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VYHODNOTENIE XII. ROČNÍKA SÚŤAŽE DODEKOVA NOVÁ BAŇA 

Dodekova Nová Baňa je výtvarná a literárna súťaž, ktorú organizuje 
Centrum voľného času v Novej Bani každoročne a je jednokolová. 
V tomto školskom roku 2020/2021 išlo už o dvanásty ročník. Určená 

je pre deti MŠ a ZŠ v obvode mesta Nová Baňa. Cieľom súťaže Dodekova 
Nová Baňa je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby a poukázať 
na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je preň hrou, pri ktorej odhaľuje 
túžby, záujmy, reálny svet, v ktorom žije. Témou tohto ročníka bolo 140. 
výročie založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Bani

Výtvarné a literárne práce hodnotili dve samostatné odborné poroty. Vo 
výtvarnej súťaži boli jej členmi PaedDr. Jana Melišková, PaedDr. Tatiana 
Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu tvorili Mgr. Mária Liptáková, 
Tatiana Lachká, Karin Tužinská. 

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom tejto výtvarno-literárnej súťaže 
je Centrum voľného času v Novej Bani, autorkou je PaedDr. Tatiana 
Polcová, spoluorganizátormi sú mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum 
Nová Baňa.

Do súťaže bolo zapojených 88 výtvarných a literárnych prác. Dodekova 
Nová Baňa si už medzi Novobančanmi našla svoje miesto. Po vystavení 
prác na plote centra voľného času ľudia idúci po chodníku spomaľujú, 
zastavujú sa, čítajú si literárne ukážky, prezerajú si a hodnotia výtvarné 
práce. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa konalo vo dvore CVČ 14. 
júna 2021. 
Najlepšie ocenené výtvarné práce Dodekovej Novej Bane: 
1. kategória 1. miesto – Barbora Gregorová, MŠ Nová Baňa na ul. 
Nábrežnej

2. miesto – Natália Tužinská, MŠ Nová Baňa na ul. Kolibskej
3. miesto – Eliška Forgáčová, MŠ Nová Baňa na ul. 

Nábrežnej
2. kategória 1. miesto – Nela Barboríková, ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa

2. miesto – Tim Kopernický, ZŠ J. Zemana Nová Baňa
3. miesto – Marienka Rajnohová a Jakub Kišš, ZŠ s MŠ 

Malá Lehota
Samuel Kilík a Tomáš Mikuška, ZŠ s MŠ Brehy

3. kategória 1. miesto –  Ondrej Fidermák, ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa

2. miesto –  René Záhumenský, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
3.  miesto – Bibka Kureková, ZŠ  s MŠ Brehy

4. kategória 1. miesto – Debora Valentovičová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. miesto – Katarína Petrášová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
3. miesto – Hanka Budinská, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

Najlepšie ocenené literárne práce Dodekovej Novej Bane:
1.kategória  1. miesto – Šimon Brodziansky, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. miesto – Nelka Cicková, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
3. miesto – Elin Holubová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

2. kategória 1. miesto – Natália Psotková, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. miesto – Šimon Šipikal, ZŠ J. Zemana Nová Baňa
3. miesto – Zuzana Jančoková, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

3. kategória  1. miesto – Paulína Valachovičová, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. miesto – Simona Jarešová, ZŠ J. Zemana Nová Baňa
3. miesto – Karin Rajnohová, ZŠ J. Zemana Nová Baňa

Ocenenie Pohronským múzeom:
Sabína Budinská, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
 Peter Rajnoha, ZŠ s MŠ Malá Lehota

Dovoľte mi  poďakovať vám, milé deti, ale hlavne pani učiteľkám za 
to, že Dodekova Nová Baňa si našla miesto vo vašej škole. Ďakujeme 
spoluorganizátorom Pohronskému múzeu a hlavne Mgr. Kataríne 
Stredákovej za historické podklady a materiály pre školy a mestu Nová 
Baňa za finančnú podporu krásnych a hodnotných cien.

text a foto: PaedDr. Tatiana Polcová
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„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“
                                                                  Dalajláma

V Novej Bani sa každoročne v závere školského roka uskutočňuje slávnostné prijatie najlepších žiakov
a študentov novobanských škôl a nebolo tomu inak ani v končiacom sa školskom roku 2020/2021.

Ani sme sa nenazdali a 
pomaly odzváňajú posledné 
minúty školského roka 

2020/2021. Prichádza vytúžený 
čas najmä detí a mnohé z nich 
si už pospevujú ,,Hurá, máme tu 
prázdniny.“ Byť usilovným žiakom 
sa rozhodne oplatí, pretože 
práve pre takýchto žiakov bolo 
slávnostnou bodkou za školským 
rokom 2020/2021 stretnutie s 
primátorom mesta Nová Baňa Mgr. 
MVDr. Branislavom Jaďuďom, 
MBA, a prednostkou Mgr. Ľudmilou 
Rajnohovou. 

Slávnostné stretnutie sa konalo 
29. júna v dopoludňajších hodinách 
v obradnej sieni Pohronského 

múzea a boli na ňom ocenené 
práve tie najšikovnejšie deti. V 
úvode zaznela pieseň v podaní 
Lýdie Benčovej, DiS. art., pri ktorej 
ju na klavíri sprevádzala Mária 
Lutišanová, DiS. art. Po jej odznení 
sa deťom v slávnostnom príhovore 
prihovoril primátor mesta a zároveň 
vyjadril vďaku aj ich pedagógom. 
Následne si 13 najlepších žiakov 
prevzalo pekné ceny, ktoré boli 
odmenou za ich výborné študijné 
výsledky a vzornú reprezentáciu 
škôl. Veríme že pre deti to bolo 
príjemné a motivujúce stretnutie, 
na ktoré budú dlho spomínať.

text a foto: Veronika Volfová 

Novobanská kvapka

Po niekoľkomesačnej prestávke sme v našom meste opäť 
zorganizovali odber krvi, konkrétne v pondelok 28. júna. 
Transfúzna stanica z Banskej Bystrice a organizátori mali v 

Základnej umeleckej škole v Novej Bani už od rána plné ruky práce. 
Celkovo sa na odber zaevidovalo 50 občanov, z toho bolo vyradených 18, 
takže krv darovalo 32 občanov. Každý darca dostal od mesta na pamiatku 
medovník v tvare koronavírusu z dielne miestnej pernikárky. 

Poďakovanie za tento humánny skutok patrí 
v prvom rade všetkým, ktorí nabrali odvahu 
a darovali krv.
ĎAKUJEME!

Mgr. Ľudmila Rajnohová
foto: Mgr. Alica Bindová



• Vďaka projektom ÚPSVaR 
boli v MsÚ od konca roka 2020 

vytvorené dve pracovné miesta, ktoré 
pokračujú aj po skončení projektovej 
podpory. Po odchode Ing. Kasana zastrešuje 
oblasť odpadov a životného prostredia na 
MsÚ Mgr. Erika Jauschová a druhé miesto z 
projektu sme obsadili Ing. Veronikou Búryovou, 
ktorá počas materskej dovolenky zastupuje 
PhDr. Lenku Šubovú v oblasti projektov a 
zastrešuje celú oblasť chodu sekretariátu na 
MsÚ. Zároveň máme na MsÚ dve chránené 
pracovné miesta a v technických službách 
jedno ďalšie pracovné miesto. Personálne 
náklady sú trvalo refundované z ÚPSVaR.

Na júnovom zasadnutí MsZ bol schválený 
zámer založenia sociálneho podniku, v ktorom 
budú náklady na zamestnancov taktiež 
refundované z ÚPSVaR.

V rámci bežných výdavkov z rozpočtu 
mesta sú každoročne najväčšími výdavkami 
personálne náklady, ktoré sa však snažíme 
konsolidovať a zabezpečiť tak udržateľný chod 
mesta a jeho organizácií. Darí sa nám to vďaka 
udržiavaniu optimálneho počtu zamestnancov 
na jednotlivých úsekoch a využívaniu nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce.
• Rekonštrukcia budovy na Zvoničke bola 
ukončená a celý areál už slúži verejnosti, a 
to aj vďaka prevádzkovateľom, ktorí majú 
túto budovu na Zvoničke v prenájme ako 
bufet. Návštevníci sa tak môžu občerstviť, 
napiť sa aj najesť, deti môžu na hranie využiť 
rôzne atrakcie a okrem toho je k dispozícii 
aj tanečný parket a pódium. V blízkej dobe 
budú na Zvoničke vybudované aj ferratové 
dráhy. Od pôvodného zámeru vybudovať 
ferraty na Havranej a Červenej skale sme 
museli upustiť z dôvodu zamietavého 
stanoviska úradov, keďže sa v tejto oblasti 
vyskytuje sokol sťahovavý. Priamo pod 
Zvoničkou sa nachádzajú skaly, ktoré budú 
použité pri výstavbe týchto trás aj lanovej 
dráhy pre deti. Náročnosť ferratových trás v 
tejto lokalite bude nižšia, no bezpečnosť bude 
určite vyššia a trasy budú vhodné aj pre deti.
• V amfiteátri pri jazere Tajch bol 
nainštalovaný bleskozvod, opravili sa 
lavice a bol úspešne skolaudovaný, a tak 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
môže opäť bezpečne slúžiť verejnosti. 
Na pódiu sa ešte budú opravovať 
dosky. Po technicko-bezpečnostnom 
dohľade vykonanom Vodohospodárskou 
výstavbou, š. p., bude nasledovať 
posúdenie havarijného stavu Tajchu 
Okresným úradom Žarnovica. Budú 
vykonané nariadené opatrenia, na ktoré 
budeme na základe havarijného stavu 
žiadať finančné prostriedky z ministerstva 
životného prostredia. Cieľom je sfunkčniť 
dnové výpustné zariadenie „mních“, ktoré 
nefunguje už asi 13 rokov. V areáli jazera 
Tajch sa v poslednom období investovalo 
z vlastných zdrojov mesta do vybudovania 
cyklochodníka, vybudovania novej budovy 
spŕch, WC a priestorov s terasou pri vode, 
vybudovania už spomínaného amfiteátra, 
do odkúpenia pozemku pod parkoviskom 
a v tomto roku do externých fitness zostáv 
pri cyklochodníku. V nasledujúcom období 
budú potrebné investície do celkovej 
rekonštrukcie vodnej nádrže vrátane prítoku 
a odtoku. Projekt na rekonštrukciu Tajchu bol 
vypracovaný už v r. 2013 a aktualizovaný v r. 
2017, no pre veľkú finančnú náročnosť nebolo 
možné práce realizovať z vlastných zdrojov, 
pričom externé finančné zdroje sa nám 
nepodarilo získať. V r. 2019 sme uzatvorili 
zmluvu na opravu „mnícha“, ktorá mala byť 
zrealizovaná bez vypustenia vody. V r. 2020 
opäť prebehli prieskumné práce potápačov, 
ktorí odčerpali kal z blízkosti „mnícha“, ktorého 
je dnes na dne pri „mníchu“ stále asi 2 m. 
Práce na jeho oprave potápačmi aj napriek 
odčerpaniu nebolo možné ďalej realizovať. 
Po stanovisku z OÚ a po vykonaní všetkých 
potrebných opatrení vyplývajúcich z technicko-
bezpečnostného posudku z Vodohospodárskej 
výstavby, š. p., sa bude mesto snažiť o opravu 
„mnícha“ bez vypustenia vodnej nádrže. 
Zámerom je s oprávnenými organizáciami 
dohodnúť možnosť prečerpania bahna z dna 
nádrže do prázdneho chovného rybníka a 
„mních“ opraviť po zapažení a vyčerpaní vody 
z jeho okolia.
• Rekonštrukcia radničného parku 
bude v najbližšom období pokračovať 
rekonštrukciou fontány. Verejné 
obstarávanie je vo fáze vyhodnocovania 

a na zhotovenie fontány už 
boli oslovení akademickí 
sochári. Po oplotení a fontáne 
bude nasledovať rekonštrukcia 
plôch radničného parku, ktorý 
bude otvorený zo strany od 
trojice a Bernolákovej ulice. 
Posledná fáza rekonštrukcie 
bude spočívať v revitalizácii zelene, ktorú 
navrhuje záhradný architekt. Na jar 2022 
bude radničný park definitívne hotový. 
Okrem rekonštrukcie radničného parku, 
trojice a celkovej revitalizácie námestia je 
potrebné zrealizovať aj obnovu plochy tržnice 
za budovou podnikateľského centra (kde bola 
presťahovaná mestská knižnica). Povrch na 
tržnici je momentálne betónový, nerovný a 
neestetický. V rozpočte na r. 2022 navrhneme 
financie na nový, vhodnejší povrch.
• Mesto sa bude v najbližšom období 
zaoberať aj energetickým hospodárením, 
ktoré je najmä v budove bývalého kina 
Vatra neefektívne. Tento rok sme podali 
projekt na ministerstvo dopravy a 
výstavby, ktorého cieľom je energetické 
zefektívnenie tejto budovy, a čakáme na 
odpoveď. Pokiaľ nám nebude poskytnutá 
dotácia z externých zdrojov, začneme 
plánovať rekonštrukciu kotolne v kine 
Vatra z rozpočtu na r. 2022. Jednou z hlavých 
činností MsBP je výroba tepla, ktorého cenu 
reguluje ÚRSO, pričom konečná cena pre 
obyvateľov v bytových domoch, do ktorých 
dodáva teplo MsBP, je jednoznačne najnižšia 
v porovnaní s okolitými mestami, napr. so 
Žarnovicou, Banskou Štiavnicou či Tlmačmi.  
• Verím, že v najbližšom období budeme 
môcť našim obyvateľom ponúknuť aj 
vhodné podmienky na letné kúpanie, 
a to vo vodnej nádrži Tajch po jej 
rekonštrukcii a aj na letnom kúpalisku, 
ktorého rekonštrukcia bude súčasťou 
výstavby multifunkčnej športovej haly 
podľa schváleného zámeru projektu, ktorý 
sme podali na Fond na podporu športu vo 
výzve na výstavbu športovej infraštruktúry. 
Viac informácií o téme multifunkčnej športovej 
haly vám prinesieme v nasledujúcich číslach 
Novobanských novín.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 

