
Ročník XXX.              Marec 2021                 Číslo 3               Cena 0,50 EUR               www.novabana.sk  
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,,Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, 
ale sú aj iní, ktorí vďaka svojmu umeniu 

a múdrosti robia zo žltej farby slnko.“                                                                                                                                          
Pablo Picasso

Sú chvíle a okamihy, ktoré sa nám zapíšu do pamäte 
hlboko. Sú dni, keď ostaneme chvíľu stáť a zamyslíme 
sa nad tým, aký kus cesty sme my a naši blízki prešli

a aké radostné i bežné dni sme prežili. 
Takým dňom bol 28. február 2021, keď naša kolegyňa 
Helena Trajteľová odišla do zaslúženého dôchodku. 

Ďakujeme jej za obetavú prácu, za rady a radosť, 
ktorú rozosievala, za priateľstvo a lásku...

Prajeme jej veľa zdravia a životného elánu a aby bol 
každý jej deň krásny.

Kolektív Mestského úradu v Novej Bani. 

Aj tento rok spolu môžeme urobiť naše mesto lepším! 

Vážení občania mesta Nová Baňa.
Máte nápad, ako by sa naše 

mesto dalo vylepšiť v nasledovných 
oblastiach?

• doprava a komunikácie
• životné prostredie
• kultúra
• šport
• sociálna pomoc a sociálne služby
• história, tradície, folklór
• propagácia, komunikácia a marketing
Ak áno, máme pre vás aj tento rok možnosť 

zúčastniť sa na rozhodovaní o použití financií 
pre širokú verejnosť v našom meste.

Ak máte nápad, ktorý by 
bol podľa vás prínosom, viac 

informácií nájdete na:
https://www.novabana.sk/zivot-v-
meste/participativny-rozpocet.

Poponáhľajte sa, uzávierka podávania 
projektov je už 31. marca 2021.

Tešíme sa na vaše nápady. foto: archív MsÚ Nová Baňa
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Koľko prostriedkov z príjmov mesta máme k dispozícii na rozvoj

a skvalitnenie života v Novej Bani?

Rozpočet mesta, ktorý sa skladá z dvoch 
veľkých častí, sa schvaľuje rok čo rok. 
Jedna časť sú vlastné zdroje mesta 

a druhá časť transferové zdroje. Transferové 
zdroje prídu do rozpočtu mesta a zároveň 
z neho odchádzajú na presne určený účel 
(napríklad najväčší transfer prechádza cez 
mestský rozpočet na financovanie prenesených 
kompetencií ZŠ). Transferové zdroje sú 
určené aj na čiastočné financovanie matriky, 
stavebného úradu a niektorých iných oblastí.

Čo sa týka vlastných zdrojov, najväčšiu 
skupinu tvoria podielové dane. V podielových 
daniach sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré 
mesto dostáva napríklad na zabezpečenie 
chodu MŠ, ZUŠ, CVČ alebo sú určené pre 
seniorov. Okrem podielových daní tvoria príjmy 
mesta aj iné daňové, nedaňové a kapitálové 
príjmy.

Rozvoj nášho mesta a skvalitnenie života jeho 
obyvateľov je možné zabezpečiť z vlastných 
príjmov a, samozrejme, aj z externých zdrojov 
v rámci rôznych schém v stanovených 
programových obdobiach. V prehľade pod 
článkom sa nachádzajú jednotlivé rozvojové 
akcie a investície, ktoré sú kryté z rozpočtu 
mesta v rámci vlastných zdrojov. 

Na rozvoj mesta, kam zaraďujeme aj opravy 
a investície do majetku mesta, bude v roku 
2021 vyčlenených spolu 407 500 eur (žltý 
podklad v tabuľke). Do miestnych komunikácií 
bude v roku 2021 spolu investovaných 189 950 

eur (zelený podklad v tabuľke) a investície do 
techniky technických služieb budú v tomto roku 
predstavovať spolu 80 506 eur (modrý podklad 
v tabuľke). Spolu tak z rozpočtu mesta na 
rozvoj využijeme 677 956 eur. 

V mestskom rozpočte sú pravidelne vyčlenené 
prostriedky aj na dotácie na podporu 
športu, kultúry, Novobanského jarmoku a 
iných podujatí. V tejto oblasti je na rok 2021 
plánované spotrebovať 85 360 eur. 

Finančné prostriedky vyčlenené na oblasť 
vzdelávania predstavujú v rozpočte na rok 
2021 spolu 2 575 437 eur vrátane prostriedkov 
z vlastných a transferových zdrojov. 
Špecifikom Novej Bane je skutočnosť, že mesto 
vzhľadom na svoju rozlohu prevádzkuje tri 
objekty MŠ, ktoré z rozpočtu mesta vyžadujú 
celkovú dotáciu 189 508 eur nad rámec 
pridelených finančných prostriedkov. Ďalším 
špecifikom je aj CVČ, ktoré má viac ako 60-ročnú 
tradíciu a na jeho chod v roku 2021 uvoľní mesto 
z rozpočtu nad rámec pridelených finančných 
prostriedkov čiastku 89 852 eur. V roku 2021 
bude z rozpočtu mesta potrebné dotovať aj chod 
ZUŠ, a to sumou 35 874 eur. Základná škola 
bude v roku 2021 dotovaná sumou 11 127 eur 
nad rámec pridelených prostriedkov. Spolu tak 
bude z rozpočtu mesta potrebné na školstvo 
v roku 2021 vyčleniť sumu 326 361 eur nad 
rámec pridelených finančných prostriedkov 
z podielových daní. 

Ďalšie špecifikum nášho mesta bude stáť 

rozpočet v roku 2021 až 75 863 eur, z čoho je 
50 400 eur dotácia na verejnú autobusovú 
dopravu, 21 500 eur poplatok za zrážkové 
vody a 3 963 eur dotácia na chod čističky 
odpadových vôd na Tajchu. 

V oblasti sociálnych služieb, na ktoré je 
spolu v rozpočte vyčlenených 235 515 eur, je 
potrebné z mestského rozpočtu nad rámec 
pridelených prostriedkov z podielových daní 
doplatiť sumu 31 165 eur. 

Mesto má v súčasnosti nulové úverové 
zaťaženie a návratnú finančnú výpomoc 167 
000 eur začne splácať v roku 2024, a to v 
čiastke 41 750 eur ročne v priebehu štyroch 
rokov, teda splácať bude do roku 2028. 
Vyčlenené disponibilné zdroje na rok 2021 
sú v rozpočte zapojené v sume 778 801 eur.
(červené písmo v tabuľke)

Pri plánovaní investície väčšieho rozsahu, 
ktorá môže výrazne pomôcť rozvoju mesta 
napríklad v oblasti športu, kultúry či cestovného 
ruchu, je potrebné uvažovať o kombinácii 
úverových, externých a vlastných zdrojov 
mesta vo vyváženom pomere. 

V nasledujúcom období mesto predstaví 
návrhy na investície väčšieho rozsahu, 
o ktorých bude potrebné rozhodnúť s 
prihliadnutím na finančnú kondíciu mesta. 
Tá je dlhodobo stabilná s perspektívnou 
východiskovou pozíciou na budúci rozvoj, 
ktorý si naši obyvatelia istotne zaslúžia. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Oblasť suma

správa mesta, matrika, stavebný úrad 612 420

ZPOZ 2 070

investícia – územný plán 11 500

investícia – GISPLAN (geografický 
informačný systém), (plánované) 8 500

informačné centrum, propagácia a 
marketing 31 405

knižnica 49 680

OKI (oddelenie kultúry a športu) 112 940

šport, ostatné akcie 4 950

členstvo v organizáciách a združeniach 
(ZMOS a pod.) 10 400

dar GFŠ 3 500

DHZ 7 757

verejný poriadok a bezpečnosť 159 552

karanténna stanica 8 280

rozvoj mesta (opravy, investície) – fasáda, 
oplechovanie – objekt na Ul. osvety 18 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – strechy – 
Školská, KD Štále, Bernolákova 13 24 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
kanalizácia – Bernolákova 13 1 200

rozvoj mesta (opravy, investície) – vstup do 
budovy – podnikateľské centrum 6 500

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
ambulancia MUDr.Tužinská 12 500

rozvoj mesta (opravy, investície) – náter 
rozhľadne na Háji 7 500

rozvoj mesta (opravy, investície) – odvoz 
zhoreniska – chata Vojšín 1 800

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
rekonštrukcia – budova Zvonička, interiér 
(plánované)

21 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
prístavba, WC – budova Zvonička 
(plánované)

4 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
odkúpenie budovy KORD a pozemkov 
(plánované)

85 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – mosty 
pri ZŠ 20 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – chodník 
pri ZŠ 5 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
spevnená plocha – Nábrežná pri MŠ 25 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
spevnená plocha – Štúrova (horná) 24 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – chodník 
– Dodekova 27 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – oprava 
múru – cintorín (od Cintorínskej) 34 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
rekonštrukcia radničného parku 40 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
vybudovanie ferraty (plánované) 20 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – 
vybudovanie kanaliácie, spoluúčasť 25 000

rozvoj mesta (opravy, investície) – nákup 
kotlov do ŠJ ZŠ 6 000

technické služby – bežné prostriedky 
(zimná údržba, letná údržba, správa TS 
a iné)

520 780

komunikácie – oprava výtlkov 50 000

komunikácie – súvislé asfaltovanie 125 000

komunikácie – rigoly – havárie, 
vybudovanie 9 950

komunikácie – rigol – havária, vybudovanie 
(plánované) 5 000

investícia TS – osobný automobil TS 15 000

investícia TS – vysokozdvižná plošina TS 15 000

investícia TS – splátka lisu 8 698

investícia TS – veľkokapacitné kontajnery 13 440

investícia TS – rozhlas 3 200

Investícia TS – dopravné značky 3 360

investícia BRKO (biologicky rozložitený 
kuchynský odpad) 21 808

odpady – zber a odvoz zmesového 
komunálneho odpadu, doplatok mesta 15 509

odpady – zber a odvoz veľkoobjemového 
odpadu 40 357

verejné osvetlenie 76 614

verejné WC 23 172

verejná doprava 50 400

zrážkové vody – poplatok 21 500

čistička OV Tajch – doplatok na prevádzku 3 963

Tajch – TBD (technicko-bezpečnostný 
dohľad) 2 212

dotácie – šport 50 000

dotácie – kultúra 10 000

dotácia – cyklistické preteky V4 10 000

dotácia – Novobanský jarmok 11 360

dotácia – participatívny rozpočet 4 000

doplatok mesta nad rámec normatívu – ZŠ 11 127

doplatok mesta nad rámec normatívu – MŠ 189 508

doplatok mesta nad rámec normatívu – 
ZUŠ 35 874

doplatok mesta nad rámec normatívu – 
CVČ 89 852

doplatok mesta nad rámec pre sociálne 
služby 31 165

investícia – zdravotné služby – CIZS 
(centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti)

26 228
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povinnosti, ktorá bude 
v konečnom dôsledku 
pre naše mesto v rámci 
odpadového hospodár-
stva prínosom.

