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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

milí spoluobčania,
dovoľte mi popriať vám úspešný nový rok 2022.

Prežite ho v dobrom zdraví a nech sa splnia
všetky vaše predsavzatia.

Zároveň vám všetkým ďakujem za odvedenú 
prácu, angažovanosť a občiansku iniciatívu

pre naše mesto v uplynulom roku.
Pre rok 2022 želám Novej Bani

veľa zdaru v jej rozvoji a čoraz lepšie podmienky 
pre život všetkých Novobančanov.

Branislav Jaďuď, primátor mesta

Spolurozhoduj
o využití časti financií mesta

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom mesta s trvalým 
pobytom spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu 

mesta. Ide  o možnosť vytvoriť pre obyvateľov mesta, ako aj pre formálne 
organizácie a neformálne skupiny so sídlom v Novej Bani alebo ktoré 
pôsobia v Novej Bani, priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, 
zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného 
života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť 
efektívnosť, legitímnosť a transparentnosť verejného rozhodovania.

Finančné prostriedky na rok 2022 v celkovej sume 5 000 eur sú 
vyčlenené na komunitné projekty s verejnoprospešným účelom a týkajú 
sa týchto oblastí: 

• doprava a komunikácie
• životné prostredie
• kultúra
• šport
• sociálna pomoc a sociálne služby
• história, tradície, folklór
• propagácia, komunikácia a marketing.

Uzávierka podania projektov je do 31.3.2022.

V mesiaci apríl sa uskutoční výber projektov v komisiách pri MsZ a 
následne schválenie v MsZ. Od mája sa začne realizácia schválených 
projektov. 

Podrobné informácie a spôsob podania projektov je uvedený na webovej 
stránke mesta v sekcii Participatívny rozpočet.

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu. 
Tak neváhaj a zapoj sa do tohto celosvetového trendu práve vo svojom 
meste!!!

PhDr. Lenka Šubová,
projektový manažér kancelárie primátora mesta

foto: archív MsÚ

Turistická ubytovňa 
Hájenka Bukovina 

Nová Baňa 

0903 900 796
lesynb@gmail.com

Poďakovanie

Veľké ďakujem patrí pani vedúcej Víglašskej a kuchárkam Gitke, Mirke, 
Lenke, Erike, Kamilke a Zuzke, aj keď varia zamestnancom v podniku 

Knauf Insulation, sú ochotné variť aj pre občanov a dôchodcov v Novej Bani.

Zároveň vďaka patrí aj donášajúcim, ktorí nám obed 
donesú až do bytu. Poprajú nám dobrú chuť s milým 
úsmevom na tvári.

Kuchárkam prajem naďalej spokojných stravníkov a 
za všetkých stravníkov vám ďakujem.

Ružena Hirková

Ubytovacie 
zariadenie v súkromí
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SAMOSPRÁVA
Čo sme zatiaľ spoločne dosiahli

a čo nás ešte do budúcnosti čaká
– pohľad primátora

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, prosím, 
poobhliadnuť sa na prahu nového roka 

2022 za spoločne dosiahnutými výsledkami 
našej práce, ako aj predstaviť naše ciele pre 
tento rok.

Za roky 2019 - 2021 sme pre rozvoj nášho 
mesta preinvestovali z vlastných zdrojov viac 
ako 3 mil. EUR. Z externých zdrojov sme 
získali za posledné 3 roky takmer 2 mil. EUR.

Zrealizované najvýznamnejšie investičné akcie z vlastných zdrojov:
(červeným písmom označené akcie v procese)

• budova podnikateľského centra - nová 
knižnica, apartmán rekonštrukcia, prízemie 
rekonštrukcia na gastroprevádzku; 

• MŠ Nábrežná - vonkajší areál vrátane 
oplotenia, MŠ Štúrova - vonkajší areál, MŠ 
Kolibská - dvor rekonštrukcia;

• ŠJ ZŠ - nová elektrická NN prípojka, 
rozvodná skriňa, elektroinštalácia kuchyňa, 
voda havária kuchyňa;

• ŠJ ZŠ - kuchynská technika vrátane ohrevu 
vody;

• ZŠ - výmena plynových kotlov;
• ZŠ - modernizácia učební, stavebné úpravy; 
• ZŠ - chodník pri ihrisku, oplotenie;
• ZUŠ - rekonštrukcia strecha, fasáda, 

kanalizácia havária;
• CVČ - rekonštrukcia fasáda; 
• cintorín - múr rekonštrukcia, rozšírenie 

hrobových miest;
• odovzdanie bytovky A2 a technického 

vybavenia;
• presťahovanie karanténnej stanice na ul. 

Železničný rad (vybudovanie);
• rekonštrukcia miestnych komunikácií Nad 

Hrádzou, Kútovská, Tajch, Záhrbská dolná, 
Hviezdoslavova (odbočka), Mieru, Chotár 
k Vojšínu, Chotár Babuliarka, Záhrbská 
horná, Podhorská, Slameníkova, Kútovská 
(Uchredel), Kostivrch; 

• parkovacie plochy a vstupy k vchodom ul. 
Školská;

• chodníky -  rekonštrukcia ul. Školská ku ZŠ, 
ul. Dodekova;

• rigoly - plošná rekonštrukcia;
• kanalizácia PD Robotnícka, Mariánska, 

Banícka;
• detská ambulancia - rekonštrukcia, dvor 

záchranky rekonštrukcia;
• autobusové zastávky - výmena na stanici, 

ul. Cintorínska, nám Sv. Alžbety, Tajch Rígl;
• radničný park - rekonštrukcia, fontána 

vybudovanie;
• verejné osvetlenie - rozšírenie Tajch, 

Sadovnícka, Záhrbská, Ílend;
• KD Štále - plynové kúrenie, strecha oprava, 

nebytový priestor rekonštrukcia;
• archeologický prieskum I., II. a III. etapa;
• kniha o histórii baníctva v Novej Bani – 

vydanie;
• Zvonička - rekonštrukcia, voda, odpad, EE 

prípojka;

• ferraty na Zvoničke vybudovanie;
• Banský náučný chodník - trasa A a trasa B;
• amfiteáter Tajch - pódium oprava, 

bleskozvod; 
• fitness zostava a prvky Tajch;
• kompostéry do RD;
• kontajnerové uzatvorené státia na 

sídliskách;
• technika - nákup TS Locust, dvojkomorový 

lis, lisovací kontajner, kosačka, kukavoz;
• plynová kotolňa - rekonštrukcia ul. Štúrova;
• oprava Mnícha na Tajchu - potápači, 

ekotoxicita, sedimenty stanovenie;
• vrt voda - vybudovanie (Červené zeme);
• budova Kord a pozemok nákup;
• mestský kultúrno-športový a voľnočasový 

areál (vrátane letného kúpaliska) príprava.

• osvetlenie - pomocné ihrisko;
• kamerový systém - rozšírenie;
• Záhradný les;
• CIZS - schválenie projektu a žiadosti;
• revitalizácia vnútroblokov - sídlisko Vstup, 

podanie žiadosti a schválenie technického 
hodnotenia;

• nový bytový dom A1 na sídlisku Pod 
Sekvojou - predaj pozemku a povolenia k 
výstavbe;

• VN a trafostanica Žarnovica Nová Baňa - 
zaradenie do investičného plánu SSD.

Zrealizované najvýznamnejšie 
investičné akcie z externých 

zdrojov:
(červeným písmom označené akcie v procese)

V roku 2022 plánujeme investovať z 
vlastných zdrojov cca 1,2 mil. EUR. Finančný 
objem akcií z externých zdrojov bude možné 
stanoviť po schválení podaných žiadostí. 
Viaceré investičné akcie sú realizované počas 
niekoľkých rokov a je dôležité ich sfinalizovať. 
Týka sa to najmä vybudovania nového 
vedenia vysokého napätia VN zo Žarnovice 
do Novej Bane. Na tomto projekte pracujeme 
v spolupráci so strategickými podnikmi Knauf 
Insulation a Cortizo už od začiatku r. 2019 a 
plánované ukončenie vybudovania novej trasy 
22 kV vedenia je stanovené na začiatok r. 2023. 
Takisto výstavba nového bytového domu 
so 45 bytmi určenými na predaj novým 
majiteľom na sídlisku Pod sekvojou bola ako 

zámer schválená v r. 2021, realizácia výstavby 
sa očakáva v r. 2022 s plánovaným dokončením 
koncom r. 2023. Rekonštrukcia Mnícha na Tajchu 
bude v r. 2022 prioritou, k čomu nás zaväzuje 
aj právoplatné rozhodnutie z OÚ Žarnovica, 
ktoré uvádza vodnú nádrž Tajch do havarijného 
stavu s požiadavkou na nevyhnutné začatie jej 
rekonštrukcie. K tejto rekonštrukcii bude kľúčové 
pre nás získať externé financovanie z MŽP SR, 
na čom pracujeme v spolupráci s externými 
spoločnosťami. Začiatok rekonštrukcie 
priestorov v areáli bývalej nemocnice v projekte 
CIZS sa očakáva v r. 2022 s povinnosťou tieto 
práce zrealizovať v lehote 24 mesiacov.

• rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Švantnerova, Nálepkova, Štefankova, 
Sadovnícka, Kolibská, Čierny lúh / 
Kamenárska;

• parkovisko (odstavná plocha - ul. Nábrežná 
pri ZŠ/MŠ);

• parkovisko (odstavná plocha - ul. Štúrova 
(horná));

• parkovacie plochy - sídlisko Pod Sekvojou;
• most pri ZŠ - rekonštrukcia;
• chodník ul. Kollárova, parkovanie pred ZUŠ;
• dvor ZUŠ - celková rekonštrukcia;
• MŠ Kolibská - budova fasáda rekonštrukcia;
• radničný park - zeleň a mobiliár;
• tržnica na námestí - obnova (v závislosti od 

disponibilných zdrojov);
• výmena okien a výťah - dom služieb;
• dom smútku - osvetlenie a fasáda 

rekonštrukcia;
• CVČ - prístavba (v závislosti od 

disponibilných zdrojov);
• trafo EE NN prípojka - sídlisko Pod 

Sekvojou;
• konzervácia základov strojovne Potterovho 

stroja;
• CVČ - pripojenie na kanalizáciu;
• budova ul. Školská (dvor cirk. ZŠ) - okná, 

fasáda rekonštrukcia.