Dane a poplatky za 
komunálny odpad 

elektronicky

Aj tento rok mestský úrad 
posiela oznámenie o daniach 
a poplatkoch za komunálny 

odpad aj elektronicky. Vyrubených 
bolo 6 470 výmerov, z čoho bolo 
elektronicky cez Ústredný portál 
verejnej správy poslaných 449 
výmerov.

Každému, kto má zriadenú 
schránku na portáli slovensko.sk a má 
aktivovanú schránku na doručovanie, 
mesto poslalo výmer elektronicky.

Návod, ako si nastaviť posielanie 
informácií o doručení e-mailom 
alebo SMS:

Po prihlásení sa na stránke 
slovensko.sk kliknite vo svojej 
schránke na Nastavenia,
následne na položku Nastavenia 
oznámení (1.),
do poľa vpíšte svoj e-mail (2.) a 
kliknite na položku +Pridať, do 
vašej e-mailovej schránky príde 
potvrdzujúci e-mail.

V prípade, že ste e-mail zadali zle, 
môžete ho odstrániť kliknutím na 
Odstrániť (3.).

Tak isto postupujte aj v prípade 

SMS, kde vyplňte pole Posielať na telefónne čísla. V tomto prípade 
príde SMS na zadané telefónne číslo.

text a foto: Bc. Ján Ďurovský,
informatik MsÚ
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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 č. 11 v Novej Bani:

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 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 
11. 8. 2021 – streda, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  slobody č. 1, 968 01  
Nová Baňa, s označením hesla:
„3. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – 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 18. júna 2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Nebytový
priestor číslo Rozloha Minimálna 

cena Umiestnenie

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

2 32,90 m2 40 eur/m2/rok 1. poschodie
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www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

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.

aK SpráVNe

SVet je KrajŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

poplatKY Za oDpad
VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?  

POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

Čo je pre občana bezplatNé? 
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov 
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú 
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ 
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA 

UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.

Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), 
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad  
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V  ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE 
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU. 

Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším 
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch. 

Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh 
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych 
vreciach či kontajneroch.

€

€
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2021
vzalo na vedomie:
- správu o stave plnenia uznesení Mestského 
zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 23. 6. 
2021,
- kontrolu verejného obstarávania mesta Nová 
Baňa v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020,
- správu o činnosti Mestskej polície v Novej Bani 
za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
- správu o plnení rozpočtu a hospodárení 
príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Nová Baňa k 31. 12. 2020,
- správu o plnení rozpočtu a hospodárení 
rozpočtovej organizácie Základná škola Jána 
Zemana Nová Baňa k 31. 12. 2020,
- správu o plnení rozpočtu a hospodárení 
rozpočtovej organizácie  Základná umelecká 
škola Nová Baňa k 31. 12. 2020,
- správu o plnení rozpočtu a hospodárení 
rozpočtovej organizácie  Materská škola Nová 
Baňa k 31. 12. 2020,
- správu o plnení rozpočtu a hospodárení 
rozpočtovej organizácie  Centrum voľného času 
Nová Baňa k 31. 12. 2020.
Schválilo:
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2021,
- v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. 
použitie prostriedkov rezervného fondu na 
bežné výdavky v celkovej výške 76 260 €, a to 
konkrétne na tieto účely – oprava kukavozidla 
v sume 7 200 €, prenájom kukavozidla v sume 
7 600 €, výmena hojdačiek v sume 2 500 €, 
dokúpenie nádob na BRKO v sume 400 €, 
konzervačné práce v Banskom múzeu v sume 
15 500 €, asfaltovanie MK Podhorská v sume 
4 560 €, vydanie knihy Novobanské špacírky v 
sume 7 500 €, oprava rigolov v sume 31 000 €,
- 4. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa,
- koncepciu rozvoja športu mesta Nová Baňa na 
roky 2021 – 2024,
- zámer podania projektovej žiadosti na výstavbu 
multifunkčnej športovej haly v rámci výzvy, ktorá 
bude vyhlásená z Fondu na podporu športu,
- spolufinancovanie mesta pri výstavbe 

multifunkčnej športovej haly podľa stanoveného 
percenta spoluúčasti na základe novovyhlásenej 
výzvy (očakáva sa 60/40, t. j. 40-percentná 
spoluúčasť),
- podanie žiadosti Banskobystrickému 
samosprávnemu kraju o dofinancovanie 
spoluúčasti mesta v rámci budúcej výzvy z 
Fondu na podporu športu,
- financovanie spoluúčasti mesta pri výstavbe 
multifunkčnej športovej haly a financovanie 
výstavby súvisiacej technickej infraštruktúry 
(neoprávnené náklady) formou úverových 
zdrojov,
- zámer založenia obchodnej spoločnosti 
„Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s. r. o.“ a 
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 6 
000 € v rozpočte mesta Nová Baňa na rok 2021 
na úkony súvisiace s jej založením,
- z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer 
prenajať nehnuteľný majetok – časť pozemku 
E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny porast, s 
celkovou výmerou 16 634 m2 v rozsahu 195 m2 
(30 m x 6,5 m) pre Ing. Milana Boldiša a Mgr. 
Zdenku Boldišovú na dobu neurčitú vo výške 
nájomného 0,10 eur/m2/rok na účely využitia 
pozemku ako záhrady pri rodinnom dome, 
súp. č. 3024, z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku ako záhrady pri 
rodinnom dome, súp. č. 3024,
- nájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých mestské 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, a to časti pozemku E 
KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny porast, s 
celkovou výmerou 16 634 m2 v rozsahu 195 m2 
(30 m x 6,5 m)  pre Ing. Milana Boldiša a Mgr. 
Zdenku Boldišovú na dobu neurčitú vo výške 
nájomného 0,10 eur/m2/rok na účely využitia 
pozemku ako záhrady pri rodinnom dome, 
súp. č. 3024, z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania časti pozemku ako záhrady pri 
rodinnom dome, súp. č. 3024,
- zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy 
správcovi majetku Materská škola Nábrežná 2, 
968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910, dňom 1. 7. 
2021 z dôvodu projektu „Rekonštrukcia exteriéru 

MŠ Nábrežná 2 Nová Baňa“ v obstarávacej 
cene 242 970,02 € na účely spravovania 
majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého 
rekonštrukciou.
Súhlasilo:
- s účtovnou závierkou Mestského bytového 
podniku Nová Baňa, s. r. o., v Novej Bani za 
rok 2020 a so zúčtovaním zisku za rok 2020 vo 
výške 116,34 € na účet nerozdelený zisk,
- s účtovnou závierkou spoločnosti Mestské 
lesy spol. s r. o., Nová Baňa za rok 2020 a so 
zúčtovaním straty za rok 2020 vo výške 619,65 
€ na účet nerozdelený zisk minulých rokov.
Prerokovalo:
- zámer založenia obchodnej spoločnosti 
„Sociálny podnik mesta Nová Baňa, s. r. o.“ a 
vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 6 
000 € v rozpočte mesta Nová Baňa na rok 2021 
na úkony súvisiace s jej založením.
Uložilo predkladateľovi zámeru založenia 
obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik 
mesta Nová Baňa, s. r. o.“:
- zabezpečiť vypracovanie základných    
dokumentov na založenie obchodnej   
spoločnosti a predložiť ich na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v súlade s osobitnými 
právnymi predpismi.
Odvolalo:
- z funkcie člena komisie dopravy Dušana 
Garaja.
Zvolilo:
- za členku komisie dopravy Ing. Katarínu 
Naďovú,
- do funkcie zapisovateľky komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta Ing. Veroniku Búryovú.

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

Triediť odpad má zmysel...

Okrem toho, že recykláciou odpadu sa šetria prírodné zdroje, 
mesto má z triedenia odpadu aj finančný prínos, keďže v zmysle 
platnej legislatívy existuje možnosť požiadať Environmentálny 

fond o príspevok za mieru vytriedenia komunálnych odpadov.
V roku 2020 sa v Novej Bani vytriedilo 33,31 % komunálnych odpadov, čím 
sme splnili hlavnú podmienku na získanie príspevku z Environmentálneho 
fondu – požadovanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov nad 33 %. 
Na základe podanej žiadosti bol koncom júna mestu vyplatený príspevok 
vo výške 7 583 eur, ktorý môže byť použitý len na účely odpadového 
hospodárstva.
Na porovnanie, v roku 2019 sa vytriedilo 33,18 % komunálnych odpadov 
a dostali sme príspevok vo výške 9 434 eur.
Prehľad jednotlivých vytriedených odpadov za roky 2019 a 2020 aj s 
mierou vytriedenia je uvedený v tabuľke č. 1.

Kód 
odpadu

Názov odpadu podľa 
prílohy č. 1 zákona č. 

329/2018 Z. z.

kateg. 
odp. kg/2019 kg/2020

20 01 01 papier a lepenka O 56 065 64754

20 01 02 sklo O 47 190 69 715

20 01 03 VKM O 10 780 3 230

20 01 04 obaly z kovu O 6 015 3 500

20 01 08 
biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný 
odpad 

O 0 0

20 01 10 šatstvo O 0 0

20 01 11 textílie O 18 522 22 220

20 01 21 žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť N 74 0

20 01 23 

vyradené zariadenia 
obsahujúce 

chlórfluórované 
uhľovodíky 

N 5 664 0

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 0 0

20 01 26 oleje a tuky iné ako 
uvedené v 20 01 25 N 1 850 0



Organizovanie výchovno-vzdelávacích, 
kultúrnych, divadelných a iných predstavení, 
ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné 
a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je 
organizovaná iným subjektom ako OKI na 
komerčné účely):

kinosála a javisko 120,00 eur/
paušál na akciu

vestibul a WC 20,00 eur/1 hod.

šatňa 10,00 eur/1 hod.

zvuková aparatúra 10,00 eur/1 hod.
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Touto cestou sa chceme poďakovať občanom, ktorí triedia odpad, že nám 
pomohli získať príspevok z Environmentálneho fondu a zároveň sa vďaka 
nim znižuje množstvo odpadu smerujúceho na skládku. A čím menej 
odpadu sa skládkuje, tým menší je zákonný poplatok za uloženie odpadu 
na skládku. Vývoj sadzieb zákonného poplatku podľa nariadenia vlády č. 
330/2018 Z. z. je uvedený v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2

Dúfame, že tento rok sa podarí vytriediť viac odpadov aj vďaka 
zavedenému zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a 
budúci rok budeme môcť opäť požiadať o príspevok z Environmentálneho 
fondu. Na rok 2021 je potrebné dosiahnuť stanovenú úroveň vytriedenia 
35 %.