• Naďalej je tiež možné 
využiť pomoc pri registrácii seniorov na 
očkovanie proti covid-19. Zo seniorov 
už pritom viacerí absolvovali očkovanie 
prvou a niektorí aj druhou dávkou vakcíny. 
Zároveň sú kompletne zaočkované 
opatrovateľky v našom meste. Očkovanie 
úspešne absolvovali aj iní pracovníci, ktorí 
patria do zatiaľ otvorených fáz očkovania, 
či už zdravotnícki pracovníci, sociálni 
pracovnici, hasiči, policajti, pedagogickí 
pracovníci a iní. Situácia v nemocnici v Žiari 
nad Hronom, do ktorej spádu patrí aj mesto 
Nová Baňa a do ktorej sú pacienti privážaní 
v rámci systému záchrannej zdravotnej 
služby, je veľmi kritická. Všetky covidové 
lôžka v tejto nemocnici sú plne obsadené už 
dlhší čas, spotreba kyslíka sa zdvojnásobila, 
pričom už tiež naráža na svoj limit. Aj preto 
je veľmi dôležité dodržiavať protiepidemické 
nariadenia a správať sa zodpovedne; tak, 
aby sme nepotrebovali hospitalizáciu. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 

Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
• Dňa 15. 2. 2021 bola 
podaná žiadosť na 
ministerstvo zdravotníctva 
na projekt CIZS, ktorý 

sa plánuje realizovať v objekte bývalej 
nemocnice v časti budovy, ktorá sa 
nachádza v areáli nemocnice od vstupnej 
brány naľavo, v minulosti v nej boli jednotlivé 
ambulancie lekárov. Žiadosť podávala 
nezisková organizácia MEDICAL, n. o., 
ktorej zakladateľmi sú mesto Nová Baňa 
a spoločnosť MEDIFORM, s. r. o. V prípade 
schválenia žiadosti bude objekt potrebné 
zrekonštruovať v lehote 24 mesiacov. 

• V rámci rekonštrukcie bolo existujúce 
zábradlie za sochou Trojice vymenené 
za identický typ zábradlia, aký bol 
nainštalovaný aj v zadnej časti radničného 
parku. Kovové „diaľničné“ zábradlie, ktoré 
bolo za súsoším Trojice doteraz, bude použité 
v iných vhodnejších lokalitách, napríklad v 
časti Tajch, pričom toho času je umiestnené 
v areáli technických služieb. Pôvodné 
betónové zábradlie, ktoré bolo vyrobené v 
70. rokoch, bolo odstránené a zlikvidované 
ako drobný stavebný odpad. 

• Dňa 10. 3. 2021 bude na zasadnutí 
komisie kultúry a športu predložená 
architektonická štúdia na rekonštrukciu 

fontány a radničného parku v troch 
variantoch, z ktorých bude vybratý jeden a 
následne realizovaný. 
• Po schválení 1. zmeny rozpočtu na 
poslednom rokovaní MsZ 24. 2. 2021 
prebehlo verejné obstarávanie na dodávku 
vedierok a biologicky rozložiteľných vreciek 
na zber BRKO (biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu). Zároveň boli dodané 
240-litrové nádoby na BRKO, ktoré 
budú umiestnené do novovznikajúcich 
prestrešených kontajnerových stojísk. 
V súvislosti so zavedením zberu BRKO 
bolo tiež potrebné zakúpiť vodotesný 
kontajner, zariadenie na manipuláciu s 
hnedými nádobami a vysokotlakový čistič 
na umývanie nádob. Po dodaní všetkých 
komponentov bude možné zaviesť zber 
BRKO pre všetky bytové domy v meste, 
ktorý budú zabezpečovať technické 
služby, pričom BRKO bude odvážané do 
bioplynovej stanice v Budči. Zároveň budú 
v mesiaci marec distribuované kompostéry 
do rodinných domov, ktoré ich doposiaľ 
nedostali, aby tak všetci obyvatelia 
bývajúci v rodinných domoch mohli 
realizovať zhodnotenie BRKO vo forme 
kompostovania. Popri zavádzaní zberu BRKO 
bude v meste prebiehať cielená informačná 
kampaň, aby občania správne porozumeli tejto 

Podstatou Dňa učiteľov, ktorý si 
pripomenieme 28. marca,  je oslava 
všetkých pedagogických

a nepedagogických  pracovníkov, pre ktorých 
je ich práca poslaním a ktorí si za svoju 
trpezlivosť a obetu zaslúžia veľkú úctu
a poďakovanie. Už celý jeden rok vykonávajú 
toto svoje poslanie  vo výnimočnej situácii 
v dôsledku pretrvávajúcej celosvetovej 
pandémie koronavírusu, za čo im patrí veľký 
obdiv. 
Prajem vám, milí učitelia, veľa síl, dobré 

zdravie, nech máte vo svojej ušľachtilej 
profesii pri odovzdávaní vedomostí vždy 
mnoho energie, fantázie a zanietenosti. 
Zároveň vám prajem skorý návrat do tried
a, samozrejme, aj vašim žiakom.
Ďakujeme za to, čo pre nás robíte. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor

,,Ak sa človek má stať človekom, musí sa 
vzdelávať.“

Ján A. Komenský
Všetko najlepšie k 

Medzinárodnému dňu žien

Milé dámy, pri príležitosti 
krásneho sviatku, 

Medzinárodného dňa žien, 
ktorý si pripomíname 8. marca, 

mi dovoľte, aby som vám 
zaželal život plný zaslúženej 

úcty a pevné zdravie, pohodu, 
porozumenie a lásku nielen 

v tento výnimočný deň.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 
primátor
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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

o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených 
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 nebytových priestorov 
je stanovená v tabuľke a je uvedená bez služieb spojených s nájmom 
nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytových priestorov (energie 
– teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich 
nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov sa 
uskutoční formou elektronickej aukcie prostredníctvom aukčného 
systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  

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

• 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 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 14. 4. 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:
„1. 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 následne sa uskutoční 

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 
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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 16. februára 2021
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

primátor mesta
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Kancelária do nájmu 

Prevod bytov vo vlastníctve 
mesta Nová Baňa nájomcom, ktorí 

požiadali o prevod vlastníctva 
bytov po 31. 12. 2016

S nájomcami bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa, ktorí 
požiadali mesto Nová Baňa o prevod vlastníctva bytov do 31. 
12. 2016, bola obec podľa § 32e ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. 

povinná uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo 
dňa, keď požiadali o prevod vlastníctva bytu v dome, v ktorom požiadalo 
o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov. Prevod vlastníctva 
bytov bol zrealizovaný za zvýhodnenú cenu bytov vypočítanú podľa § 18, 
§ 18a ods. 1 a § 18b zákona č. 182/1993 Z. z.

Čo sa týka prevodu bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa 
nájomcom, ktorí požiadali o prevod vlastníctva bytov po 31. 12. 
2016, s poukazom na § 32e ods. 3 zákona o vlastníctve bytov, obec už nie 
je povinná uzavrieť s nájomcom bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu. 
Obec sa teda môže rozhodnúť, či tieto byty predá, alebo si ich ponechá 
vo svojom vlastníctve.

Ak sa obec rozhodne takéto byty predať, pri ich prevode bude postupovať 
podľa zákona o majetku obcí v spojení so zákonom o vlastníctve bytov.

Podľa § 16 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov môže vlastník domu 
previesť byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, len tomuto nájomcovi, 
ak nie je nájom bytu dohodnutý na určitý čas. Z citovaného ustanovenia 
je zrejmé, že obec môže previesť byt, v ktorom je dohodnutý nájom na 
dobu neurčitú, do vlastníctva len tomuto nájomcovi. V tomto prípade by 
sa realizovalo právo nájomcu na prednostný prevod bytu podľa zákona 
o vlastníctve bytov, preto by podľa nášho názoru mohla obec takýto 
byt previesť v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí priamo tomuto nájomcovi, teda bez povinnosti vytvoriť 
súťažné prostredie. Podľa § 32e ods. 5 zákona o vlastníctve bytov sa na 
výpočet ceny bytu, o prevod ktorého požiadal nájomca po 31. 12. 2016, 
vzťahuje § 17 ods. 1 tohto zákona, teda cena bytu sa dojednáva dohodou 
predávajúceho a kupujúceho. Kúpna cena takéhoto bytu už nebude 
regulovaná, ale bude vecou dohody obce a doterajších nájomcov.

V uvedenom prípade zákon o vlastníctve bytov neupravuje minimálnu 
ani maximálnu výšku kúpnej ceny bytu. Vo väzbe na § 7 zákona o majetku 
obcí cena bytu dojednaná dohodou predávajúceho a kupujúceho by mala 
byť minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa 
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, teda vo výške 
určenej znaleckým posudkom.

Mesto Nová Baňa je povinné v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nakladať s 
majetkom hospodárne, tzn. odpredať byty za trhovú cenu – minimálne 
za cenu zodpovedajúcu hodnote bytu, podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu a na pozemkoch, na ktorých je bytový dom 
postavený, stanovenú znaleckým posudkom.

Dáša Zigová,
referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa

045/6782822
zigova@novabana.sk

Podrobné informácie o Sčítaní obyvateľov, domov  

a bytov 2021 nájdete na webovej stránke:

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu 
alebo rodinného príslušníka, aby vám pomohli so 
sčítaním sa. V prípade otázok týkajúcich sa vyplnenia 
formulára využite našu infolinku 02/20 92 49 19.

sodb_2021

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2021

– obdobie elektronického sčítania obyvateľov

• bezpečnosť všetkých údajov je základnou 

podmienkou realizácie sčítania 

• Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na 

ochranu osobných údajov SR 

• každý zamestnanec Štatistického úradu SR, ako 

aj všetci zamestnanci dodávateľov informačných 

systémov, ktorí pracujú na projekte sčítania, sú 

poučení o ochrane osobných údajov 

• s administratívnymi zdrojmi údajov pracujú iba osoby, 

ktorým bolo udelené oprávnenie na prácu s takýmito 

údajmi za dodržiavania prísnych podmienok ochrany 

týchto údajov 

• povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri príprave, 

priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho 

výsledkov oboznámi s údajmi 

• osobitná pozornosť bude venovaná ochrane 

dôverných údajov pri štatistickom spracovaní

WWW.SCITANIE.SK

K OCHRANE VAŠICH 
OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PRISTUPUJEME ZODPOVEDNE
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 24. marca 2021

VZALO NA VEDOMIE:
- správu o stave plnenia 
uznesení Mestského 
zastupiteľstva mesta Nová 

Baňa ku dňu 24. 2. 2021,
- kontrolu hospodárnosti finančných 
prostriedkov pri nakladaní s finančnými 
prostriedkami do 2 000 eur v organizáciách 
MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana 
a Základná umelecká škola použitými z 
rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020,
- kontrolu dodržiavania aktuálne platných 
hygienických opatrení proti šíreniu pandémie 
koronavírusu v režime vstupu osôb do 
priestorov zamestnávateľa,
- súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2020,
- vzdanie sa Ing. Štefana Havrana funkcie 
konateľa obchodnej spoločnosti Mestské 
lesy spol. s r. o. Nová Baňa, Bernolákova 
36/11, 968 01 Nová Baňa, IČO 31588182, na 
základe výberového konania s nástupom od 
1. 3. 2021,

SCHVÁLILO:
- pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová 
Baňa,
- v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. 
použitie prostriedkov z rezervného fondu na 
bežné výdavky v celkovej výške 20 530 eur,

Projekt na podporu 
malých a stredných 

slovenských podnikov 
agentúry SARIO

Milí podnikatelia,
ak by ste sa chceli zapojiť do 

podnikania aj mimo územia Slovenska, 
ponúkame vám možnosť spolupráce s 
agentúrou SARIO v projekte na podporu malých 
a stredných podnikov.
Komu je projekt určený:

- malé a stredné výrobné podniky z 
akéhokoľvek segmentu ekonomiky
Čo získate:

- možnosť bezplatne sa prezentovať v 
národných stánkoch pod značkou GOOD 
IDEA SLOVAKIA a nadviazať tak kontakty 
s potenciálnymi zahraničnými partnermi a 
zákazníkmi na významných výstavách a 
veľtrhoch po celom svete

- vzdelávacie aktivity pre svoju firmu formou 
webinárov

 Ako sa môžem o zapojenie do projektu 
uchádzať?