Plánované najvýznamnejšie 
investičné akcie z vlastných 

zdrojov v r. 2022:

Plánované najvýznamnejšie 
investičné akcie z externých 

zdrojov v r. 2022:
(červeným písmom označené akcie v procese)

• rekonštrukcia dvora DHZ požiarnej 
zbrojnice;

• ZŠ - modernizácia vybavenia;
• CIZS - začatie rekonštrukcie;
• revitalizácia vnútroblokov - sídlisko Vstup, 

realizácia projektu;
• kanalizácia rozšírenie - ul. Robotnícka, 

Mariánska, Banícka, realizácia projektu;
• VN a trafostanica Žarnovica Nová Baňa - 

realizácia podľa projektu;
• vrt voda - sfunkčnenie a odpredaj StVS;
• nový bytový dom A1 na sídlisku Pod 

Sekvojou - realizácia výstavby;



• Do konca mesiaca január je termín na 
finančnú uzávierku za 4. štvrťrok 2021, 
z ktorej bude zrejmá aj výška prebytku 
za celý rok 2021. Túto finančnú čiastku 
zapojíme do rozpočtu v roku 2022 tak, ako bol 
prerokovaný na decembrovom MsZ. Spolu 
pre rok 2022 plánujeme preinvestovať z 
vlastných zdrojov cca 1,2 mil. eur. Prehľad 
konkrétnych akcií, ktoré sú plánované v 
roku 2022, je zverejnený na web stránke 
mesta v banneri s názvom Rozvoj mesta 
https://www.novabana.sk/informacie/rozvoj-
mesta tak, ako sme tu v rovnakej forme 
zverejnili prehľad za uplynulé roky. Okrem 
vlastných zdrojov očakávame v úvode 
roka 2022 aj podpis zmluvy na CIZS, ktorá 
sa týka rekonštrukcie priestorov v bývalej 
nemocnici - v objekte nachádzajúcom sa 
vľavo od vstupnej brány (bývalé ambulancie). 
V procese po schválení technického 
hodnotenia sa nachádza aj žiadosť o 
revitalizáciu vnútroblokov na sídlisku 
VSTUP, ktorú sme podali na MIRRI ešte v 
máji 2021. Do konca decembra 2021 sme 
podali opakovane žiadosť na Ministerstvo 
kultúry vo výzve Obnov si svoj dom 
s cieľom zabezpečiť externé finančné 
prostriedky na rekonštrukciu radnice. 
Takisto sme v závere minulého roka podali 
opakovane žiadosť na Envirofond na 
vybudovanie nových kanalizačných vetiev 
na ul. Robotnícka, Mariánska a Banícka. O 
ďalších eurofondových projektoch budeme 
priebežne informovať občanov v infobloku 
a prostredníctvom samostatných článkov 
a v banneri Eurofondy na web stránke 
mesta https://www.novabana.sk/informacie/
eurofondy-projekty.
• Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch 
bude v roku 2022 prioritou a jej postup 
bude koordinovaný s Okresným úradom 
Žarnovica. Koncom januára očakávame 
výsledky zo stanovenia ekotoxicity z 
odobratých vzoriek sedimentov, čo určí ďalší 
postup rekonštrukcie s alebo bez vypustenia 
vodnej nádrže. 
• V stanovenom termíne sa podarilo 
zrealizovať vybudovanie ferrát v areáli 
Zvoničky, ktoré budú v spolupráci s 
OOCR Gron otvorené pre návštevníkov v 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 

• Tajch - oprava Mnícha podľa výsledkov 
ekotoxicity dnových sedimentov s  alebo bez 
vypustenia vodnej nádrže.

Zrealizované a plánované 
najvýznamnejšie ostatné akcie:

(červeným písmom označené akcie v procese)

• spor o katastrálnu hranicu s obcou Brehy 
ukončený určovacou žalobou a rozhodnutím 
súdu s určením hranice - ľavá strana rieky 
Hron v smere toku;

• odzmluvnenie prekládkovej stanice po 
20 r. jej prevádzky a priamy odvoz odpadov 
prostredníctvom TS na skládku (úspora cca. 
25tis. EUR / rok); 

• plasty - optická triedička, spracovanie, 

BRKO zabezpečenie zhodnotenia na 
bioplynovej stanici, BRO energetické 
zhodnotenie (dosiahnutie vyššej miery 
separácie a tým nižší zákonný poplatok za 
uloženie odpadov na skládke a nárok na 
dotáciu z Envirofonducca 10 tis. EUR ročne, 
ktoré čerpáme za r. 2019, 2020 a 2021);

•  súdny spor za kanalizáciu na ul. Kamenárska 
(zatiaľ rozsudok určujúci povinnosť zaplatiť za 
vzniknutú škodu žalobcovi vo výške 56 tis. 
EUR. Pôvodná žaloba bola na sumu 170 tis. 
plus úroky).

V rámci programovacieho obdobia 2021 – 
2027 sa uchádzame o financovanie projektu 
Althandel vo výške cca 600 tis. EUR z 
eurofondov prostredníctvom Integrovanej 

územnej stratégie BBSK, v rámci ktorého 
plánujeme vybudovanie modelu Potterovho 
stroja, vonkajšiu expozíciu (banícky skanzen) 
a vybudovanie baníckeho múzea v existujúcom 
objekte rodinného domu na ul. Mariánskej.

Za doteraz odvedenú prácu mi dovoľte sa 
aj na tomto mieste a touto formou poďakovať 
všetkým, ktorí sa na jej vykonaní podieľali.

Našou prioritou je zodpovedné hospodárenie, 
rozumné investovanie a stabilný rozvoj nášho 
mesta za účasti nás všetkých v záujme 
skvalitnenia podmienok pre život v Novej Bani 
pre všetkých jej obyvateľov.
PF 2022 pre naše mesto a jeho obyvateľov.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď,
primátor mesta

najbližšom čase. Plánujeme ešte obnoviť 
verejné osvetlenie na ceste ku Zvoničke 
a v jej areáli. Takisto bude v krátkej dobe 
doplnené chýbajúce verejné osvetlenie 
na cyklochodníku Tajch, vrátane 
posledného fitness prvku, ktorý máme 
objednaný od minulého roka. V oblasti 
cestovného ruchu sa budeme snažiť čo 
najviac využiť potenciál, ktorý ponúkajú 
naše náučné chodníky, špecificky NCH o 
histórii baníctva v Novej Bani. Za týmto 
účelom OOCR Gron zahájila spoluprácu s 
Branislavom Medveďom, ktorý zabezpečí 
odborný sprievod návštevníkov na týchto 
chodníkoch. Oslovili sme špecializovanú 
spoločnosť na vypracovanie cenovej 
ponuky na konzerváciu základov 
Potterovho stroja na ulici Mariánskej, 
ktorej vykonanie je plánované v prvej 
polovici roku 2022. Vtedy bude vydaná 
kniha o histórii baníctva v Novej Bani, 
ktorej autorom je Mgr. Peter Konečný, 
PhD. – vedúci Slovenského banského 
archívu v Banskej Štiavnici. V roku 2022 si 
budeme pripomínať 300. výročie od začatia 
činnosti Potterovho stroja z roku 1722 a 
685. výročie od prvej písomnej zmienky o 
meste Nová Baňa, v tom čase nazývanej 
Seunich z roku 1337. Ďalším výročím je 110 
rokov od vzniku Mestského futbalového 
klubu v roku 1912. Tieto jubileá si budeme 
v priebehu roka počas viacerých udalostí 
pripomínať a budú aj súčasťou programu na 
novobanskom jarmoku. Mestský kultúrno-
športový a voľnočasový areál je vo fáze 
vyhláseného verejného obstarávania na 
zhotovenie projektovej dokumentácie. Bol 
vykonaný prieskum biologického podložia a 
podrobné geodetické zameranie. O ďalších 
krokoch v tomto projekte je možné informovať 
sa na stránke https://novabana.online/.
• Žiaľ, nie všetky zmeny sú pozitívne a v 
roku 2022 sa budeme musieť popasovať s 
významným nárastom cien energií, ktoré sa 
dotkne zvýšenia nákladov na strane mesta 
a aj mestských organizácií a dotkne sa aj 
zvýšených nákladov na výrobu tepla, ktoré 
zaťaží jeho odberateľov. Vo vzťahu k tomu 
budeme ešte viac klásť dôraz na zníženie 
spotreby energií, čo sa aj vďaka zlepšeniu 

tepelno-technických vlastností 
budov postupne darí napĺňať 
(zateplenie, výmena okien). 
• Najbližšou kultúrnou 
akciou, ktorá sa v našom 
meste očakáva, je 38. ročník 
Novobanských heligonkárov, 
ktorého uskutočnenie, dúfame, neohrozia 
obmedzenia v súvislosti s korona vírusom, 
ktoré neumožnili zorganizovanie 37. ročníka 
tohto podujatia v minulom roku. V úvode 
roka je rovnako plánovaný prechod 
Pohronským Inovcom, ktorého 51. ročník 
sa takisto v roku 2021 v plánovanom rozsahu 
neuskutočnil. 

