
Tradícia betlehemov a betlehemských hier siaha do stredoveku. Rozšírila sa z Talianska najskôr v podobe živých betlehemov v kostoloch. Boli 
to jasličky s dieťatkom a okolo nich postavy z biblického príbehu o narodení Ježiša Krista. Prvé takéto jasličky pripravil v roku 1223 v jaskynke 
pri obci Greccio v talianskej Umbrii zakladateľ františkánskeho rádu svätý František Assiský so svojimi priateľmi. Jasličky sa z Talianska 

zásluhou františkánov rýchlo rozšírili po celej Európe. Z tejto vianočnej obyčaje postupne vznikla aj jej nová forma, regionálne betlehemy, kde živých 
aktérov nahradili figúrky z dreva. Výrobou betlehemov (jasličiek) sa zaoberali profesionálni aj ľudoví rezbári najmä potom, čo cisár Jozef II. zakázal 
stavanie betlehemov v chrámoch a ľudia si ich začali budovať v domácnostiach. Na Slovensku sa „betlehemárstvo“ začalo rozvíjať ako svojrázny 
výtvarný prejav ľudu na sklonku 18. storočia. Spočiatku bola centrom Banská Štiavnica, neskôr aj Orava, okolie Bardejova, dedinky stredného 

Slovenska či Modra. Spočiatku bola výroba figúrok 
do betlehemov len doplnkovým zamestnaním 
remeselníkov. Vyrezávanie betlehemov sa neskôr 
v rodinách dedilo z pokolenia na pokolenie. Niektorí 
rezbári svoje postavičky aj maľovali, čím ich oživili. 
Pri výrobe betlehema sa ľudoví umelci pridržiavali 
pevnej kompozície figúrok – Svätá rodina s 
Jezuliatkom uprostred, vľavo bývali pastieri. 
Nepísaným zákonom bolo, že 6. januára pribudli 
aj Traja králi. V betleheme nesmeli chýbať osol a 
kravička, ktorí svojim dychom zohrievali malé dieťa. 
Ale neboli to len drevené vyrezávané betlehemy, 
ktoré mali dôstojné miesto v slovenských rodinách. 
V neskoršom období sa na výrobu betlehemov 
používal aj iný materiál ako papier a hlina, napríklad 
sadra, neskôr sa luxusnejšie betlehemy odlievali z 
cínu, vyrábali sa aj porcelánové či drôtené. Dnes 
sa na výrobu používajú aj menej tradičné materiály 
ako šúpolie, medovníky či čipka. 

To množstvo figúrok, ktoré zaplnili betlehem, 
vytvoril len málokedy jeden autor. Rodinné 
betlehemy boli pýchou rodiny, dedili sa z generácie 
na generáciu a postupne ich dopĺňali buď 

vlastnoručne vyrobené, alebo dokúpené figúrky. Počas vianočného obdobia bývalo dobrým zvykom chodiť z domu do domu a obdivovať, čo má ktorá 
rodina vo svojom betleheme nové a vylepšené, prípadne sa inšpirovať.

Úpadok odvetvia výroby betlehemov začal v 50. rokoch 20. storočia, keď všetko spojené s kresťanskou tradíciou bolo označené za nežiaduce. 
Snaha oživiť radostnú betlehemskú tému nastala opäť až po roku 1989. 
Postupne sa majstrovstvo rezbárov začalo zdokonaľovať aj rozpohybovaním betlehemov. Svetovým skvostom je betlehem z Rajeckej Lesnej, ktorý je 
dokonca najväčším dreveným betlehemom v Európe. Známy je Banskoštiavnický betlehem, ktorý je zaradený medzi najväčšie slovenské pohyblivé 
betlehemy. V našom múzeu v expozícii „Insitná drevorezba“ máme po celý rok vystavený betlehem od novobanského rezbára Štefana Trnku. Tento je 
z roku 1968 a je jedným z prvých pohyblivých betlehemov na Slovensku. Vždy poteší veľkých i malých návštevníkov. Výstava sa realizuje s finančnou 
podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Srdečne pozývame!                                                                                              Pohronské múzeum v Novej Bani
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YMESAČNÍK OBČANOV MESTA NOVÁ BAŇA A OKOLIANOVOBANSKÉ NOVIN

„Poďme bratia do Betlema“
Súčasťou bohatého zbierkového fondu Pohronského múzea sú aj betlehemy. Keďže sa blíži vianočné obdobie, chceme návštevníkom priblížiť ich 
históriu a rôznorodosť zobrazení. Na výstave budú zastúpené betlehemy ľudového typu aj modernejšie. Väčšina z vystavených betlehemov bola 

vyrobená novobanskými rezbármi. Niektoré z týchto betlehemov pozostávajú aj z viac ako 60 kusov figúrok.

Vážení spoluobčania, milí Novobančania. 
Ostaňme chvíľu stáť. Nech naše srdcia v tichu spoznávajú tajomstvá, ktoré prináša 
vianočný čas. Pokúsme sa ich odhaliť a prežiť tak nádherné vianočné sviatky a 

pripraviť sa na blížiaci sa nový rok.  
So srdečným pozdravom primátor mesta Nová Baňa

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.



vôd. V súvislosti s 
čističkou je však už 
vypracovaný projekt na 
zvýšenie jej kapacity, ktorý 
by mal byť financovaný 
z eurofondov. Nové 
programové obdobie 
začína v budúcom roku a 
vyhlásenie výziev sa čaká 
v najbližšom období.

• Aj napriek nepriaznivým okolnostiam 
roka 2020 v dôsledku pandémie 
koronavírusu pripravilo mesto na 
rok 2021 návrh rozpočtu umožňujúci 
realizáciu mnohých projektov, ktorý bude 
prerokovaný na MsZ 29. 12. 2020. Ďalší 
rozvoj v roku 2021 bude možné podporiť aj 
vďaka čerpaniu finančných prostriedkov z 
rezervného fondu, ktorý bude prenesený do 
nasledujúceho roka vďaka zodpovednému 
hospodáreniu v tomto roku.

• Pre špecifické podmienky tohto 
náročného obdobia negatívne ovplyvne-
ného koronakrízou sme sa museli 
vysporiadať z množstvom zrušených 
kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré 
nebolo možné v priebehu roka 2020 
zrealizovať. Silvestrovský ohňostroj na 
námestí tento rok neplánujeme a ušetrené 
finančné prostriedky použijeme na rozvojové 
aktivity v nasledujúcom roku. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
                                                  primátor mesta 

SAMOSPRÁVA                                          
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
                                                  primátor mesta

foto: archív MsÚ 

• Dňa 24. 11. 2020 
bolo pojednávanie na 
Okresnom súde v Žiari 
nad Hronom týkajúce sa 
sporu so spoločnosťou 

TRADING UNIVERSAL SERVICES, s. r. 
o., súvisiaceho s výstavbou kanalizácie 
na Kamenárskej ulici. Na pojednávaní bol 
vypočutý súdny znalec, ktorý vypracoval 
znalecký posudok pre žalobcu. Sudca 
stanovil nové pojednávanie na koniec januára 
2021, keď očakáva vynesenie meritórneho 
rozsudku. 

• Začiatkom decembra bola do registra 
neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby zapísaná 
nezisková organizácia MEDICAL, n. o., 
ktorá sa bude uchádzať o nenávratnú 
finančnú výpomoc z európskych zdrojov 
vo výzve CIZS. Žiadosť bude podaná na 
ministerstvo zdravotníctva začiatkom roka 
2021. 

• Koncom novembra bola v gescii 
ministerstva kultúry vyhlásená výzva 
„Obnovme si svoj dom“, do ktorej sa 
zapojí aj mesto Nová Baňa a v stanovenej 
lehote podá žiadosť o finančné prostriedky 
na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, 
budovy radnice, v ktorej sídli Pohronské 
múzeum. Obnova bude pozostávať z 
viacerých etáp, teda z pamiatkového 
výskumu, prípravy projektovej dokumentácie 
a následnej realizácie obnovy.

• Z návratných finančných prostriedkov 

z Ministerstva financií SR bola v 
mesiaci október ukončená prvá etapa 
obnovy radničného parku, v ktorej bola 
odstránená porucha na hydroizolácii nad 
prevádzkami, ktoré sú umiestnené pod 
radničným parkom. Okrem toho bolo 
vymenené oplotenie v zadnej časti parku. 
V jarných mesiacoch roka 2021 bude obnova 
dokončená, pričom sa plánuje aj rekonštrukcia 
fontány.

• V termíne do polovice februára 2021 
prebehne verejno-obchodná súťaž na 
predaj pozemku na sídlisku Pod sekvojou, 
na ktorom je plánovaná výstavba nového 
bytového domu vrátane polyfunkcie formou 
projektu financovaného súkromnými 
zdrojmi s možnosťou odkúpenia nových 
bytov do osobného vlastníctva.
• Aktualizácia územného plánu z roku 2014 

je v záverečnej fáze, s plánovaným verejným 
prerokovaním v druhej polovici mesiaca 
január 2021 a očakávaným prejednaním v 
MsZ v priebehu prvého kvartálu roka 2021.

• Jednou z najväčších limitácií nášho 
mesta je infraštruktúra zásobovania 
mesta vodou, ktorá bola vybudovaná 
ešte v socializme. Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 
s., preto zaslala negatívne stanovisko k 
aktualizácii územného plánu mesta vo 
vzťahu k výraznejšiemu nárastu počtu 
nových odberných miest. Rovnako 
StVPS odôvodňuje limitáciu požiadaviek 
obmedzenou kapacitou čističky odpadových 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA NOVÁ BAŇA

Výstavba v meste Nová Baňa je 
regulovaná územným plánom, ktorý sa 
mení a aktualizuje v určitých časových 

intervaloch. Práve v tomto období je vo 
finálnej fáze aktualizácia Zmeny a doplnky č. 
1 Územného plánu mesta Nová Baňa prijatého 
územného plánu v roku 2014. Územný 
plán, ktorý bol prijatý v roku 2014, menil 
predchádzajúce verzie, ktoré boli z rokov 1994, 
1995, 2000 a 2008.