- svoj záujem prejaviť a krátke predstavenie 
spoločnosti, prosím, poslať Ing. Veronike 
Búryovej (msu@novabana.sk)

 Ing. Veronika Búryová,
asistentka primátora

Milí výrobcovia poľnohospodárskych 
výrobkov,

radi by sme vám dali do pozornosti 
výzvu Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
na podporu propagácie poľnohospodárskych 
výrobkov v roku 2021.
 Oprávnení žiadatelia:

• právnické osoby (verejné alebo súkromné 
subjekty),

• organizácie  výrobcov alebo  združenia 
organizácií výrobcov,

• subjekty agropotravinárskeho sektora, 
ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie 
informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a 
ich propagácia.
Oprávnené činnosti:

• riadenie projektu,
• vzťahy s verejnosťou – činnosti v oblasti PR,
• podujatia pre médiá,
• webové sídlo – zriadenie, aktualizácia, 

údržba,
• sociálne médiá (zriadenie účtov, pravidelné 

príspevky),
• iné (mobilné aplikácie, platformy na 

elektronické  vzdelávanie, webové semináre 
atď.),

• reklama,

• komunikačné nástroje (publikácie, mediálne 
materiály, propagačný tovar, propagačné videá),

• podujatia – stánky na veľtrhoch,
• semináre,  workshopy, stretnutia  medzi  

podnikmi  (B2B), odborná  príprava  pre  
obchodníkov/kuchárov, aktivity na školách, 
reštauračné týždne, sponzorovanie podujatí, 
študijné cesty po Európe,

• propagácia na mieste predaja, degustačné 
dni a iné,

• propagácia v publikáciách maloobchodníkov, 
reklama na mieste predaja.

Ak vás výzva zaujala a potrebovali by ste 
pomôcť alebo poradiť, obráťte sa, prosím, 

na pracovníčku mestského úradu
Ing. Veroniku Búryovú,

e-mail: msu@novabana.sk.
 Ing. Veronika Búryová,

asistentka primátora

Podpora propagácie poľnohospodárskych 
výrobkov

foto:https://pixabay.com/sk/

- navýšenie finančných prostriedkov z 
rezervného fondu na opravu miestnych 
komunikácií Kamenárska a Čierny lúh v 
celkovej výške 30 000 eur,
- 1. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa s 
navýšením finančných prostriedkov na cestu 
Kamenárska a Čierny lúh,
- návrh regulovaného parkovania v Kohútove 
na asfaltovej ploche a spevnenej ploche, a 
to spoplatnenie vyznačených parkovacích 
miest od pondelka do nedele, pričom po 
odoslaní SMS v cene 3 eurá bude parkovanie 
uhradené do 24:00 hod. daného dňa,
- Akčný plán Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 
2021 – 2022,
- za člena Dozornej rady Mestských lesov 
spol. s r. o. Nová Baňa Ing. Štefana Havrana 
so vznikom funkcie 1. 3. 2021,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová 
Baňa č. 1/2021 o financovaní originálnych 
kompetencií mesta Nová Baňa na úseku 
školstva,
ODVOLALO:
- z funkcie zapisovateľky komisie dopravy Ing. 
Katarínu Naďovú a z funkcie zapisovateľky 
finančnej komisie Ing. Simonu Budinskú, 
PhD.,
ZVOLILO:
- do funkcie zapisovateľky komisie dopravy 

Ing. Slavomíru Bačovú a do funkcie 
zapisovateľky finančnej komisie Máriu 
Bakošovú,
ZRUŠILO:
- Uznesenie č. 117/2020 zo dňa 19. 11. 2020,
POŽIADALO:
- Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, 
primátora mesta Nová Baňa, aby mesto 
Nová Baňa uskutočnilo výberové konanie 
na obsadenie funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o. 
Nová Baňa tak, aby víťazný uchádzač 
bol navrhnutý na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Novej Bani najneskôr na 
jeho zasadnutí, ktoré je plánované v súlade 
s prijatým uznesením č. 138/2020 zo dňa 29. 
12. 2020 o schválených termínoch zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
MENOVALO:
- Pavla Debnára do funkcie konateľa 
obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. 
s. r. o. Nová Baňa s dňom vzniku funkcie 1. 3. 
2021, najdlhšie však do 30. 6. 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
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SAMOSPRÁVA
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., vás informuje o cenách 

za dodávku tepla v našej spoločnosti a v okolitých mestách

DODÁVATEĽ TEPLA ROK
Variabilná 
zložka
€/kWh

Fixná 
zložka
€/kW

Spolu

€/MWh

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o. 2019 0,0521 120,5007 74,8360

Cena fakturačná 2020 0,0431 107,8137 63,4420

Cena plánovaná 2021 0,0361 119,4783 58,6430

Žarnovická energetická, s. r. o., Žarnovica 2019 0,0415 253,0923 89,2530

2020 0,0415 253,0923 89,2530

2021 0,0415 268,3658 92,1350

Veolia  Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 2019 0,0530 252,3250 100,680

2020 0,0530 252,3250 100,608

2021 0,0536 248,5731 100,501

Tlmačská energetická, s. r. o. 2019 0,0402 267,7309 90,7150

2020 0,0410 278,5857 93,5630

2021 0,0410 298,5830 97,3360

STING-ITEC Slovakia, s. r. o., NITRA 2019 0,0519 186,4813 87,0850

MAGNA TEPLO, a. s. 2020 0,0478 186,4813 82,9850

2021 0,0478 186,4813 82,9850

Cenová regulácia v tepelnej energetike sa 
ustanovuje podľa zákona č. 250/2012 
Z. z. a vyhlášky č. 248/2016 Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví, ktorá stanovuje 
regulačné obdobie na roky 2017 až 2021. 
Regulovaný subjekt, ktorý podniká v energetike, 
je na regulačné obdobie povinný predložiť návrh 
ceny tepla. Počas regulačného obdobia sa 
môže návrh ceny meniť za určitých stanovených 
podmienok a po skončení každého roka je 
povinnosť do 31. marca nasledujúceho roka 
zúčtovať náklady na ekonomicky oprávnené 
podľa § 4 vyhlášky č. 248/2016.

Naša spoločnosť má Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví na regulačné obdobie 
schválenú cenu tepla vo výške 74,836 €/
MWh bez DPH, na rok 2020 sme po zúčtovaní 
oprávnených ekonomických nákladov znížili 
cenu tepla pre našich občanov na 63,442 €/MWh 
bez DPH, ktorá bude fakturovaná a vyúčtovaná 
vo vyúčtovaní za rok 2020, ktoré sme povinní 
predložiť nájomcom a vlastníkom bytov do 31. 
5. 2021. Cenu sa nám podarilo znížiť vďaka 
výhodnému nákupu energií v cenách nižších o 

17,96 %, ktoré sme obstarávali podľa smernice 
o verejnom obstarávaní. Pri tvorbe plánu na rok 
2021 sme stanovili plánovanú cenu za dodávku 
tepla vo výške 58,643 €/MWh bez DPH, ktorá 
bude tak isto po skončení roka 2021 zúčtovaná 
podľa planej legislatívy. Cena tepla na rok 2021 
je oproti roku 2020 nižšia o 8,18 % z dôvodu 
obstarania energií za nižšie ceny.

V priloženej tabuľke 
vám predkladáme prehľad 
cien tepla v okolitých 
mestách, pričom tieto 
údaje sme čerpali z Úradu 
pre reguláciu sieťových 
odvetví. Prehľad cien tepla 
je v tabuľke rozdelený po 
rokoch, za každý subjekt 
je uvedená variabilná 
zložka ceny tepla a fixná 
zložka ceny tepla a 
cena za MWh spolu na 
lepšie porovnanie cien 
v jednotlivých mestách. 
STING-ITEC Slovakia, 

s. r. o., Nitra a MAGNA TEPLO, a. s., sú 
spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tepla 
na sídlisku Nábrežná v Novej Bani a sú pre našu 
spoločnosť najväčším konkurentom v cene za 
dodávku tepla pre občanov Novej Bane.

Anna Tužinská,
konateľka spoločnosti

foto: https://pixabay.com/sk/
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Žiari nad Hronom

UPOZORŇUJE SENIOROV NA MOŽNÉ PODVODY V 
SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV 2021!

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari 
nad Hronom vyzýva občanov, 
najmä seniorov, na obozretnosť 

pri sčítaní obyvateľov 2021. V tejto 
súvislosti dôrazne vyzýva, aby si 
občania pri elektronickom sčítaní 
v rámci rodiny vzájomne pomohli 
a pomohli pri sčítaní sa aj svojim 
príbuzným alebo blízkym, ktorí si 
nevedia poradiť s elektronickým 
sčítaním, najmä rodičom a starým 
rodičom, príp. susedom z radov 
seniorov, ak ich o to sami požiadajú.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať 
sám s pomocou svojich blízkych, na splnenie 
povinnosti sčítania sa bude môcť využiť 
asistované sčítanie, čo znamená, že:

1) v každom meste budú zriadené kontaktné 
miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže 
stacionárny asistent, ak sa obyvateľ sám 
dostaví na takéto kontaktné miesto,

2) na území obce/mesta budú pôsobiť tiež 
mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť 
obyvateľa, ak ten o takúto službu sám 
telefonicky požiada (napr. z dôvodu imobility, 
choroby alebo iného dôvodu).

Asistenčné sčítanie bude pravdepodobne 
prebiehať v dobe od 1. apríla do 31. októbra 
2021 stacionárnymi asistentmi na zriadených 
kontaktných miestach obce/mesta, ale najmä 
mobilnými asistentmi, ktorí by iba na základe 
telefonickej žiadosti obyvateľa mali prísť 
vykonať sčítanie priamo do jeho obydlia. 

V tejto súvislosti Okresné riaditeľstvo PZ v 
Žiari nad Hronom:

1. upozorňuje seniorov, aby boli obozretní 
voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli 
telefonicky alebo osobne kontaktovať a 
ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo 
asistenčnom sčítaní,

2. odporúča seniorom: 
- aby v prípade, že potrebujú pomoc pri 

elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba 
svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, 
ktoré poznajú a ktorým dôverujú, 

- aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie 
osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré 
nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili 
a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú 
pomoc pri sčítaní,

3. vyzýva seniorov, aby ak sa nemôžu alebo 
nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich 
blízkych, sa pri asistenčnom sčítaní:

- osobne dostavili na zriadené kontaktné 
miesta obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny 
asistent alebo 

- telefonicky kontaktovali obec alebo call 
centrum a požiadali o pomoc pri sčítaní, pričom 
ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku 
(mobilných asistentov sčítania ustanovuje 
obec/mesto a budú sa povinne preukazovať 
preukazom). Pri tomto sčítaní je žiaduce, aby 
si dohodli presný čas príchodu, informovali 
sa o mene a priezvisku mobilného asistenta, 
aby zabránili podvodníkom kontaktovať ich 
osobu napr. využitím legendy o mobilnom 
asistentovi, resp. pod zámienkou poskytnutia 
inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne 
vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich 
doklady totožnosti,

- boli zvlášť opatrní pri podvodníkoch, ktorí by 
sa mohli vydávať za mobilných asistentov 

a predstierať tak pomoc obce/mesta pri 
asistenčnom sčítaní,

4. žiada seniorov, aby v prípadoch, keď 
vznikne podozrenie z podvodného konania 
neznámymi osobami, kontaktovali políciu na 
čísle 158.