• Všetci si najviac zo všetkého prajeme, aby 
sme sa vysporiadali s touto novodobou 
pandémiou korona vírusu a naučili sa 
existovať v rovnováhe s týmto ochorením. 
Podľa odborníkov nás v najbližších týždňoch 
čaká vlna variantu Omikron, čo vyplýva 
z priebehu pandémie v iných krajinách. 
Chráňme sa preto zodpovedným 
správaním a využime všetky prostriedky, 
ktoré nám medicína ponúka, najmä v 
kategórii najrizikovejších skupín. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď,
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2021
vzalo na vedomie:
• správu o stave plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 
15.12.2021;

• správu o výsledku kontroly poskytnutia a 
použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 
poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v 
roku 2020;

• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta Nová Baňa na I. polrok 2022;

• zámer primátora mesta Mgr. MVDr. 
Branislava Jaďuďa, MBA, v zmysle zákonných 
kompetencií, aby vykonal v mene mesta Nová 
Baňa všetky nevyhnutné úkony za účelom 
dojednania užívania spoločného poľovného 
revíru Háj uznaného rozhodnutím Okresného 
úradu v Žarnovici, odbor PPLH č. A/2003/07746 
zo dňa 24.03.2003 s doterajším užívateľom 
Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa, 
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa, IČO: 
42304636, za podmienky stanovenia odplaty 
za užívanie pozemkov v PR Háj v minimálnej 
výške definovanej zákonom č. 274/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, príloha č. 2 
zvýšenej o 50%;

• návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 
2023, 2024;

• stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k 
návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 
2022-2024;

• konsolidovanú výročnú správu;
• správu nezávislého audítora;

schválilo:
• všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová 

Baňa č. 4/2021 o určení spádovej materskej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová 
Baňa pre deti s trvalým pobytom v 

• 8. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa;
• rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022;
• rozpočet Technických služieb mesta Nová 

Baňa na rok 2022;
• v zmysle čl. 20 Zásad o hospodárení s 

majetkom mesta a §10 zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení odpísanie 
nevymožiteľných pohľadávok v celkovej sume 
1540,16 € podľa predlohy;

• za člena do komisie dopravy Antona Žňavu;
• prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov, a to pozemok C KN parc. č. 1230/1 
o  výmere 411 m2  vytvorený z pozemku C 
KN parc. č. 1230 o celkovej výmere 507 m2 v 
prospech TAVERE, s.r.o., so sídlom Jašíkova 2, 
821 03 Bratislava, IČO: 45 860 441 z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva 
časti pozemku;

• prevod nehnuteľnosti, pozemok C KN parc. 
č. 6280/3 o  výmere 78 m2  vytvorený z pozemku 
E KN parc. č. 4537 o celkovej výmere 1.701 
m2 v prospech MUDr. Marian Boča, rod. Boča 
a MUDr. Eva Bočová, rod. Bachratá, trvalé 
bydlisko Záhrbská 2014/94, 968 01  Nová Baňa 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 
vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku s 

pozemkom vo vlastníctve žiadateľov;
• z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

§ 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer prenajať nehnuteľný majetok – pozemok 
C KN parc. č. 26/2 o výmere 40 m2, vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika 
pre Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 
968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496 na dobu 
neurčitú od 01.01.2022;

• nájom  nehnuteľnosti pozemok C KN parc. č. 
26/2 o  výmere 40 m2 pre Dvor Farieb s.r.o., so 
sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 
50 443 496 na dobu neurčitú; 

• uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 
nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia „3. 
OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve na predaj stavebného pozemku, ul. 
Spodná“ s Vladimírom Kasanom, víťazom OVS 
pozemok C KN parc. č. 1608/2 o výmere 893 
m2, vlastníctvo mesta Nová Baňa v prospech 
Vladimíra Kasana, rod. Kasan, Spodná 1255/17, 
968 01  Nová Baňa;

• uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na odpredaj mestských pozemkov C KN parc. 
č. 4837/45 o výmere 2.292 m2, C KN parc. 
č. 4837/21 o výmere 152 m2, C KN parc. č. 
4837/11 o výmere 37 m2 v lokalite ul. Železničný 
rad v prospech Stredoslovenská distribučná, 
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 
36 442 151, ako budúceho kupujúceho;

• zverenie majetku mesta Nová Baňa do 
správy správcovi majetku Základnej škole                   
Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, 
IČO: 37 831 879, dňom 01.01.2022. Dodanie 
a výmena plynových kotlov v ZŠ Jána Zemana 
z vlastných prostriedkov mesta financované v 
sume 19.614,95 eur;

• zverenie majetku mesta Nová Baňa do 
správy správcovi majetku: Technickým službám 
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová 
Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.01.2022. 
Zberové vozidlo značky MAN TGS z vlastných 
prostriedkov mesta financované v sume 
175.000,00 eur;

• spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 
9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov, a to časť pozemku E KN 
parc. č. 5152/112 o výmere 4.412 m2 a pozemok 
C KN parc. č. 240/3 o celkovej výmere 101 m2 
v lokalite ul. Štúrova, spolu celkovo v rozsahu 
cca. 138 m2 v prospech Bc. Anton Tabernaus, 
Štúrova 1891/34, 968 01  Nová Baňa;

• spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
stavebného pozemku určeného na výstavbu 
garáže podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou. 
Časť pozemku E KN parc. č. 4653/13 o celkovej 
výmere 1.351 m2 v rozsahu cca 24 m2  vedeného 
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. 
Cintorínska;

• uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve 
č. 3/2018, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo 

ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské 
lesy, spol. s r.o. ako nájomcom dňa 31.12.2018;

• uzatvorenie Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve 
č. 3/2018, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo 
ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské 
lesy, spol. s r.o. ako nájomcom dňa 31.12.2018;

• termíny zasadnutia mestského zastupiteľstva 
v Novej Bani v roku 2022;

odvolalo:
• v súlade  s  §2  ods. 3  zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v  znení  neskorších  predpisov 
Róberta Müllera, bytom Štúrova 16, 968 01 
Nová Baňa z  funkcie náčelníka Mestskej polície  
Nová Baňa ku dňu 31.12.2021;

vymenovalo:
• v súlade s §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
Jána Ševčíka, bytom Fraňa Kráľa 868/41, 966 
81 Žarnovica, za náčelníka Mestskej polície 
mesta Nová Baňa dňom 01.03.2022;

poverilo:
• v súlade s §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
Slavomíra Bedenského, bytom Brezová 14, 
968 01 Nová Baňa, zastupovaním náčelníka 
Mestskej polície mesta Nová Baňa v dňoch od 
01.01.2022 do 28.02.2022;

zvolilo:
• Ing. Viktóriu Valachovičovú, PhD. za 

predsedníčku komisie dopravy. 

Úplné znenie uznesení a nariadení je 
zverejnené na úradnej tabuli

mesta  Nová Baňa a tiež na internetovej 
stránke mesta www.novabana.sk. 

Ing. Lucia Beťková,
vedúca kancelárie primátora mesta

Mesto Nová Baňa  v spolupráci so 
spoločnosťou Lidl Slovensko, v.o.s. 

pomohlo v predvečer Štedrého dňa 12 rodinám 
darovaním čerstvých potravín, ako boli mäso, 
ovocie a zelenina. Aj touto cestou by sme chceli 
poďakovať spoločnosti LIDL Slovensko za túto 
milú myšlienku.  A rovnako poďakovať aj vám 
– darcom, ktorí ste počas roka 2021 pomáhali 
ľuďom v núdzi vkladaním trvanlivých potravín a 
drogérie do určeného koša v Lidl predajni.   

text a foto: Eliška Vallová,
agenda sociálnych vecí

Vianočná LIDL pomoc
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Koľko nás je?
Dlhoročný  klesajúci trend počtu obyvateľov 

nášho mesta pokračuje. K  31.12.2021 
mala Nová Baňa  6969 obyvateľov prihlásených 
k trvalému pobytu, čo je v porovnaní s rokom 
2020  o  37 obyvateľov menej. 

Z celkového počtu obyvateľov mesta  je viac 
žien a to 3598, čím tvoria 51,6 % z celkového 
počtu obyvateľov. Muži sú trochu v menšine 
s počtom 3371, čím tvoria 48,4 % počtu 
obyvateľov. 

Vlani sa k trvalému pobytu prihlásilo 79 
občanov. Zároveň mesto opustilo a odhlásilo sa 
až 99 občanov, čo v celkových číslach znamená 
rozdiel 20 občanov.

Narodilo sa nám 72 najmenších obyvateľov 
mesta (o 7 viac než v roku 2020), z toho 37 
chlapcov a 35 dievčat. Rodičia pri určovaní 
mena dieťatka využili naozaj veľa možností. 
K najobľúbenejším menám, ktoré boli deťom 

 

Prehľad za rok 2021 Muži Ženy Spolu
Stav k 1.1.2021 3393 3613 7006

Narodení 37 35 72

Zomrelí 52 37 89

Prisťahovaní k trvalému 
pobytu 37 42 79

Odsťahovaní z trvalého 
pobytu 44 55 99

Stav k 31.12.2021 3371 3598 6969

zapísané do rodného listu, 
patria Adam, Jakub, Martin, 
Matej a u dievčat Ema, 
Karolína, Rebeka, Olívia. Našli 
sa aj menej frekventované 
mená ako Noemi, Élodie Lia, 
Anabela.

 V roku 2021 sa 57 párov 
rozhodlo  uzavrieť manželstvo. 
Oproti predchádzajúcemu 
roku sa mierne  zvýšil počet 
rozvodov s konečným číslom 12.

 Jedným z dôvodov úbytku obyvateľstva je 
aj vyššia úmrtnosť, kedy sme zaznamenali 
89 úmrtí, čo je zatiaľ najvyšší počet úmrtí za 
posledných 10 rokov.

 K záveru roka sme evidovali 36 občanov 
vo veku 90 a viac rokov. Priemerný vek 
obyvateľstva sa zvýšil na hranicu 42 rokov, 

pričom najstaršia občianka mesta sa v r. 2021 
dožila veku 101 rokov.

 Údaje o počte narodení, úmrtí či počte 
uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, 
nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach 
našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

Erika Galbavá,
správne oddelenie MsÚ

Daň z nehnuteľností na rok 2022

Priznanie k dani z nehnuteľností na 
rok 2022 podávajú len tí daňovníci, 

u ktorých nastala oproti roku 2021 nejaká 
zmena. Zákonom stanovený termín na podanie 
priznania je do 31.1. zdaňovacieho obdobia. 