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie 
predstavuje možnosť zmeniť schválený územný 
plán. Aktualizáciou územného plánu sa rozumie 
proces, ktorým obec alebo mesto povinne 
pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, 
preskúma schválený územný plán, či nie sú 
potrebné jeho zmeny a doplnky alebo či netreba 
obstarať nový územný plán. Prípadne je ňou 
proces, keď sa zapracuje schválený územný 
(regulačný) plán zóny do platného územného 
plánu obce.

Mesto Nová Baňa podľa vyššie uvedeného na 
jeseň v roku 2018 uzatvorilo zmluvu s odborne 
spôsobilou osobou, ktorej predmetom práce 
je najmä dohľad nad spracovaním územného 
plánu a vyhodnotenie pripomienok od občanov 
a organizácií k návrhu zmien a doplnkov 

územného plánu. Následne bola na jar roku 
2019 uzatvorená zmluva s architektonickou 
kanceláriou, ktorá spracováva dokumentáciu 
k týmto zmenám a doplnkom územného 
plánu. Celkovo bolo v priebehu štyroch rokov 
potrebné zapracovať do územného plánu viac 
ako 400 požiadaviek.

Dňa 30. 6. 2020 sa uskutočnilo verejné 
prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 
1 Územného plánu mesta Nová Baňa, ku 
ktorému bolo doručených v stanovenej lehote 
do 17. 7. viac ako 60 pripomienok. Všetky 
doručené pripomienky boli vyhodnotené 
a očakáva sa ich osobné prerokovanie v 
prípade ich neakceptovania. Tu nám však 
súčasná epidemiologická situácia nepraje a 
prerokovanie pripomienok je zatiaľ predbežne 
naplánované na druhú polovicu januára 2021.

Na zabezpečenie lepšej prehľadnosti, 
kvalitnejších výstupov a možnosti priebežnej 
aktualizácie pripravuje mesto digitálne 
spracovanie územného plánu pomocou portálu 
GIS – Geografický informačný systém, v 
ktorom bude možné po kliknutí na príslušnú 
parcelu zobraziť všetky regulatívy týkajúce 
sa konkrétneho pozemku a tie bude možné 
aj následne vytlačiť v PDF. Takéto moderné 

riešenie je dostupné už vo viacerých mestách 
aj v porovnateľnej veľkosti ako je naše mesto.

V súčasnosti sú všetky informácie k platnému 
územnému plánu z roku 2014 zverejnené na 
webstránke mesta na linku
https://www.novabana.sk/dokumenty/uzemny-
plan-2020/uzemny-plan
a  návrh Zmeny a doplnky č.1 na linku
https://www.novabana.sk/dokumenty/uzemny-
plan-2020.

Veríme, že po zmodernizovaní podkladov 
územného plánu bude tento materiál plne slúžiť 
ku spokojnosti nás, obyvateľov mesta, ako aj 
našich návštevníkov.
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STARÉ PNEUMATIKY Z AUTOMOBILOV JE STÁLE 
MOŽNÉ ODOVZDÁVAŤ NA TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

Podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 je fyzickým 
osobám s trvalým pobytom v meste Nová Baňa 
umožnené odovzdávanie ojazdených pneumatík na 

hornom dvore Technických služieb. Množstvo prinesených 
pneumatík nie je obmedzené.

Pneumatiky môžete priniesť počas otváracích hodín 
Technických služieb v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 
a v sobotu od 7:00 do 12:00.
 Cieľom zriadenia odberného miesta na ojazdené 
pneumatiky na Technických službách bolo zabrániť vzniku 
čiernych skládok s nezákonne uloženým odpadom.

Za obdobie od otvorenia bolo na Technické služby 
prinesené množstvo pneumatík, čo svedčí o tom, že 
občania túto možnosť využívajú. Napriek tomu Mestská 
polícia zaznamenala ojedinelý výskyt nezákonne 
uložených pneumatík na verejnom priestranstve v meste, 
a preto prosíme občanov, aby využili možnosť pneumatiky 
odovzdať na Technických službách.

Technické služby mesta Nová Baňa

Územný plán mesta Nová Baňa je členený na 10 
častí označených veľkými písmenami A - J.
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PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA NOVÁ BAŇA
V ROKU 2020 NA ŠPORT A KULTÚRU 

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1.

Združenie 
športových 

rybárov Nová 
Baňa

500 eur
Na úhradu nákladov spojených s organizáciou pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha Michalovského 
2020“, konkrétne na materiálno-technické zabezpečenie pretekov, vecné ceny a občerstvenie (nealko a 
sladkosti) pre pretekárov.

2.
ŠK KARATE
Nová Baňa 5 333 eur

Na úhradu nákladov spojených s materiálno-technickým zabezpečením činnosti klubu: štartovné, cestovné, 
ubytovanie, sústredenie, športové oblečenie s označením mesta, odmeny a náhrady licencovaným trénerom 
mládeže.

Pôvodne schválená dotácia v sume 8 000 eur bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19  
pridelená v alikvotnej časti.

3. TJ Slovan Nová 
Baňa 1 000 eur Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou v súťažiach (cestovné, vstupný poplatok) a nákup 

športového vybavenia.

4.
Mestský 

futbalový klub 
Nová Baňa

13 333 
eur

Na úhradu nákladov spojených s výchovou  mládeže, konkrétne na autobusovú prepravu, činnosť licenčných 
trénerov mládeže, športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu za registráciu nových hráčov 
a úhrady ISSF faktúr (konkrétne úhrada za delegované osoby a úhrada štartových poplatkov do súťaží). 
Členské poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.

Pôvodne schválená dotácia v sume 20 000 eur bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19  
pridelená v alikvotnej časti.

5. Priatelia deťom 500 eur

Na úhradu nákladov spojených so zaobstaraním športových potrieb a športového vybavenia (loptičky boccia, 
ochrana hlavy a krku, stolnotenisové rakety a loptičky, bežecká obuv, futbalové dresy, chrániče), na nákup 
medailí, vecných cien
na športové podujatia.

6. SKI TEAM Nová 
Baňa 2 333 eur

Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením tréningových jednotiek, sústredení, s účasťou na 
lyžiarskych pretekoch a organizovaním lyžiarskych pretekov – lyžiarskej súťaže oblastnej lyžiarskej ligy 
STRED: autobusová preprava, skipasy, štartovné, doplnenie výstroje, klubové bundy, tréningové pomôcky, 
prenájmy športovísk, vecné ceny, medaily.

Pôvodne schválená dotácia v sume 3 500 eur bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19  
pridelená v alikvotnej časti.

7. Stolnotenisový 
klub Nová Baňa 1 700 eur

Na úhradu nákladov spojených s účasťou na turnajoch a dlhodobých súťažiach, úhradu registračných 
poplatkov, nákup športového materiálu, úhradu energií a cestovných výdavkov.

Pôvodne schválená dotácia v sume 2 550 eur bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19  
pridelená v alikvotnej časti.

8.
Miroslav 
Šipikal – 
MIŠImoto 

1 000 eur Na úhradu nákladov spojených s účasťou motocyklového jazdca Adama Šipikala
na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj.

9. Športový klub 
POOLO, o. z. 250 eur Na úhradu nákladov spojených s nákupom cien a športových trofejí do mestskej tenisovej ligy.

10. Hokejový klub 
Nová Baňa 1 000 eur

Na úhradu nákladov spojených s dopravou autobusom a prenájmom ľadovej plochy
na tréningové jednotky a korčuľovanie detí MŠ a ZŠ na zimnom štadióne v Leviciach.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

11.
Tenisový klub 
TAJCH Nová 

Baňa
2 200 eur

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

12.

Tanečno-
športový klub 
TIFFANY Nová 

Baňa

2 933 eur

Na úhradu licenčných poplatkov, nákladov na sústredenie, nákup látok, materiálu na zdobenie, na úhradu 
prenájmov športovísk, prehrávača, reproduktorov, medailí, diplomov, propagačného materiálu (kalendáre), 
odmien licencovaným trénerom mládeže, zákazkového šitia – tanečné nohavice, košeľa, šaty, sako, vesta, 
tanečné topánky.

Pôvodne schválená dotácia v sume 4 400 eur bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19  
pridelená v alikvotnej časti.

13. SRRZ – RZ pri 
materskej škole 400 eur

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

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

14. TajchŠport 3 000 eur

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou triatlonových pretekov TriTAJCHlon, konkrétne na úhradu 
administratívnych poplatkov spojených s uzávierkou komunikácií, na nákup plávacích čiapok a tričiek pre 
účastníkov, čiastočnú úhradu časomiery, prenájom dopravného značenia, mobilných oplôtkov a matracov, na 
úhradu nákladov spojených so zabezpečením trofejí s novobanskou tematikou.

ŠPORT
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15. TJCX, s. r. o. 500 eur

Na úhradu nákladov spojených s organizáciou a s materiálno-technickým zabezpečením pretekov Slovenský 
pohár MTB XCO C1, konkrétne ide o potreby na značenie a zabezpečenie tratí, občerstvenie pre organizátorov 
pretekov (nealko a sladkosti), zabezpečenie časomiery, ozvučenia a zabezpečenie záchrannej služby.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s  Covid-19.

16. Lucia Ivínová – 
JŠ BERI, s. r. o. 200 eur Na úhradu nákladov spojených s organizáciou súťaží počas roka 2020, konkrétne na zabezpečenie cien pre 

súťažiacich.

SPOLU ZA ŠPORT: 36 182 eur

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. OZ TAJCH 2 450 eur Na úhradu časti nákladov na hudobné kapely, detské predstavenia, ozvučenie, rekvizity na podujatia 
organizované počas leta 2020 a na zakúpenie dataprojektoru, ktorý bude využívaný na letné videoprojekcie.

2.
SRRZ – RZ pri 
ZUŠ v Novej 

Bani
450 eur

Na úhradu nákladov na zabezpečenie diplomov a vecných cien na podujatia: klavírna súťaž, akordeónová 
súťaž a Prehliadka ľudového spevu a hudby (25. ročník).

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

3. Novobanský 
banícky spolok 500 eur

Na úhradu nákladov súvisiacich s autobusovou prepravou členov spolku na stretnutia baníckych miest a obcí 
Slovenska, baníckych spolkov a na akcie v rámci ich plánovanej činnosti.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

4.

Spoločenstvo 
rodičov

pri Základnej 
škole

sv. Alžbety

300 eur

Na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením propagačného materiálu, občerstvenia pre účastníkov 
(nealko a sladkosti), cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách v speváckej súťaži na krajskej úrovni 
„Celodiecézne kolo v speve kresťanskej a ľudovej piesne“.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

5.

