neskoro 

večer dorazila, cítila som sa opäť ako doma. 
Bola som veľmi unavená a okamžite som padla 
do postele. 
V nasledujúce ráno som sa zobudila do dňa 
zaliateho slnkom za sprievodu vtáčieho spevu, 
ale prvé, čo som zbadala, bol adventný kalendár. 
V mojom novobanskom byte boli ešte Vianoce. 
Chceli ste niekedy v minulosti zjesť naraz celý 
adventný kalendár? Tento detský sen sa mi 
totiž tentokrát splnil, keďže polovica okienok 
bola ešte neotvorená. Ako prvé som odstránila 
vianočnú výzdobu a keď som si vybalila kufre, 
cítila som sa, akoby som ani nikdy neodišla.
V mojich spomienkach na Novú Baňu bola síce 
ešte hlboká zima, no keď som vyšla von, naskytol 
sa mi priam idylický pohľad na zelenajúce sa 
stromy a kvitnúce kvety.
Teším sa, že v najbližších týždňoch spoznám 
aj túto inú stránku Novej Bane a Slovenska a 
postupne sa osobne zoznámim so študentmi 
Gymnázia Františka Švantnera.“

Rosa Tonigs, z nemeckého originálu preložila 
Renáta Juhásová

Poznávame rastliny

Aplikáciu Pl@ntNet na určovanie rastlín 
vyvíjajú francúzski vedci a vďaka CEEV 
Živica sa v roku 2016 dostala aj k 

slovenským užívateľom. S projektom „Hurá von 
s Pl@ntNetom“ ju aj náš tím v zložení Helena 
Křápková, Zuzana Valentovičová, Martina 
Šabová, Ivana Kamodyová, Aneta Rajnohová z 
III.A a pani profesorka Mgr. Katarína Sekerková 
otestoval a „nakŕmil“ niekoľkými fotkami. 
Pandemická situácia nám nedovolila veľa 
spoločných výletov za rastlinkami, museli ich 
teda nahradiť tie individuálne.
Preskúmať sme mali lokalitu Vojšína, ktorú 
študentka Aneta navštívila v čase plného 
kvitnutia chráneného ponikleca. Častejšie sme 
však mierili k našej druhej lokalite – k brehom 
Hrona, kde bohato rastie invázna zlatobyľ, ale 
najviac sa rozpína pohánkovec. Miestami sme 
boli prekvapené ako veľmi. 
Aplikáciu už v minulosti niektorí z nás a našich 
spolužiakov využili pri tvorbe herbáru, ale práca s 
ňou v teréne je v skupine rozhodne zábavnejšia. 
Pohrajte sa s Pl@ntNetom tiež, má veľa 
zaujímavých funkcií a pomôže vám spoznať vaše 
okolie

tím GFŠ

Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera v 
Novej Bani vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o 
nájme nebytových priestorov určených na 
kancelárske účely a poskytovanie služieb. 
Bližšie informácie a formulár prihlášky sú 
zverejnené na úradnej tabuli školy a na www.

gfsnbana.edupage.org.
PaedDr. Renáta Juhásová

Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa 
ponúka voľné pracovné miesta pre učiteľov 

všeobecnovzdelávacích predmetov.

Viac na stránke školy
http://www.gfsnbana.edupage.org.
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Na účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými 
zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta na účely vlastnej prezentácie – zadarmo.
K dispozícii máte veľkú sálu kultúrneho domu, kuchynku, vestibul a 
možnosť parkovania priamo pri budove. 

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

Veronika Volfová

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

90,00 eur/3 dni

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

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

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

80,00 eur/3 hod.

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

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

Kultúrny dom Bukovina
Letné obdobie 

od 1.5. do 30.9.
Zimné obdobie 

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

Prenájom na cvičenie, jedna 
hodina 10,00 eur

Z dôvodu konania karu 20,00 eur/deň

Ponúkame vám do prenájmu priestory
KD Štále Nová Baňa a KD BUKOVINA

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

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

Prenájom KD na jednu hodinu, iný účel 
(nekomerčný) 

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

Kuchynský inventár 10,00 eur
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PONUKA SLUŽIEB NA CINTORÍNE

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

náhrobného kameňa, odburinenie a skyprenie pôdy, zálievku kvetov 
a odstránenie odkvitnutých kvetov, odpratanie lístia a snehu, výmenu 
vody vo váze a odstránenie uvädnutých kvetov, zapálenie kahancov.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 
e-mail: tsnb.dmullerova@gmail.com
telefónne číslo: 0915 350 413
alebo osobne u kontaktnej osoby: Drahomíra Müllerová 
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POHOTOVOSTNÉ  LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

19. 6. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

20. 6. 2021 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4, Nová 
Baňa, te. 0901 961 096 9:00 – 12:00

26. 6. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

27. 6. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 0456855231 9:00 – 12:00

3. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

4. 7. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 0456855231 9:00 - 12:00

10. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

11. 7. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 9:00 - 12:00

17. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

18. 7. 2021 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 0456855231 9:00 - 12:00

24. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

25. 7. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 - 12:00

ZUBNO–LEKÁRSKA 
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

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

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

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

v okrese Žarnovica v mesiacoch JÚN a JÚL 2021

Obec Veľká Lehota
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o 
najvhodnejší návrh na prenechanie 

užívania nehnuteľného majetku obce, 

na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok v k. ú. Veľká Lehota 
s výmerou 30 m2 (z parciel C-KN 358/8 a 357 a E-KN 471/1) na 
účely vybudovania predovšetkým predajne pečiva a iných 
potravinárskych výrobkov, nie na predaj alkoholických nápojov. 

Záujemcovia môžu návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy na vyššie 
uvedený predmet podávať písomne alebo osobne na adresu:

Obec Veľká Lehota, Obecný úrad Veľká Lehota, Veľká Lehota č. 52,
v zalepenej obálke označenej

„Prenájom pozemku Veľká Lehota“

v termíne do 9. 6. 2021 do 14:00 hod.

Predmet súťaže je možné obhliadnuť na mieste po telefonickom 
dohovore na t. č. 0908 158 118.

Bližšie podmienky súťaže
sú na www.velkalehota.eu.

Stredná odborná škola obchodu a služieb 
oznamuje, že v rámci prebiehajúceho 
prijímacieho konania na školský 
rok 2021/2022 sa uskutoční 2. kolo 
prijímacích skúšok na nasledovné 
odbory:
• Škola podnikania, 4-ročný študijný odbor
• Kuchár, 3-ročný učebný odbor
• Čašník servírka,3-ročný učebný odbor
• Mechanik opravár – stroje a zariadenia, 3-ročný učebný odbor
• Potravinárska výroba, 2-ročný učebný odbor
• Stavebná výroba, 2-ročný učebný odbor

Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo je do 18. júna 2021, 
osobne aj do 22. júna 2021.

Bližšie informácie na telefónnych číslach 045/68 55 585,
0905 493 007, e-mail: sekretariat@sosnb.sk