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva 
na predpísaných tlačivách, ktoré sú jednotné 
pre celé Slovensko a môžete si ich stiahnuť z 
internetovej stránky mesta v sekcii Ako vybaviť 
alebo prevziať na mestskom úrade, kancelária 
č. dverí 17 (vchod pod bránou). Vyplnené a 
podpísané tlačivo daňového priznania môže 
daňovník doručiť správcovi dane jedným z 
nasledujúcich spôsobov:

- poštou na adresu Mestský úrad, Námestie 
slobody 1, 968 01 Nová Baňa; 

- elektronicky prostredníctvom portálu www.
slovensko.sk v prípade, že má aktivovanú 
elektronickú schránku;

- emailom – tu je zákonná povinnosť doručiť 
správcovi dane aj listinnú formu, a to do piatich 
pracovných dní od odoslania, inak sa podanie 
považuje za nedoručené;

- osobne na Mestský úrad, Námestie slobody 
1, Nová Baňa.

Daňovníci, u ktorých sa vo vlastníctve 
nehnuteľností k 1. 1. 2022 oproti minulému 
obdobiu nič nezmenilo, priznanie na rok 2022 
nepodávajú. Správca dane v priebehu roka 
doručí všetkým daňovníkom do vlastných rúk 
rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška 

dane, postup úhrady a splatnosť dane. Mesto 
Nová Baňa výšku sadzieb daní pre rok 2022 
nemenilo a dane sa nezvyšovali. Podrobnejšie 
informácie k podaniu priznania a postupu pri 
zdaňovaní nehnuteľností nájdete na webovej 
stránke mesta v sekcii Ako vybaviť – daň z 
nehnuteľností. 

Mgr. Lucia Obrcianová,
finančné oddelenie MsÚ

foto: PIXABAY

Pripomenutie pre prevádzkovateľov 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Mesto Nová Baňa informuje všetky 
právnické a fyzické osoby oprávnené 

na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území 
mesta Nová Baňa a mestských častí, aby do 
15. februára 2022 na Mestský úrad Nová Baňa 
oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO - 
tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, 
t.j. do 300 kW) alebo energetický zdroj.

Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre 
určenie výšky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia na rok 2022“ je možné si prevziať 

v klientskom centre mestského úradu počas 
úradných hodín (pondelok, utorok, streda, 
piatok v čase od 8:00 do 15:00) alebo stiahnuť 
z webovej stránky mesta Nová Baňa www.
novabana.sk » Ako vybaviť » Žiadosti a 
formuláre » Odd. životného prostredia » 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie 
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Upozornenie: 

Do tlačiva je nevyhnutné uviezť správne 
merné jednotky (v zmysle VZN č. 4/2020 o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia na území 
mesta Nová Baňa):

• tony (t) – hnedé uhlie, čierne uhlie, koks, olej, 
ekohrášok, lignit, brikety, nafta;

• metre kubické (m3) – plyn, drevná hmota, 
biomasa, brikety, štiepka, pelety, slama, rákosie. 

V prípade potreby poskytnutia ďalších 
informácií som vám k dispozícii na mailovej 

adrese buryova@novabana.sk.
Ing. Veronika Búryová,

Odd. VŽPaSM
foto: PIXABAY

Poďakovanie
a zamyslenie sa

Touto cestou by sme chceli poďakovať 
pánovi Milanovi Medveďovi za vyčistenie 

a skrášlenie priestoru nad tréningovým ihriskom 
pri futbalovom štadióne, kde sa nachádza 
140-ročný dub zimný. Pán Medveď sa o toto 
miesto vzorne stará, vysadil malé stromčeky 
a s pánom Martincom osadil aj informačnú 
tabuľu, z ktorej sa okrem iného dozviete aj to, 
že tento mohutný strom za svoj doterajší život 
vyprodukoval už približne 9 miliónov litrov 
kyslíka. Pod jeho košatou korunou si môžete 
posedieť na lavičke a zamyslieť sa nad našou 
existenciou, či je naozaj vždy nutné vypíliť starý 
strom, či ho nestačí len trochu zmladiť, opíliť. 
Odvďačí sa vám tým, že vám v horúčavách 
poskytne tieň, osvieži vzduch, dá domov 
vtákom. Staré stromy ako nemých svedkov 

histórie by sme mali mať 
v úcte a vážiť si ich, veď 
ich vysadili naši predkovia 
pred mnohými rokmi.

Mgr. Erika Jauschová,
samostatný odborný 

referent životného 
prostredia MsÚ



SAMOSPRÁVA/ŠPORT

6     NOVOBANSKÉ NOVINY JANUÁR 2022

INFORMUJEME O CENÁCH ENERGIÍ PRE ROK 2022
Všetci sledujeme vývoj cien 

energií na svetových trhoch, 
to, ako neuveriteľne stúpajú. Od 
konca septembra 2021 ceny prudko 
vzrástli. Ceny energií si naša 
organizácia obstarávala  spravidla  v 
poslednom štvrťroku daného roka a 
doposiaľ sa nikdy nestalo, že by ceny 
stúpali tak razantne ako v roku 2021. 
Vhodné načasovanie obstarania 
energií si bude do budúcna 
vyžadovať spoluprácu s odborníkmi 
v tejto oblasti, aby sme sa vyhli 
nepriaznivému vývoju cien na trhu. 

Našu cenu tepla musíme mať 
schválenú Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví URSO a vďaka 
dobrej spolupráci s týmto úradom 

CENA
TEPLA

Variabilná 
zložka

 €/kWh

Fixná zložka Spolu

€/kW €/MWh

2016 0,0454 107,4918 64,6800

2017 0,0381 109,0634 57,6620

2018 0,0412 111,6576 62,2670

2019 0,0521 120,5007 74,8360

2020 0,0521 120,5007 74,8360

2021 0,0521 120,5007 74,8360

2022 0,1063 124,5825 129,8060

CENA 
EE  €/MWh

CENA  
€/MWhPLYNU

2016 65,74 2016 19,72

2017 34,90 2017 18,60

2018 34,90 2018 17,56

2019 63,40 2019 22,85

2020 63,40 2020 17,67

2021 52,10 2021 13,00

2022 165,00 2022 57,77

sme situáciu so schválením ceny pre 
rok 2022 zvládli uspokojivo.

Nové zálohové platby pre rok 
2022 pre naše bytové domy, ktoré 
vykurujeme, budú upravené od 
01.02.2022 o 35-percentné zvýšenie. 
Za roky 2019, 2020 a  2021 sa nám 
podarilo nakúpiť energie v dobrých 
cenách a mohli sme tak dodávať 
teplo pre našich občanov za veľmi 
priaznivé ceny v porovnaní s rokom 
2022, ktorý je, žiaľ, prelomový v 
navýšení cien energií. Našťastie už 
teraz vás môžeme ubezpečiť, že 
vyúčtovanie služieb za rok 2021 vás 
poteší a odporúčame si preplatky za 
teplo odložiť pre rok 2022.

V tabuľke prikladáme prehľad cien 
energií od 
roku 2016 až 
2022.   

Anna 
Tužinská,

konateľ 
MsBP, s.r.o

Aukcia dreva

Naša spoločnosť Mestské lesy, spol. s 
r.o. Nová Baňa sa na prelome mesiacov 

november a december, 29.11.2021 - 3.12.2021, 
zúčastnila v spolupráci so spoločnosťami 
Mestské lesy, s.r.o. Krupina a Obecné lesy, s.r.o. 
Sása verejnej dražby dreva v priestoroch ES 
mestských lesov Krupina. Na túto dražbu sme 
pripravili 22,72 m3 dubovej guľatiny a 22,73 m3 
bukovej guľatiny.  Spolu 45,45m3 drevnej hmoty. 

Na tejto aukcii sme dosiahli tržby vo výške 10 
477, 32 Eur, pričom priemerné speňaženie 
drevnej hmoty za dub bolo 367, 54 Eur za m3 

a priemerné speňaženie buka bolo 93,44 Eur 
za m3. Priemerné speňaženie za m3 draženej 
hmoty tak vyšlo 230,46 Eur/m3 a zarobili sme 
tak cca. 4800 Eur oproti priamemu predaju z ES 
MSL. Je potrebné povedať, že na túto aukciu 
sme predložili priemernú kvalitu ponúkaných 
sortimentov, pretože sme jednotlivým výberom 
vyťažili prestarnuté dubové stromy, ktoré majú 
vek 190 rokov, a buková hmota bola z bežnej 

obnovnej ťažby. Spomenutej aukcie 
sa zúčastnilo 16 subjektov, ktorí si 
zasúťažili o drevo, ktoré pestovalo 
niekoľko lesníckych generácií, v 
prípade spomenutého duba od nás 
možno aj šesť - sedem generácií. 
Takto sa nám spoločným úsilím 
podarilo najlepšie zhodnotiť prácu 
niekoľkých generácií lesníkov a 
pracovníkov v lesníctve a dosiahli sme 
tak synergický efekt spoločným úsilím 
troch neštátnych subjektov.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto 
spoločnej akcii. Všetkým patrí srdečná vďaka.  
V podobných akciách by sme chceli pokračovať 
aj v tomto roku a pomocou takéhoto postupu by 
sme mohli dosiahnuť ešte lepšie speňaženie 
drevnej hmoty tak, ako som to prezentoval v 
rámci stratégie obhospodarovania lesného 
majetku patriaceho mestu Nová Baňa.

text a foto: Ing. Jozef Šmondrk

Aukciový kmeň duba

Drevná hmota buka v našich lesov na aukcii

Zmeny v MFK Nová Baňa:
Klub si zvolil nový výkonný výbor

aj štatutárneho zástupcu
Dňa 25. 11. 2021 sa uskutočnilo Valné 

zhromaždenie Mestského futbalového 
klubu Nová Baňa, kde sa odsúhlasili viaceré 
zmeny v štruktúrach klubu. Z dôvodu 
pracovného zaneprázdnenia doterajšieho 
štatutárneho zástupcu Petra Hudeca prebehla 
voľba nového zástupcu, ktorým sa stal Milan 
Baranec. 