OZ Rady rodičov 
SOŠ obchodu a 
služieb v Novej 

Bani

300 eur
Na úhradu nákladov spojených s prezentáciou mesta a školy, úhradu  cestovného a štartovného na súťaže, 
olympiády, veľtrhy a úhradu nákladov
na zabezpečenie propagačných materiálov.

6. Háj 1 450 eur
Na úhradu nákladov spojených s ubytovaním členov počas zahraničného festivalu.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

7.

SRRZ – RZ 
pri Gymnáziu 

Františka 
Švantnera Nová 

Baňa

400 eur Na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním dňa otvorených dverí, konkrétne na zabezpečenie 
prezentačných a reprezentačných materiálov – bannery, rollupy, prezentačná stena, tlač newsletterov.

8.

Občianske 
združenie – 
Slniečko pre 

pomoc ľuďom s 
viacnásobným 

postihnutím

500 eur

Na úhradu nákladov spojených s nákupom materiálu a pomôcok na prezentáciu remesiel a techník a na 
zhotovenie výrobkov účastníkmi podujatia, úhrada za občerstvenie (nealko a sladkosti) a nákladov súvisiacich 
s  propagáciou podujatia „Náš deň pre vás“.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

9. Divadelný súbor 
MÚZa 500 eur Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením režiséra, kulís a kostýmov divadelného predstavenia.

10. 

Občianske 
združenie 
pri CVČ 

CENTRÁČIK

1 000 eur

Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením sladkých odmien, pitného režimu, spotrebného materiálu, 
medailí, cien, diplomov a tričiek pre deti a organizačný tím na podujatie „Malý záchranár“ a úhradu autobusovej 
prepravy na „Výlety za históriou“.

Dotácia bola z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19 čerpaná len čiastočne, nevyčerpaná časť 
dotácie bola vrátená na účet poskytovateľa.

11. CANTUS 
MONTE REGIS 1 650 eur

Na úhradu nákladov spojených s prepravou členov Cantus Monte Regis na medzinárodný festival „MRF – 
MUSIC FESTIVAL VENEZIA“.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s  Covid-19.

12. 
VETERÁN 

CLUB NOVÁ 
BAŇA

500 eur

Na úhradu nákladov spojených s občerstvením účastníkov zrazu (nealko a sladkosti), nákupom vecných cien 
a trofejí, na úhradu nákladov spojených so zabezpečením propagačných materiálov.

Dotácia bola vrátená v plnej výške na účet poskytovateľa, keďže túto nebolo možné čerpať v súlade s 
uzatvorenou dohodou z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s Covid-19.

SPOLU ZA KULTÚRU: 10 000 eur
Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa,

odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

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

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových 
priestorov určeného najmä na kancelárske  účely a poskytovanie služieb. 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 
nebytových  priestorov v budove súp. č. 36 na Bernolákovej ulici č. 11 
v Novej Bani,1. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová 
Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na 
LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:
Aktuálna ponuka na nájom  voľných nebytových priestorov na Bernolákovej 
ulici 11 v Novej Bani:

Nebytový 
priestor číslo

Rozloha Minimálna cena Umiestnenie

1. 21,70 m2 40 eur/m2/rok 1. poschodie

2. 14,50 m2 40 eur/m2/rok 1. poschodie

3. 32,90 m2 40 eur/m2/rok 1. poschodie

Doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou
2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru  je 
stanovená       v  tabuľke a je uvedená bez služieb spojených s nájmom 
nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – 
teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru sa 
uskutoční formou elektronickej aukcie prostredníctvom aukčného 
systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:

• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum        
narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi: obchodné 
meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia 
na konanie,

• označenie nebytového priestoru – podľa údajov ponuky, o ktorú má 
záujemca záujem,
(záujemca môže súčasne predložiť ponuku na viaceré nebytové priestory)

• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru, 
za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  za predmet 
súťaže uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom 
záujemcu,

• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a e-mail, 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania 
návrhunemá 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 20. 1. 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: „10. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy 
– nebytový priestor Bernolákova 11 – NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia 
na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného 
návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční a priestor môže byť prenajatý 
záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené obchodnou 
verejnou súťažou.

7. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ 
CENA v eur/m2/rok.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. 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.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
nájomná zmluva  z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ 
uzavrieť nájomnú zmluvu   s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení 
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy  aj 
v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola 
najvyššia, neuzavrie nájomnú  zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom 
súťaže.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
17. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuhrádzať náklady, ktoré 
účastníkom vznikli v spojení s účasťou na súťaži.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
nájomnej zmluvy.
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. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu)  
a  spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne 
MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií – voda, elektrická energia, teplo,
(c) úspešný uchádzač súťaže  je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe 
úhrady za spotrebu plynu – dodávky tepla s Mestským bytovým podnikom 
Nová Baňa, s. r. o., so sídlom Bernolákova 11, Nová Baňa.

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

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

V Novej Bani dňa  24. novembra 2020
   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

primátor mesta
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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 o najvhodnejší návrh na nájom nebytového 

priestoru určeného najmä na kancelárske účely a poskytovanie služieb. 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 
nebytového  priestoru v budove súp. č. 47 na Školskej ulici č. 25 v 
Novej Bani.  Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná 
Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. 
Predmet nájmu konkrétne:
Aktuálna ponuka na nájom  voľného nebytového priestoru na Školskej 
ulici 25 v Novej Bani – 1. poschodie. Predmet nájmu konkrétne:
nebytový priestor s výmerou 19,10 m2.  
Doba nájmu: neurčitá s jednomesačnou výpovednou lehotou.

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru  je 
stanovená       na  26,60 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s 
nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – plyn, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí 
ich nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru sa 
uskutoční formou elektronickej aukcie prostredníctvom aukčného 
systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:

•označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi: obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné
číslo, DIČ alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením
oprávnenia na konanie,

• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru,
za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  za predmet
súťaže uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom
záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a e-mail, 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania
návrhu nemá žiadne splatné záväzky voči mestu  Nová Baňa a
organizáciám, ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.

3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: návrh je potrebné doručiť najneskôr 
do 20. 1. 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: „11.OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy 
– nebytový priestor Školská 25 – NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická 
aukcia na nájom nebytového priestoru. V prípade predloženia len jedného 
návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční a priestor môže byť prenajatý 
záujemcovi, ak akceptuje minimálne podmienky stanovené obchodnou 
verejnou súťažou.
7. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ 
CENA v eur/m2/rok.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. 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.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.

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

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
nájomnej zmluvy.
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. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu)      
a  spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne 
MsÚ),
(b) podmienky refakturácií energií – voda, elektrická energia, plyn 
(zálohové platby).

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

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

V Novej Bani dňa 25. novembra  2020
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,

primátor mesta
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SAMOSPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2020

vzalo na vedomie:
- správu o stave plnenia 
uznesení Mestského za-
stupiteľstva mesta Nová 
Baňa ku dňu 19. 11. 2020,
- správu o výsledku 

kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa 
k 30. 10. 2020,
- správu o výsledku kontroly zákona č. 211/2000 
Z. z. v príspevkovej organizácii Technické 
služby mesta Nová Baňa v období 1. 1. 2020 
– 31. 8. 2020,
schválilo:
- 10. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa,
- menovanie Ing. Štefana Havrana na funkciu 
konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy 
spol. s r. o. s účinnosťou od 1. 3. 2021,
- prevod nehnuteľnosti – pozemok C KN parc. 
č. 1624/5 a pozemok E KN parc. č. 5163, z 

dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
pozemku,
- prevod nehnuteľnosti – pozemok C KN parc. 
č. 4598/5 a pozemok C KN parc. č. 4598/6, z 
dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti 
mestského pozemku,
- zverenie majetku mesta do správy MŠ Kolibská 
– pozemok C KN parc. č. 2459/5, pozemok 
C KN parc. č. 3460/1, pozemok E KN parc. č. 
2922/81, pozemok E KN parc. č. 2922/82 – s 
cieľom spravovania majetku,
- spôsob prevodu nehnuteľnosti – pozemok C 
KN parc. č. 6320/61,
- podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 
obchodnou verejnou súťažou – pozemok C 
KN parc. č. 6320/61, za vopred stanovených 
podmienok, 
- VZN o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou, náhradného odvádzania odpadových 
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok,
- VZN o podmienkach prideľovania a nájmu 
bytov postavených s podporou štátu KBV 
Hrádza,
zrušilo:
- uznesenie č. 123/2018 zo dňa 19. 12. 2018,
- uznesenie č. 10//2020 zo dňa 19. 9. 2020,
delegovalo:
- Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, na 
zastupovanie mesta v oblastnej organizácii 
cestovného ruchu Región GRON vo všetkých 
úkonoch súvisiacich s činnosťou organizácie a 
s riadnym hlasovacím právom.

Úplné znenie uznesení je zverejnené na 
úradnej tabuli mesta Nová Baňa a tiež na 
internetovej stránke mesta www.novabana.sk.

Ing. Veronika Búryová

„PODEĽ SA A POMÔŽ“
Od 1. októbra 2020 prebieha v 

našom meste potravinová zbierka v 
spolupráci so spoločnosťou

Lidl SR, v. o. s., s názvom
„Podeľ sa a pomôž“.

Aj vďaka vám sme mohli odvtedy pomôcť už takmer 30 rodinám v našom 
meste – seniorom, ľuďom v núdzi, mladým rodinám. Touto cestou chceme 

všetkým darcom povedať jedno veľké ĎAKUJEME.
Táto zbierka bude prebiehať aj počas roka 2021. Preto ak viete o niekom, 

komu by sa takáto pomoc zišla, budeme radi, ak nás budete informovať. 
Zoznam občanov na pomoc môžete nahlásiť priamo v Klientskom centre, 
telefonicky na čísle 045/6782817 alebo e-mailom na vallova@novabana.sk.

Na darovanie sú vhodné všetky suché a trvanlivé potraviny, ako napríklad: 
cestoviny, ryža, múka, strukoviny, cukor, soľ, koreniny, olej, ovsené vločky, 
cereálie, konzervy, trvanlivé mlieko a iné.