Pri tejto príležitosti a vzhľadom na súčasnú 
situáciu a opatrenia v súvislosti s ochorením 
covid-19 Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad 
Hronom tiež dôrazne apeluje na verejnosť, 
najmä na seniorov, aby v žiadnom prípade 
neverili osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú 
v súvislosti s ochorením covid-19 a žiadali by od 
nich, aby zaplatili peniaze za očkovaciu vakcínu 
pre nich alebo príbuzných, zaplatili rôzne 
poplatky za testovanie na ochorenie covid-19 
alebo inak finančne kompenzovali opatrenia v 
súvislosti s týmto ochorením. V týchto prípadoch 
je potrebné komunikovať len s príslušnými 
orgánmi a subjektmi, v danej veci nereagovať 
bezprostredne (v strese), najprv si overiť 
uvádzané skutočnosti i za pomoci príbuzných 
alebo blízkych a ak v tejto súvislosti vznikne 
podozrenie z podvodného (protiprávneho) 
konania, ihneď kontaktovať policajný zbor 
na čísle 158.

OR PZ v Žiari nad Hronom

foto: https://wrrnetwork.com/wp-content/uploads/2019/07/1140-door-to-do-sales-scam.imgcache 
revadaac6d5b23bba5655b2ae66cf109295.jpg

Pomoc a usmernenie v informačnej kancelárii pre obete 
trestných činov

Od roku 2018 realizuje rezort vnútra 
prostredníctvom odboru prevencie 
kriminality kancelárie ministra vnútra 

SR Národný projekt „Zlepšenie prístupu 
obetí trestných činov k službám a vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete“. Banskobystrický 
kontaktný bod – Informačná kancelária pre 
obete trestných činov Banská Bystrica (ďalej 
len „IK BB“), začal svoju činnosť v novembri 

2018, odkedy poskytuje svoje služby na 
dennej báze (počas pracovných dní) viacerými 
spôsobmi – osobne, telefonicky, e-mailom 
aj prostredníctvom online poradne, a to 
(potenciálnym) obetiam a svedkom trestných 
činov a násilia. 

Klienti zväčša prichádzajú do IK BB po 
predchádzajúcej telefonickej či písomnej 
dohode, no v súčasnej dobe poznamenanej 

pandémiou vírusu covid-19 rozšírila IK BB 
poskytovanie svojich služieb telefonicky 
alebo prostredníctvom online poradenstva a 
konzultácií. IK BB tiež sprostredkúva bezplatné 
konzultácie s externými odborníkmi v oblasti 
sociálneho a psychologického poradenstva, 
právneho usmernenia a podpory. 

Vybudovaním siete informačných kancelárií 
pre obete trestných činov v každom krajskom 
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meste na Slovensku sa podarilo dosiahnuť dostupnosť a 
profesionalizáciu služieb pre ohrozené osoby. Využívaním 
ich potenciálu sa významne urýchlila a zjednodušila pomoc 
(potenciálnym) obetiam trestných činov ako lúpežné prepadnutie, 
fyzické napadnutie domáce násilie, nebezpečné vyhrážanie, 
podvody, krádeže, ublíženie na zdraví v dôsledku dopravných 
nehôd a iných. Najčastejšie v IK BB vyhľadávajú pomoc práve 
obete domáceho násilia. 

Osoba, ktorá zažíva násilie, sa často cíti bezmocná, menejcenná, 
má pocit, že nemá kontrolu nad svojím životom, nie je samostatne 
schopná rozhodovať sa a zvládnuť bežné životné situácie. Cieľom 
pracovníkov IK BB je identifikovať individuálne potreby obete, ďalej 
poskytnúť jej podporu, potrebné informácie a zapojiť ju do siete 
pomáhajúcich subjektov. 

V prípade, že potrebujete pomoc alebo hľadáte usmernenie, 
kontaktujte pracovníkov Informačnej kancelárie pre obete 
trestných činov Banská Bystrica na adrese Štefánikovo nábrežie 
7, 974 01 Banská Bystrica (1. poschodie, miestnosť č. A10), na 
telefónnom čísle +421961 605 790 alebo na e-mailovej adrese 
pomocobetiam@minv.sk, alebo prostredníctvom online poradne v 
pravom spodnom rohu webovej stránky https://prevenciakriminality.
sk. Bližšie informácie tiež nájdete na facebookovej stránke 
Prevencia kriminality.

text a foto: Mgr. Veronika Poláková, PhD.

Greenwashing 2 – sadenie stromov vďaka plastovým fľašiam

Minulý článok o greenwashingu som 
začal odkazom na veľmi známu kampaň 
jedného potravinového reťazca, ktorá 

sa zameriava na sadenie stromov.
Princíp kampane je zjednodušene v tom, že 

za každú predanú 1,5-litrovú fľašu konkrétnej 
minerálnej vody poputuje 1 cent na výsadbu 
lesa. Táto kampaň pritom cieli špecificky na 
tatranské lesy a za dobu fungovania sa údajne 
podarilo vysadiť už viac ako milión stromčekov.

V prvom rade uvádzam, že idea tejto kampane 
je skvelá. Sadenie stromčekov je jedným 
z významných mitigačných opatrení proti 
klimatickej zmene, čomu sa veľmi podrobne 
venuje aj samotný reťazec na svojich stránkach.

Čomu však naozaj nerozumiem, je to, prečo 
reťazec podmienil výsadbu stromov kúpou 
minerálky v plastovej fľaši.

Všetci veľmi dobre vieme, že kupovať 
balenú vodu je nezmysel. Jednak preto, že 
nám v kohútikoch tečie skvelá voda, a jednak 
preto, že tým vzniká zbytočne veľa plastového 
odpadu. A neuspeje ani argument o údajne 
dobrej recyklácii PET fliaš. Tento typ plastu 
sa síce teoreticky dobre recykluje, no realita 
je komplikovanejšia a stále platí, že najlepší 
odpad je žiaden odpad.

Pritom z vlastnej skúsenosti viem, že ak chce 

reťazec podmieniť výsadbu stromov kúpou 
nejakého svojho výrobku, má oveľa lepších 
kandidátov.

Druhý bod nie je kritikou samotného reťazca, 
ale skôr lesníkov a týka sa samotnej výsadby 
stromov. Na stránkach ku kampani je uvedené, 
že pri vysadených stromoch išlo primárne 
o smreky, smrekovce, jedle a buky, pričom 
výsadba prebieha v spolupráci s Lesmi SR.

Problematickou drevinou je najmä smrek, 
ktorý je u nás najrozšírenejšou drevinou a, 
bohužiaľ, na to naše lesy aj doplácajú. Smrek 
je pre lesníkov dobrou voľbou z ekonomického 
hľadiska, keďže rýchlo rastie, dobre sa pestuje 
v škôlkach a priestor sa ním dá pomerne rýchlo 
zalesniť. Zároveň je však citlivý na sucho a 
teplo, vyskytuje sa prirodzene viac na severe 
a vo vyšších nadmorských výškach a tiež je 
veľmi nestabilný v monokultúrach. A aj napriek 
tomu sa u nás stále sadil a sadí nevhodným 
spôsobom.

Aj preto nastala tá neslávna tatranská 
kalamita v roku 2004 a aj preto stále bojujeme 
s lykožrútom. Monokultúrne smrekové lesy sú 
slabé, podliehajú chorobám a potom sa nevedia 
brániť prirodzeným nepriateľom a vetru, ktorý 
by ich za iných okolností nezdecimoval, iba by 
preriedil slabšie jedince.

Na stránke spomínanej kampane je pritom 
uvedené, že odborníci odporúčajú vysádzať/
obnovovať zmiešané lesy, ktoré regulujú 
dodávky vody lepšie ako monokultúry, a 
to vďaka rôznym hĺbkam zakorenenia, sile 
a vzorom, ktorými si rôzne druhy stromov 
navzájom pomáhajú a lepšie absorbujú a 
infiltrujú vodu. Treba už len dúfať, že tieto 
zásady sa pri sadení stromov dodržiavajú aj v 
tomto prípade.

Aby som to zosumarizoval, zámer kampane 
je veľmi prospešný, no v takomto prevedení 
ide o čiastočný greenwashing. Aj preto by som 
odporúčal nasledovné zmeny:

1, nepodmieňovať výsadbu predajom 
konkrétneho produktu, ale skôr nejakou sumou 
(napríklad promile z obratu),

2, ak výsadbu podmieňovať kúpou 
konkrétneho produktu, tak iného, ktorý sám 
osebe nemá negatívny vplyv na životné 
prostredie,

3, dohliadať na výsadbu stromov, aby mala 
skutočný zmysel a prínos pre krajinu.

Michal Kutlík,
OZ Pestrec

Tento článok bol publikovaný na blogoch 
Denníka N.
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Čo nové u „ZEMAŇÁKOV“

Začiatok nového kalendár-
neho roka nebol celkom 
podľa našich predstáv. 

Všetci sme dúfali, že sa 11. 
januára stretneme v škole a 
budeme si rozprávať zážitky z 
prázdnin. Bohužiaľ, nestalo sa 
tak a vyučovanie sme začali 
dištančnou formou z domu. Takto 
sme strávili celý mesiac a 8. 
februára sme konečne mohli ísť do 
školy. Samozrejme, len 1. stupeň, 
2. stupeň pokračoval v dištančnom 
vzdelávaní, ktoré prebieha už 
od 26. októbra. Žiaci a učitelia 1. 
stupňa strávili v škole týždeň a 
nastúpili na jarné prázdniny. Po 
jarných prázdninách sme sa stretli 
opäť v škole, škoda, že opäť len na 
týždeň, pretože potom sme školu 
museli opäť zatvoriť. Táto situácia 
nám však nezabránila tvorivo a 
úspešne pracovať. Čo sa dalo 
urobiť online, to sme urobili online, 
čo bolo treba urobiť prezenčne, to 
sme urobili v škole.

V týchto neľahkých časoch 
boli deťom neustále k dispozícii 
školská psychologička a špeciálna 
pedagogička, na ktoré sa mohli 
deti obrátiť či už prostredníctvom 
mailu, EduPage, MS Teams alebo 
telefonicky.

Nástup do školy bol sprevádzaný 
veľkými očakávaniami, kto všetko 
sa vlastne do školy vráti. Milým 
zistením bolo, že s výnimkou pár 
žiakov sme sa  v zdraví stretli 
väčšina aj všetci učitelia. Veľká 
vďaka patrí rodičom, že považujú 
vzdelanie svojich detí za dôležité a 
poslali ich do školy, aj keď nemuseli, 
a, samozrejme, učiteľom, ktorí 
sa v plnej zostave chopili svojho 
krásneho poslania, pretože bez 
ich odvahy a húževnatosti by škola 
nemohla fungovať.

V online priestore prebiehalo 
aj okresné kolo Olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry, 
všetkým zúčastneným ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy.

Okresné kolo: Lenka Šutková, 
9.B – úspešná riešiteľka (2. miesto)

Školské kolo: 1. Lenka Šutková, 
9.B, 2. Oto Baranec, 8.A, 3. 
Simona Jarešová, 8.A

Ďalšia gratulácia patrí víťazom 
okresného kola Matematickej 
olympiády:

Okresné kolo Z5: 1. Martin 
Budinský, 5.B – úspešný riešiteľ (2. 
miesto), 2. Romana Lipianska, 5.A 
– úspešná riešiteľka (3. miesto), 3. 
Dávid Müller, 5.A – úspešný riešiteľ 
(3. miesto), 4. Martin Dojčán, 4.A – 
úspešný riešiteľ (5. miesto), 

Okresné kolo Z9: 1. Lenka 
Šutková, 9.B – úspešná riešiteľka 
(1. miesto)

Darilo sa nám aj v okresnom kole 
Biologickej olympiády v kategórii 
C, kde nás vzorne reprezentovali: 
1. Lenka Šutková, 9.B – 1. miesto, 
držíme palce v krajskom kole, 2. 
Adrián Budinský, 8.A – 4. miesto.

Milým prekvapením bolo aj 
poďakovanie od obyvateľov 
domova dôchodcov v Novej Bani 
za vianočné darčeky od detí 
formou fotografií, keďže sa s deťmi 
nemohli stretnúť osobne.