Zároveň bol zvolený nový výkonný výbor, 
ktorého členmi sú Milan Baranec, Dušan 
Hagara, Peter Hudec, Jozef Forgáč a Peter 

Kasan. Generálnym manažérom a športovým 
riaditeľom sa stal Dušan Hagara. 

V tomto období  vedenie klubu pracuje na 
tvorbe mužstva dospelých a mládežníckych 
družstiev a na zápasoch počas zimnej prípravy 
dospelých.  Rovnako bude  aktualizovaná 
webová stránka MFK a o stave v novobanskom 
futbale sa pravidelne dozviete aj prostredníctvom 
Novobanských novín.

Doterajšiemu vedeniu MFK ďakujeme za 
úsilie a odvedenú prácu. Novému vedeniu 

prajeme veľa úspechov 
a dobrých nápadov pri 
stabilizácii a rozvoji 
futbalu v roku 110. 
výročia zahájenia 
činnosti futbalového 
klubu v meste.

Poďakovanie patrí aj 
sponzorom, bez ktorých je v dnešnej zložitej 
dobe problém rozvíjať futbal a reprezentovať 
naše mesto. Sú to najmä mesto Nová Baňa, 
CORTIZO Slovakia, KNAUF INSULATION, SC 
ZAMKON – Jozef Barniak, MONT  DESIGN – 
Jozef Vozár a ostatní drobní podnikatelia. 

Ing. Milan Baranec,
za výkonný výbor MFK
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Rozdali sme ďalšie štipendiá

Jedným z nadštandardných 
benefitov, ktoré poskytuje 

Gymnázium Františka Švantnera 
pre svojich študentov, je 

možnosť získať motivačné štipendium. Škola 
ho udeľuje na základe dobrej spolupráce s 
mestom Nová Baňa, ktoré na rok 2021 vyčlenilo 
sumu 3 500 eur práve na tieto účely. Kritériá si 
škola vypracovala sama, a tak už štvrtýkrát na 
základe rozhodnutia pedagogickej rady udelila 
motivačné štipendiá najusilovnejším žiakom 
školy za prácu v prvom štvrťroku školského 
roka 2021/22.

Žiakmi štvrťroka sa stali a motivačné štipendium 
vo výške 30 eur za výborné študijné výsledky a 
usilovnosť získali:
• Samuel Struhár, Lucia Rybárová, Alexandra 
Marková, Daniel Budinský zo septimy;
• Eva Žilková, Tomáš Jaďuď, Miriama Kosejová 
z 1.A;
• Eva Jenisová, Daniela Budinská, Henrieta 
Haringová, Anežka Ďurovičová z 2.A;
• Samuel Maslen, Martin Bánský, Andrea 
Rajnohová z 3.A;
• Diana Valková, Helena Křápková, Zuzana 
Valentovičová zo 4.A.

Za reprezentáciu školy a umiestnenie v 
celoslovenskej súťaži si štipendium vo výške 
100 eur zaslúžila Ramona Valková zo 4.A a 
motivačným štipendiom vo výške 30 eur za 
prácu v školskom projekte boli odmenené 
Alžbeta Mária Vávrová, Mária Magdaléna 
Borošová, Bianka Kršiaková z 3.A.

Všetkým aktuálnym štipendistom blahoželáme 
a veríme, že budú motiváciou pre ďalších 
žiakov!

PaedDr. Renáta Juhásová,
riaditeľka školy

Úspech na celoslovenskej prehliadke Festivalu vedy a techniky
Študentka Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani Ramona Valková

bude reprezentovať Slovensko v MOSKVE.

Po obhajobe svojho projektu na krajskej 
prehliadke Festivalu vedy a techniky 

postúpila Ra-mona Valková, študentka 4.A do 
celoslovenského kola a my sme jej všetci držali 
päste.

Festivalom vedy a techniky AMAVET sa 
zároveň otvoril celoslovenský Týždeň vedy a 
techniky na Slovensku 2021. Medzi študentov 
našej školy, ktorým učarila veda, Ramonka 
rozhodne patrí. Už ako žiačka prímy patrila 
medzi zvedavé a vnímavé deti. Pátrala, bádala, 
počítala a aktívne sa zapájala do rôznych súťaží 
a aktivít. Rozhodne ju však nebolo potrebné do 
ničoho „tlačiť“ a to jej zostalo do súčasnosti.

Na prehliadku si pripravila náročný projekt 
s témou TERRAFORMING VENUŠE v 

kategórii fyzika a astronómia, ktorý je rozhodne 
odvážnym vedeckým projektom a ktorý zaujal aj 
hodnotiacu komisiu. Výsledkom je, že Ramona 
postúpila do medzinárodnej súťažnej prehliadky, 
ktorá sa bude konať budúci rok v Moskve.

Tento krásny úspech je štartom do sveta 
vedy, ktorej sa naša maturantka plánuje v 
budúcnosti venovať. Sme na ňu mimoriadne 
hrdí a ďakujeme za skvelú reprezentáciu no-
vobanského gymnázia. Rovnako ďakujeme 
vyučujúcej fyziky RNDr. Daniele Benčatovej, 
ktorá so žiačkou pracuje v našej škole už ôsmy 
rok, a obom srdečne blahoželáme!

RNDr. Daniela Benčatová,
PaedDr. Renáta Juhásová,

foto: archív GFŠ

Stužkovanie maturantov
Hoci sa to muselo zaobísť bez 

tradičnej slávnosti so zábavným 
programom a prítomnosťou rodičov, 
naši štvrtáci predsa len stihli 
„ministužkovú“ ešte pred zatvorením 
škôl – elegantne nahodení si 
vypočuli prejav svojej spolužiačky 
Emy Medveďovej, riaditeľky školy 

i triedneho profesora, ktorý im 
následne pripol zelené stužky. Budú 
im pripomínať, že ich čaká prvá vážna 
skúška, a zároveň vlievať nádej, že ju 
úspešne zvládnu. Držíme vám palce, 
milí maturanti! 

text a foto: GFŠ Nová Baňa

DOD v režime individuálnych 
návštev

Milí záujemcovia o štúdium
v Gymnáziu Františka Švantnera 

v Novej Bani!
V školskom roku 2022/23 
otvárame jednu triedu s 

počtom žiakov 30.
Zaži nové zážitky!

Zaži GFŠ a objavuj ho počas 
celého školského roka spolu 

s nami na
www.gfsnbana.edupage.org  

a na sociálnych sieťach, ale aj osobne!
Milí deviataci, v prípade záujmu nás kontaktujte 

na tč.  +421 948 995 094 a dohodnite si osobnú 
návštevu školy! Ukážeme vám naše priestory, 

učebne, poskytneme propagačný materiál
a mnohé ďalšie informácie ohľadom prijímacieho 

konania a možností štúdia.
STAŇ sa jedným z nás!

Gymnázium Františka Švantnera ďakuje za aktívnu spoluprácu všetkým 
partnerom a sponzorom, jednotlivcom a priateľom školy za podporu

a povzbudivé slová počas celého kalendárneho roka 2021 a teší sa na 
spoluprácu aj v novom roku!

V mesiaci december ĎAKUJEME sponzorom: Rodičovské združenie 
pri GFŠ Nová Baňa, MH Garden – Ing. M. Horniaková, p. Peter Forgáč.
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ZEMAŇÁCKY SPRAVODAJ
Tak ako sme s 

elánom začali 
nový školský rok, tak 
sme pokračovali aj 
ďalej. Realizovalo sa 
množstvo nových plánov 
a nápadov, zúčastnili 

sme sa na mnohých súťažiach, obohacovali 
sme vyučovanie zábavnými formami práce, 
skrášľovali a zveľaďovali sme školu a jej 
okolie, proste, pracovali sme ako včeličky, čo 
bolo odmenené príjemným pocitom z dobre 
vykonanej práce.
V októbri sa konali voľby do rady školy:

• za zástupcov pedagogických zamestnancov 
dňa 13. 10. 2021 o 13.30 hod. v čitárni;

• za zástupcu ostatných zamestnancov dňa 
12. 10. 2021 o 13.30 hod. v čitárni;

• za zástupcov rodičov dňa 11. 10. 2021 
elektronicky prostredníctvom rodičovského 
konta cez platformu EduPage od 8.00 do 20.00 
hod.
Výsledky volieb pedagogických 
zamestnancov:

• z celkového počtu 37 oprávnených voličov 
na voľby pedagogických zamestnancov do rady 
školy bolo odovzdaných 32 hlasov, čo je  87%;

• z počtu 32 odovzdaných hlasov bolo 32 
platných hlasov, čo je 100%.

Po sčítaní jednotlivých hlasov volebná komisia 
konštatuje, že do rady školy boli zvolení:

PaedDr. Martin Dojčán, Mgr. Denisa Bátorová.
 Výsledky volieb ostatných zamestnancov:
• z celkového počtu 16 oprávnených voličov 

na voľby ostatných zamestnancov do rady školy 
bolo odovzdaných 16 hlasov čo je  100%;

• z počtu 16 odovzdaných hlasov bolo 16 
platných hlasov, čo je 100%.

Po sčítaní jednotlivých hlasov volebná komisia 
konštatuje, že do rady školy bola zvolená:

Ing. Svetlana Kamenská.
 Výsledky volieb zákonných zástupcov:

• z celkového počtu 269 oprávnených voličov 
na voľby zákonných zástupcov do rady školy 
bolo 141 zúčastnených voličov, čo je  52%;

• z počtu 141 odovzdaných hlasov bolo 141 

platných hlasov, čo je 100%.
Po sčítaní jednotlivých hlasov volebná 

komisia konštatuje, že do rady školy boli 
zvolení:

PaedDr. Tatiana Polcová, PharmDr. Petra 
Sabaková, RNDr. Jaroslav Hromádka, MVDr. 
Gabriela Chudániková.
POĎAKOVANIE:

• všetkým kandidátom,
• všetkým voličom za účasť vo voľbách a za 

pomoc pri výbere zástupcov do poradného 
orgánu riaditeľky školy.