Potraviny, ktoré nie sú vhodné na darovanie: chlieb a pečivo, čerstvé mlieko, 
mliečne produkty, vajíčka, mäso a ryby, ovocie, zelenina a iné potraviny, ktoré 
si vyžadujú chladenie alebo mrazenie.

text a foto: Ing. Mgr. Eliška Vallová,
agenda sociálnych vecí

Mesto Nová Baňa informuje občanov,  že  Poliklinika MEDIFORM, s. r. o., vykonáva testovanie 
na Covid-19 PCR testom aj antigénové testovanie v Novej Bani aj v Žarnovici

Antigénové  testovanie  na vyšetrenie Covid-19: testovacie dni v Novej Bani:
UTOROK      
STREDA       
ŠTVRTOK     

Antigénové  testovanie  na vyšetrenie Covid-19: testovacie dni v Žarnovici:
PONDELOK
UTOROK       
STREDA       
ŠTVRTOK     
PIATOK          

PCR test na vyšetrenie Covid-19: testovacie dni v Novej Bani:
UTOROK     
STREDA      
ŠTVRTOK    

MEDIFORM, s.r.o.
Cintorínska 20
968 01 Nová Baňa

9:00 – 10:00 hod.
9:00 – 10:00 hod.
9:00 – 10:00 hod.

8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 16:00 hod.
8:00 – 16:00 hod. 

8:00 – 10:00 hod.
8:00 – 10:00 hod.
8:00 – 10:00 hod.
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                            DÁVAME DO POZORNOSTI

Šťastné A veSElé 
Vianoce bEz OdpaDu

wWW.triedImE.sk

wWW.envipak.sk

wWW.vezmisI.ma

A nakoNiec, AK už odpaD vznikNe, usIlUjmE Sa ho zOdpOveDnE triEdIť. Len vytriEdENý 
odpaD sA Dá zhodnOtiť a recyklovAť. Riaďte sA prAvidlamI trIeDEnia svojeJ ObcE.

Aj Vianoce JE mOžné prežiť EkolOgIcKy. 
Ako pOčas SviAtkoV VyTvOriť čo najmeNEJ odpaDu?

Umelý stromček nahraďme čečinou vo váze alebo stromčekom zasadeným v črepníku. 
Vydrží dlhšie a v lete môže zdobiť balkón či záhradu. Výbornou alternatívou môžu byť 
stromčeky vyrobené z europaliet, konárov, starých kníh, dreva alebo papiera.

Uprednostnime ekologickú výzdobu a prírodné dekorácie – drevené alebo papierové 
ozdoby. Prípadne sa nechajme inšpirovať prírodou a použime na zdobenie sušené 
ovocie, šišky či včelí vosk. 

Nakupujme s mierou, uvedomelo a zodpovedne – základom je mať vopred dobrý 
nákupný zoznam. Čo najviac potravín nakupujme bez obalu a vyberajme suroviny 
od lokálnych predajcov. 

Zamerajme sa na „zelené darčeky“, ktoré nie sú materiálne, a prispejme tak k ochrane 
životného prostredia – poteší vstupenka do divadla, jazykový kurz či iný zážitkový darček. 
Ak sa nechceme vyhnúť fyzickým darčekom, vyberajme lokálne – napríklad ekologickú 
kozmetiku, upcyklované oblečenie či knihy z antikvariátov. 

Na balenie darčekov nie je potrebné kupovať baliaci papier. Postačí ten, ktorý ste si 
odložili z predchádzajúcich Vianoc. Štýlovo vyzerá aj balenie do novinového papiera.

Do ovládačov a detských hračiek odporúčame kúpiť nabíjateľné batérie. Spotrebiče, 
ktoré nám doslúžili, odovzdajme na zberný dvor alebo predajcom, ktorí sa postarajú 
o ekologickú likvidáciu.

Vianočné pozdravy posielajme e-mailom. 

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Obal oznAčeNý  patrí do TRieDEného zbEru. 

5.

6.
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC                                           
NOVEMBER U „ZEMAŇÁKOV“

Minulý mesiac sme 
nedočkavo očakávali 
verdikt, či získame titul 

Zelená škola, a dnes vám s 
radosťou oznamujeme, že naša škola úspešne 
ukončila dvojročné certifikačné obdobie v 
medzinárodnom projekte Zelená škola v téme 
odpad a po hodnotiacej návšteve získala titul 
Zelená škola. Získali sme certifikát a vlajku 
Zelenej školy, ktorá už hrdo visí na čestnom 
mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí k získaniu 
titulu akokoľvek dopomohli, a tešíme sa na 
pokračovanie v novej téme zeleň a ochrana 
prírody.

Aj v novembri pokračovalo zábavné 
vyučovanie netradičnou formou. Žiaci v 3.B sa 
naučili, ako dať ponožkám, ktoré prišli o svoj 
pár, druhú šancu. Ponožky naplnili vatou alebo 
výplňou do vankúšov, rôzne pozaväzovali, 
dolepili a dotvorili podľa vlastnej fantázie. 
Výsledkom boli rozkošné postavičky, z ktorých 
mali decká obrovskú radosť. Stali sa nielen 
krajčírmi, ale aj scenáristami a hercami. V 
divadielku vymysleli aj šmykľavku z „toaleťáku“. 
Scenár do divadielka tvorili tiež spolu.

Žiaci v 4.B zase navštívili vesmír a vytvorili 
krásne projekty o našej galaxii, ktoré na 
vysokoprofesionálnej úrovni odprezentovali. To, 
že projektovanie ich naozaj baví, dokázali aj na 
vlastivede, kde zmapovali históriu Slovenska 
od 6. storočia až po súčasnosť. Po tvrdej práci 
a viacnásobnom vylepšovaní vzniklo skutočne 
krásne dielo – časová priamka. 

Žiakov 4.A triedy čakalo po jesenných 
prázdninách v triede príjemné prekvapenie. 
Z lavíc sa na nich usmievali šibalské tváričky 
mačičiek na rúškach, ktoré pre všetky deti z 
triedy ušila počas jesenných prázdnin Timkova 
maminka. Deťom sa rúška veľmi páčili a hneď 
si ich nasadili na tvár. Nezabudlo sa ani na pani 
učiteľku, ktorá dostala rúško s vyšitým červeným 

srdiečkom. Ďakujeme, Erika Kopernická, za 
toto milé gesto a skvelý nápad.
Podobne mamička žiačky Kiarky Hósovej z 
2.B nám pripravila milé prekvapenie. Každému 
žiakovi triedy a pani učiteľke triednej priniesla 
rúško s vyšitým menom. A nielen to, dievčatá 
mali mená vyšité červenou farbou a chlapci 
modrou. Všetci sa nádherným rúškam veľmi 
potešili. Za tento krásny a zároveň užitočný 
darček veľmi pekne ďakujeme, Klaudia Hósová.
Ako jedna z 10 škôl na Slovensku sme sa 
zapojili do pilotného ročníka medzinárodného 
vzdelávacieho programu GLOBE. Naša škola 
postupne dostáva súbor vedeckých pomôcok, 
výučbové materiály, potrebné konzultácie a 
učitelia sa zaškoľujú. V programe GLOBE naši 
žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné 
prostredie vo svojom okolí. Program formou 
bádateľského vzdelávania podporuje rozvoj 
prírodovednej, technickej a IT gramotnosti 
žiakov a ich záujem o vedu, výskum a ochranu 
životného prostredia. Implementáciu GLOBE na 
Slovensku zabezpečuje sieť environmentálno-
výchovných organizácií Špirála zastúpená 
Inštitútom DAPHNE. Cieľom projektu je na 
Slovensku rozbehnúť medzinárodný vzdelávací 
program GLOBE založený na iniciatíve NASA. 
Program podporuje Veľvyslanectvo USA v 
Slovenskej republike, Ministerstvo životného 
prostredia SR (MŽP SR) a prebieha v partnerstve 
s odbornými inštitúciami a organizáciami, ako je 
napr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a Regionálna kancelária programu GLOBE v 
Českej republike.

Do ŠKD nám prišli vypomôcť dievčatá z CVČ 
Nová Baňa (delíme deti na skupiny) Taťka 
Polcová a Taťka Lachká. Veľmi pekne im 
ďakujeme za ochotu, dobré nápady a pestrú 
činnosť s deťmi.

„Do školy na bicykli“. V kategórií o 
najaktívnejšiu školu s počtom žiakov nad 300 

sme sa umiestnili na prvom mieste. 
Zároveň sme pre školu získali stojany 
na bicykle. „Nerobme z detí autoholikov! 
Ukážme im, že cesta do školy bicyklom 
alebo kolobežkou je pohodový a 
moderný spôsob dopravy.“ Takto znelo 
heslo tohtoročnej kampane „Do školy 
na bicykli“. Naša škola sa zapojila 
prvýkrát, pričom naši žiaci počas dvoch 
týždňov „cestovali“ do školy nielen na 
bicykli, ale aj na kolobežkách. Samotná 
kampaň v našej škole pozostávala 
z prezentácie, ktorú pripravili žiačky 

ôsmeho ročníka, z videa našich žiakov a ich 
zručností na kolobežkách. Celkovo sa súťaže 
zúčastnilo 238 škôl z celého Slovenska. 
Dôležité bolo hlasovanie, ktoré aj rozhodlo o 
víťazoch kategórií. Naši žiaci si tým, že chodili 
do školy na bicykli, zlepšili nielen kondíciu, 
ale aj boli na čerstvom vzduchu a posilňovali 
si imunitu. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa 
zapojili do tohto projektu a reprezentovali nielen 
našu školu, ale aj naše mesto. ĎAKUJEME 
RODIČOM ZA PODPORU.

V mesiaci november sa družinári snažili využiť 
ešte príjemné počasie. Pani vychovávateľky 
sa rozhodli, že pre našich žiakov „družinárov“ 
pripravia športový deň plný rôznych aktivít. 
Zaviedli si piatky ako športové dni na bicykloch 
a kolobežkách. Pre žiakov si pripravili súťaže, 
a to slalom pomedzi kužele, rýchlostné preteky 
bicyklov a jazdu vytrvalosti, kde mali žiaci 
zvládnuť určitý počet kôl na ihrisku. Družstvá 
boli vytvorené koedukovane. Každý zúčastnený 
žiak si okrem športového zážitku odniesol 
aj sackpack (športové vrecko). Ďakujeme 
všetkým zúčastneným družinárom, ktorí sa 
pravidelne zapájali do športových aktivít, a 
taktiež všetkým pani vychovávateľkám za ich 
pomoc pri organizácii.