20 01 33 
batérie a akumulátory 
uvedené v 160601, 

160602, 160603 
N 0 0

20 01 34 batérie a akumulátory iné 
ako uvedené v 20 01 33 O 0 398

20 01 35 vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia N 7 022 24 680

20 01 36 vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia O 7 785 142

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 
20 01 37 O 60 332 78 984

20 01 39 plasty O 39 470 49 358

20 01 40 kovy O 3 300 2 540

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 6 426 7 622

20 01 40 02 hliník O 10 264 16 955

20 01 40 03 olovo O 17 29

20 01 40 04 zinok O 0 0

20 01 40 05 železo a oceľ O 571 285 582203

20 01 40 06 cín O 0 0

20 01 40 07 zmiešané kovy O 565 2 869

20 02 01 biologicky rozložiteľný 
odpad O 355 600 244 150

Spolu kg 1 208 226 1173349

Celkové množstvo komunálnych 
odpadov (skupina 20) kg 3 641 000 3522475

Úroveň vytriedenia komunálnych 
odpadov % 33,18 33,31

Zákonný poplatok (príl. č. 1, tab. č. 1, 
NV SR č. 330/2018 Z .z.) €/t 13 22

Mgr. Erika Jauschová,
samostatná odborná referentka životného prostredia

foto: pixabay

Možnosti nájmu mestských budov
a priestorov v Novej Bani

Prenájom ubytovacieho zariadenia:

Apartmán
(1-krát izba + obývacia izba) 50 eur/noc

Prístelka (obývacia izba) 10 eur/noc/osoba

Prenájom jednoposteľovej 
izby 16 eur/noc/osoba

Prístelka 10 eur/noc/osoba

Kontakt: 045/6782 881, ic@novabana.sk
Prenájom priestorov kina Vatra pre 
neziskové organizácie, občianske združenia 
a občanov: Pre  podnikateľské subjekty (FO podnikateľ, 

PO), politické strany a ostatné organizácie:
Organizovanie rôznych akcií a spoločenských 
podujatí vykonávaných vo vlastnej réžii 
(nekomerčný účel):

kinosála, javisko, šatňa, 
vestibul a WC 45,00 eur/1 hod.

zvuková aparatúra 10,00 eur/1 hod.

mzda technika 6,00 eur/1 hod.

Na účely organizovania akcií a podujatí v 
spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá 
vstupné – zadarmo

Na účely konania odborných seminárov, kurzov, 
prednášok, vzdelávacích programov:

kinosála, javisko, vestibul a 
WC

130,00 eur/
paušál na akciu

vestibul a WC 20,00 eur/1 hod.

zvuková aparatúra 20,00 eur/1 hod.

mzda technika 6,00 eur/1 hod.

šatňa 10,00 eur/1 hod.

Organizovanie  akcií a podujatí v spolupráci 
s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – 
zadarmo

Organizovanie  akcií a podujatí školskými 
zariadeniami v meste, inštitúciami a 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na účely vlastnej prezentácie – zadarmo

Organizovanie kultúrnych, divadelných a 
iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké 
agentúry, divadelné a umelecké súbory vo 
vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným 
subjektom ako OKI na komerčné účely)

kinosála a javisko 130,00 eur/
paušál na akciu

vestibul a WC 20,00 eur/1 hod.

šatňa 10,00 eur/1 hod.

zvuková aparatúra 20,00 eur/1 hod.

mzda technika 6,00 eur/1 hod.

Na účely predaja tovaru v menšom rozsahu, 
vo vlastnej réžii
vestibul a WC 15,00 eur/1 hod.

Kultúrny dom Štále:

Pre FO alebo podnikateľské 
subjekty, OZ, so vstupným 
(koncert, zábava)

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

60,00 eur/3 dni

Pre FO s trvalým pobytom mimo 
mesta Nová Baňa 
(oslava, svadba) 

90,00 eur/3 dni

Konanie karu 20,00 eur/deň

Reklamná prezentácia, míting, 
schôdza politickej strany a 
hnutia, predaj a pod., do troch 
hodín

80,00 eur/3 hod.

Míting, schôdza politickej strany 
a hnutia v čase predvolebnej 
kampane 

30,00 eur/hod.

Prenájom
Letné

obdobie 
od 1.5. do 30.9.

Zimné 
obdobie

od 1.10 do 30.4.

KD na 1 noc 20,00 eur 50,00 eur

KD na 1 hod. 10,00 eur 20,00 eur

Na cvičenie, 
jedna hodina 10,00 eur

Konanie karu 20,00 eur/deň

Na účely organizovania akcií a podujatí 
školskými zariadeniami v meste, inštitúciami 
a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na účely vlastnej prezentácie – zadarmo.
K dispozícii máte veľkú sálu kultúrneho domu, 
kuchynku, vestibul a možnosť parkovania 
priamo pri budove. 
Bližšie informácie na telefónnom čísle 045/6782 
885.

Kultúrny dom BukovinaPrenájom na cvičenie, jedna 
hodina 

leto: 10,00 eur 
zima: 15,00 eur

Prenájom KD na jednu hodinu, 
iný účel (nekomerčný) 

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

Kuchynský inventár 10,00 eur

Bližšie informácie na telefónnom čísle 045/6782 
885. 

Veronika Volfová

Rozlúčková slávnosť predškolákov triedy E, MŠ Nábrežná 
Naposledy do tvojej svoju malú ruku dám, kým sem s tebou ešte pôjdem, a potom

ti zamávam... Tak zneli slová piesne, ktoré sa šírili areálom Banského dvora v Novej Bani
a ktoré boli poprepletané detským smiechom a veselou vravou. 

Dňa 18. júna 2021 v poobedných hodinách sa dvadsaťdva 
detí predškolského veku z triedy E Materskej školy 
Nábrežná Nová Baňa slávnostne rozlúčilo so svojou 

materskou školou, pani učiteľkami a kamarátmi. Pre rodičov 
pripravili pani učiteľky s deťmi slávnostný program, ktorého 
vyvrcholením bolo odovzdávanie osvedčení o ukončení 
predprimárneho vzdelávania. Tie odovzdala pani riaditeľka 
Katarína Štrbová. Po slávnostnej akadémii nasledovala 
opekačka, aby deti nabrali silu do ďalších aktivít a prekvapení, 
ktoré pripravili pani učiteľky a rodičia. Tými bola detská 
tombola plná prekvapení, penová párty od hasičov, jedenie 
obrovskej torty a mnoho ďalších športových aktivít. Párty 
trvala do večerných hodín, kým sme si svoje deti poriadne 
unavené a veľmi spokojné neodviedli domov.

Vyslovujem úprimné ďakujem pani učiteľkám Bc. Janke 
Zimovej a Mgr. Danke Rajnohovej za citlivý a tvorivý prístup 
k našim deťom počas štyroch rokov a zodpovedné vedenie v 
predškolskej výchove a vzdelávaní a vedenie materskej školy. 

Deťom prajem veľa šťastia a úspechov v 
ďalších rokoch.
 Za rodičov Mgr. Katarína Búryová

foto: Soňa Ďurková

Rozlúčkový deň v MŠ Nábrežná 2, 
ET Štúrova

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec 
školského roka.
Hoci bol tento školský rok náročnejší, o 

to viac sme sa ho snažili čo najlepšie zvládnuť 
aj my v materskej škole na Štúrovej ulici.

Dňa 23. júna prišli deti z triedy Ďatelinky pekne 
vyobliekané a slávnostne naladené, lebo v tento 
deň plný hier a zábavy sa slávnostne rozlúčili 

so svojou škôlkou aj s mladšími kamarátmi 
z triedy Srdiečka. V triede Ďatelinky bola pre 
všetky deti nachystaná veľká čokoládová torta 
a občerstvenie.

Pani riaditeľka Katarína Štrbová sa deťom 
slávnostne prihovorila a každému predškolákovi 
odovzdala osvedčenie o získaní predprimárneho 
vzdelania. Predškoláci na pamiatku dostali 

aj peknú rozprávkovú 
knihu.

Tak vám, milí naši 
predškoláci, prajeme 
pekné prázdninové dni, 
nech naberiete veľa síl a 
v septembri s úsmevom 
zasadnete do školských 
lavíc.

text a foto: Kolektív ET 
Štúrova 47

Deň Zeme

Deň Zeme v Materskej škole na ulici 
Nábrežnej bol dňom veselej nálady, 
rôznych hier a pracovných aktivít. Ich 

cieľom bolo priblížiť deťom význam prírodného 
prostredia a posilniť environmentálne cítenie na 
základe pozorovania a zážitkov z prírody.

Zapojili sme sa do upratovania areálu a okolia 
materskej školy zbieraním odpadkov, deti sa 
učili názorne separovať odpad, hrali sa ekohry, 
prostredníctvom ktorých sa dozvedeli, ako 
chrániť prírodu.

Zamestnanci MŠ upravili záhony na pestovanie 
byliniek a upravili priestor na domček pre hmyz a 
búdku pre vtáčiky. Všetci pracovali ako usilovné 
včielky. Deň Zeme s nami oslávili aj rodičia, keď 
odpadu dali druhú šancu a doma s deťmi vyrobili 
rôzne zaujímavé predmety, s ktorými sme si 
vyzdobili chodby v materskej škole.

Všetky tieto aktivity rozšírili poznatky detí v 
environmentálnej oblasti, preto nezabúdajme, 
že dňom Zeme môže byť každý deň.

 Eva Budinská



Pedagogickí a odborní zamestnanci dali 
za školským rokom bodku vzdelávaním 
zameraným na inklúziu – čo je prijatie 

a rešpektovanie inakosti v akejkoľvek podobe. 
Workshop viedla lektorka Nadácie pre deti 
Slovenska z projektu Škola inkluzionistov „Kto 
chýba“ Zuzana Reveszová z Košíc. 

Trojhodinové zážitkové stretnutie bolo 
zamerané aj na nové aktivity pre ranný kruh. 
Žiaci si v ňom zlepšujú komunikačné zručnosti, 
upevňujú vzájomné vzťahy, zlepšujú klímu 
v triede a majú možnosť lepšie sa spoznať. 
Vďaka tomu sa znižuje riziko patologických 
javov v škole, ako je napríklad šikana. 
Počas školenia sme priebežne pomenúvali 
vlastné pocity. Vďaka tomu sme si uvedomovali, 
ako sa asi môžu cítiť pri týchto aktivitách žiaci. 
Dozvedeli sme sa aj o celosvetovo využívanej 
metóde „Easy-to-read“, čo znamená ľahko 
čitateľný text. Ide o zručnosť a spôsob tvorenia 
textov, ktoré sú zrozumiteľné pre celú populáciu. 
Rozlúčili sme sa aj s našou konzultantkou a 
mentorkou Luckou Kubíny, ktorá nás počas 

celého projektu sprevádzala. 
Michaela Stehlíková,

pedagogická asistentka ZŠ J. 
Zemana Nová Baňa
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Rozlúčka so škôlkou 
Dnes prišla taká chvíľa 
lúčiť sa s vami, trieda naša milá.
Dnes prišiel taký deň, lúčiť sa a povedať 
ďakujem.
Milé pani učiteľky, prišli sme k vám malí, 
odchádzame veľkí.
S hračkami v škôlke pekná chvíľa bola,
musíme odísť, škola na nás volá.

Dňa 24. 6. 2021 sa peknými veršíkmi, 
piesňami a tančekmi v areáli Banského 
dvora lúčili so škôlkou predškoláci 

z elokovaných tried MŠ na Kolibskej ulici v 
Novej Bani. Pre deti bolo pripravené krásne 
vyzdobené prostredie a mnoho pekných aktivít 
ako hasiči s penovou šou, maľovanie na tvár, 
súťaže a aj pohostenie pre všetkých. Za to 
všetko chceme poďakovať hlavne rodičom 
detí z triedy Hviezdičiek aj 
organizátorom tejto milej 
udalosti, na ktorú budú deti 
určite dlho spomínať.

text a foto: Mgr. Zuzana Muchová 

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Na záver školského roka 
sme bilancovali výsledky 
a úspechy našich žiakov. 