Novozvoleným členom blahoželáme a tešíme 
sa na spoluprácu.

Dňa 5.10. sa za veľmi príjemného počasia 
uskutočnila športová aktivita pre I. stupeň 
- ZEMAŇÁK RUN. Chceli sme deťom 
ukázať a podporiť ich v tom, ako je dôležité 
športovať. Nakoľko je beh najprirodzenejšou 
a najrozšírenejšou formou športovania a 
má množstvo zdravotných benefitov, bol 
to práve beh, v ktorom súťažili triedy po 
ročníkoch. Niektorí to zvládli bez problémov, no 
niektorým dalo koliesko okolo potoka a ihriska 
poriadne zabrať. Tí, ktorí sa pohybu nezľakli 
a beh absolvovali, si zaslúžia veľkú pochvalu. 
Výsledky: 1.miesto - 1.A, 2. miesto - 1.B, 1. 
miesto - 2.A, 2. miesto - 2.B, 1. miesto - 3.A, 2. 
miesto - 3.B, 3. miesto - 3.C, 1. miesto - 4.A, 2. 
miesto - 4.C, 3. miesto - 4.B.

15. októbra 2021 bola naša škola oficiálne 
slávnostne certifikovaná za Zelenú školu. 
Certifikáciu bolo možné sledovať na 
facebookovej stránke Zelenej školy. Slávnosť 
prebiehala v online priestore.
Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu 
potravinami

Presne týmto heslom sa niesol deň, kedy sme 
opäť privítali aktivity k téme Hovorme o jedle a 
snažili sa ukázať, ako sa dá vytvoriť „Potravinový 
žrút“, aby sme zabránili plytvaniu potravinami. 
Deň sme obohatili aktivitami:  najpestrejšia a 
najzaujímavejšia desiata, „medobal“ –  video-
spracovanie s postupom výroby medobalu od 
Žani a Viki, nápadité pochúťky z tvarohovej 
nátierky so zeleninkou z nášho skleníka, 
„chlieb náš každodenný“ – video-spracovanie 
s postupom prípravy po samotné upečenie, 
chutná žemľovka, ktorou sme využili zvyšky z 
rožkov a obohatili ju o tvaroh a chutné jabĺčka, 
no a prieskum obľúbenosti jedál v našej ŠJ.

 Najkrajším zadosťučinením bola milá odozva, 
poučenie detí o hodnote jedla, ale aj ich veľmi 
dobrý rozhľad v danej téme, dobrá nálada, 
pričom si žiaci odnášali cenné rady, skúsenosti 
a prejavili svoju kreativitu, tvorivosť a vzájomne 
sa motivovali. Žiaci IV. B triedy zistili, že upiecť 
chlebík nie je žiadna veda, chce to len trošku 
odhodlania a trpezlivosti. Chutné maľovanie 
oslovilo VI. B, ktorá cez VYV stvárňovala dary 
zeme. Všetci obohatili túto súťaž svojou účasťou 
aj sprievodnými akciami, ako boli „Mliečna 
cesta“ či „Zelenina, ovocie, s kompostérom 
porastie.“  Ďakujeme všetkým žiakom a ich 
rodičom za pomoc pri zorganizovaní tejto 
súťaže. Poďakovanie patrí aj pedagógom a 
všetkým zúčastneným.

 Vyučovanie trochu inak
Výtvarnú výchovu sme presunuli von a skúšali 

sme vytvárať umelecké diela z prírodného 
materiálu – landart. Vznikli krásne dielka.

Časť vyučovania sme sa opäť venovali 
skúmaniu vody v našom potoku za školou. 
Tentokrát sme okrem priezračnosti vody 
skúmali aj jej teplotu. Skúmaniu sa budeme 
venovať priebežne počas celého roka v rámci 
medzinárodného projektu GLOBE.

Slovenský jazyk - Vybrané slová na školskom 
dvore. Na slovenskom jazyku sme si vonku 
precvičili hľadanie vybraných slov. Každý si 
mohol z kôpky vybraných slov po B vybrať jedno 
a nájsť k nemu na školskom dvore niečo, kde by 
ho použil vo vete. Vznikli krásne vety a vybrané 
slová boli použité naozaj dôvtipne.

Vesmír je všade okolo nás, veľa informácií 
o ňom sa dá nájsť v encyklopédiách, ale aj v 
rôznych mediálnych hrách. V 4. C sa deti na túto 
tému veľmi pekne doma pripravili a priniesli si 
rôzne materiály, aby vyučovanie pre nich bolo 
zaujímavejším a aby sa aj viac dozvedeli. S 
aktivitami a informáciami  o vesmíre sa podelili 
so spolužiakmi v novom altánku. Následne 
robili projekty a odprezentovali ich. Boli ako na 
vedeckej konferencii. Ďakujeme aj rodičom a 
súrodencom za pomoc pri tvorbe a tešíme sa 
na ďalšie projekty.

Naša škola dostala príležitosť od oblastnej 
organizácie cestovného ruchu GRON zúčastniť 
sa komentovanej prehliadky Záhradného lesa 
na Zvoničke. Počas nej nám p. Mário Janiga, 
ktorý samotný les vysádzal, porozprával o 
jednotlivých drevinách a pri každej upozornil 
na jej výnimočnosť. Žiaci sa dozvedeli, ktorý 
strom rástol ešte v dobe dinosaurov, ktorý má 
najtvrdšie drevo, ktorý bol vhodný na výrobu 
lodí, ktorý má smrteľne jedovaté kvety pre hmyz 
či  ktorý bol označený ako „žuvačkový“ strom, 
lebo slúžil Aztékom na ústnu hygienu. Bola 
to pre nás veľmi zaujímavá prehliadka, ktorá 
obohatila deti o nové vedomosti a zážitky.

V obľúbenej súťaži DO ŠKOLY NA BICYKLI 
sme sa opäť nedali zahanbiť a obsadili 3. miesto 
v kategórii NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA NAD 300 
ŽIAKOV.

Naši žiaci sa zúčastnili online 
MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE v 
programe GLOBE. Zúčastnilo sa jej 12 krajín 
Európy a európskej časti Ázie. Slovensko 
zastupovali 2 školy a JEDNOU Z NICH bola 
práve NAŠA ZÁKLADNÁ ŠKOLA.

Žiaci 4.B triedy s pani učiteľkou Sučanovou 
v nej prezentovali svoje pozorovania vody 
v našom Novobanskom potoku. V rámci 
pozorovania robili prieskum priezračnosti vody. 
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Celá konferencia bola vedená v anglickom 
jazyku, takže sme potrebovali pomoc. S 
prekladom nám ochotne pomohla p.uč. Zuzana 
Floreková  a celú prezentáciu predstavili 
naši  šikovní angličtinári  Martin  Dojčán a Tim 
Kopernický z 5.A. Prezentáciu sme začínali ako 
prví. Vyšla skvele a žiaci zožali veľké pochvaly 
od všetkých zúčastnených. Našim žiakom sa 
prihovoril sám Peter Falcon z americkej vládnej 
agentúry NASA. Ocenil našu prácu, perfektnú 
angličtinu chalanov, povzbudil nás k ďalšiemu  
pozorovaniu a položil niekoľko otázok, na ktoré 
buď samostatne alebo  s pomocou p. učiteľky 
bez váhania odpovedali. Bola to pre nás nová 
skúsenosť a zároveň príjemné povzbudenie 
do ďalšieho bádania. Krátko po skončení 
konferencie sme dostali mailom poďakovanie 
od GLOBE Slovakia za skvelé prezentovanie 
Slovenska na medzinárodnej úrovni. Žiaci 
boli odmenení medzinárodnými certifikátmi. 
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy našich 
žiakov.

V olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry 
v školskom kole si postup do okresného kola 
vybojovala svojím prvým miestom Žaneta 
Gajdošová, IX. A. Ďalšie umiestnenia: 2. Hana 
Jančoková, IX. B = úspešná riešiteľka, 3. 
Viktória Forgáčová, VIII. A = úspešná riešiteľka, 
4. Lívia Šušovicová, VIII. A = úspešná riešiteľka, 
5. Adrián Budinský, IX. A = úspešný riešiteľ. V 
okresnom kole získala Žaneta Gajdošová 3. 
miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne 
blahoželáme.

Lacno, zmysluplne a efektívne rozvíjala 
technickú kreativitu pani učiteľka Rudzanová. 
Praktická tvorivosť a finančná gramotnosť sa 
dá rozvíjať aj tak, že použijeme materiál MATKY 
ZEME a vytvoríme niečo, čo môže pomôcť 
nám, niekomu inému a to za minimálne náklady. 
Rozhodli sme sa, že pomôžeme našim mladším 
žiakom a vyrobíme im edukačné pomôcky alebo 
pomôcky na voľnočasové aktivity. Prekvapenie 
sme vyrobili aj pre pani upratovačky a kuchárky. 
Piškôrky sú hotové a zarážky na dvere tiež. 
Na hodinách technickej výchovy majú naši 
žiaci príležitosť oboznámiť sa s najbežnejšími 
NÁSTROJMI, so základnými POSTUPMI 
pri práci  s rôznymi MATERIÁLMI. Je to 
príležitosť, keď sa žiaci „učia“ aj PRAKTICKÉ 
VECI, napr. spracovanie dreva. Radosť im 
urobíme vlastnoručnou výrobou STOJANOV 
NA AKVÁRIUM, ZVONKOHRY a VTÁČÍCH 
BÚDOK, pričom na pláne máme aj mnohé iné.

V babkinom srdci a v dedkovom pohľade 
sa skrýva záhrada plná lásky! Aj takto sme si 
pripomenuli október - mesiac úcty k starším s 

deťmi na rôznych hodinách a veríme, že 
deti svojich starých rodičov pohladia milými 
slovami a vrúcnymi objatiami. Deti zo ŠKD 
už tradične v mesiaci OKTÓBER pripravujú 
program pre starých rodičov a seniorov v 
DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NOVÁ 
BAŇA. Pandemická situácia je neprajná 
k návštevám a kultúrnym akciám, a preto 
sme seniorov v domove dôchodcov pozvali 
virtuálne na čaj.