Deti zo ŠKD sa zapojili do celoklubovej 
aktivity „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“, ktorej podstatou je potešiť seniorov v 
domove dôchodcov v Novej Bani, ktorí darček 
nečakajú asi od nikoho. Vyčaríme tak úsmev a 
zohrejeme pri srdci nezištným činom. Deti spolu 
s rodičmi naplnili škatule rôznymi pochúťkami, 
kozmetikou, niečím na čítanie, drobnosťou 
na pamiatku, pohľadnicou či vlastnoručne 
vyrobeným darčekom, priniesli ich do školy a 
pred Vianocami ich doručia a možno aj aspoň 
pod oknami zaspievajú starkým vianočnú 
pieseň. Deti sa zapojili do tejto aktivity veľmi 
ochotne a priniesli množstvo krásnych krabíc, 
ktoré určite potešia dobré srdiečka starkých v 
domove.

Čo dodať na záver... Blížia sa najkrajšie 
sviatky v roku, Vianoce, na ktoré sa všetci 
veľmi tešíme, pretože budeme môcť spomaliť, 
vychutnať si spoločnosť svojich najbližších, 
zaspomínať si na bezstarostné detské časy, 
zahĺbiť sa do spomienok, bilancovať uplynulý 
rok, ktorý bol úplne iný ako tie predchádzajúce, 
pretože sme museli zatvoriť brány škôl a 
presunúť vyučovanie do domácností. Bolo to 
náročné, bolo to zvláštne... Teraz nám zostáva 
zaželať si jediné... Nech sa všetko vráti do 
starých dobrých koľají, keď budeme musieť 
zavčasu vstať a ísť do školy plnej spolužiakov 
a učiteľov, kde si možno pôjdeme občas aj na 
nervy, ale budeme si vážiť jeden druhého a 
tešiť sa zo spoločnej prítomnosti. Takže mi ešte 
dovoľte zaželať vám príjemné, ničím nerušené 
vianočné sviatky plné pokoja a hlavne zdravia, 
lebo to je v dnešnej dobe najvzácnejšie. 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021 BEZ 
KORONY VÁM ZO SRDCA ŽELÁ 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA ZEMANA.
 text a foto: Mgr. Denisa Bátorová



Vyučovanie v našej 
škole prebieha na 

1. stupni prezenčnou 
formou. Žiaci pracujú na 
hodinách nielen tradičným 
spôsobom. Zrušili sme 
zvonenie a vo viacerých 
triedach prebieha 
blokové vyučovanie. Na 

mnohých hodinách triedne učiteľky realizujú 
preventívne programy v spolupráci so školskou 
psychologičkou Mgr. Katarínou Budinskou  V 
1. ročníku sa realizuje  program „Kozmo a 
jeho dobrodružstvá“ zameraný na prevenciu 
pred násilným správaním pre deti do 8 rokov. 
Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti 
učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z 
nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania, ktorí sa 
neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa 
zastať kamarátov či podeliť sa. Program vedie 
deti hravým spôsobom k empatii a vzájomnej 
spolupráci a je zameraný aj na rozvoj ich 
emocionálnej inteligencie. Celý je budovaný na 
filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu 
neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do 
roly obete ani agresora.  

Ďalší program pod názvom „Zippyho 
kamaráti“ realizujeme v 2. ročníku. Podporuje 
emocionálne zdravie detí. Trvá 24 týždňov, 
pozostáva zo šiestich modulov (pocity, 
komunikácia, kamarátstvo, riešenie konfliktov, 
vyrovnávanie sa so zmenou a stratou, ako sa 
prispôsobiť novým situáciám a ako pomáhať 
druhým). Každý modul má svoj vlastný príbeh. 
Zippy je lúčny koník a jeho kamaráti sú skupina 
chlapcov a dievčat. Cez príbehy ukazujú 
deťom, ako čelia problémom, ktoré sú známe 
aj iným deťom – problémy v kamarátstve, strata 
kamarátov, šikana, zmena a strata, a tiež ako 
začať odznova. Každý príbeh je ilustrovaný 
pestrofarebnými obrázkami a podporený 
aktivitami ako kreslenie, hranie rolí a rôznymi 
inými hrami.

,,Kamaráti jabĺčka”  je program, ktorý podporuje 
emocionálnu pohodu u malých detí. V našej 
škole ho realizujeme v  3. ročníku. Pomáha 
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

deťom vybudovať si zručnosti na zvládanie 
zložitých pocitov, ako sú smútok a hnev. Ďalej 
im pomáha zvládať bežné každodenné situácie 
ako hádky na ihrisku, iné veľké či malé zmeny 
a učí ich tiež získať si nových priateľov. Tieto 
lekcie nie sú zamerané na súperenie, u detí 
podporujeme, aby pracovali spolu, delili sa 
o nápady a pomáhali si navzájom. Program 
nehovorí deťom, čo majú robiť, ani to, že jeden 
spôsob, ako zvládať náročné situácie, je dobrý 
a iný zlý. Namiesto toho deti povzbudzujeme, 
aby si vymýšľali vlastné spôsoby, také, ktoré 
spĺňajú dve jednoduché kritériá: pomáhajú im 
cítiť sa lepšie a neubližujú nimi sebe ani iným.
V 4. ročníku prebieha korekčný program 
„Mirabilis“ pre deti so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami. Pozostáva z 10 
stretnutí a má za cieľ korekčne pôsobiť na 
vývinové poruchy učenia, pozornosti a aktivity 
prostredníctvom pre deti atraktívnych úloh.   

Na 2. stupni vyučujeme online podľa fixného 
rozvrhu prostredníctvom platformy ZOOM.  
Žiaci majú maximálne tri online hodiny denne 
a zvyšný čas by mali venovať 
vypracovávaniu zadaných 
úloh a učeniu. V prípade 
potreby majú žiaci  možnosť  
konzultovať v poobedňajších 
hodinách s vyučujúcimi. Ak 
nemá žiak k dispozícii potrebnú 
techniku, škola mu ju zapožičia. 
Online vyučovanie však zďaleka 
nenahrádza plnohodnotné 
vyučovanie v školách. Dúfame, 
že sa čoskoro budeme môcť 
opäť vrátiť do školských lavíc. 
Od 23. novembra sa niektorí 
žiaci 2. stupňa učia prezenčne 
v škole pod vedením asistentiek 
učiteľa štyri hodiny denne. V 
jednej skupine sú maximálne 
štyria.  

Naši žiaci sa zapojili do 
výtvarnej súťaže „Čarovný svet 
rozprávok“ a v regionálnom kole 
dosiahli nasledovné výsledky.

I. kategória:
Ondrej Fidermák – 1. miesto
Tamara Valentovičová – 3. miesto
Vanesa Adamcová – strieborné pásmo
II. kategória:
Sabína Budinská – 3. miesto
Hanka Budinská – zlaté pásmo
Všetkým čitateľom Novobanských novín 
želáme pokojný advent a pevné zdravie.

M. Solčanová
foto: archív ZŠ sv. Alžbety



Jednou z priorít našej 
školy je kvalitná výučba 
cudzích jazykov, ktorej 

nezabránilo ani zatvorenie 
škôl, a v tomto období sme 
sa chopili mnohých nových 

výziev, ktoré sme včlenili do jazykového 
vzdelávania.

Európsky deň jazykov sme si stihli so žiakmi 
pripomenúť ešte tesne pred zatvorením škôl 
kvôli Covid-u, a to hneď niekoľkými aktivitami.
V rámci seminára z anglického jazyka podstúpili 
naši prváci „Language Challenge“ – jazykovú 
výzvu. Z príručky zostavenej Európskym 
centrom pre moderné jazyky Rady Európy, 
ktorá obsahuje 50 + 1 výzvu pre ľudí učiacich 
sa akýkoľvek cudzí jazyk, si každý žiak vybral 
minimálne päť výziev – úloh, ako napr. „napísať 
slovo v troch rôznych jazykoch, ktoré používajú 
odlišnú abecedu“ či „správne rozpoznať 
minimálne päť jazykov v hre“. Jedna žiačka sa 
odvážila aj na samostatnú 51. výzvu „Čo sa 
odvážiš urobiť v cudzom jazyku?“ a natočila o 
sebe video.

Už v októbri boli podujatia „naživo“ 
obmedzené, či priam zakázané a táto situácia 
primala aj mnohé inštitúcie, aby organizovali 
aktivity v digitálnom svete. Online podujatia 
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Náš pestrý jazykový život alebo aktivity vo výučbe

cudzích jazykoch „v kocke“
organizované Štátnym pedagogickým ústavom 
v dňoch 7. – 9. 10. 2020 pre učiteľov a žiakov 
boli v znamení série interaktívnych workshopov, 
webinárov a streamovaných prenosov, z 
ktorých niektoré sa nám podarilo sledovať. 
Išlo o webináre v ruskom i anglickom jazyku a 
vďaka aktivite školy sme boli pozvaní zapojiť 
sa do spolupráce na výskumnom projekte o 
zručnostiach čítania študentov učiacich sa 
ruský jazyk.

Aj naše tradičné aktivity v nemeckom jazyku 
sa tentokrát preniesli do online sveta a namiesto 
vytúženej cesty do hlavného mesta Nemecka 
strávili naše dve študentky Karolína Wagnerová 
z 2.A a Ema Medveďová z 3.A jeden týždeň v 
tzv. virtuálnom 3D dome. Počas tohto týždňa 
sa v ňom učili písať články, fotografovať, robiť 
interview, pracovať v skupine a mnohé iné. 
Výsledkom ich týždennej práce je skupinový 
článok uverejnený v nemeckom online žiackom 
časopise Klick. Ich práca sa tu nekončí, pretože 
v priebehu aktuálneho školského roka musia 
naše žiačky napísať ďalšie tri zaujímavé články, 
ktoré budú uverejnené v tomto časopise. 
Držíme im palce, aby mali veľa inšpirácie. Aj ich 
tvorbu v nemeckom jazyku nájdete na stránke 
https://blog.pasch-net.de/klick/. 