Napriek dištančnému vzdelávaniu sa naši žiaci 
zúčastnili veľkého množstva súťaží a rozvíjali 
svoje talenty a obohacovali svoje vedomosti 
nad rámec učebných osnov. Na ocenenie 
primátorom mesta sme navrhli týchto žiakov 9. 
ročníka:
Tomáš Jaďuď – dosahoval výborné študijné 
výsledky, k povinnostiam pristupoval 
zodpovedne, školu reprezentoval v okresnom 
kole Olympiády v anglickom jazyku, kde 
obsadil 1. miesto (úspešný riešiteľ krajského 
kola). V okresnom kole Chemickej olympiády 
získal 3. miesto (úspešný riešiteľ krajského 
kola), v okresnom kole Biologickej olympiády 
bol úspešným riešiteľom, v okresnom kole 
Geografickej olympiády obsadil 2. miesto. 
Katarína Petrášová – usilovná žiačka s 
vynikajúcim prospechom, víťazka okresného 
kola a úspešná riešiteľka krajského kola 
Chemickej olympiády. Bola ocenená vo 
viacerých výtvarných súťažiach, okrem toho je 
víťazkou okresného kola Dejepisnej olympiády 
a úspešnou riešiteľkou krajského kola tejto 
olympiády, kde obsadila 4. miesto. 
Martina Štullerová – všestranne nadaná 
účastníčka štyroch predmetových olympiád 
a výtvarnej súťaže Talent – umenie – kumšt, 
kde v kategórii fotografia obsadila 2. miesto. 
V okresnom kole Chemickej olympiády si 
vybojovala 2. miesto, v krajskom kole bola 
úspešnou riešiteľkou. V okresnom kole 
Matematickej olympiády skončila na 2. mieste 
a bola úspešnou riešiteľkou okresných kôl 
Biologickej a Geografickej olympiády.
Všetkým spomenutým žiakom bola udelená 
aj pochvala riaditeľom školy. Okrem nich 
získala pochvalu aj Debora Valentovičová za 
vynikajúci prospech, správanie a reprezentáciu 

školy vo vedomostných súťažiach (Chemická 
olympiáda, Dejepisná olympiáda, výtvarná 
súťaž).
V XII. ročníku súťaže Dodekova Nová Baňa 
získali ocenenia nasledovní žiaci.
Výtvarná časť:
2. kategória: 1. miesto – Nela Barboríková, 
3. kategória: 1. miesto – Ondrej Fidermák, 2. 
miesto – René Záhumenský,
4. kategória: 1. miesto – Debora Valentovičová, 
2. miesto – Katarína Petrášová, 3. miesto – 
Hanka Budinská.
Literárna časť:
1. kategória: 1. miesto – Šimon Brodziansky, 
2. miesto – Nelka Cicková, 3. miesto – Elin 
Holubová,
2. kategória: 1. miesto – Natália Psotková,
3. kategória: 1. miesto – Paulína Valachovičová.
Ocenenie Pohronského múzea získala 
Sabína Budinská.

Od 16. júna sme prešli na režim skráteného 
vyučovania z dôvodu extrémnych horúčav. Dňa 
22. 6. prebehla v našej škole skúška evakuácie 
žiakov školy pri požiarnom poplachu za účasti 
bezpečnostného technika protipožiarnej 
ochrany. 

Lúčime sa s našimi deviatakmi, ktorým 
prajeme, aby sa im darilo v štúdiu na stredných 
školách. Rovnako prajeme veľa úspechov na 
nových pracovných miestach kolegyniam Mgr. 
Janke Gulášovej, sestre Samuele Rudincovej a 
pani vychovávateľke Darinke Gašparovej, ktoré 
opúšťajú náš pracovný kolektív. Ďakujeme im 
za ich prácu, obetavosť i priateľstvo.
Školský rok sme zakončili slávnostnou sv. 
omšou vo farskom kostole. Všetkým čitateľom 
Novobanských novín prajeme príjemné prežitie 
letných dovolenkových dní, žiakom krásne 
prázdniny plné zážitkov a učiteľom zaslúžený 
oddych po neľahkom školskom roku.

M. Solčanová

Učitelia ZŠ Jána 
Zemana ukončili 

školský rok 
vzdelávaním
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Posledný mesiac školského roka v ZŠ Jána Zemana

Konečne prešiel aj ten posledný školský 
mesiac. Všetci sme sa už tešili na 
vytúžený oddych, ktorý si určite všetci, 

učitelia i žiaci, zaslúžime. Samozrejme, 
nezaháľali sme, aby sme mohli odísť oddychovať 
spokojní s dobre vykonanou prácou.

Srdečná vďaka patrí zriaďovateľovi a 
dievčatám z oddelenia kultúry za spríjemnenie 
dňa detí peknou rozprávkou Mína a továreň na 
sny. Príjemná atmosféra, skvelá nálada, bohatý 
program plný hier, vedomostných a športových 
súťaží, medailí, smiechu a zábavy. Takto možno 
výstižne charakterizovať športovo-zábavný deň 
žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorý si pre nich pripravili 
tvorivé a šikovné p. učiteľky. Veľmi pomohli aj 
pomocníčky – deviatačky.

Aj NOVÁ BAŇA vďaka našej škole 
zažila AKCIU „ČISTÉ RIEKY“ 

Vo štvrtok 3. júna 2021 sa naša škola pri 
príležitosti Svetového dňa životného prostredia 
zapojila do celoslovenskej kampane „ZAŽI 
ČISTÉ RIEKY, SLOVENSKO“. Počas tohto 
dňa niekoľko tried našej školy spolu so 
svojimi pani učiteľkami vyzbieralo odpad okolo 
Novobanského potoka na úseku od ZUŠ po 
most za predajňou Redusch. Vyzbieralo sa okolo 
150 kg železa, 50 kg komunálneho odpadu a 
niekoľko kilogramov polystyrénu a plastov. 
V zbieraní nám pomáhali aj dvaja nadšenci 
z radov obyvateľov mesta a prímestských 
častí. Všetkým zapojeným vyslovujeme veľké 
ĎAKUJEME a veríme, že nám náš potok vydrží 
čo najdlhšie taký krásne čistý, ako je teraz. 
Zapojené triedy:
2.A s p. uč. Kopernickou a s p. asistentkou 
Spurnou, 2.B s p. uč. Jakubcovou, 3.B s p. uč. 
Sučanovou, 3.C s p. uč. Garajovou, 4.B s p. 
uč. Bátorovou, 5.B s p. uč. Kopernickou, 7.A, 
9.A, 9.B s p. uč. Maslenovou a s p. asistentkou 
Stehlíkovou.
Odpad nám pomohli zlikvidovať Technické 
služby mesta Nová Baňa (hneď v ten deň), 
ĎAKUJEME.
Ako dať obyčajnému kartónu druhú šancu? 
Jednoducho. Stačí trochu fantázie, šikovné ruky 
detí a z kartónu vzniknú originálne fotorámy. 
Žiakom z 3.B na hodine pracovného vyučovania 
vznikali pod rukami hotové umelecké diela. 
Robota im išla ešte viac od ruky preto, lebo po 
vyhotovení ich čakalo fotenie vo vyrobenom 
fotoráme. 

Škola nie je len inštitúciou vzdelávania, ale aj 
zábavy. Deti v ŠKD ukončili týždeň prekvapení 
a zábavných aktivít spoločnou opekačkou a 
piknikom na školskom dvore. Pochutili si aj na 
koláči, ktorý upiekli ôsmaci Tadeáš Letko, Viky 
Tomová a Sofia Adamcová. 
Chlebík nám daroval p. Dušan Maslen, drevo 
nám napílil Vladko Müller, ohnisko a sedenie 
pripravil Paľko Richter. VŠETKÝM ĎAKUJEME!

Celkovo sa súťaže Matematický klokan 
zúčastnilo 50 žiakov 1. stupňa našej školy a 
traja žiaci 2. stupňa. Žiakom sa veľmi dobre 
darilo, dostali účastnícke diplomy a pamätné 
ceruzky. Spomedzi všetkých účastníkov súťaže 

sa najlepšie umiestnili títo žiaci: 
Riško Petráš – 1.B, Matúško Hybský – 2.B, 
Šimonko Benč – 3.A a Marek Chudánik – 
4.A.Týmto žiakom sa podarilo umiestniť sa 
medzi úspešnými riešiteľmi klokana, medzi 20 
% úspešných riešiteľov vo svojej kategórii v 
rámci Slovenska, čo je veľký úspech. 
Najšikovnejším žiakom prvého stupňa sa stal 
ŠIMONKO BENČ z 3.A, ktorý bol úspešný 
riešiteľ a získal aj ocenenie najúspešnejší 
riešiteľ školy. Žiaci získali hodnotné a praktické 
darčeky, peračníky, farbičky, perá, ceruzky a 
hry. Blahoželáme! 

Žiaci druhého stupňa riešili súťaž MAKS 
individuálne. Najlepšou riešiteľkou súťaže sa 
stala Lenka Šutková z 9.B, ktorá získala titul 
MAKSIFRAJERKA a umiestnila sa tak medzi 
20 % úspešných riešiteľov vo svojej kategórii v 
rámci Slovenska. Získala diplom aj vecný dar. 
Blahoželáme!

Diktát je vraj nudný a je postrachom detí. U nás 
v 2.B sa však žiaci pri diktáte zabavili. Urobili si 
ho pátrací, podľa inštrukcií v ňom hľadali vety, 
ktoré si napísali do zošitov. Cibrili si tak nielen 
pamäť, ale aj pozornosť a sústredenosť. 

Šikovní druháci vytvorili na hodine anglického 
jazyka k téme „Môj deň“ hodiny. Svoj režim dňa 
nielen prerozprávali v anglickom jazyku, ale na 
hodinách nám to aj názorne ukázali. Boli veľmi 
kreatívni.

V júni sa konala aj brigáda v našej živej učebni. 
Vybudovala sa časť zmyslového chodníka, 
predpríprava kvetinových záhonov, vysadili sa 
bylinky do bylinkového slimáka, ktorého sme 
postavili minulý rok. Práca išla všetkým od ruky. 
Veľké poďakovanie za sponzorstvo a realizáciu 
trávového gauča patrí Branislavovi Tužinskému 
a Cecilii Azame. Ďakujeme.

Animátori zo SORIKO školy v prírode u nás na 
školskom dvore?
Tak toto decká ani náhodou nečakali. Od 
septembra, keď sme spolu boli naposledy, už 
uplynulo dosť času, ale neprešiel týždeň, čo 
by si nespomenuli na nejaký vtipný zážitok zo 
školy v prírode. A nakoniec sa sny premenili 
na skutočnosť. V jednom telefonáte sa všetko 
dohodlo a stretnutie sme zamaskovali za 
spoločné fotenie na školskom dvore.

Do celoročnej matematickej súťaže Maksík na 
1. stupni sa tento rok zapojilo osem žiakov.
Všetci žiaci úspešne plnili úlohy Maksíka po 
celý školský rok, za čo boli odmenení diplomom 
a ceruzkami. Najúspešnejší riešitelia Maksíka v 
tomto školskom roku sú: 
Olexandra Prandorfy – 2.A, Simonka Svetíková 
– 2.B, Natálka Radochová – 2.B, Tim Kopernický 
– 4.A. Úspešní riešitelia získali krásne diplomy, 
ceruzky a zábavné spoločenské hry.

Tímová spolupráca na udržiavanie 
života na zemi 

Pán školník Jožko vyrobil z recyklovaného 
materiálu a umiestnil okolo školy;
pani ekonómka Katka priniesla striešky a pletivo; 
deviatačky Paťka, Frederika, Rebeka, Lenka 

a Vaneska vkusne a zaujímavo pomaľovali; 
šikovné deti z 3.A s pani učiteľkou krásne 
naaranžovali z materiálov, ktoré priniesli a našli 
v okolí školy; deviatak Samko zdokumentoval – 
naše hmyzie domčeky.

„V skleníku sa dejú divy, šalát rastie ako divý. 
Reďkovky sa smejú, červené líčka ukazujú. 
Priesady sa dvíhajú, dobrú úrodu sľubujú.“ 
Deti polievali, pozorovali, skúmali a zasa 
polievali. Oplatilo sa. Starostlivosť o vysiate 
semienka a vysadené priesady a námaha 
priniesli prvú úrodu. A tak sme mali šťavnatý, 
veľmi zdravý, no najmä vlastnoručne 
vypestovaný ZELENINOVÝ OLOVRANT. 
Za priesady paprík a paradajok ĎAKUJEME p. 
Eliasovi, p. Budinskej a p. uč. Raffajovej.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám vo svojom 
voľnom čase pomohli polievať.

Srdečne blahoželáme Timovi Kopernickému 
zo 4.A, ktorý získal 2. miesto vo svojej kategórii 
v súťaži Dodekova Nová Baňa.