Pripravili sme pre nich šálky čaju a 
odniesli sme im ich, aby vedeli, že aj keď ich 
nemôžeme navštíviť, NEZABUDLI SME NA 
NICH.

PRAJEME IM VEĽA ZDRAVIA a veríme, že 
čoskoro budeme môcť prísť na naozajstnú 
návštevu.

Čas posledných, jeseňou maľovaných, 
krásnych a slnečných dní sme v ŠKD strávili 
na školskom dvore. Hrabali sme lístie, vyrábali 
si a púšťali šarkanov, hrali sme sa a šantili, 
pozorovali prírodu. Jeseň a jej krásne farebné 
listy boli ako stvorené na tvorenie.

Na Medzinárodný deň stromov nezabudli 
ani žiaci 1. B triedy. Žiaci sa dozvedeli veľa 
zaujímavých informácií, napríklad aj to, že 
najstarší strom na Slovensku v obci Dubinné na 
východe krajiny oslávil už svoje 850. narodeniny. 
Pri tejto príležitosti a pri príležitosti certifikovania 
našej školy na Zelenú školu zasadili žiaci 1. B 
triedy v priestore ŽIVEJ UČEBNE s pomocou 
pani učiteľky Rajčanovej nový strom, TUJU. 

 Posledný deň pred jesennými prázdninami 
sme si užili v HALLOWEENSKOM DUCHU. 
Nesmeli chýbať kostýmy, sladkosti, ale aj 
tematické pracovné listy. Maminkám ďakujeme 
za sladkosti a krásne masky. Užili sme si 
zábavný deň.

 Múzeum je čarovné miesto, kde sa môžeme 
stretnúť s históriou a môžeme tam objaviť 
dávno zabudnuté. Stretneme tam to, čo inde 
už nestretneme a neuvidíme. Deti ŠKD si 
boli pozrieť expozície múzea a naozaj sa tam 
stretli s minulosťou. Keďže máme radi aj hru a 
stavebnice, pozreli sme si výstavu STAVEBNICE 
MERKÚR. Zároveň sme sa pokochali krásnymi 
obrazmi, ktoré tam má vystavené naša šikovná 
pani učiteľka a kolegynka Dagmar Gregušová. 
Novobanský ľudový rezbár Ladislav Polc má 
stálu expozíciu svojej tvorby v našom múzeu. 
Tú si prezeral aj jeho pravnuk Tomáško Polc. V 
reálnom živote sa spolu nikdy nestretli. Stretnúť 
sa im umožnila návšteva múzea, ktorá prináša 
aj takéto čarovné momenty.

Chcete nám pomôcť vytvoriť príjemné a tvorivé 
prostredie pre naše deti? Máte možnosť!

Meníme vizáž nášho vestibulu na 
ZELENÚ ŠKOLU.

Aktivity, s ktorými nám môžete pomôcť, 
budeme priebežne zverejňovať na 
stránke školy a na facebookovej stránke. 
Ak máte nejaké zvyšné črepníkové 
rastliny, samorasty, zaujímavé kamene a 
pod., môžete nám ich priniesť a my ich 
využijeme v našej Zelenej škole.

Ďakujeme všetkým poslancom a p. 
primátorovi. Veľká vďaka patrí najmä p. 
poslancovi Lalkovi, ktorý je iniciátorom 
opravy chodníka a vypočul naše prosby, 
aby oprava chodníka neskončila pri 

oplotení areálu školy, ale aby ju predĺžili až k 
novému altánku školy.
DETI SA VEĽMI TEŠIA!

Nový vyasfaltovaný chodník budú využívať 
počas pobytu v školskom klube detí na jazdu na 
kolobežkách, ak im ich Ježiško alebo Mikuláš 
prinesú. POĎAKOVANIE patrí aj p. riaditeľovi  a 
zamestnancom Technických služieb Nová Baňa 
za realizáciu a nové oplotenie.

V okresnom kole technickej olympiády uspeli:
kategória A: 3. miesto: Tomáš Snopko, IX. B; 
Dušan Chorvatovič, VIII. B;
kategória B: 3. miesto: Filip Křápek, VII. C.

Dnes sa dá naplánovať len máločo tak, aby 
to vyšlo. Nám sa to však s dvoma akciami 
veľmi tesne podarilo. Na konci novembra sa 
zorganizovala beseda pre 8. A aj 8. B na tému 
Legálne drogy a ich škodlivosť. Prednášala 
nám pracovníčka RÚVZ, pani Malatincová. 
Tešili sme sa na ňu aj 1. decembra na akcii 
Deň červených stužiek, no márne. Beseda sa 
už zorganizovať nedala. Tak sme si v tento 
deň spolupatričnosť s ľuďmi chorými na AIDS 
pripomenuli sami. Pustili sme si film Anjeli, ktorý 
pojednáva o utrpení ľudí chorých na AIDS v 
Afrike a na znak solidarity žiaci 9. A a 9. B celý 
deň nosili pripnuté červené stužky.

Ani tento rok našu školu neobišiel MIKULÁŠ. 
ĎAKUJEME RADE RODIČOV A MESTU NOVÁ 
BAŇA za sladké balíčky.

KOOPERÁCIA: Moja ideálna škola – návrhy 
členov žiackeho parlamentu. Vo veľmi príjemnej 
atmosfére sa konalo v našej škole stretnutie 
členov školského žiackeho parlamentu. Školili 
nás projektové koordinátorky Gabika a Janka 
z Inštitútu pre aktívne občianstvo. Zástupcovia 
z každej triedy na druhom stupni pracovali v 
zmiešaných skupinách, kde hlavným prínosom 
bolo deliť väčší objem práce na menšie 
celky. Hlavným bodom tohto stretnutia bolo 
vypracovať plán práce parlamentu na ďalšie 
obdobie. 

Nové altánky budeme využívať na UČENIE SA 
VONKU (outdoorové vyučovanie) A ODDYCH 
až od jari. Za altánky ďakujeme RADE 
RODIČOV a firme KTEAM, za podestu firme 
RANDIS, za živý stromček ZAHRADKÁRSKYM 
POTREBÁM.

K Vianociam patrí vôňa medu a škorice, 
pohoda a radosť. Žiaci zo 4. C si vyskúšali svoje 
zručnosti pri vaľkaní a vykrajovaní vianočných 
medovníčkov, rozvoňali celú školu a všetci sa 
veľmi tešili, keď si upečené medovníky zabalili 
do balíčkov a ozdobili vlastnoručne vyrobenými 



myslenia a vyšších kognitívnych procesov 
žiakov.

Na úspech programu FinQ je nevyhnutná 
aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí 
pedagógov. Vybrané pedagogičky Ing. Mária 
Lenčová a Ing. Erika Struhárová si budú 
profesijné kompetencie zvyšovať pomocou 
komplexnej metodickej podpory v oblasti 
finančného vzdelávania, ktorá podporuje 
akčný prístup formou flexibilných vzdelávacích 
modulov. Program prináša kvalitatívne nové 
didaktické pomôcky vo forme metodických a 
podporných materiálov pre učiteľov a žiakov. 
Uvedené nástroje pomôžu učiteľom osvojiť 
si nové zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u 
žiakov a zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

Veríme, že rozvojom finančnej kultúry a 
kritického myslenia žiakov aj v našej škole 
prispejeme k tomu, že v budúcnosti budú 
naši študenti finančne zdatní, budú sa 
zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu 
a aktívne sa budú zapájať do ekonomického a 
spoločenského života.

Ing. Mária Lenčová,
koordinátorka finančnej gramotnosti
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ozdobami. Zahanbiť sa nedali ani prváci zo ŠKD 
ŽABKY, ktorí tiež napiekli sladučké medovníčky.

CELOSLOVENSKÉ súťaže Ekoposter, 
Pramienok, Voda pre život – život pre vodu 
každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu. Spomedzi všetkých 
485 prác, ktoré boli zaslané do súťaže Voda pre 
život – život pre vodu, sa na 1.mieste umiestnil 
náš žiak Patrik Denis Bátora zo 4.C, srdečne 
mu gratulujeme a sme na neho hrdí! 

PROGRAM GLOBE: medveď hnedý: 
pandémia priniesla so sebou aj nové veci. 
Kedysi beseda, dnes online webinár. HOSŤ 
Jaroslav Slašťan – vedúci Zásahového tímu 
pre medveďa hnedého. Deti zo ŠKD ŽABKY 
sa zúčastnili webinára o medveďovi hnedom. 
Naučili sa, čo neodhadzovať do odpadkového 
koša, aby to medvede nelákalo, a prečo 
nenechávať zvyšky jedla v lese.

OKAMIHY, KTORÉ DOKÁŽU POTEŠIŤ – 
KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD 
TOPÁNOK? ,,Celý rok tešiť sa vie milión deti 
na ne, ten, kto už zažil, tak vie, že najkrajšie sú 
Vianoce...,“ spieva Tomáš Bezdeda v piesni o 
Vianociach. Na Vianoce sa tešíme všetci bez 
rozdielu veku. Počas týchto sviatkov akosi 
viac robíme radosť nielen sebe, ale aj blízkym, 
priateľom a neznámym. Deti zo ŠKD majú 
dobré srdiečka a rozhodli sa potešiť aj klientov 
v DSS v Novej Bani. Pripravili pre nich za 

pomoci rodičov krabice plné prekvapení, pridali 
vianočné piesne, ktoré zaspievali pod oknami 
domova pre seniorov. 

Učitelia nielen Komenského inštitútu, ktorý je 
programom Centra environmentálnej a etickej 
výchovy Živica, sa preto spontánne rozhodli 
„vianočne“ poďakovať zdravotníkom a vzdať im 
úctu. Po celom Slovensku vznikajú tímy učiteliek 
a učiteľov, ktoré pečú koláčiky pre miestnych 
lekárov, lekárky, sestry a ošetrovateľov. Naše 
šikovnice – pani vychovávateľky takto spríjemnili 
VIANOCE MIESTNYM ZDRAVOTNÍKOM.