Ďalším prekvapením bol darček 
od pána ministra pre 4.B. Ešte 
pred Vianocami sme sa zapojili 
do výzvy na návrh pohľadnice pre 
ministra školstva pána Branislava 
Gröhlinga. Po návrate do školy nás 
čakalo milé prekvapenie vo forme 
odmeny za našu snahu. Potešili 
sme sa kriedam i pastelkám od 
pána ministra. 

Prvý prázdninový deň sa 
náš kolektív pedagogických a 
odborných zamestnancov zúčastnil 
ďalšej časti vzdelávacieho cyklu 
Školy inkluzionistov. Webinár 
viedla odborníčka Mgr. Zuzana 
Zimová. Dozvedeli sme sa nielen 
o príčinách traumy u detí, ale aj 
o tom, čo všetko sa skrýva za 
problémovým správaním žiakov. 
Dostali sme odporúčania a 
získavali zručnosti v súvislosti s 
tým, ako reagovať rešpektujúco 
a zároveň efektívne v situáciách, 
s ktorými sa v rámci našej 
praxe stretávame. Zároveň nás 
lektorka povzbudila k tomu, aby 
sme nezostali len pri hodnotení 
prejavov detí ale pokúšali sa im aj 
porozumieť.

Akým spôsobom pracovať s 
emóciami nám druhý prázdninový 
deň priblížil odborník Mgr. Vladimír 
Hambálek. Predstavil nám 
spôsoby a stratégie, ako zvládať 
vlastné, často nepríjemné emócie v 
náročných rozhovoroch. Predostrel 
nám spôsoby, ako komunikovať a 
viesť dialóg v situáciách, ktoré sú 
emočne vypäté. Uvedomili sme si, 
ako možno porozumieť vlastným 
emóciám. Povedali sme si aj o 
nástrojoch, ako ich regulovať, 
keď je to potrebné. Získali sme 
tiež inšpirácie, akými spôsobmi 
sa môžeme pripraviť na ťažký 
rozhovor. Zaoberali sme sa aj 
stratégiami, postupmi a nástrojmi, 
ako viesť ťažké rozhovory nielen v 
pracovnom prostredí.

Posledný deň pred jarnými 
prázdninami sme strávili v 

karnevalovom duchu. Deti aj 
niektoré pani učiteľky prišli v 
krásnych maskách a v radosti si 
užívali fašiangovú atmosféru. Hoci 
si deti museli vystačiť len v rámci 
svojej triedy, zábava sa im páčila a 
na prázdniny odchádzali spokojné.

Perinbaba spríjemnila deťom 
prvý školský týždeň v tomto roku 
snehovou nádielkou. Deti v ŠKD 
sa veľmi tešili, vytiahli boby, lopáre 
a užili si sánkovačku na školskom 
dvore. Slniečko sa usmievalo, 
sniežik sa ligotal, sánkovačka bola 
super a deti sa vyšantili do sýtosti. 

Teraz nám už zostáva len dúfať, 
že sa čoskoro všetci stretneme v 
škole, 1. aj 2. stupeň. 

PRETO CHCEME POPROSIŤ 
VŠETKÝCH ŽIAKOV, ABY S 
PRICHÁDZAJÚCIM JARNÝM 
POČASÍM NEPOĽAVOVALI V 
DODRŽIAVANÍ HYGIENICKO-

BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ 
A SPRÁVALI SA V SKUPINÁCH 

ZODPOVEDNE. ĎAKUJEME 
RODIČOM, KTORÍ VEDÚ SVOJE 

DETI K ZODPOVEDNOSTI.
text a foto: Mgr. Denisa Bátorová
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Čo nového v ZŠ sv. AlžbetyVeľmi nás potešila správa, 

ktorú sme dostali po 
ukončení hlasovania 

v projekte O2 Športová 
akadémia Mateja Tótha. Je to 
voľnočasová aktivita v podobe 

krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia 
pomocou školených trénerov poskytuje deťom 
všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a 
buduje pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú 
vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá 
sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti 
zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady. 
Každá škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa 
odborné vedenie jednej 20-člennej skupiny na 
celý školský rok zadarmo. Do projektu sa zapojilo 
323 škôl. Naša škola získala 2 337 hlasov, vďaka 
čomu sa stala víťazom vo svojej kategórii v rámci 
Banskobystrického kraja. Začiatok realizácie 
projektu sa zatiaľ posunul na september 2021.

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej 
situácii sa naši žiaci pripravujú na 
predmetové olympiády, ktoré prebiehajú 

v online prostredí. 
V okresnom kole Olympiády v anglickom 

jazyku obsadil v kategórii 1A Adam Zumerling 
3. miesto, Tomáš Jaďuď zvíťazil v kategórii 1B a 
postúpil do krajského kola.

V okresnom kole Dejepisnej olympiády boli 
výsledky našich žiakov nasledovné: 
kategória C: Katarína Petrášová – 1. miesto, 
Debora Valentovičová – 3. miesto, 
kategória D: Veronika Šusteková – 1. miesto, 
kategória E: Adam Zumerling – 3. miesto, Jakub 
Kopernický – 4. miesto, 
kategória F: Natália Paučeková – 3. miesto. 
Víťazi vo svojich kategóriách postúpili do 
krajského kola.

Dvaja účastníci Biologickej olympiády v 
kategórii C, Martina Štullerová a Tomáš Jaďuď, 
boli jej úspešnými riešiteľmi.

Geografická olympiáda mala tiež bohaté 
zastúpenie našich žiakov. V kategórii E obsadil 
Tomáš Jaďuď 2. miesto, Samuel Pauček 3. 
miesto, Martina Štullerová 4. miesto, v kategórii 
F zvíťazil Noel Vallo a Jakub Kopernický získal 
2. miesto. Všetci účastníci tejto olympiády boli 
úspešnými riešiteľmi a prví traja postúpili do 
krajského kola.

V okresnom kole Matematickej olympiády 
sa darilo Martine Štullerovej, ktorá v kategórii 
Z9 obsadila 2. miesto a zároveň bola úspešnou 
riešiteľkou.
 V krajskom kole Technickej olympiády nás 
reprezentovala v kategórii A súťažná dvojica 
Sebastián Čík a Samuel Debnár. Žiaci mali 
preukázať nielen vedomosti z techniky, ale 
hlavne svoju manuálnu zručnosť. Žiaľ, obe 
časti, teoretická aj praktická, prebehli len na 
teoretickej úrovni. Chlapci boli úspešnými 
riešiteľmi. V kategórii B obsadil Adam Zumerling 
4. miesto a tiež bol úspešným riešiteľom.

Z deviatakov sa tretina triedy zapojila do 
školského kola Chemickej olympiády. Všetci 
boli úspešnými riešiteľmi. Zvíťazila Martina 
Štullerová, na 2. mieste skončila Katarína 
Petrášová a na 3. mieste Lilien Holubová. 

Oznamujeme rodičom budúcich 
prvákov, že zápis žiakov

do 1. ročníka sa bude konať
v dňoch 7. 4. 2021 a 8. 4. 2021 v 

čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. 
v priestoroch Základnej školy sv. 

Alžbety, ak to pandemická situácia 
dovolí. Už teraz je možné prihlásiť 

dieťa elektronicky na stránke školy.
Pokračujeme ďalej v aktivitách projektu IT 

akadémia. Pre žiakov, ktorí prejavia záujem, 
sú pripravené popularizačné prednášky 
expertov z partnerských univerzít, napr. na tému 
programovania robotov či tvorby webových 
stránok. Učitelia sa zúčastňujú množstva 
webinárov, ktoré môžu pomôcť skvalitniť 
dištančné, ale i prezenčné vyučovanie. Zapojili 
sme sa aj do projektu Program digitálnej 
transformácie vzdelávania a Premena tradičnej 
školy na modernú. Proces transformácie je 
dlhodobý a mal by prebehnúť do roku 2024. 
Zahŕňa premeny tradičného usporiadania triedy 
a využívanie digitálnych nástrojov a technológií 
a nových moderných foriem vyučovania, hlavne 
aktivizujúcich s bádateľským prístupom žiakov. 
Do projektu sa zatiaľ zapojilo vyše 300 škôl zo 
Slovenska. 

Obraciame sa na vás 
s prosbou o podporu 

prostredníctvom darovania 
časti z vašich minuloročných 

daní. Vaše 2 % pre nás 
znamenajú prejavenie dôvery 
a podporu v rozvíjaní našich 

aktivít v prospech detí.
Naši žiaci majú pravidelné aktivity za účasti 

školskej psychologičky Mgr. Kataríny Budinskej, 
ktorá sa venuje prezenčne žiakom na 1. stupni a 
dištančne v rámci triednických hodín aj žiakom 
na 2. stupni.

Chceme sa poďakovať všetkým žiakom za 
úspešnú reprezentáciu nielen našej školy, 
ale aj nášho mesta a okresu. Majú to v týchto 
podmienkach oveľa ťažšie, keďže sa nemôžu 
stretávať, robiť reálne experimenty a mať 
priamy kontakt s vyučujúcimi, napriek tomu sa 
nedajú odradiť a pracujú. Ďakujeme i mnohým 
rodičom za podporu a príkladnú spoluprácu.

Všetkým čitateľom Novobanských novín 
želáme hlavne pevné zdravie.

 PaedDr. Monika Solčanová
foto: archív ZŠ sv. Alžbety

Gratulujeme,vyhrali
ste O2 Športovú akadémiu
Mateja Tótha
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Vaše 2 % nám pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces
v základnej umeleckej škole. Ďakujeme!

Vážení priatelia ZUŠ, chceme sa vám poďakovať za prejavenie dôvery a podporu
v rozvíjaní našich aktivít v prospech našich žiakov tým,

že ste nám poskytli vaše 2 % z dane.
Rodičovské združenie sa na vás obracia aj tento rok s prosbou o darovanie

2 % z dane. Finančné prostriedky sú využívané na financovanie nákladov spojených
s organizáciou súťaží a vystúpení detí našej ZUŠ.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje,
že v školskom roku 2021/2022 otvára:

 
 Študijné odbory: • škola podnikania – nový odbor prepojený s praxou
 Učebné odbory:  • kuchár
    • mechanik opravár, stroje a zariadenia
    • čašník, servírka
 Nadstavbové štúdium:  podnikanie v remeslách 

V prípade záujmu je možné dohodnúť
si individuálnu návštevu školy, stretnutie

s výchovným poradcom
na tel. č. 045 6855 585.

                                          
                                            Neváhajte a podajte pomocnú ruku deťom s telesným a mentálnym  
                                            postihnutím, nezostaňte k nim ľahostajní, pomôžte búrať bariéry,  
                                       ktoré im osud v živote postavil, 

 
                               prispejte 

 

                        2 % zo zaplatenej dane v prospech 
Občianskeho združenia  Slniečko 

                                   pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím. 
 

Váš príspevok pomôže: 
                ● zakúpiť špeciálne didaktické pomôcky nevyhnutné vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov s postihnutím 

   ● zabezpečiť kompenzačné a rehabilitačné prostriedky 
   ● dobudovať priestory na športové aktivity detí a žiakov v novej budove a areáli Spojenej školy 

          ● podporiť projekty zamerané na nenásilnú integráciu jedincov s postihnutím do našej spoločnosti 
              

Občianske združenie Slniečko pre pomoc ľuďom  s viacnásobným postihnutím, 
Rekreačná 393, Nová Baňa, 96801, IČO: 37892151, DIČ: 2021696578, VÚB a. s., 

č. ú.: SK8302000000000026438422 
e-mail: ozslniecko.novabana@gmail.sk, www.specialnaskola.sk 
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Ako zvládajú naši žiaci dištančné vzdelávanie?