V pondelok 21. 6. sme sa so žiakmi z 5.A a 
siedmimi žiakmi zo 6.B vydali preskúmať cestu 
rôznych druhov energií k človeku v Energolande 
v Mochovciach. Pri bádaní im pomáhali výborní 
sprievodcovia, ktorí ich uviedli do tajov premeny 
či vytvárania energií. Ako to od počiatku na 
našej Zemi fungovalo, si pozreli v 3D kine, a 
následne mali možnosť zistiť, za ako dlho by 
sme nabili mobilný telefón ručným pohonom 
alebo koľko energie by sme vytvorili šliapaním 
na bicykli. Žiaci tiež videli, ako funguje jadrový 
reaktor, a zmerali aj našu uhlíkovú stopu. 
Strávili teda príjemné dopoludnie prehliadkou 
zaujímavej expozície a dozvedeli sa opäť niečo 
nové. Na záver prehliadky ich zabavil robot 
Peter, ktorý im aj zatancoval, aj zapózoval na 
fotografiách, a pri odchode dostali milý darček v 
podobe náramku. 

Kto by nemal rád rozprávky a šťastné konce? 
A tak sa aj naši deviataci chceli s našou 
školou rozlúčiť tak, aby niekoho potešili a 
zabavili. Rozhodli sa pre spolužiakov z 1. 
stupňa prichystať zábavné aktivity formou 
ROZPRÁVKOVEJ CESTY. Na piatich 
stanoviskách sa žiaci stretli so Shrekom, 
Popoluškou či Červenou Čiapočkou, ktorí si 
pre nich pripravili rôzne súťaže, vyskúšali si 
aj metlobal u Harryho Pottera a trošku ich 
„postrašili“ na návšteve u Adamsovcov. Decká 
boli SUPER, súťažili ako o život a deviataci boli 
šťastní, že sa mohli spoločne zabaviť. 

Záverečnou aktivitou Zelenej školy bolo 
postavenie bunkra z vŕbových prútov. Už teraz 
sa tešíme, keď sa naplno zazelená a my sa 
ukryjeme dnu.

Tento rok sa naša škola zapojila 
do medzinárodného projektu Globe, 
prostredníctvom ktorého sme získali sadu 
pomộcok na bádateľské pozorovanie 
prírodných javov. Viacerí pedagógovia z našej 
školy spolu so svojimi žiakmi tieto pomộcky 
na vyučovaní už využili, a tak mali možnosť 
svoje skúsenosti spolu so žiakmi prezentovať 
na 1. celoslovenskej konferencii Globe. Tá sa 
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uskutočnila 23. júna 2021 cez aplikáciu Teams. 
Na konferencii sa zúčastnilo 13 škộl z celého 
Slovenska. Našu školu na nej reprezentovali 
žiaci 4.B a 3.B. Vo svojej prezentácii predstavili 
metódy, postupy skúmania a svoje výsledky. 
Odborný tím ich snahu ocenil a vyzdvihol ich 
kreativitu pri prezentovaní. Bola to pre nich nová 
skúsenosť, ktorá ich posunula dopredu. Zároveň 
sme dostali možnosť zapojiť sa do euroázijskej 
konferencie Globe, ktorá by sa mala konať na 
jeseň, presnejšie 3. – 4. októbra 2021.
SPOLOČNE VYTRIEĎME FAREBNEJŠÍ SVET
Minulý rok sa naša ZELENÁ ŠKOLA niesla 
v duchu témy ODPAD, ale odpad sme triedili 
len v triedach. Ďakujeme p. primátorovi a p. 
prednostke za vybavenie. Ďakujeme Technickým 
službám mesta Nová Baňa – p. riaditeľovi a 
p. P. Eliasovi. STARÉ KUKANÁDOBY BOLI 
VYMENENÉ ZA FAREBNÉ KONTAJNERY.

Dňa 25. 6. 2021 sa deti z atletického klubu AK 
Zemaňáci zúčastnili krajského kola atletických 
pretekov „Čokoládová tretra“ v Žiari nad 
Hronom. 
V obrovskej konkurencii cca 350 atlétov súťažili 
vo svojich kategóriách v behu na 200 m, 300 m 
a hod vortexovou raketkou. 
Barborka Gajdošová, Tim Kopernický, Natálka 
Radochová, Kristián Medveď, Sabína Zigová, 
Simonka Svetíková, Peťo Supuka, Alex Volf, 
Danielka Zigová a Matúš Švaral bojovali o 
umiestnenie na postup do celoslovenského 
finále, ktoré sa uskutoční v septembri v 
Košiciach. Na našu obrovskú radosť sa to 
podarilo a nomináciu na celoslovenské kolo 
získali 
Natálka Radochová – beh na 200 m a Tim 
Kopernický v hode vortexom.

Vytúžený dôchodok
S úsmevom ste sa nám prihovárali,
do budúcna pekné želania nám priali
a všetkým dobrý príklad dali.
Danka, aj ďalej sa usmievajte,
roky dôchodku si užívajte
a školu veľmi neobchádzajte.
Vždy, keď vám bude smutno, clivo,
keď budete mať strach a obavy,
keď rôzne myšlienky vám vojdú do hlavy,
príďte a potešte sa s nami!

ĎAKUJEME, PANI UPRATOVAČKA 

DANKA STAŇOVÁ!
OLYMPIÁDA NÁDEJÍ je športový sviatok detí 
1. stupňa v rámci ukončenia školského roka. 
Žiaci sa aj tento rok postavili na štart v štyroch 
disciplínach – beh na 60 m, skok do diaľky z 
miesta, autový hod basketbalovou loptou a hod 
kriketovou loptičkou. Tí najlepší za jednotlivé 
ročníky boli ocenení medailami a diplomami.
Po vrátení sa žiakov do škôl a umožnení 

pohybovej aktivity sme využili hodiny telesnej a 
športovej výchovy naplno.
Keďže tento školský rok bol už dosť 
„poznačený“, chceli sme našim žiakom umožniť 
opäť si zašportovať a zasúťažiť. 
Pre žiakov druhého stupňa vyučujúce telesnej 
výchovy zorganizovali koncoročný školský 
turnaj v štyroch športových hrách: vybíjaná, 
volejbal, futbal a florbal. Okrem toho zaradili aj 
atletiku, z ktorej vybrali skok do výšky. Súťaže 
rozdelili do štyroch dní. Súťažili medzi sebou 
žiaci každého ročníka, pričom družstvá pri 
vybíjanej boli koedukované. Je super, že o 
florbal je na našej škole veľký záujem, a tak sa 
nám podarilo uskutočniť okrem chlapčenského 
aj turnaj dievčenského florbalu. 

 OCENENIE PÁNOM 
PRIMÁTOROM MESTA 

NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ,
SME NA NICH HRDÍ! 

Lenka Šutková
Lenka bola počas celého štúdia na základnej 
škole výborná žiačka, jej vyučovacie výsledky 
boli vynikajúce.
Zároveň vzorne a úspešne reprezentovala 
školu v mnohých súťažiach a na predmetových 
olympiádach (Hviezdoslavov Kubín, Biologická 
olympiáda, Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry, Matematická olympiáda, Pytagoriáda 
a mnoho ďalších). V predmetových olympiádach 
pravidelne obsadzovala popredné miesta v 
krajských kolách.
Aktívne sa zapájala do aktivít organizovaných 
školou: Hovorme o jedle, stavanie mája, 
program pre seniorov pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším, Fašiangový vinš a mnoho iných.
Svojou prácou úspešne zviditeľnila seba, svoju 
školu aj naše mesto.

Samuel Šadlák
Samove vyučovacie výsledky počas štúdia na 
základnej škole boli výborné.
Každý žiak našej školy pozná jeho hlas. Mohol 
ho počuť na recitačných súťažiach (nielen žiaci 
našej školy, ale aj porota na okresných kolách). 
Pravidelne ho bolo počuť z relácií v školskom 
rozhlase, ktoré pripravovali učitelia k rôznym 
výročiam, sviatkom a pamätným dňom.
Každý učiteľ našej školy pozná jeho schopnosti 
a vedomosti v oblasti počítačov. Pri každom 
probléme ochotne pomohol, každú vzniknutú 
situáciu úspešne vyriešil.
Aktívne sa zapájal do aktivít organizovaných 
školou: Hovorme o jedle, stavanie mája, 
program pre seniorov pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším, Fašiangový vinš a mnoho iných.
Samo je zakladajúcim a aktívnym členom 
mládežníckeho parlamentu nášho mesta 
a významnou mierou sa podieľal na jeho 
zviditeľnení prostredníctvom súťaže „Mladí 
reportéri“.
O tom, že máme šikovných žiakov, svedčí aj 

to, že 50 žiakov dostalo pochvaly od riaditeľky 
školy, traja žiaci dostali pochvalu od riaditeľky 
školy spojenú s vecným darom a šesť žiakov sa 
zapísalo do kroniky cti.
Sme hrdí na našich prváčikov, ktorí to aj 

napriek dištančnému vyučovaniu zvládli super, 
a ďakujeme ich rodičom za vzornú spoluprácu 
a ochotu. Veľa šťastia do ďalšej etapy života 
želáme našim deviatakom, ktorí po sebe 
zanechávajú hlbokú stopu svojou vzornou 
prácou v prospech školy. Vykročte tou správnou 
nohou v ústrety svojim snom a túžbam, určite 
máte predpoklady na úspech.

Čo dodať na záver... Želáme všetkým krásne 
prázdniny plné zábavy a oddychu, ale hlavne 
prežité v zdraví, aby sme sa v septembri všetci 
stretli v škole.

Vám všetkým ďakujeme za prejavenú priazeň, 
akúkoľvek pomoc, bolo toho dosť a sme za to 
veľmi vďační a veríme, že nám ju zachováte aj v 

budúcom školskom 
roku.

 Mgr. Denisa 
Bátorová

foto: archív
ZŠ J. Zemana
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Novinky zo Spojenej 

školy

Predchádzajúce obdobie 
bolo chudobnejšie na 
väčšie akcie v našej 

škole. Jún však otvoril možnosti 
aj stretnutiam detí vo väčšom 
počte a túto možnosť sme v 
intenciách pravidiel aj využili. 

V prvom rade chcem spomenúť zapojenie 
našej školy do projektu „Budeme sa spolu učiť 
a zvládneme to...“ prostredníctvom Nadácie 
Pontis a Nadačného fondu Telekom. Čas, 
ktorý sme museli vzdelávať deti dištančnou 
formou, nám ubral na možnostiach v plnom 
rozsahu individuálne vzdelávať našich žiakov. 
Pedagógovia a rodičia hľadali cestu a spôsob, 
ako doplniť a prehĺbiť vedomosti detí a tak 
prekonať „neduhy“ dištančného vzdelávania. 
Pre absenciu digitálnej techniky na oboch 
stranách sme pri vzdelávaní a napĺňaní 
požiadaviek vzdelávacích programov objavovali 
aj netradičné postupy. Keďže nevieme, čo nás 
čaká v budúcom školskom roku, škola chce 
byť čo najlepšie pripravená na rôzne situácie. 
Výzva z Nadačného fondu Telekom a Nadácie 
Pontis bola možnosťou zabezpečiť pre žiakov 
našej školy technické vybavenie IKT – päť 
tabletov a notebook. Zároveň pri plnení aktivít 
projektu „Budeme sa spolu učiť a zvládneme 
to...“ vznikla príležitosť prehĺbiť vzájomnú 
dôveru rodičov a pedagógov. Projekt bol 
úspešný a škola technické vybavenie získala, 
pričom prostredníctvom neho budeme môcť 
lepšie zabezpečiť prípadné budúce dištančné 
vzdelávanie, ale získaná technika, samozrejme, 
skvalitní aj prezenčné vzdelávanie. Realizáciou 
podporujeme záujem žiakov o vzdelávanie 
prostriedkami pre nich veľmi atraktívnymi, 
prezentáciami chceme zlepšovať digitálne 
zručnosti aj u rodičov, a tým zintenzívniť 
spoluprácu školy a rodín.

Ďakujeme za finančnú podporu skvalitnenia 
vzdelávania žiakov so zdravotným 
znevýhodnením.
Druhou vydarenou aktivitou bol Rozprávkový 
les. Možno si poviete, že tých rozprávok je 
v našej škole akosi veľa. Áno, máte pravdu. 