Ďalšie dve žiačky 3.A Helena Křápková 

a Zuzana Valentovičová využili príležitosť 
zapojiť sa do filmovej súťaže od PASCH-u na 
tému „Das kleine Glück“, ktorej výsledkom má 
byť krátky dokumentárny film. Žiačky sa už 
zúčastnili šesťhodinového online workshopu, 
prirodzene, v nemeckom jazyku, ktorý viedol 
profesor Trierskej univerzity. Získali množstvo 
užitočných informácií o tvorbe dokumentárneho 
filmu, naučili sa správne natáčať rozličné 
zábery, viesť interview či pracovať s editovacími 
programami. Záverom tejto zaujímavej 
skúsenosti bola diskusia, ktorá priniesla ďalšie 
nápady a inšpirácie na tvorbu vlastného 
dokumentu, na ktorý sa už všetci veľmi tešíme.
Ako všetci vieme, rok 2020 zmenil celý svet 
a mnohé veci skomplikoval. Napriek tomu 
nestrácame optimizmus a ideme ďalej a 
napredujeme aj v učení cudzích jazykov v 
našej škole. K tomu určite dopomôže aj štedrá 
dotácia od Goetheho inštitútu, nášho partnera 
v programe Školy: partneri budúcnosti, vďaka 
ktorej sa gymnazisti môžu tešiť na vynovenú 
učebňu nemeckého jazyka, novú techniku, 
modernú tabuľu i kvalitné učebnice nemeckého 
jazyka. 

vzdelávacia oblasť CUDZIE JAZYKY
PaedDr. Renáta Juhásová,

riaditeľka GFŠ NB

Práce v areáli školy pokračovali aj v jesennom období

Školský dvor sa nám 
podarilo vysadiť vďaka 
úspešnému grantu 

z Nadácie Volkswagen 
Slovakia v spolupráci s 
naším absolventom p. Ing. 

Marošom Hupkom, pod odborným vedením 
našej absolventky p. Ing. Michaely Horniakovej, 
ale aj vďaka šikovným zamestnancom školy a v 
neposlednom rade vďaka počasiu, ktoré prialo 

výsadbe aj počas prvých novembrových dní. Už 
teraz sa tešíme na prvé jarné kvietky a zelenú 
trávičku. 

O ďalší finančný grant sme sa usilovali aj 
zapojením sa do výzvy GESTO PRE MESTO, 
v ktorej sme nakoniec predsa len uspeli. 
Hodnotiaca komisia rozhodla, že aj napriek 
nižšiemu počtu hlasov náš gymnaziálny projekt 
s názvom ZELENÝ ŠKOLSKÝ DVOR vyhráva 
a získava finančnú podporu vo výške 1 000 

eur. Ďakujeme všetkým 2 254 hlasujúcim a 
mnohým ďalším jednotlivcom za obrovskú 
podporu a pomoc pri propagácii hlasovania. 

Náš boj o víťazstvo nezostal bez povšimnutia, 
a preto ďakujeme firme Knauf Insulation, s. r. 
o., za zdvojnásobenie sumy, ktorú použijeme 
na realizáciu nášho zeleného projektu. 

PaedDr. Renáta Juhásová,
riaditeľka GFŠ NB
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ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM

Keďže sa študenti v tomto období možno práve rozhodujú, na ktorú strednú školu ísť, ponúkame možnosť individuálnej návštevy našej 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani, na ktorej si budete môcť pozrieť priestory školy. Dozviete sa podrobnejšie, čo je  

obsahom vzdelávania v jednotlivých odboroch, ktoré v školskom roku 2021/2022 otvárame. Našu školu môžete navštíviť len na základe vopred 
dohodnutého termínu. Individuálne stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8:00 do 13:00 hod. alebo prostredníctvom 

e-mailu 045/68 55 585; 0905 493 007 
alebo mail: sekretariat@sosnb.skIng.

 Jozef Koperdák,
riaditeľ školy SOŠ NB

Vážení rodičia, milí žiaci, v školskom 
roku 2021/2022 otvárame jednu triedu 

štvorročného štúdia s počtom žiakov 28. 
Vzhľadom na to, že vás nemôžeme privítať 
na dni otvorených dverí, ponúkame možnosť 
individuálneho stretnutia v našej škole, 
počas ktorého sa dozviete viac informácií 
o škole, jej činnosti a podmienkach štúdia. 
Našu školu môžete navštíviť v mesiaci 
DECEMBER každý pracovný deň v 
čase od 8:00 do 14:00 hod. LEN na 
základe vopred dohodnutého termínu. 
Individuálne stretnutie si dohodnite 
telefonicky: 045/6857092 alebo 0905/942 
616.  Stretnutie sa uskutoční za dodržiavania 
všetkých aktuálnych protiepidemických 
a hygienických opatrení! Aj napriek 
nepriaznivej situácii sa tešíme na stretnutie 
s vami!

PaedDr. Renáta Juhásová,
riaditeľka GFŠ NB

• Goetheho  inštitút, Bratislava: modernizácia učebne nemeckého jazyka – tapeta, skrinka, učebnice pre 
žiakov, notebook, interaktívna tabuľa s projektorom v hodnote 5 000 eur.
• Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s Ing. M. Hupkom
– záhradná architektka Ing. Michaela Horniaková: výsadba zelene na školskom dvore v hodnote 1 000 eur a 

odborné konzultácie pri realizácii výsadby.
• Rodičovské združenie pri GFŠ NB: HD webkamera, cestovný statív a USB kábel na dištančné vzdelávanie v hodnote 
181 eur.
• p. Juraj Búry, Nová  Baňa – Brehy: skriňa – vitrína  do učebne nemeckého jazyka v hodnote 200 eur.
• p. Maroš Kráľ: 150 eur na realizáciu prác na dvore.

Riaditelia škôl vás informujú o možnosti štúdia
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Vždy ku koncu starého roka a s príchodom 
nového sa v našom múzejníckom kruhu 
zamýšľame, aké výročia významných 

udalostí či osobností z histórie nás čakajú. V 
roku 2021 si pripomenieme:
1150 rokov
odvtedy, čo na veľkomoravský trón nastúpil 
Svätopluk (871 – 894).
780 rokov
od bitky pri rieke Slaná (1241) medzi vojskami 
uhorského kráľa Bela IV. a mongolským 
vojskom vedeným chánom Batu. Znamenala 
prehru Bela IV. a následné tatárske plienenie 
väčšiny uhorského územia. 
720 rokov
od úmrtia Ondreja III. (1290 – 1301), ktorým 
vymrela po meči panovnícka rodina Arpádovcov. 
Na trón nastúpil Václav ako Ladislav V. z 
dynastie Přemyslovcov. 
700 rokov
od smrti uhorského magnáta Matúša Čáka 
Trenčianskeho (+1321). 
670 rokov
od vyrabovania Brehov Novobančanmi (1351), 
čo bolo zapríčinené akútnym nedostatkom 
potravín. 
V tomto roku tiež novobanský richtár a 
mestská rada stáli pred kráľovským súdom 
v Budíne za neplatenie nájomného v spore s 
Hronskobeňadickým opátstvom.
640 rokov
V roku 1381 sa spomína novobanský richtár 
Protil. Mal sedem radných: Henczel, Schaffer, 
Eysenrinckel, Henrich Knoblauch, Henzel mit 
dem Erze, Štefan Nikrusch (Nilrusch) a Slizer.
630 rokov
od postavenia Kostola sv. Alžbety a 
novobanského špitálu (1391). Donátorom bol 
kremnický, banskoštiavnický a novobanský 
komorský gróf Henczmann Izenrienkel, ktorého 
erb sa nachádza nad vstupom do kostola.
...odvtedy, čo sa v listine ostrihomského 
generálneho vikára Leonarda Pensaura po 
prvýkrát spomína existencia fary v Novej Bani.
590 rokov
od prvého prechodu husitov cez Novú Baňu 
(1431), tiahli od Prievidze na Levice.
580 rokov
od príchodu Jiskrových bratríkov do Novej 
Bane (1441), ktorí mesto obsadili. Vybudovali 
tu pevnôstku, ktorá musela byť na panovnícky 
príkaz zbúraná. Kde stála, nevieme.
550 rokov
V 1471 bolo mesto zasiahnuté následkami 
sprisahania uhorskej šľachty proti Matejovi 
Korvínovi.
...od ničivej morovej epidémie v meste.

530 rokov
V roku 1491 kráľovná Beatrix odpustila 
Novobančanom polovicu daňových poplatkov.
490 rokov
Ján Zápoľský žiadal v roku 1531 od banských 
miest 1 200 zlatých, z čoho Nová Baňa 
zaplatila 58 zlatých rovnako ako Banská Belá 
a Ľubietová.
480 rokov
Po obsadení Budína Turkami (1541) sa stala 
Bratislava hlavným mestom Uhorska. 
460 rokov
Zástupcovia mesta Peter Burda a Peter Hickel 
protestovali na kongregácii Tekovskej stolice 
(1561) proti vyberaniu mýta pri dovoze potravín 
a iného tovaru Dóczyovcami.
450 rokov 
od vydania nového Banského poriadku pre 
banské mestá (1571) cisárom Maximiliánom, 
ktorý platil s menšími zmenami až do roku 1854, 
čiže počas 283 rokov.
430 rokov
Hlavným kapitánom pre banskú oblasť sa 
stal Mikuláš Pálffy, ktorý dosiahol posilnenie 
protitureckej obrany banských miest o ďalších 
400 vojakov.
Z roku 1591 pochádza aj prvá písomná zmienka 
o rektorovi školy v Novej Bani. Bol ním Georg 
Schulmeister, ktorý bol aj členom mestskej rady.
420 rokov
od napadnutia Novej Bane (1601) slobodnými 
hajdúchmi. Spôsobili tu škodu 400 zlatých.
350 rokov
Odhalenie Vešeléniho sprisahania (1671), 
ktoré malo za úlohu zosadiť Habsburgovcov z 
uhorského trónu. 
340 rokov
od prijatia artikúl Cechom klobučníkov v Novej 
Bani (1681). Inšpirovali sa artikulami z Banskej 
Štiavnice. 
330 rokov
Od roku 1691 pôsobil v Novej Bani ako 
farár Imrich Karas, ktorý vyhotovil prvý súpis 
obyvateľov mesta.
320 rokov
od spísania správy o hospodárskom vplyve 
tureckých vojen na mesto (1701). Správu 
napísal Ján Peterfy. 
310 rokov
V roku 1711 sa Satmárskym mierom skončilo 
protihabsburské povstanie Františka II. 
Rákociho.
Po smrti Jozefa I. (1705 – 1711) sa stal 
panovníkom Karol VI. (1711 – 1740).
300 rokov
od príchodu Isaaca Pottera do stredoslovenskej 
banskej oblasti. Dňa 19. augusta 1721 uzavrel 
so štiavnickou komorou zmluvu o postavení 
ohňového stroja v Novej Bani.
290 rokov
od kanonickej vizitácie, ktorá sa po prvýkrát 
zmienila o pochovávaní do krypty kostola. 
280 rokov
odvtedy, čo sa mestská rada uzniesla, že 