Do anonymného 
prieskumu sa zapojilo 70 % 

novobanských gymnazistov 
a všetky zozbierané 

odpovede k siedmim prieskumným otázkam 
boli následne spracované kvantitatívnym i 

kvalitatívnym spôsobom. 
V prvej otázke sa žiaci vyjadrovali k svojmu 

prežívaniu za posledné obdobie a rozloženie ich 
odpovedí ilustruje nasledujúci graf:

Ako znázorňuje graf, 75 % žiakov zvláda toto 
náročné obdobie bez výraznejších ťažkostí, 
z čoho sa dá usudzovať, že používajú dobré 
stratégie zvládania záťaže. Z grafu ďalej 
vyplýva, že jedna štvrtina žiakov u seba 
pozoruje zhoršenie psychického stavu, pričom 
ide najmä o pocity vyčerpanosti (13 %), výrazný 
pokles energie (7 %) a prežívanie smútku (5 %), 
čo sa môže nepriaznivo podpisovať nielen pod 
výkon v škole, ktorý sa môže zhoršiť, no i pod 
zvládanie situácií v bežnom živote.

Druhá prieskumná otázka bola zameraná na 
situáciu v rodine a prípadné nežiaduce zmeny 
v nej spôsobené pandémiou. Odpovede žiakov 
ilustruje ďalší graf: 

U väčšiny žiakov, čo percentuálne predstavuje 
84 %, nedošlo v primárnej rodine k výraznejším 
zmenám. Zvyšných 16 % zaznamenáva 
nepriaznivé zmeny (zvýšenie napätia, stratu 
zamestnania, horšiu atmosféru, väčší výskyt 
konfliktov a pod.). 

Tretia prieskumná otázka skúmala domáce 
podmienky žiakov na dištančné vyučovanie, 
kde sme získali nasledovné údaje:

Najpočetnejšiu skupinu v tomto prípade tvorili 
žiaci, ktorí uviedli, že ich domáce podmienky 
na dištančné vyučovanie sú väčšinou dobré 
(59 %). Ideálne domáce podmienky má podľa 

odpovedí 32 % žiakov. Treťou, najmenej 
početnou skupinou – 9 %, sú žiaci, ktorí sú pri 
domácom vyučovaní pomerne často rušení 
z rôznych dôvodov (väčší počet súrodencov, 
zdieľanie spoločných priestorov s inými členmi 
rodiny, výpomoc s varením, starostlivosťou a 
pod.).

V ďalšej prieskumnej otázke mali žiaci 
priestor vyjadriť svoj názor na zmeny vo svojom 
školskom výkone počas dištančnej výučby, čo 
zachytáva posledný graf:

Takmer polovica žiakov (48 %) uviedla, že 
ich školský výkon sa v porovnaní s prezenčnou 
formou výučby nezmenil. Ďalšou početnou 
skupinou (36 %) sú žiaci, ktorí vo svojich 
odpovediach uviedli, že sa ich výkon počas 
dištančnej výučby zhoršil (oslabená schopnosť 
sústrediť sa, nižšia motivácia, povrchnejšie 
ovládanie učiva, neporozumenie učivu a 
pod.). Modrá farba na grafe ukazuje podiel 
žiakov (16 %), ktorí vnímajú vplyv dištančnej 
výučby v súvislosti so svojím školským 
výkonom priaznivo (zníženie prežívania stresu 
v porovnaní s prezenčným skúšaním, menej 
námahy na získanie lepšej známky, učenie v 
pohodlí domova s nižším sociálnym tlakom a 
pod.).

V ďalších dvoch prieskumných otázkach 
uvádzali žiaci konkrétne predmety, ktoré sa 
im počas dištančnej výučby darí učiť sa bez 
problémov a ktoré im, naopak, spôsobujú 
v tomto období výraznejšie ťažkosti. Žiaci 
k svojim odpovediam v dotazníku uviedli aj 
zdôvodnenia, ktoré boli zosumarizované a 
posunuté pedagógom. Vďaka spätnej väzbe 
od žiakov majú vyučujúci možnosť lepšie 
nahliadnuť na to, čo žiaci v ich práci a prístupe 
oceňujú a čo, naopak, považujú trochu za 
nevýhodu, čo im možno chýba či ktoré činitele 
negatívne vplývajú na ich školský výkon. 

V poslednej časti dotazníka žiaci uviedli vlastné 

nápady a návrhy na zlepšenie dištančnej výučby, 
ktoré boli následne predmetom diskusie na 
porade pedagógov. Žiaci mali prostredníctvom 
dotazníka možnosť  využiť kritické myslenie, 
preukázať schopnosť sebareflexie, otvorenosť 
a odvahu vyjadriť svoj názor. Za každý jeden 
vyjadrený názor patrí našim gymnazistom 
vďaka, lebo to svedčí o ich snahe spolupodieľať 
sa na zlepšení a skvalitnení toho, čo naša 
škola vytvára. Hoci je naozaj ťažké, možno až 
nemožné vyhovieť úplne všetkým, sme radi, 
že sa nám darí z väčšej časti robiť kvalitne a v 
prospech študentov, o čom svedčia aj niektoré z 
nasledovných odpovedí:
„Je vidieť, že učitelia sa snažia, ako len môžu, 
a takisto z dištančného vzdelávania sú mi dané 
také isté vedomosti ako aj z prezenčného.“
„Zvládam to v poriadku, myslím si, že sa naozaj 
každý snaží, aby neboli problémy a aby mal 
učivá zvládnuté.“
„Pedagógovia robia všetko, čo môžu, a robia to 
z veľkej časti dobre.” 
„Myslím si, že organizácia je dobrá.“
„So spôsobom vyučovania som spokojná.“
„Podľa môjho názoru pedagógovia robia všetko, 
čo je v ich silách, aby nás čo najkvalitnejšie 
pripravili. Vďaka tomu, že sme menšia škola, 
majú na každého žiaka i viac času, ak náhodou 
učivo žiak dostatočne nepochopil.“
„Považujem za veľmi dôležité, aby sme sa 
zaujímali nielen o to, aké majú žiaci známky, ale 
aj o to, v akej situácii sa naši žiaci momentálne 
nachádzajú, čo prežívajú, kam sa posúvajú 
nielen v rovine obsahu učiva, ale aj v zvládaní 
nastaveného dištančného vzdelávania. Dôležitý 
je každý hlas aj čo i len jeden kritický názor, je 
dôležité, aby sme sa oň zaujímali a aby sme 
hľadali cestu, ako danému žiakovi pomôcť a 
nastaviť ho správnym smerom. Zároveň je 
dôležité pouvažovať aj nad vlastnými postupmi 
práce a vzájomne sa učiť jeden od druhého, 
lebo pre nás všetkých je táto cesta stále veľkou 
neznámou,“ skonštatovala na margo dotazníka 
riaditeľka školy.
 Naši žiaci majú aj v čase dištančného 
vzdelávania možnosť využiť konzultácie i 
poradenstvo so školskou psychologičkou v 
akejkoľvek oblasti, ktorá je pre nich aktuálna.

Mgr. Adriana Gregorová,
školská psychologička

Vážení priatelia,
opäť sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2 % zo 
zaplatenej dane z príjmu, ktoré môžete poukázať do 31. 

marca v daňovom priznaní FO typ: A, FO typ: B, PO
alebo do 30. apríla prostredníctvom tlačív, ktoré nájdete  na 

webovej stránke GFŠ  www.gfsnbana.edupage.org.
Údaje o prijímateľovi:

IČO: 173196170658  Právna forma: občianske združenie 
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Fr. 

Švantnera so sídlom v Novej  Bani     
Sídlo: Bernolákova 37/9, Nová Baňa,  968 01 

2 % z vašich daní 2020 pre GFŠ sú dobrou voľbou. Ďakujeme!
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC/ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

Začiatok 2. polroka 
dištančnej výuky v 
tomto školskom roku 

priniesol niektorým našim 
súťaženiachtivým žiakom 
nové výzvy v podobe online 

olympiád. Po skúšobných okresných kolách 
bolo pre nás podstatné umiestnenie v kolách 
krajských a aj napriek novej forme súťaženia 
sa naši žiaci nedali zahanbiť, práve naopak, 
zaznamenali pekné úspechy. 

OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA
V olympiáde z nemeckého jazyka Samuel 

Struhár zo sexty korunoval svoju vôbec prvú 
účasť v tejto súťaži ukážkovým 3. miestom. Lucii 
Rybárovej (sexta) ušiel postup do výberovej 
ústnej časti len o jeden bod vo výsledkoch 
testu a celkovo sa umiestnila na delenom 6. – 

Súťažíme online a darí sa nám
7. mieste. Obaja súťažili v kategórii 2A. Žiakov 
pripravovala PaedDr. Renáta Juhásová.
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V olympiáde z anglického jazyka bodoval 
najmä Tobias Kopernický z III.A, keď sa vďaka 
vynikajúcej ústnej odpovedi vyšvihol na 4. 
miesto v kategórii 2B. Katka Ivanová zo sexty 
sa v ústnej časti v kategórii 2A udržala na 6. 
mieste so stratou len necelého bodu na vyššiu 
pozíciu. Škoda, mohla si zopakovať 5. miesto 
spred dvoch rokov v kategórii mladších. Žiakov 
pripravovali Mgr. Erika Kopernická a Mgr. 
Andrea Budinská.
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A 
LITERATÚRY 

Zabojovali sme aj v olympiáde zo slovenského 
jazyka, kde v krajskom kole Lucia Rybárová zo 
sexty obsadila v kategórii B 4. miesto a Ema 

Medveďová z III.A obsadila 5. miesto v kategórii 
A. Obidve sa tak stali úspešnými riešiteľkami.

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
Skvelý úspech sa opäť podaril Eme 

Medveďovej, keď sa po výbornom výkone v 
dištančnom krajskom kole Olympiády ľudských 
práv prebojovala medzi osem finalistov z 
Banskobystrického kraja a postupuje do 
celoslovenského kola!
Žiačky pripravovala Mgr. Alena Paštrnáková.

Aj vďaka týmto žiakom a ich vyučujúcim 
môžeme konštatovať, že naša škola pravidelne 
boduje a umiestňuje sa na popredných miestach 
v krajských kolách olympiád najmä v jazykoch a 
v humanitne orientovaných predmetoch. Našim 
žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za 
výbornú reprezentáciu školy!
Tretiačke Eme Medveďovej držíme palce v 
celoštátnom kole!

Mgr. A. Budinská a PaedDr. R. Juhásová

Vážení rodičia, milí deviataci, zverejnili sme kritériá prijímacích 
skúšok,

 viac na https://gfsnbana.edupage.org/text3/. 
Kontaktujte nás, volajte, píšte, radi poskytneme odpovede na vaše 

otázky: renatajuhasova@yahoo.com; 0905942616.
STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS

Vážení priatelia 
zborového spevu,
obraciame sa na 
vás s prosbou

o darovanie 2 % zo 
zaplatenej dane z 

príjmu, ktoré môžete 
poukázať

v daňovom priznaní.

Za priazeň vám 
vopred ďakujeme.

Spevácky zbor 
Cantus Monte 

Regis, o. z.

Údaje o 
prijímateľovi:
IČO: 51237130 
Právna forma: 

občianske združenie
Obchodné meno: 
CANTUS MONTE 

REGIS
Sídlo: Dodekova 

198/28, Nová Baňa, 
96801
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 ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Jozef Neuschl-Faragó

Čestný občan Novej Bane

Dňa 21. 3. 1821 sa v rodine 
baníka Jozefa Neuschla a 
Márie, rod. Makrats narodil 

syn. Dostal meno po otcovi a v 
dospelosti prijal maďarské prímenie 
Faragó, čo znamená rezbár, resp. 
struhár. Tento rok si pripomíname 
200 rokov od jeho narodenia.