Ale deti rozprávky zbožňujú. Tak prečo ich v 
tom nepodporovať? Začíname, čítajte. Miesto 
konania? Gupňa. Mimochodom, stále ju 
upratujeme a teší nás, že sa k nám pridávajú aj 
iné organizácie. Vďaka.
Osoby a obsadenie?
Réžia a Slniečko – V. Kmeťová
Vodník – K. Tužinská
Gašparko – I. Polcová
Červená Čiapočka – S. Lalková
Snehulienka – J. Voštiarová
Ježibaba – J. Švecová
Popoluška – I. Jurášiková
Čert – A. Konečný
Kráľovná – S. Van
Šípková Ruženka – M. Van
Les ponúkol deťom nielen zábavu, ale aj úlohy, 
ktoré museli splniť, občas strach, museli tiež 
nabrať odvahu postaviť sa pekelníkovi a dostali 
aj možnosť zahrať si princa – záchrancu, ktorý 
požiadal Šípkovú Ruženku o ruku. Rozprávkové 
bytosti prilákali aj náhodných okoloidúcich 
a vtiahli ich do svojich tajomných hier. Ich 
účastníkmi sa stali aj deti z MŠ Nábrežná, ktoré 
nakoniec odmenili Slniečko spevom a tancom. 

Táto akcia bola vlastne darčekom pre žiakov 
ku dňu detí spolu so sladkým balíčkom od 
obchodného reťazca LIDL Nová Baňa.
Ďakujeme všetkým.

Poslednou väčšou a mimoriadne úspešnou 
akciou, ktorej sa naši športovci zúčastnili, bolo 
hromadné podujatie Špeciálnych olympiád 
Slovensko v atletike 9. – 10. júna v Košiciach. 
Štyria žiaci s pánom učiteľom Mikuškom sa v 
stredu na obed vybrali na niekoľkokilometrovú 
cestu za športovým šťastím. Južná trasa 
ponúkla našim výletníkom nejednu geografickú 
zaujímavosť. Dobrým dôvodom na zastavenie 
a oddych bola Zádielska tiesňava, ktorá sa 
nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského 
krasu za obcou Zádiel. Tento prírodný skvost 
je dielom Blatného potoka, ktorý ho formoval 
počas mnohých rokov a ozvláštnil malými 
vodopádmi a kaskádami. O 17. hodine sa naša 
posádka už prezentovala v ŠD B. Němcovej, 
kde sa ubytovali, a večer sa vybrali pozrieť si 
historické centrum Košíc, ktoré tvorí najväčšiu 
pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. A potom 
už nasledovala len večera a oddychový spánok 
na izbách. Vo štvrtok sa už bolo potrebné 
presunúť na atletický štadión TUKE a zmerať 
si sily s ostatnými športovcami. Pretekárov bolo 
viac ako 100 z celého Slovenska. Našim žiakom 
sa darilo veľmi dobre a pri vyhodnotení sa všetci 
postavili na stupienky víťazov.
N. Berkyová získala v behu na 50 metrov 1. 
miesto a v skoku do diaľky bola tiež najlepšia. 
M. Berky získal 2. miesto v hode kriketkou a v 
skoku do diaľky získal zlatú medailu.
F. Štrbáň získal v hode kriketkou 1. miesto a v 
behu na 25 metrov bol druhý.
A. Šarkozyová získala 1. miesto v behu na 50 
metrov a v skoku do diaľky bola tiež prvá.

Domov teda odchádzali len s pozitívnymi 
pocitmi. Cesta späť viedla popod naše 
majestátne Tatry a deti jednotlivé vrchy 
obdivovali aspoň z okna auta. Na Donovaloch už 
bola prestávka nevyhnutná. Krátka prechádzka 
a cesta mohla pokračovať ďalej. Unavení, 
ale plní krásnych zážitkov boli vo večerných 
hodinách opäť vo svojich domovoch.

text a foto: PaedDr. Anna Vozárová



Celoslovenskú súťaž Fyzkus pre žiakov 
stredných škôl ovládli novobanské 
gymnazistky

Naše šikovné sestry – dvojčatá Diana a 
Ramona Valkové z 3.A, nás potešili výborným 
umiestnením, keď v celoslovenskej súťaži 
Fyzkus – fyzikálny korešpondenčný klub 
obsadili 1. a 2. miesto. Súťaž pozostávala 
z troch kôl, pričom každé kolo obsahovalo 
sadu rôznorodých, pomerne náročných úloh. 
Riešenie väčšinou vyžadovalo hodiny strávené 
nad výpočtami a prehľadávania všetkých kútov 
internetu, no niekedy musela stačiť vlastná 
intuícia a predstavivosť. Organizátori rozhodne 
fantázii medze nekládli: v zadaniach sa objavili 
témy od elektromagnetizmu cez mechaniku a 
optiku až po astrofyziku. Hodiny samoštúdia 
strávené za počítačom a desiatky strán ručne 
písaných textov sa nakoniec vyplatili a dievčatá 
odporúčajú súťaž každému, koho fyzika 
zaujíma a baví.
Potešili nás výsledky recitačnej súťaže
Po obnovení normálneho školského vyučovania 
sa opäť dostali k slovu aj tradičné súťaže. 
Vo Zvolene sa uskutočnilo regionálne kolo 
Hviezdoslavovho Kubína, súťaže v prednese 
poézie a prózy, kde nás úspešne reprezentovali 
Sára Polnišerová zo sexty a Agáta Abrahámová 
z 2.A.
Obidve obsadili 1. miesto a postupujú do 
krajského kola, kde sa predstavia v septembri.
Názov našej školy sa vďaka Eme Eliasovej z 
1.A skloňoval aj pod Tatrami
Tá totiž v celoslovenskej súťaži Archeológia 
neistoty pre žiakov stredných škôl obsadila 3. 
miesto. Ešte počas dištančného vzdelávania 
spracovala odbornú prácu o epidémiách, 
archeologických nálezoch a ich dopade 
na spoločnosť. V súťaži, ktorú usporiadal 
Archeologický ústav Slovenskej akadémie 
vied, zabodovala a získala možnosť absolvovať 
zaujímavý program. Na vyhodnocovacom 
stretnutí v Starej Lesnej 21. a 22. júna dostala 
množstvo pekných cien a zúčastnila sa 
poznávacích výletov na východnom Slovensku 
– navštívila Spišský hrad či Levoču.
Doskákal aj tradičný matematický Klokan
Naši šikovní žiaci nás aj tento školský rok 
úspešne reprezentovali v medzinárodnej 
matematickej súťaži Klokan. Online formou 
sa jej zúčastnili piati – z 3.A Ramona Valková, 
Diana Valková, Jakub Ivan, Tobias Kopernický a 
z 2.A Martin Bánský.
Ramona, Diana, Jakub a Tobias získali 
hodnotenie ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ a Ramone a 
Tobiasovi bol zároveň udelený titul ŠKOLSKÝ 
ŠAMPIÓN.
V Olympiáde ľudských práv sme sa dostali 
až do celoslovenského kola
Poslaním Olympiády ľudských práv je 
sprostredkovať študentom vedomosti a zručnosti 
potrebné na formovanie zodpovedného 
demokratického občianstva, ochranu a podporu 
ľudských práv.
Nosnou témou 23. ročníka Olympiády ľudských 
práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého 
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Záver školského roka sa niesol v znamení pekných
úspechov i pestrého programu

bola demokracia a ľudské práva v krízových 
situáciách. Dvadsiaty tretí ročník bol iný tým, 
že „vďaka“ covidu-19 sa školské aj krajské kolo 
uskutočnili dištančnou formou. V krajskom kole 
nás reprezentovala Ema Medveďová z 3.A, 
ktorá obsadila postupové 8. miesto.
Podmienkou účasti v celoslovenskom kole bolo 
napísať úvahu na jednu z piatich zadaných tém.
Ema si zvolila tému v anglickom jazyku „Svet 
sa pokúša reagovať na covid-19 a lepšie sa 
zotaviť. Čo môžu urobiť mladí ľudia, aby pomohli 
vybudovať svet, kde sa každému darí v mieri, 
dôstojnosti a rovnosti na zdravej planéte?“
A potom sme čakali – bude celoslovenské kolo 
alebo nie? Nakoniec sme predsa len dostali 
informáciu o tom, že sa organizátorom podarilo 
zabezpečiť uskutočnenie celoslovenského kola, 
ktoré prebehlo dištančnou formou v dňoch 10. 
– 11. júna 2021. V ňom si svoje vedomosti, 
schopnosti a pohotovosť zmeralo 61 najlepších 
stredoškolákov.
V prvý deň súťaže študenti odpovedali na 
porotou zadanú tému, pričom sa hodnotili 
nielen vedomosti z ľudskoprávnej oblasti, ale 
aj pohotovosť, schopnosť rýchlo reagovať 
na otázky odbornej poroty, argumentovať 
a obhajovať svoj názor. Najlepší dvanásti 
súťažiaci postúpili do finále, ktoré sa uskutočnilo 
11. júna 2021.
Aj keď sa Eme nepodarilo dostať sa do finálovej 
dvanástky, vysoko oceňujeme jej prístup k 
príprave na súťaž, pretože si musela naštudovať 
desiatky strán odborných materiálov, rovnako 
jej zaujatie vecou a obetavosť.
Beseda s absolventom školy
Svoje vedomosti o publicistickom štýle z hodín 
slovenčiny si mohli žiaci 2.A a sexty doplniť 
pohľadom do zákulisia redaktorskej práce v 
televízii. Ponuku absolvovať besedu prijal náš 
bývalý žiak Timotej Pisch, aktuálne redaktor 
spravodajstva vo verejnoprávnej RTVS. Na 
úvod si so žiakmi pripomenul všeobecný 
prehľad o médiách a podrobnejšie sa zameral 
na štruktúru RTVS a relácie, ktoré pripravuje 
redakcia spravodajstva. Následne predstavil 
svoju cestu do televízie, ktorá začala už 
počas vysokoškolského štúdia. Priblížil nám, 
ako pracuje redakcia spravodajstva, ako sa 
pripravujú reportáže tematicky aj technicky, 
v čom spočíva jeho redaktorská práca, akým 
témam sa venuje a pripravuje ich do vysielania, 
ako prebiehajú živé vstupy. Zaujímavé boli aj 
informácie o vzťahoch novinárov s hovorcami 
politikov i samotnými politikmi, ako aj o jeho 
profesionálnych plánoch.
Turistické potulky
Záver školského roka si tretiaci „okorenili“ 
kurzom ochrany života a zdravia. Znamenalo to 
pre nich dva dni aktívneho pobytu v prírode, v 
prvý deň aj so zvýšenou produkciou adrenalínu. 
V spolupráci s horským záchranárom Martinom 
Štullerom sa prešli po 80 metrov dlhom visutom 
moste vo výške 40 metrov vo ferratovej oblasti 
na Skalke pri Kremnici. Po úvodnej inštruktáži 
o ferratovej výbave a zaistení si už naplno 
vychutnali tento nezvyčajný zážitok. Po krátkej 
prechádzke k historickému Görgeyho tunelu a 