porušenie mravnosti, ktoré sa uzavrie sobášom, 
sa už nebude riešiť trestom, posadením 
dievčaťa do klady v nedeľu pred kostolom 
(1741).
V roku 1741 korunovali Máriu Teréziu za 
uhorskú kráľovnú.
270 rokov
Dňa 27. apríla 1751 sa v Smolníku narodil Ján 
Lill, ktorý pôsobil ako správca baní v Novej Bani, 
mal zásluhy na oživení baníctva, zhotovoval 
banské mapy a vykonával dozor nad stavbou 
vodnej nádrže Tajch.
...od dohody komorského grófa s mestom na 
razení 143 siah dlhého krížneho prekopu k 
štôlni Reissenschuch, čo bolo ako bezvýsledné 
v nasledujúcom roku zastavené.
250 rokov
od veľkého požiaru v meste (1771), po ktorom 
mestská rada prikázala opraviť do 14 dní všetky 
komíny.
240 rokov
Jozef II. vydal Tolerančný patent (1781), ktorým 
zrovnoprávnil všetky náboženstvá v krajine.
210 rokov
Dňa 25. januára 1811 sa vo Zvolene narodil 
Pavol Baláš, ktorý sa po vyštudovaní Kráľovskej 
akadémie venoval zameriavaniu banských diel. 
Zameral aj novobanské bane.
V novembri 1811 bola dokončená oprava hrádze 
vodnej nádrže Tajch po pretrhnutí spôsobenom 
prívalom po prietrži mračien. 
200 rokov
Dňa 21. marca 1821 sa narodil v Banskej 
Hodruši sochár Jozef Neuschl – Faragó, autor 
trojičného stĺpa v Novej Bani.
190 rokov
od epidémie cholery, ktorá zachvátila celé 
Uhorsko. V našom meste sa prvý prípad vyskytol 
až 23. 8. 1831. Do konca roka z celkového 
počtu chorých (69) umrelo 37 obyvateľov Novej 
Bane. 
V roku 1831 pracovalo v banských závodoch v 
Novej Bani 150 robotníkov.
180 rokov
od narodenia právnika Jozefa Tarkovicha v 
Novej Bani (1841). V roku 1866 stal štátnym 
tajomníkom, neskôr aj vedúcim kancelárie 
premiéra. Zaslúžil sa i o rozvoj rýchlopisu v 
Uhorsku.
Dňa 19. novembra 1841 sa v Bzenici narodil 
polyhistor Andrej Kmeť, ktorý pri svojej vedeckej 
práci spolupracoval aj s Novobančanmi, ako 
boli Karol Dodek a Štefan Wolf – Kňazolúcky. 
170 rokov
V roku 1851 boli banské závody Althandel, 
František a Terézia pričlenené k banskému 
závodu Hornej Bíberovej štôlne na Vindšachte.
Na slovenskom národnom zhromaždení 6. – 7. 
júna 1861 bolo prijaté Memorandum národa 
slovenského.
Bola zavedená pravidelná poštová doprava na 
linke Vráble – Zlaté Moravce – Nová Baňa.

Pokračovanie nabudúce. 

Mgr. Katarína Stredáková,
Pohronské múzeum Nová Baňa

V roku 2021 si pripomenieme...
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                                                     ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ  
Jesenné mediálne aktivity Regiónu GRON

Jednou z náplne činností OOCR Región 
GRON je aj propagovanie regiónu v 
mediálnom svete. V októbri sme mali 

možnosť sa prezentovať hneď v štyroch 
reportážach. 

• Na začiatku októbra, konkrétne 3. 10., bola 
odvysielaná v niekoľkých reprízach na RTVS, 
ČT2 a ČT sport relácia Cyklopotulky. Venovala 
sa možnostiam trávenia času v regióne na 
bicykli, ale nielen na ňom. Redaktori sa spolu 
s nami zastavili v Bikeparku Drozdovo, na 

hradoch Šášov a Revište, v kúpeľoch Sklené 
Teplice či mestskom parku v Žiari nad Hronom a 
vyskúšali si aj splav Hrona.

• Redaktorka Rádia Lumen nás oslovila 
na spoluprácu do relácie Karmel. Výsledkom 
jej návštevy bol obsiahly rozhovor, ktorý ste 
si mohli vypočuť 25. 10. 2020. V relácii sme 
porozprávali o tom, ako Región GRON funguje, 
s kým spolupracuje a čo chystá do budúcnosti. 
Poslucháčom sme predstavili, čo náš región 
návštevníkom ponúka či aké komentované 
prehliadky sa vďaka spolupráci s krajskou 
zážitkovou cestovkou „Za horami, za dolami“ 
konali v uplynulej sezóne. Rovnako v tento deň 
sa na obrazovkách RTVS v relácii Slovensko 
v obrazoch objavila reportáž z Náučného 

chodníka Zvonička, kde sme mohli vidieť 
prekrásne jesenné panorámy z Červenej a 
Havranej skaly a z rozhľadne na Háji.

• V závere októbra nás navštívili aj redaktori 
televíznej Reginy RTVS, ktorí sa vybrali na 
vychádzku do Záhradného lesa v Novej Bani. 
Hoci nám počasie neprialo, aj v daždi sa 
štábu podarilo predstaviť základnú myšlienku 
vzniku Záhradného lesa, kde ho nájdete a čo 
zaujímavé sa v ňom nachádza. Relácia bola 
odvysielaná 27. 10. 2020.

Všetky relácie nájdete v archívoch 
spomínaných médií alebo v odkazoch na našej 
facebookovej stránke. 

Tím Regiónu GRON

Siedmeho decembra má sviatok sv. Ambróz – patrón 
včelárov. Na včelnici už v tomto období včelár nepracuje, 
postará sa iba o pokojné a ničím nerušené zimovanie 

včelstiev. Včely sa nachádzajú kompletne v chumáči, v ktorom si 
udržujú stálu teplotu, uprostred až do 25 °C. Na okraji chumáča 
im stačí aj okolo 10 °C a včely sú tu takmer bez pohybu. 

S prichádzajúcimi Vianocami prichádzajú aj rôzne tradície a 
zvyky. Málokto si uvedomuje, že vianočnú atmosféru dotvára aj 
typická vôňa včelieho vosku. Už naši starí rodičia ho používali 
nielen na konzervovanie rôznych predmetov a výrobu sviečok, ale 
aj pri pečení vianočných oblátok. Iste si zaspomínate na poctivé 
„železá“ a starý „šporhelt“, keď sa celou miestnosťou tiahla vôňa 
oblátok. V dnešnej dobe sú už väčšinou železá nahrádzané 
elektrickými strojmi, ale vosk je žiadaný stále. 
Voskové sviečky s rôznymi motívmi si môžete vyrobiť aj doma. 
V dnešnej dobe nájdete formičky na odlievanie sviečok od 
výmyslu sveta. Som presvedčený, že s vašou pomocou si sviečky 
dokážu vyrobiť aj vaše deti a isto sa im táto aktivita zapáči. Ak 

by niekoho odlievanie sviečok nezaujalo alebo si na to 
netrúfne, môže si vyrobiť tzv. stáčané sviečky zo včelích 
medzistienok, ktoré dostať kúpiť v bežnom včelárskom 
obchode či v obchode so včelárskou tematikou alebo 
vyhľadá vo svojom okolí včelára.

Včelí vosk je vzácny produkt, ktorý včely samé 
vyprodukujú. Produkujú ho pomocou žliaz medzi tretím 
a šiestym článkom bruška. Voskové šupiny potom 
používajú na stavbu plástov. Zaujímavosťou je, že jeden 
kilogram včiel môže vyprodukovať až 0,5 kg vosku.
Už v dávnom Egypte sa vosk používal napríklad na 
balzamovanie múmii. Pre človeka je neškodný a dnes má 
široké využitie od kozmetiky cez medicínu, potravinárstvo 
až po ošetrovanie dreva. 

Dúfam, že vás tento článok aspoň trochu zaujal, a 
na záver vám v mene novobanských včelárov prajem 
príjemné a požehnané prežitie vianočných sviatkov. 

Dávid Štuller sv. Ambróz

zdroj: http://www.vcelaribs.sk/patron-vcelarstva/

Zvláštny rok karatistov

Pri obzretí sa za rokom 2020 nám neostáva nič iné len skonštatovať, že to 
bol rok zvláštny. Situáciu, ktorej čelil celý svet, tú ešte nikto z nás nezažil. 
Ešte v mesiaci február sme naplno súťažili a koncom marca akoby zastal čas. 

Koniec tréningov, sústredení, súťaží.
Po uvoľnení pred letom sme ešte stihli niekoľko tréningov, no už bolo vidieť fyzický 

či technický pokles úrovne najmä našich pretekárov. Výnimkou bolo niekoľko 
jednotlivcov, ktorí trénovali individuálne. V lete sa nám podarilo absolvovať klubové 
sústredenie a mali sme nádej, že sa všetko vráti do normálu. Po niekoľkých dňoch 
driny sa javilo, že výkonnosť sa vracia do normálu, skúšky technickej vyspelosti 
dopadli dobre a prevládal všeobecný optimizmus.

September začal normálne, tréningy, sústredenia, súťaže, nábor. Zúčastnili sme 
sa 2. kola Pohára federácie v Prievidzi a dvaja naši reprezentanti aj Svetového 
pohára karate a kobudo v Poľsku (Štetín), kde výborne reprezentovali Slovensko 
so ziskom jednej zlatej, štyroch strieborných a jednej bronzovej medaily vo svojich 
individuálnych a tímových kategóriách. Ďakujeme Emke Kasanovej a Samkovi 
Vranovi. Zdalo sa, že už bude všetko dobré, no nebolo to tak. Najprv sa objavili 
správy o pozitívnych aj v našom blízkom okolí, potom prišla druhá vlna a bolo po 
našej radosti.