Detstvo strávil v Banskej Hodruši, 
pričom bolo poznačené skorou 
smrťou otca. Nepriaznivá finančná 
situácia v rodine mala za následok 
to, že Jozefovi sa nedostalo ani 
základného školského vzdelania. 
Táto skutočnosť ale nebránila 
rozvíjaniu jeho umeleckého ducha 
a rezbárskeho nadania, ktoré sa 
uňho prejavilo. V roku 1835 viedli 
Jozefove kroky prvýkrát do Novej 

Bane, a to do dielne maliara Alojza 
Vavra. V učení tu strávil päť rokov, 
počas ktorých získal základné 
umelecké znalosti. Potom odišiel 
do Budapešti, kde len veľmi 
krátko pôsobil v ateliéri Štefana 
Ferenczyho. Následne začal 
pracovať pre talianskeho majstra 
Marca Cassagrandu. Pomáhal mu 
pri výzdobe kostola v Ostrihome. 
Počas tohto pobytu si Jozef 
vycibril talent a nadobudol ďalšie 
skúsenosti, ktoré neskôr využil pri 
vytváraní vlastných umeleckých 
diel.

V roku 1844 sa vrátil do Novej 
Bane a dal mestu ponuku, ktorá 
sa neodmieta. Bola to ponuka na 
bezplatné zhotovenie vlastného 
návrhu trojičného stĺpa. Mesto 
tento návrh prijalo a počas prác na 
stĺpe hradilo nevyhnutné náklady, 
teda na materiál a stravu pre 
pracovníkov. Celkovo sa podieľalo 

sumou 5 000 zlatých. 
Po dvoch rokoch bolo 
súsošie dokončené 
a mesto sa autorovi 
odvďačilo tým, že 
mu udelilo čestné 
občianstvo. Dňa 8. 9. 
1847 súsošie vysvätil 
b a n s k o b y s t r i c k ý 
biskup Jozef 
Rudňanský. 

Pôvodné dielo Sv. 
Trojice bolo v roku 
1927 renovované a 
doplnené o reliéfny 
figurálny vlys 
nachádzajúci sa 
nad výklenkami so 
sochami svätých. 
Autorom práce bol 
maliar a sochár 
Ľudovít Mack. K 
ďalším zásahom 
došlo v 70. rokoch 
20. storočia, keď bolo 
originálne súsošie Sv. 

Trojice nahradené kópiou. 
Originál bol premiestnený 
pod prístrešok na nádvorie 
mestského úradu s 
cieľom ochrániť ho pred 
poveternostnými vplyvmi. 
Dňa 15. 5. 1963 bolo dielo 
vyhlásené za kultúrnu 
pamiatku. V rokoch 2013 
až 2016 sa súsošie 
kompletne zreštaurovalo. 
Na prácach sa podieľal 
kolektív v zložení Mgr. art. 
Igor Hovorič, akad. sochár 
Dušan Hagara, Mgr. art. 
Róbert Íleš, Mgr. art. Štefan 
Kollár a Mgr. art. Ladislav 
Chamuti.

Trojičný stĺp však nie je 
jediným dielom od Jozefa 
Neuschla, ktoré je možné 
v Novej Bani vidieť. Ďalšou 
kultúrnou pamiatkou od 
tohto autora je náhrobník Dobrého 
pastiera. Ústredným motívom je 
pastier s ovečkami a prírodná 
scenéria navôkol. Bol zhotovený 
pre novobanského duchovného 
A. Petyka. Náhrobník sa pôvodne 
nachádzal na cintoríne, no z 
rozhodnutia pamiatkového úradu 
bol premiestnený do zbierok múzea 
a je súčasťou stálej expozície. 
V roku 2007 bol komplexne 
zreštaurovaný.

Jozefove cesty potom viedli do 
Viedne, kde si ďalej rozširoval 
znalosti a vedomosti. V rokoch 
1848 – 49 žil v ústraní. Krátku 
etapu svojho života prežil aj 
v Banskej Štiavnici, ale jeho 
poslednou zastávkou bola Levoča, 
kde sa usadil natrvalo. Stalo sa tak 
v roku 1853. Prvé roky v Levoči 
venoval portrétnej kresbe mestskej 
honorácie. Tá mu priniesla úspech a 
dostal sa na čelo dobovej portrétnej 
kresby na Slovensku. Vždy ho to 
však viac ťahalo k sochárskemu 
umeniu a nakoniec sa v 60. 

rokoch podieľal na reštaurovaní 
levočského Chrámu sv. Jakuba. 
Prispel tým, že opravil tabernákulum 
a vyhotovil plastiky dvoch svätcov. 
Taktiež bol poverený realizáciou 
prvého pamätníka revolúcie 1848 
na Slovensku. Svoj talent pretavil 
aj do tvorby náhrobníkov. Vytvoril 
ich niekoľko, no nie všetky sa 
zachovali. Zopár zachovaných diel 
od Jozefa Neuschla by sme našli 
v múzeu v Levoči. V roku 1884 sa 
jeho diela dostali na výstavu Spolku 
výtvarného umenia v Budapešti. 
Aj napriek rôznym zákazkám mal 
finančné problémy a v starobe sa 
stal závislým od mestskej podpory. 
Umelec zomrel v ústraní a chudobe 
dňa 27. 3. 1895 v Levoči vo veku 
74 rokov.

Jeho umelecká tvorba nebola v 
minulosti dostatočne docenená, 
preto by sme sa mali snažiť aspoň v 
súčasnosti vyzdvihnúť ju na miesto, 
ktoré si zaslúži.
text a foto: Mgr. Alžbeta Kráľová,

Pohronské múzeum Nová Baňa

Jedna práca končí, druhá začína

Vyzerá to tak, že po 
februárovej zime je tu opäť 
jar. Po relatívne chladných 

dňoch v druhej polovici februára 
sa nám teda vyčasilo a nastúpilo 
jarné počasie. Pre každého včelára 
je týchto pár dní plných očakávaní, 
lebo práve teraz sa zisťuje, či 
včelstvá prežili zimu. So zvyšujúcimi 
sa teplotami začali včelstvá vylietať 
na tzv. očisťovacie prelety, aby si 
vyprázdnili plné výkalové vačky po 

zime. Pre samotného včelára je 
toto v určitom zmysle tiež zlomové 
obdobie, lebo pomaly začínajú 
pribúdať práce na včelnici a okolo 
nej. Je dobré, ak si včelár pred týmto 
obdobím stihol pripraviť dostatočný 
počet rámikov a náhradných úľov 
na sezónu, a to preto, aby sa 
potom pri práci so včelami nemusel 
zbytočne zaťažovať a rozmýšľať, 
čo a ako treba ešte pripraviť. 
Posledné roky zvyknú po skorom 

oteplení prekvapiť aj nočné mrazy, 
ktoré včelám neprospievajú, a 
je na každom včelárovi, ako sa s 
takouto situáciou vysporiada. 

Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí. 
V istom zmysle slova to platí aj pre 
včelárov Každý rok je iný. Včelár sa 
pri včelách vždy niečo nové naučí 
a neustále získava nové poznatky 
a skúsenosti. Taktiež sa pravidelne 
stretáva s otázkami, ako a či na jar 
podnetiť včelstvá a aké zásahy do 

včelstiev robiť, aby dosiahli počas 
roka dobrú kondíciu na prácu 
potrebnú prácu roka. Odpovede 
na tieto otázky záležia na mnohých 
faktoroch, napríklad aké silné je 
konkrétne včelstvo, koľko rámikov 
bolo obsadených včelami cez zimu, 
rovnako aj od polohy včelnice či 
typov úľov. No v neposlednom rade 
je celé včelstvo závislé od matky, 
teda včelej kráľovnej, ktorá má na 
rozvoj a výkonnosť včelstva počas 
roka významný vplyv. 

Dávid Štuller
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Zaniknuté hrady Rudno a Breznica

Popri rieke Hron prechádzala 
v stredoveku obchodná 
cesta smerujúca k banským 

mestám. Bola kontrolovaná 
viacerými hradmi, kaštieľmi a 
strážnymi vežami, ktoré zohrali 
dôležitú funkciu aj v časoch 
osmanského ohrozenia. Pred pár 
rokmi sa z iniciatívy R. Mazúra 
zo Združenia na záchranu hradu 
Revište začala tvoriť turistická trasa 
so 16 objektmi, ktorá chce priblížiť 
ich históriu. Do Pohronskej hradnej 
cesty sú zaradené aj zaniknuté 
hrady, po ktorých zostali len zvyšky 
múrov, reliéfy obranných valov či 
veží. Spomeňme napríklad hrad 
Breznica ležiaci pri obci Tekovská 
Breznica či neďaleký hrad Rudno 
pri Rudne nad Hronom. Dnes ide 
o miesta, kam sa môžete vydať 
na príjemnú, nie príliš dlhú túru 
s pridanou hodnotou v podobe 
aktívneho hľadania pozostatkov 
histórie. Cesty vedúce lesmi sú 
zväčša značené a lemované 
starými stromami obrastenými 
machom či skalami a naskytajú sa 
z nich krásne výhľady.
Čo sa deje na Pohronskej hradnej 
ceste? 

Pohronská hradná cesta je 
projektom viacerých subjektov: 
obcí, organizácií cestovného ruchu, 
občianskych združení a Rozvojovej 
agentúry BBSK, n .o. Pod záštitou 
zážitkovej krajskej cestovnej 
kancelárie Za horami, za dolami 
v roku 2020 odštartoval produkt 
„Zaži hrady INAK!”. Jeho podstatou 

je organizovanie komentovaných 
prehliadok s odborným výkladom, 
v niektorých prípadoch aj na nie 
bežne prístupných lokalitách. V 
roku 2021 by sme radi zorganizovali 
niekoľko prehliadok aj na hrade 
Rudno a Breznica. Zatiaľ sa však 
na ne môžete vydať sami. 

Hrad Rudno bol postavený na 
kopci Kaštieľ alebo Ivankovo 
(416 m n. m.). Hrad sa takmer 
vôbec nespomína v písomných 
prameňoch a informácie, ktoré 
o ňom máme, vyplývajú z 
archeologického výskumu A. 
Ruttkaya. Takmer isto išlo o strážny 
hrad, ktorý kontroloval dávnu cestu 
z Pohronia do Pukanca a Krupiny. 
Archeologický materiál z hradu 
nevybočuje z 13. storočia. Výstavbu 
hradu pravdepodobne iniciovali 
vtedajší majitelia Rudna, šľachtici 
z Kalnej, ktorí sa spomínajú v prvej 
písomnej zmienke o Rudne z roku 
1283. Vzhľadom na to, že hrad 
sa tu nespomína, predpokladá sa 
v tom čase len jeho veľmi krátka 
existencia. 

Hrad mal tvar elipsy a dominovala 
mu strážna veža a obdĺžnikový 
palác, ktoré boli spojené uzavretým 
nádvorím obohnaným pevnostným 
múrom. V areáli hradu sa nachádzali 
aj dve cisterny na zachytávanie 
dažďovej vody. V súčasnosti na 
vrchole kopca nájdete reliéfne 
zvyšky hradu – zvyšky obrannej 
veže a paláca a aj pomerne dobre 
zachovaný zemný val s priekopou 
okolo hradu. V teréne je tiež stále 
dobre rozpoznateľná prístupová 
cesta zo severu. Na svahoch kopca 
nájdete aj veľa kameňov, ktoré 
pochádzajú z hradu. 