prestávke na občerstvenie v tomto turistickom 
stredisku sa pokochali aj výhľadom z lávky na 
skalnom masíve. Jej presklené zakončenie 
a mierne „pohupovanie“ sa postarali o ďalšie 
„vzrúšo“.
Na druhý deň sme ich vytiahli nad ďalšie 
banské mesto. Z Červenej studne sa prešli 
cez Paradajz a Tanád so zastávkou a peknou 
vyhliadkou na Rosniarkach, cez Hornú Roveň 
a tajch Klinger do Banskej Štiavnice. V 
zaľúbenom meste sa občerstvili na záverečný 
výšľap k autobusu. Keďže aj tento deň sa niesol 
v znamení horúceho letného počasia, bolo to aj 
s patričným šomraním, ale na záver prevládol 
príjemný pocit z pekných spoločných zážitkov.
Olympijský beh
Koniec školského roka sa tradične nesie v 
znamení športových aktivít. Keďže tohto roku 
vypadli z programu mestské športové podujatia, 
rozhodli sme sa 24. júna zorganizovať svoj 
vlastný beh záhradným lesom pri príležitosti 
vzniku Medzinárodného olympijského výboru.
Trasa behu bola nenáročná, od Kohútova cez 
Záhradný les a Zvoničku, po Gupni až po lavičku 
nad Kotorovcami. Vyhodnotenie s jahodovo-
jabĺčkovým občerstvením, ktoré nám poskytli 
naši bývalí žiaci Norika a Marek Šályovci, 
prebehlo na vynovenom školskom dvore.
Ako prvý zo všetkých chlapcov dobehol Daniel 
Budinský, sexta, a prvým dievčaťom v cieli bola 
Monika Repiská, 1.A.
Ale vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili a zmerali si 
svoje sily v horúcom letnom počasí.
Deň prevencií
Všetci študenti gymnázia sa 25. 6. 2021 
zúčastnili workshopu s názvom Fakty – mýty, 
ktorý vznikol v spolupráci s koordinátorkou 
ochrany detí pred násilím Mgr. Martinou 
Adeline Kocúrovou. Študenti boli po triedach 
rozdelení do štyroch pracovných tímov, v 
ktorých im jednotliví lektori zážitkovou formou 
sprostredkovávali informácie k rôznym témam. 
Prváci pod vedením pani Miroslavy Malatincovej 
a RNDr. Márie Hrušovskej z RÚVZ Žiar nad 
Hronom rozoberali tému legálnych drog. Pre 
druhý ročník si pripravili workshop na tému 
duševného zdravia zamestnankyne CPPPaP 
Žarnovica Mgr. Alena Pavolová a Mgr. 
Stanislava Szalayová. Tretiaci sa pod vedením 
pani Mgr. Kocúrovej spoločne venovali téme 
„Zdravý a nezdravý vzťah – mýty a fakty o násilí 
na ženách“. Žiaci sexty rozoberali pod vedením 
Mgr. Veroniky Polákovej a kpt. Bc. Petra Liptáka 
(odbor prevencie a kriminality kancelárie 
ministra vnútra) problematiku obchodovania s 
ľuďmi. 
Po skončení workshopov v jednotlivých 
triedach prezentovali zástupcovia z radu 
žiakov jednotlivé témy aj pre ostatných žiakov 
a hneď tak prehlbovali svoje novonadobudnuté 
poznatky v praxi. Žiaci i lektori boli s priebehom 
workshopu spokojní, a preto i v budúcnosti 
znova radi vytvoríme priestor aj pre ďalšie témy 
z oblasti prevencie.                     

na základe podkladov od žiakov a pedagógov 
školy spracovala PaedDr. Renáta Juhásová
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NOVÉ AKTIVITY NA ZNIŽOVANIE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Znečistenie ovzdušia je podľa zistení 
Európskej komisie jedným z hlavných 
environmentálnych problémov, ktoré 

občanov EÚ najviac znepokojujú. Napriek tomu, 
že sa dosiahol značný pokrok v zlepšovaní 
kvality ovzdušia ako v Európe, tak aj na 
Slovensku, je potrebné prijať ďalšie účinné 
opatrenia v záujme znižovania koncentrácie 
znečisťujúcich látok, predovšetkým prachových 
častíc PM10, pre ktoré čelí Slovensko žalobe 
za porušenie požiadaviek smernice o kvalite 
okolitého ovzdušia v súvislosti s prekročením 
limitných hodnôt na ochranu zdravia. Hlavným 
zdrojom zvýšených koncentrácií prachových 
častíc sú najmä emisie z lokálnych kúrenísk, 
teda vykurovania domácností. Ďalšími zdrojmi 
sú poľnohospodárska činnosť, doprava i 
priemysel. Je v silách občanov toto znečistenie 
znížiť aj s pomocou štátnych a samosprávnych 
orgánov, a to zavedením jednoduchých 
opatrení, či už výmenou vykurovacieho 
zariadenia, alebo dbaním na zásady správneho 
vykurovania, napríklad používaním kvalitného 
paliva, ideálne dva roky sušeného dreva 

určeného na vykurovanie. V prípade vlastnej 
dopravy vieme nájsť situácie, keď je mnohokrát 
aj komfortnejšie vymeniť auto za bicykel. 

S cieľom zavedenia efektívneho a 
systematického prístupu k znižovaniu 
znečistenia ovzdušia na celoslovenskej úrovni 
implementuje Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky spoločne so zapojenými 
partnermi projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality 
ovzdušia. Projekt sa zaoberá znižovaním 
znečistenia ovzdušia prioritne v oblastiach 
riadenia kvality ovzdušia, teda v územiach, kde 
nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky v 
ovzduší pravidelne prekračuje limitnú alebo 
cieľovú hodnotu na ochranu zdravia. 

Okrem oblastí riadenia kvality ovzdušia sú na 
Slovensku aj ďalšie rizikové oblasti, ktoré nie 
sú pokryté monitorovaním kvality ovzdušia. Pre 
časté inverzie spôsobené morfológiou územia v 
spojitosti s emisiami z vykurovania nevhodným 
palivom je rizikovou oblasťou aj Žiarska kotlina, 
ktorá vyžaduje pozornosť zodpovedných 
orgánov v riadení kvality ovzdušia. 

Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica 
ponúka verejnosti možnosť participovať 
na príprave integrovaného programu na 
zlepšenie kvality ovzdušia. Občania budú môcť 
podávať návrhy na opatrenia do programu 
prostredníctvom zvlášť určenej adresy uvedenej 
na webstránke okresného úradu.

S podnetmi ohľadom znečistenia ovzdušia 
sa môžu občania obracať aj na regionálnych 
manažérov kvality ovzdušia (MKO). Kontaktný 
formulár spolu s kontaktnými údajmi jednotlivých 
MKO sú dostupné na webstránke projektu 
https://populair.sk/sk/kontakty. 

Informácie o stave kvality ovzdušia v 
jednotlivých regiónoch, znečisťujúcich látkach, 
ich vplyvoch na zdravie, ako aj o opatreniach na 
zlepšenie kvality ovzdušia sú dostupné v rámci 
webaplikácie www.dnesdycham.sk.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality 
ovzdušia podporila Európska únia

v rámci programu LIFE.
RNDr. Anna Bohers, PhD.

„Jediným učiteľom hodným toho 
mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha 
slobodného premýšľania a rozvíja cit 
osobnej zodpovednosti.“

Ján Amos Komenský

Školským rokom 2020/21 sa naplnilo a uzatvorilo pôsobenie Mgr. 
Aleny Paštrnákovej v Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani, v 
ktorom od 1. 9. 1982 bez prestávky pôsobila celý svoj pracovný život 

ako stredoškolská učiteľka ruského jazyka, občianskej náuky a slovenského 
jazyka a literatúry. Naša už bývalá kolegyňa nepochybne patrí medzi generáciu 
pedagógov, ktorá prežila v školstve mnoho zmien, pričom vychovala stovky 
úspešných študentov ako pedagóg odborník, ale i ako triedna učiteľka.
Počas svojho pôsobenia v našej škole pracovala ako vedúca vzdelávacej 
oblasti, správkyňa kabinetu či školská kronikárka. Viedla krúžok ruského 
jazyka, pripravovala žiakov na olympiády zo slovenského jazyka a na 
Olympiádu ľudských práv, svojim študentom venovala mnohé hodiny osobného 
voľna na doučovanie, odbornú pomoc či konzultácie. Podieľala sa na príprave 
a realizácii súťaží v prednese poézie a prózy, ako napríklad Hviezdoslavov 
Kubín, či iných literárnych a odborných súťaží v slovenskom jazyku a literatúre. 

Zároveň bola dlhoročnou 
predsedníčkou Odborového 
zväzu zamestnancov GFŠ. Na 
svojich študentov bola vždy 
náročná a prísna, ale zároveň 
bola aj trpezlivá a ochotná vždy 
pomôcť a poradiť. Zároveň ich 
viedla k neustálej aktivite a k 
snahe dosiahnuť vždy viac.
Našej milej kolegyni, ktorú si 
vážime nielen pre jej široký 
vedomostný záber, ale 
najmä pre jej priateľskosť a 
veselú povahu, ďakujeme za 
celoživotnú prácu v prospech 
našej školy a do ďalších rokov 
jej prajeme veľa zdravia a elánu.

zamestnanci a žiaci GFŠ 
Nová Baňa

Ďakujem všetkým, učiteľom, odborným i nepedagogickým 
zamestnancom školy, žiakom i rodičom, sponzorom 

i externým spolupracovníkom, ale aj priateľom a 
podporovateľom nášho gymnázia, za zvládnutie povinností 

počas náročného školského roka, za elán, nadšenie a ochotu 
riešiť mnohé nové výzvy.

Všetkým prajem slnečné a pohodové leto naplnené pevným 
zdravím a oddychom.

PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka GFŠ Nová Baňa
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Radosť z úspešného projektu v 

Pohronskom múzeu
Projekt pod názvom „Záchrana barokového obrazu neznámeho autora 
z konca 17. až prvej polovice 18. storočia“ bol uskutočnený vďaka 
dotácii z Fondu na podporu umenia vo výške 3 000 € a dofinancovaný 

sumou 2 040 € z účelových prostriedkov od nášho zriaďovateľa, ktorým 
je Banskobystrický samosprávny kraj.

Do zbierok múzea bol predmet prijatý ako fragment 
olejomaľby neznámeho svätca v havarijnom stave na 
hranici fyzického dožitia. Po porade s reštaurátormi, či sa 

fragment ešte vôbec dá zachrániť, posúdila jeho prijatie komisia 
pre tvorbu zbierok pôsobiaca ako poradný orgán zložený z našich 
i externých odborníkov. Následne pre nás umelecko-historický 
rozbor diela ochotne vypracovala pracovníčka Krajského 
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Mgr. Miloslava Borošová-
Michalcová, PhD., bez nároku za odmenu, za čo aj touto cestou 
ďakujeme.

Realizáciu reštaurátorských prác sme s dôverou zverili do 
šikovných rúk akademickej maliarky Zuzany Komendovej zo 
Žarnovice, s ktorou nás viažu veľmi dobré skúsenosti z viacerých 
realizovaných spoločných projektov.

Na obraze najskôr uskutočnila reštaurátorský výskum viacerými 
metódami, medzi ktorými bol aj výskum pomocou RTG snímok. 
Tieto vyhotovilo pracovisko Slovenskej národnej galérie na 
Zvolenskom zámku. Výsledok bol veľkým prekvapením. Okrem 
nájdenia viacerých premalieb sa objavil dokonca aj nápis „Petrus 
de Alcantara“. A zrazu bola vyriešená záhada a identifikovaná 
totožnosť svätca vyobrazeného na olejomaľbe. Obraz teda 
zachytáva španielskeho kňaza a mystika sv. Petra z Alcantary 
(1499 – 1562).

Juan de Garavito y Vilela de Sanabria sa narodil v r. 1499 v 
španielskom meste Alcantara. Petrov otec bol právnik a guvernér 
Alcantary. Umrel, keď mal Peter 14 rokov. Otec v žiadnom prípade 
nesúhlasil so synovým povolaním do rehoľného stavu. Matka 
pochádzala z rodu Sanabria a toto priezvisko či rodové meno 
matky sa niekedy objavuje aj pri Petrovom mene. Peter najskôr 
na želanie otca študoval právo, neskôr po tajnom úteku vstúpil 
do františkánskeho kláštora Santa Maria de los Maniaretes. Po 
zložení sľubov bol poslaný do Kláštora sv. Františka v Belvís. 
Založil kláštor v Badaioz, kde sa stal predstaveným. Žil asketickým 
životom. Sv. Terézia z Avily, ktorej bol radcom, spovedníkom a 
ktorú podporoval v jej reformnom úsilí, o ňom napísala, že počas 
40 rokov spával len hodinu a pol denne, a to v sede. Väčšinu 
nočného času zotrvával postojačky alebo na kolenách. Jedol iba 
raz za tri dni. Na tele nosil iba habit z hrubej látky. Petrovou snahou 
bolo viesť nasledovníkov sv. Františka ešte prísnejším životom. Od 
pápeža Pavla IV. získal plnú moc na zakladanie kláštorov. Založil 
ich 12 s prísnou rehoľnou disciplínou. Peter z Alcantary zomrel 
vo veku 63 rokov v Arenas. Stal sa patrónom Brazílie a patrónom 
nočných strážnikov a robotníkov. Býva zobrazovaný v mníšskom 
františkánskom habite obklopený anjelmi. Jeho atribútmi sú kríž 
či otvorená kniha. Dňa 18. apríla 1622 bol pápežom Gregorom 
XV. blahorečený a 28. apríla 1669 bol pápežom Klementom IX. 
prehlásený za svätého. Jeho sviatok sa slávi 19. októbra. 