Tak ako vyučovanie v školách aj naša činnosť sa presunula do online priestoru. 
Semináre, porady, školenia, súťaže a tiež tréningy, to všetko len cez obrazovku. 
Zrušili sa majstrovstvá Slovenska, ktoré sme mali organizovať v hale v Leviciach, 
majstrovstvá sveta a rovnako ostatné súťaže.

Na záver nám ostáva len dúfať, že v roku 2021 sa už ale naozaj vráti všetko do 
normálu. V tejto ťažkej dobe sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí 
nám akoukoľvek formou pomáhajú, rodičom za trpezlivosť pri online súťažiach a 
tréningoch a v neposlednom rade aj mestu Nová Baňa.

Prajeme vám hlavne pevné zdravie, ktoré je v dnešnej dobe tak často skloňované, 
veľa energie a všetkým nám už taký potrebný návrat do normálu.

Ján Šály,
predseda ŠK KARATE Nová Baňa

Začiatok adventu je pre včelára slávnostným obdobím
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                  KULTÚRA
Mikuláš prišiel medzi nás

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

Deti si kladú do okna vyčistené čižmičky, aby v 
nich ráno našli samé dobroty. Svätý Mikuláš je 
postava opradená viacerými legendami. Narodil 
sa bohatým rodičom v polovici 3. storočia v 
starogréckom prístavnom meste Patara. Okrem 
iného sa traduje jeho najznámejší skutok, keď 
zachránil tri dcéry otca, ktorý prišiel o všetky 
peniaze. Mikuláš sa im rozhodol pomôcť tým, 
že im v noci dal na okno mešec peňazí. Počas 
druhej noci sa im na okne opäť objavil mešec 
plný peňazí. Muž sa však chcel neznámemu 
dobrodincovi poďakovať, a tak si na neho tretiu 
noc počkal. Mikuláš ho ale poprosil, aby jeho 
skutok nikomu neprezradil. Hovorí sa, že často 
večer po zotmení prechádzal ulicami a keď 
videl chudobnú rodinu s deťmi, dal im do okna 
mince, jedlo alebo hračky. 

Mikuláš naše mesto neobišiel ani tento rok a 
doviedol aj svojich pomocníkov, anjela i čerta. 
V piatok doobeda priniesli sladké mikulášske 
prekvapenia pre deti z MŠ Nová Baňa, ZŠ 
Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety a Spojenej školy. 
Keďže sa s detičkami nemohli stretnúť osobne, 
poprosili pani učiteľky, aby ich detičkám rozdali. 
Podvečer sa s mikulášskym programom 
spoločne s nezbedným škriatkom prihovorili 
deťom prostredníctvom online vysielania. 
Veríme, že sme túto formu príchodu Mikuláša 
videli poslednýkrát, lebo nič nie je krajšie, ako 
keď sa detičky stretnú s Mikulášom, anjelom 
a čertom osobne a pošuškajú im vianočné 
želania, zaspievajú pesničku alebo prednesú 
básničku. 

Mgr. Iveta Lukáčová,
odd. kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, 

komunikácie a Informačného centra, Mestskej 
knižnice

Príjemné prekvapenie pre deti z Materskej 
školy Nábrežná a Elokovaných 

tried Štúrova a Kolibská cesta pripravili 
zamestnankyne oddelenia kultúry, športu, 
mládeže a vzdelávania, komunikácie a 
informačného centra, mestskej knižnice v 
piatok v dopoludňajších hodinách. V prvej 
chvíli neveríte, no potom uveríte, že pri dverách 
skutočne stojí čarovný Mikuláš, anjel aj čert 
so sladkými perníkmi. Ďakujeme mestu Nová 
Baňa a spomínaným trom čarovným bytostiam 
za príjemný zážitok a darčeky.

Za kolektív MŠ Katarína Štrbová

V našom meste sa každoročne stretávajú žiaci miestnych škôl a v radničnom parku vianočným vencom symbolizujúcim prichádzajúce Vianoce 
vždy vytvoria čarovnú atmosféru. V tomto roku svoju kreativitu prejavili žiaci zo Spojenej školy v Novej Bani so svojimi pedagógmi a našu 
fontánu odeli do vianočného šatu. Mesto Nová Baňa im vyjadruje obrovské ďakujem.

text a foto: Veronika Volfová

Poďakovanie Spojenej škole v Novej Bani 
„Zvončeky už zvonia a ihličie vonia“

foto: archív MsÚ

foto: archív MŠ
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       SPOMÍNAME/DÁVAME DO POZORNOSTI

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ 
SLUŽBY

v okrese ŽARNOVICA
v mesiacoch december a január

19. 12. 2020 Lekáreň BREZNICA 
T. Breznica 700, 96652 T. Breznica

9:00 - 14:00

20. 12. 2020 Lekáreň Horná,
A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa  

9:00 - 12:00

24.12.2020 Lekáreň Horná,
A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa

9:00 - 12:00

25. 12. 2020 Lekáreň VALERIANA,
Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica

9:00 - 12:00

26. 12. 2020  Lekáreň Horná,
A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa  

9:00 - 12:00 

27. 12. 2020 Lekáreň Horná,
A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   

9:00 - 12:00

1. 1. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
96681 Žarnovica 9:00 - 12:00

2. 1. 2021 Lekáreň VALERIANA,
Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica

7:30 - 9:30

3. 1. 2021 Lekáreň VALERIANA,
Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica

9:00 - 12:00

9. 1. 2021 Lekáreň VITAE,
Nám. slobody 9, 96801 Nová Baňa

7:30 - 11:00

10. 1. 2021 Lekáreň Horná,
A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa

9:00 - 12:00

16. 1. 2021 Lekáreň VITAE,
Nám. slobody 9, 96801 Nová Baňa

7:30 - 11:00

17. 1. 2021 Lekáreň ALTHEA,
Bystrická 54, 96681 Žarnovica

9:00 - 12:00

Zubná pohotovosť
MUDr. Králik Ján, Lieskovská cesta 2298/4, 

ZVOLEN, tel.: 045/5321288

  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 u stomatológov
MUDr. Králikovi zo Zvolena.

Ordinačné hodiny 

Len do Vianoc Babi
,,Babi, na Vianoce už budeš doma.”

Prípravy na Vianoce vrcholili, z kuchyne sa šírila vôňa kapustnice, 
v jedálni sa zdobil vianočný stromček. Personál i klienti, všetci v 
domove sa tešili na štedrú večeru. Jedine tetka Milka sa netešila. 

Sedela na chodbe so zbalenou taškou, celý deň čakala, že si ju prídu 
vziať jej drahí domov, tak, ako jej to sľúbili, keď ju sem priviezli. Pamätala 
si na tie slová, čo jej vnuk povedal. „Babi, neplač, budeš tu len do Vianoc, 
na Vianoce už budeš doma.“ Tak ho teda čakala, veď bol ten deň, boli 
Vianoce. Keď riaditeľka prechádzala chodbou a videla tetku Milku takto 
sedieť, zosmutnela. Božemôj, čo sú to za ľudia, ktorí dokážu takto ublížiť 
svojim starkým. Pamätala si dobre na ten deň, keď tetka Milka pred 
tromi mesiacmi prišla do domova, sama ju prijímala. Doviezol ju vnuk na 
parádnom aute, ale nevošiel ani dnu, tašky dal na chodbu a odišiel, vraj 
sa ponáhľa. Tetka Milka sama slabučko a so strachom zaklopala na dvere 
kancelárie. Keď vybavili formality, riaditeľka jej podala ruku a privítala ju 
slovami: „Vitajte u nás a cíťte sa tu ako doma. Nebojte sa, u nás vám 
bude dobre, zvyknete si.“ Ale tetka Milka hneď povedala: „Ja tu nebudem 
navždy, veď ja mám dom, teda vlastne už nemám... Viete, ja som ho dala 
vnukovi, aby sa nemusel s rodinou tlačiť v garsónke, lebo čakajú druhé 
dieťatko. Vnuk mi sľúbil, že dom opraví a jednu izbu aj mne v ňom zariadi 
a tam ma doopatrujú. A tak tu budem len do Vianoc, pokiaľ dom neopravia, 
a na Vianoce budem už doma so svojimi drahými.“ Vedúca zosmutnela. 
Pozná takéto prípady, ľudí, čo starkým takto nasľubovali a viac sa po 
nich nezastavili. A teraz vidí, že je tomu tak aj v tomto prípade. Vedúca 
pristúpila k tetke Milke a povedala: „Poďte, odprevadím vás do izby, tu 
vám bude zima.“ Tetka Milka vstala, nechala sa zaviesť do izby, sadla si 
na posteľ, hlavu vložila do dlaní a tíško zaplakala. Oni ma oklamali, ani na 
Vianoce nebudem doma...

Helena Bratková

Ak máte záujem
odoberať náš mesačník aj v r. 2021,

môžete si ho predplatiť poštovou poukážkou
na adrese: 

Mesto Nová Baňa, Informačné centrum,
Námestie slobody 1,

968 26 Nová Baňa
alebo osobne v Informačnom centre mesta Nová Baňa. 

Predplatné na r. 2021 je  14,50 EUR s poštovným.
Pokiaľ dôjde k zvýšeniu poštovného počas r. 2021,

bude toto zvýšenie doúčtované poštovou poukážkou.
Ďakujeme za vašu čitateľskú priazeň!

Redakcia NN
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DÁVAME DO POZORNOSTI

• 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
• fotodokumentáciu zaslanú na e-mailovú adresu
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 
e-mail: tsnb.dmullerova@gmail.com
telefónne číslo: 0915 350 413
alebo osobne u kontaktnej osoby: Drahomíra Müllerová 

Technické služby mesta Nová Baňa

PONUKA SLUŽIEB NA CINTORÍNE

Balík 
služieb

Jednohrob Dvojhrob Hrob ˃ 6 m2

jednorazový 10,00 € 15,00 € 20,00 €

výročia, 2 x 
ročne

20,00 € 30,00 € 40,00 €

12 x ročne 100,00 € 150,00 € 180,00 €

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

inzercia č. 2/12