Ak by ste sa na miesto 
zaniknutého hradu chceli vybrať, 
odporúčame vám nasledovný 
postup. Túru začnite na parkovisku 
pri obecnom úrade. Čaká vás 
približne polhodinová prechádzka 
po dedine popri potoku po 
červenej značke. Pri smerovníku 
Pod hrádkom sa vydajte doľava 
pomedzi domy, potom po lúke až 
vstúpite do lesa. Pokračujte ďalej 
po červenej značke až po miesto, 
kde sa červená značka odkláňa 
od kopca a smeruje doprava. Od 
tohto miesta vy pokračujte ďalej po 
neznačenej ceste okolo kopca. 

Pre nenáročných turistov je tu 
možnosť túry k zaniknutému hradu 
Breznica a hrádku Sokolia skala. K 
obom vás privedie zelená značka 
trasy, ktorá začína na železničnej 
stanici v Tekovskej Breznici 
(ak idete autom, zaparkujte na 
parkovisku pri cintoríne). 

Cestou na vrchol kopca Hrádok 
nájdete zvyšky múrov a reliéf 
zaniknutého hradu, ktoré sú ukryté 
pod stromami, trávou, machom. 
Nechýbajú ani výhľady na dolinu 
Hrona či kláštor v Hronskom 
Beňadiku a na vrchole sa nachádza 
lavička s krížom, po ktorú vám to 
bude trvať maximálne hodinu.

Asi o 200 metrov ďalej od hradu 
sa po značke dostanete k druhému 
objektu, k hrádku Sokolia skala. 
Dnes je to už len výrazný skalný 
útvar, na ktorom sa nachádzajú 
pozostatky pôdorysu hrádku, ale v 
minulosti tu zrejme stála drevená 
zrubová stavba malých rozmerov. 

Ak by sa vám trasa zdala krátka, 
môžete pokračovať ďalej na vrch 
Priesil, po modrej k bodu Pod 
Rakovcom, potom opäť po zelenej 
na Žuhráčku až do Devičian alebo 
späť do Breznice.

Tretím objektom v Tekovskej 
Breznici je strážna veža Luchtov. 
Nevedie k nej však žiadna oficiálna 
turistická značka, a preto výlet tam 
odporúčame dobrodružnejším a 
skúseným turistom. Cesta k nej 
vedie popri rybníku a družstve na 
konci obce, no sem sa treba vybrať 
len mimo loveckej sezóny, približne 
od februára do polovice mája. 

Informácie o objektoch 
Pohronskej hradnej cesty 

nájdete aj na:
www.pohronskehrady.sk.

Tím Regiónu GRON
foto: archív RG
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K okrúhlemu životnému 
jubileu blahoželáme 

dlhoročnej pani riaditeľke 
CVČ 

Valike 
Čunderlíkovej.

Prajeme všetko najlepšie, 
veľa zdravia, šťastia, lásky 

a spokojnosti. 

Redakcia Novobanských 
novín.

Našej milej mamke Valike Čunderlíkovej

Mamka naša milá, dnes veľký sviatok máš, nadišla tá chvíľa, keď 80-ky sa dožívaš.
Spomínaš na mladosť, na roky prežité, v mysli sa objavia spomienky ukryté.
Spomenieš si na čas, keď mladá si bola, s chuťou púšťala sa do každého boja.

Života si sa nikdy nebála, každú výzvu si hrdo prijala.
Dlhé roky si s deťmi robila, do detského sveta opäť si vstúpila.
Piatky, ba i sviatky si v práci trávila, Zlatého slávika, MDD, karneval a iné pre deti tvorila.
Spomínaš na Vojšín? Lyžovačka veľká! A tá cesta domov Sedlom bola trpiteľská!
Na všetky výlety si nás brávala, ako vzácnu batožinu si nás strážila.
Dôchodku si si ešte neužila, už o ďalšiu robotu si sa postarala.
O všetkých si sa vždy s láskou starala a opateru im dávala.
A keď konečne mala byť pohoda, pribudla ďalšia nechcená robota.

Sťahovanie veľké čakalo nás, zvyk na nové bývanie nebol ľahký špás.
Aj  keď nový bytík máme, vždy sa domov radi vraciame.
Ďakujeme, mami, a ži ešte dlho s nami.

      BLAHOŽELÁME!

Dcéra Alenka s manželom, syn Štefan s priateľkou a vnúčatá.

Sú pomocou a duchovnou podporou 
Pomáhajú na covid oddelení, ale zdravotníci nie sú

Jedným z dobrovoľníkov je aj 
mladý kapucín, len 26-ročný 
Matej Zbranek: „My sme si 

jednoducho s bratmi povedali, 
že chceme a ideme pomôcť. 
Povedal by som, že neviem, 
či pomáham ľuďom ja, alebo v 
istom zmysle oni pomáhajú mne. 
Nedá sa jednoznačne povedať, 
že nápomocný som len ja. Aspoň 
ja to takto vnímam. Okrem toho 
sme ako bratia nastúpili do už 
idúceho vlaku, čiže medzi zohratý 
zdravotný personál, ktorý svoju 
prácu vykonáva obdivuhodne, čo 
nás veľmi povzbudzuje.“ 

Pomocnú ruku podali nemocnici 
traja kapucíni. Dvaja kňazi – Anton 
Majerčák a Vladimír Polák, a už 
spomínaný študent Matej. V dennej 
zmene je vždy jeden z nich. „Keď 
vidím pacientov na tomto oddelení, 
tak vidím realitu. Každý človek 
potrebuje blízkosť druhého a 
hlavne nebyť sám. Myslím si, že by 
si asi každý chorý želal, aby bol pri 
ňom niekto z blízkych a pomáhal 
mu nielen vo veciach starostlivosti 
o seba, ale aj veľmi jednoducho 
– svojou prítomnosťou, ktorá je 
podľa mňa pre chorého nad zlato,“ 
povedal k svojmu pôsobeniu 
na covid oddelení Matej. Práca 
vo zvolenskej nemocnici na 
mimoriadne náročnom covidovom 
oddelení však nie je len o 
duchovnej podpore. Kapucíni 
pomáhajú všade tam, kde je to 

potrebné. Roboty je tu vždy dosť a 
každá ruka je tu dobrá. Prirodzená 
je teda otázka: Ako to zvládate? 
„Je to služba. S bratmi sa počas 
večerov stretávame a spoločne 
zdieľame prežitý deň v službe. 
Vnímame našu vlastnú krehkosť 
a mnohokrát zotrvávame spoločne 
v bázni nad prežitým časom v 
nemocnici, ktorý nie je pre nás 
vždy ľahký. Napriek tomu vnímame 
túto službu veľmi pozitívne.“ 

Pozitívne však vníma prítomnosť 
kapucínov na oddelení aj vrchná 
sestra jedného z covidových 
oddelení Mgr. Katarína Liptáková. 

„Na covid oddelení nám pribudla 
nečakaná pomoc. Väčšina z nás si 
pri slove kňaz predstaví len niekoho 
spirituálneho, no v tomto prípade 
to tak nie je. Naši traja pomocníci 
sa plnohodnotne zaradili do 
ošetrovateľského procesu. Odložili 
rúcho a obliekli si tak ako každý 
pracovník na našom oddelení 
jednorazové oblečenie, založili si 
ochranné pomôcky a vydali sa za 
pacientmi. Pacientom pomáhajú 
pri každodenných činnostiach, 
ako je toaleta, umývanie zubov, 
holenie, polohovanie, jedenie. Na 
prvý pohľad pracujú ako každý 
pracovník. Práce a činností na 
covid oddelení je naozaj veľa a páni 
kňazi spolu so študentom Matejom 
ich zvládajú s neuveriteľnou 
odhodlanosťou a pokorou. A to 
je presne to, čo nám priniesli. 

Pokoru. Ich pokoj a pokora im 
umožňujú pridať do bežných 
činností na oddelení to, na čo my 
v zápale povinností a pri snahe 
urobiť všetko správne zabúdame. 
Načúvať ľuďom. Ľuďmi nemyslím 
len pacientov, sú nimi aj naši 
pracovníci, naše sestry a sanitári, 
každý jeden člen ošetrovateľského 
tímu. Naši kňazi, ako ich familiárne 
voláme, vnášajú na oddelenie 
možnosť vyrozprávať sa a 
posťažovať sa. Niekedy vypočuť 

Sú celkom nenápadní a pod ochranným oblečením aj takmer na nerozoznanie od ostatných zdravotníkov. Ich anonymita však končí 
tam, kde je potrebné vidieť tvár a poznať celé meno. Inšpirovaní svojím zakladateľom, sv. Františkom z Assisi, prinášajú so sebou 
pokoj a dobro. Traja kapucíni z Hriňovej – Raticovho vrchu dobrovoľne pomáhajú na covidovom oddelení vo zvolenskej nemocnici. 

Pomáhajú s ťažko chorými pacientmi a ich duchovná podpora je všadeprítomná, nevtieravá a, ako sa ukazuje, aj veľmi potrebná.

si toho druhého a na chvíľu sa 
zastaviť vie pomôcť viac než 
podanie lieku. Preto im chcem 
touto formou poďakovať, že 
nám každý deň pripomínajú 
ľudskosť, úsmev, radosť a my 
ich máme možnosť darovať 
ďalej pacientom.“

 Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK
foto: archiv  Nemocnica Agel 

Zvolen   
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 DÁVAME DO POZORNOSTI

POHOTOVOSTNÉ  LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

13. 3. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 7:30 – 10:30

13. 3. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica, 
tel. 0948 130 042 8:00 – 12:00

13. 3. 2021 Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 045 6856281 7:30 – 10:30

14. 3. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 7:30 – 10:30

3. 4. 2021 Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 045 6856281 7:30 - 10:30

3. 4. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica, 
tel. 0948 130 042 8:00 - 12:00

3. 4. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 7:30 - 10:30

3. 4. 2021 Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 
700, Tekovská Breznica, tel. 045 6731972 9:00 – 14:00

3. 4. 2021
Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3, Hronský 
Beňadik 9:00 – 12:00

10. 4. 2021 Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 045 6856281 7:30 - 10:30

10. 4. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

10. 4. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica, 
tel. 0948 130 042 8:00 – 12:00

10. 4. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 7:30 – 10:30

10. 4. 2021 Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 
700, Tekovská Breznica, tel. 045 6731972 9:00 – 14:00

11. 4. 2021 Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 
700, Tekovská Breznica, tel. 045 6731972 9:00 – 12:00

17. 4. 2021 Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 045 6856281 8:00 – 11:15

17. 4. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 12:00

17. 4. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica, 
tel. 0948 130 042 7:30 – 10:30

17. 4. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 9:00 – 14:00

17. 4. 2021 Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 
700, Tekovská Breznica, tel. 045 6731972 9:00 – 12:00

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

tel.:045/5321288

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 u stomatológa

MUDr. Králikovi zo Zvolena.

v okrese Žarnovica v mesiacoch
 MAREC a APRÍL 2021

• 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:

Zdar Boh! 
Tak máme za sebou ďalší rok, aj keď úplne iný, 

ako boli tie predtým. 
Na úvod patrí vďaka všetkým, ktorí sa pričinili 

o získanie 2 % z dane pre náš spolok a prispeli. 
Vieme, že prijímanie 2 % z dane ešte nie je 

ukončené, že ešte nejaké peniažky prídu, ale 
už do 31. 12. 2020 sa nám podarilo vyzbierať celkom slušnú 

sumu, a to aj vďaka vašej pomoci! 
Zároveň sa opäť obraciame na všetkých, ktorým ide o 

prospešnú vec – vytvorenie baníckeho múzea Althandel v Novej 
Bani a prezentáciu 

Potterovho atmosférického stroja. 
Opäť prosíme: 

Darujte 2 % zo svojich daní pre OZ Novobanský banícky spolok! 
Oslovte, prosím, svojich známych, priateľov tak ako pred rokom 

a poproste ich v mene spolku o pomoc.