Záchrana pre tento obraz prišla v hodine dvanástej. Porovnajte 
si snímky pred a po reštaurovaní, sú príkladom toho, aké zázraky 
dokáže trpezlivosť a šikovné ruky reštaurátorky.

Hotový zreštaurovaný obraz budete môcť čoskoro vidieť aj 
na vlastné oči v rámci výstavy Stretnutie, ktorá bude v múzeu 
návštevníkom prístupná od nedele 4. júla. Predstavia sa v nej 
niekoľkí z absolventov Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici, 
ktorí ukončili štúdium na tejto škole v roku 1982. Medzi nimi je 
i Zuzana Komendová, ktorá sa po ďalšom štúdiu na VŠVU 
vypracovala na úspešnú reštaurátorku so špecializáciou na 
reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči. Na 
výstave okrem samotného obrazu budeme prezentovať aj postup 
jeho reštaurovania.

Mgr. Katarína Konečná,
Pohronské múzeum

Stav diela pred reštaurovaním
bol na hranici fyzického dožitia.

Meno vyobrazeného svätca sa objavilo 
po RTG skúmaní olejomaľby.

Stav diela po reštaurovaní budete môcť vidieť na výstave.
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AKO SA SPRÁVAŤ

NA KÚPALISKU

Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.

Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky.

Pri pohybe po areáli kúpaliska dodržiavajte odstup 2 m. Bezpečnú 
vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, 
v radoch na atrakcie a služby a pod.

Pri pobyte na voľných oddychových plochách dodržiavajte odstup 
2 m od okolitých oddychujúcich jednotlivcov či skupín. 

Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym telesným kontaktom 
s neznámymi osobami.

Dodržiavajte zásady zvýšenej osobnej hygieny. Často si umývajte ruky.  
Vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.

Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; 
ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou.  

Dodržiavajte respiračnú etiketu (pri kašli a kýchaní si zakrývajte ústa 
lakťovým ohybom alebo vreckovkou). 

Uprednostňujte bezkontaktné platby.

2m

2m

Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

Vypracoval: Odbor hygieny životného prostredia

Tlač letákov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

KLIEŠTE SÚ MALÉ TVORY, KTORÉ ŽIJÚ V PRÍRODE.

PO UŠTIPNUTÍ ZOSTÁVA KLIEŠŤ PRISATÝ NA TELE.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, www.uvzsr.sk
Európske centrum pre preveciu a kontrolu chorôb, Tomtebodavägen 11a, 171 83 Stockholm, Švédsko, www.ecdc.europa.eu

Môžu uštipnúť voľne žijúce zvieratá ako aj človeka, ktorý sa pohybuje v prírode.

Miesto uštipnutia kliešťom nie je vo väčšine prípadov bolestivé. Infikované kliešte
môžu uštipnutím preniesť ochorenie na človeka. Preto je dôležité snažiť sa vyhnúť
uštipnutiu kliešťom – a ak sa tak stane, treba ho čo najskôr odstrániť. 

Tlač plagátov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

NOČNÝ ŠÁŠOV – KOMENTOVANÁ PREHLIADKA SPOJENÁ
S POZOROVANÍM
Dátum konania:

17. 7. 2021 
27. 8. 2021 o 20:00

15. 10. 2021  o 19:00
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SPOMÍNAME

POHOTOVOSTNÉ  LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY

17. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

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

24. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

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

31. 7. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

1. 8. 2021
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

9:00 - 12:00

7. 8. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

8. 8. 2021 Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3,  Hronský 
Beňadik 9:00 - 12:00

14. 8. 2021

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

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

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

8:00 – 12:00

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

15. 8. 2021
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

9:00 - 12:00

v okrese Žarnovica v mesiacoch
JÚL a AUGUST 2021



Hudobné podujatie
FRAGMENTY

Pozývame vás na koncert
Peter Juhás Trio

v Cukrárni Alžbetka v sále na prvom poschodí
23. júla 2021 o 18:59 hod.

Organizátor projektu: Filip Urda v spolupráci s Cukrárňou Alžbetka
a mestom Nová Baňa.

Vstupné dospelý: 4 eurá, deti do 15 r.: 2 eurá.
Miesta na sedenie si môžete rezervovať na tel. čísle 0917 801 955.
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Cena Vojtecha Zamarovského za rok 2020 odovzdaná

Múzeum Jána Cikkera 
vo Fialkovom údolí v 
Bratislave dýchalo dňa 10. 

júna 2021 sviatočnou atmosférou. 
Konalo sa v ňom slávnostné 
odovzdávanie národnej ceny za 
literatúru faktu,  Ceny Vojtecha 
Zamarovského, za rok 2020. Na 
základe pozvania prof. PhDr. 
Jozefa Leikerta, PhD., Litt.D., 
predsedu Klubu spisovateľov 
literatúry faktu na Slovensku, sa 
ho zúčastnili Mgr. Iveta Lukáčová, 
vedúca oddelenia kultúry a 
informácií, MsÚ Nová Baňa, a Eva 
Čaklošová, knihovníčka v Mestskej 
knižnici mesta Nová Baňa. Na 
úvod všetkých prítomných privítal 
husľový virtuóz Peter Michalica. 
Svoje umenie predviedol aj 
operný spevák, svetová spevácka 

osobnosť Gustáv Beláček. 
Laureáti ceny za trvalý prínos do 
literatúry faktu, právnik, advokát, 
publicista, spisovateľ, zberateľ 
výtvarného umenia, filantrop JUDr. 
Anton Blaha, CSc., a  slovenský 
fyzik a vedúci vedecký pracovník 
Slovenskej akadémie vied Dr. 
h. c. prof. Ing. Štefan Luby, 
DrSc., si ocenenie prevzali z rúk 
slovenského novinára, prozaika 
a spisovateľa literatúry faktu 
Ivana Szabóa a profesora Jozefa 
Leikerta. Slávnostnú atmosféru 
vytvárala aj prítomnosť známych 
slovenských osobností či už z 
politického, alebo kultúrneho 
života. Podujatia sa zúčastnil 
napr. bývalý prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič, bývalý 
predseda Slovenskej národnej 

rady a dlhoročný poslanec 
Národnej rady Slovenskej republiky 
František Mikloško, slovenský 
rímskokatolícky biskup a prvý 
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky Mons. František Rábek, 

legendárny herec Štefan Kvietik 
a mnoho ďalších. Celým večerom 
sa niesla príjemná, priateľská 
atmosféra, ktorá pretrvala aj počas 
ďalších rozhovorov po skončení 
podujatia.

text a foto: Mgr. Iveta Lukáčová

Medzinárodný filmový festival v Novej Bani
Uplynulý víkend 25. – 27. júna 2021 do Novej Bane zavítal XVIII. ročník

Medzinárodného festivalu outdoorových filmov.
Po ôsmich mesiacoch
Situácia to zariadila tak, že 
podujatie bolo preložené z októbra 
2020, keď sa malo uskutočniť v 
kine Vatra. Myslím, že verzia pod 
holým nebom bola nakoniec ešte 
lepšou alternatívou. Počas troch 
večerov si športové, zážitkové, 
cestovateľské a náučné filmy na 
troch rôznych miestach – v centre 
mesta, na Zvoničke a na Tajchu, 
pozrelo približne 250 divákov. 
Namiesto platby vstupného 
účastníci podporili miestne podniky. 
Prialo nám aj počasie. Kultúrou 
po dlhšom čase ožila tržnica, 
rovnako tak aj Zvonička, kde bol 
len v polovici júna sprevádzkovaný 
bufet, ktorý zabezpečil príjemné 
zázemie celej akcie a aj najväčší 
počet divákov z troch festivalových 
dní. V nedeľu sme akciu ukončili 
na amfiteátri na Tajchu, kam prišlo 

približne 60 ľudí, zrejme aj pre 
nadchádzajúci pracovný deň.
Ďakujeme
Hlavný organizátor OZ Novobanskí 
Patrioti ďakuje za finančnú podporu 
firme Cortizo Slovakia, a. s., za 
spoluprácu mestu Nová Baňa, 
Piper Slovakia, s. r. o., a ostatným, 
ktorí sa pričinili o hladký priebeh 
podujatia. Radi by sme niekedy v 
budúcnosti opäť festival do Novej 
Bane pritiahli. V najbližšom čase 
sa tiež môžete tešiť na letné kiná v 
rekreačnej oblasti Tajch – v piatok 
30. júla a v piatok 20. augusta. Pre 
viac informácií sledujte plagátiky 
na webe mesta. Tešíme sa na 
stretnutie!

text a foto: Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.
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 DÁVAME DO POZORNOSTI
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Dátum Podujatie Miesto 
konania Organizátor Kontakt

9. 7. 2021 FRAGMENTY – MOJŠE BAND
(hudobné podujatie)

Cukráreň Alžbetka 
Nová Baňa

Filip Urda v spolupráci
s Cukrárňou Alžbetka
a mestom Nová Baňa

0917 801 955

11. 7. 2021 Medzinárodné cyklistické preteky 1.2 UCI Visegrad 
4 Bicycle Race – GP Slovakia Nová Baňa Slovenský zväz cyklistiky

14. 7. 2021 Hudobné vystúpenie HS IDEÁL z Novej Bane mestská tržnica
Nová Baňa mesto Nová Baňa 045/6782885

23. 7. 2021 FRAGMENTY – PETER JUHÁS TRIO (hudobné 
podujatie)

Cukráreň Alžbetka 
Nová Baňa

Filip Urda v spolupráci
s Cukrárňou Alžbetka
a mestom Nová Baňa

0917 801 955

24. 7. 2021 Banícky fakľový sprievod a Anna bál Nová Baňa mesto Nová Baňa 045/6782885

24. 7. 2021 Rocková noc amfiteáter Tajch OZ TAJCH

30. 7. 2021 Videoprojekcia „Úsmevy smutných mužov“ 
program začne o 20:30 hod.  amfiteáter Tajch mesto Nová Baňa 045/6782885

6. 8. 2021 FRAGMENTY – SLOVAK TANGO
(hudobné podujatie

Cukráreň Alžbetka 
Nová Baňa

Filip Urda v spolupráci
s Cukrárňou Alžbetka
a mestom Nová Baňa

0917 801 955

11 .8. 2021 Rozprávka o Jankovi a Marienke, Divadlo zo 
šuflíka, Žilina

mestská tržnica
Nová Baňa mesto Nová Baňa 045/6782885

18. 8. 2021 Hudobné vystúpenie HS RETRO z Novej Bane mestská tržnica
Nová Baňa mesto Nová Baňa 045/6782885

20. 8. 2021 Videoprojekcia „7 sestier“  
program začne o 20:00 hod. amfiteáter Tajch mesto Nová Baňa 045/6782885

20. 8. 2021
FRAGMENTY – ĽUBOMÍR GAŠPAR

A CIMBAL PROJECT
(hudobné podujatie)

Cukráreň Alžbetka 
Nová Baňa

Filip Urda v spolupráci
s Cukrárňou Alžbetka
a mestom Nová Baňa

0917 801 955

22. 8. 2021 Šláger na Tajchu amfiteáter Tajch OZ TAJCH

25. 8. 2021 Rozprávka Klauniáda, Divadlo zo šuflíka, Žilina mestská tržnica
Nová Baňa mesto Nová Baňa 045/6782885

28. 8. 2021 TriTAJCHlon Tajch OZ Tajch Šport

3. 9. 2021 FRAGMENTY – MARTIN GEIŠBERG
(hudobné podujatie)

Cukráreň Alžbetka 
Nová Baňa

Filip Urda v spolupráci
s Cukrárňou Alžbetka
a mestom Nová Baňa

0917 801 955

4. 9. 2021 9. ročník  Tajchová osmička Tajch mesto Nová Baňa

24. – 25. 9. 2021 29. ročník Novobanský jarmok Nová Baňa mesto Nová Baňa 045/6782885

November Videoprojekcia kino VATRA kino Vatra mesto Nová Baňa 045/6782885

December Príde k nám Mikuláš  kino Vatra mesto Nová Baňa 045/6782885

December Benefičný koncert MY A NAŠE MESTO kino Vatra mesto Nová Baňa 045/6782885

KALENDÁR PODUJATÍ
NA ROK 2021

(TERMÍNY KONANIA BUDÚ UPRESNENÉ)

Zmena programu vyhradená. Podujatia sa uskutočnia len v prípade, ak to dovolí aktuálna epidemická situácia.  