Blahoželáme víťazom školského kola 
Pytagoriády:

kategória P3
1. miesto Marek Martinec, III. C 
2. miesto Matúš Hybský, III. B
3. miesto Patrik Petluš, III. B
kategória P4
1. miesto Jie Lin, IV. C
2. miesto Šimon Benč, IV. A
3. miesto Jakub Ďurovský, IV. A a Patrik Halaj, 

IV. A
kategória P5
1. miesto Tim Kopernický, V. A
2. miesto Šimon Katreniak, V. B
3. miesto Šimon Rafaj, V. B
kategória P6
1. miesto Nicolas Polcer, VI. A
2. miesto Martin Dojčán, V. A a Martin Svetík, 

VI. A
3. miesto Martin Budinský, VI. B a Filip 

Jezbera, VI. B
kategória P7
1. miesto Nia Pšenáková, VII. A
2. miesto Zuzana Jančoková, VII. B
3. miesto Lujza Raffajová, V. A
kategória P8

1. miesto Jakub Jánošov, VIII. A a Ján 
Jánošov, VIII. A.

V okresnom kole všetkým držíme palce a 
želáme veľa riešiteľských úspechov.

Vianočný punč v ŠKD MRAVČEKY. Počas 
posledného zimného dňa v roku 2021 si spoločne 
uvarili vianočný punč. Chutil vynikajúco, pretože 
bol pripravený vlastnoručne.

Okrem spomínaných príjemných chvíľ, 
samozrejme, ani nás neobišli starosti spojené 
s pandémiou. Snažíme sa reagovať na situáciu 
rýchlo a s citom, aby sme zachovali brány školy 
otvorené čo najdlhšie. Preto prosíme všetkých 
rodičov, aby pravidelne sledovali stránku 
školy a FB stránku školy, kde sa dozvedia 
aktuálne informácie o chode školy a potrebných 
opatreniach. Taktiež prosíme rodičov, aby 
posielali potrebné prehlásenia načas a správne, 
treba si vždy skontrolovať dátum platnosti 
dokumentu, aby sme tak predchádzali duplicitnej 
agende. Zároveň naše poďakovanie patrí 
rodičom, ktorí to pravidelne a bez opakovaného 
vyzývania robia a uľahčujú tak chod školy v 
tejto neľahkej situácii. Veríme, že škola bude 
fungovať bez prerušenia a zvládneme to bez 
zdravotnej aj psychickej ujmy. Želáme vám 
pevné zdravie, srdce naplnené pochopením 
pre všetky opatrenia, ktoré nevymýšľame my v 
škole, ale prichádzajú z ministerstva, aby sme 
si zachovali ľudskosť, pretože bez nej to nejde, 
aby sme sa navzájom podporovali a dodávali si 
silu do ďalších dní. Preto zabudnime na zlobu, 
ktorá sa k nám vkradla pod tlakom situácie, 
ktorá momentálne vládne svetom, a potešme 
sa navzájom vľúdnym slovom a úsmevom, aj 
keď skrytým za rúškom. Do nového roku 2022 
vám želáme  šťastie, zdravie, lásku a hlavne 
vzájomné porozumenie.

Mgr. Denisa Bátorová,
foto: archív ZŠ

FinQ – program finančného vzdelávania
a rozvoja finančnej kultúry pre školy

V tomto školskom 
roku bola naša 

škola v rámci BBSK 
vybraná do programu 

FinQ, ktorý pripravila Nadácia SLSP. 
 Program FinQ pomáha žiakom stredných 

škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie 
v celkovom kontexte financií.

Vzdelávací program tvoria tri Q vo finančnej 
rovnici:

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život.
Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje 

schopnosti človeka poznávať prejavy a 
správanie okolia a rozumieť im. Využívať kritické 
myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú 
situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – 
kvocient finančnej kultúry.

Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý 
sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry 
žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený 
inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu v 
školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný 
rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného 
vzdelávania (A1 – B2), rozvoja kritického 

Vynovená knižnica

Mestská knižnica zakúpila koncom roka 
2021 pre vyšší komfort čitateľov rohovú 

lampu do oddelenia pre dospelých čitateľov a 
3 kusy Tuli vakov do oddelenia pre detských 
čitateľov.

Veľmi sa z toho tešíme a dúfame, že tento rok 
bude situácia priaznivejšia a čitatelia budú môcť 
príjemne  a pohodlne stráviť svoj čas v knižnici.

text a foto: Eva Čaklošová,
mestská knižnica 
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PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS? 

• sme škola rodinného typu  s vyše 70-ročnou históriou 
• využívame moderne vybavené učebne a moderné formy 

výučby 
• prepájame teóriu s praxou 
• máme vlastné, moderné pracoviská odborného výcviku  
• žiakom poskytujeme bezplatne pracovné oblečenie 
• zapájame sa do mnohých projektov s možnosťou  získania 

certifikátov 
• vlastníme telocvičňu, posilňovňu, školský bufet, relaxačnú 

miestnosť ... 
• Ešte stále váhaš???? Kontaktuj nás!! 
• Poskytneme Ti info:  www.sosnb.sk 
• Fb: Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa 

 045 6855585, 0905 493  007 
 

UČÍM SA TO, ČO BUDEM POTREBOVAŤ!  

Výzva na podanie návrhov na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 
a zaslúžilých funkcionárov
mesta Nová Baňa
za rok 2021

V rámci prezentácie športu vyhlasuje mesto 
Nová Baňa najúspešnejších športovcov, 

trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta 
Nová Baňa. Oceňuje ich vynikajúce výsledky a 
reprezentáciu mesta za rok 2021. 

Na základe výsledkov podaných návrhov budú 
vyhlásení  tí najúspešnejší bez určenia poradia 
v nasledovných kategóriách: 
1. Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov
(3 ocenenia)
2. Jednotlivci seniori -  od 19 rokov (3 ocenenia)
3. Kolektívy  - mládež a dospelí  
(1 ocenenie - mládež, 1 ocenenie - dospelí)
4. Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci 
(1 ocenený nad 60 rokov, ktorý nebol doposiaľ 
ocenený)  
5. Tréner roka (1 ocenený)

Navrhnutí jednotlivci museli byť v roku 2021 
registrovanými členmi klubu, ktorý má sídlo 
na území mesta Nová Baňa, alebo s trvalým 
pobytom v meste Nová Baňa.  

Kolektív môže byť hodnotený za predpokladu, 
že má sídlo na území mesta Nová Baňa a 
reprezentuje mesto Nová Baňa.

Za športový kolektív sa považuje v kolektívnych 
športoch celé družstvo, v individuálnych 
športoch štafeta.

 

Kritériá pre nomináciu: 
Jednotlivci:
- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, 

regionálnych, krajských a republikových 
súťažiach;

- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska 
v medzinárodných a medzištátnych súťažiach;

- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a 
iných svetových a európskych podujatiach.

Športový klub kolektívneho športu môže 
navrhnúť iba po jednom športovcovi v rámci 
družstva.

Kolektívy  - mládež a dospelí:
- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, 

regionálnych, krajských a republikových 
súťažiach;

- účasť a umiestnenie vo svetových alebo 
európskych súťažiach.

Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci:
- bývalí vynikajúci športovci, dlhoroční 

pracovníci a funkcionári v oblasti športu v rámci 
mesta Nová Baňa;

- tréneri - dosiahnuté športové výsledky s 
jednotlivcami, kolektívom alebo klubom so 
sídlom na území mesta Nová Baňa.

Tréner roka:
- dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, 

kolektívom alebo klubom v danom roku, ktorý 
má sídlo na území mesta Nová Baňa.

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
• základné údaje o navrhovanom: meno a 

priezvisko, trvalý pobyt (mesto), športový klub, 
názov podujatia (Majstrovstvá SR, Európy a 
pod.), krajina, dátum;

• druh športu, disciplína, kategória;
• dosiahnutý výsledok – umiestnenie na podujatí 

s priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom 
výsledku (výsledková listina, diplom); 

• úroveň dosiahnutých výsledkov v súťaži 
(obvodná, regionálna, krajská...);

• fotografia v elektronickej podobe (zo 
športového zápolenia alebo na stupni víťazov).
 Nominácie podávajú: 

• športové kluby mesta Nová Baňa;
• občania mesta Nová Baňa (návrh musí byť 

potvrdený športovým klubom, že športovec je 
členom športového klubu so sídlom na území 
mesta Nová Baňa,  v prípade, že nie je členom 
športového klubu pôsobiaceho na území mesta, 
musí mať trvalý pobyt v meste Nová Baňa).

Nominácia musí byť podaná na 
štandardizovanom formulári zverejnenom na 
web-stránke www.novabana.sk do 18. marca 
2022 na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, 
Oddelenie kultúry, športu a mestskej knižnice, 
Námestie slobody č. 1, 968 01  Nová Baňa alebo 
elektronicky na e-mail: kultura@novabana.sk.

Anonymy a odkazy na webové stránky nebudú 
akceptované.

Dagmar Lachká,
Odd. kultúry, športu a mestskej knižnice
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Rok bohatý na výročia – 2022

Ako každý rok aj tento 
si pripomenieme, 

čo nás čaká (a 
neminie). Budeme spomínať na niekoľko 
udalostí, z ktorých pre Pohronské múzeum je 
najdôležitejšia tá, ktorá sa udiala v roku 1952. 
A nielen pre baníkov, ale pre Novú Baňu bol 
výnimočný aj ďalší rok, konkrétne 1722.

Pred 1 850 rokmi
- v roku 172 v rímskom tábore na brehu rieky 

Hron (Gron) napísal Marcus Aurelius, rímsky 
cisár a filozof, prvú kapitolu diela Hovory k sebe 
samému. 

Pred 800 rokmi
- vydal Ondrej II. Zlatú bulu (1222), ktorá 

obsahovala základné práva uhorskej šľachty. 
Pred 780 rokmi
- odtiahli Mongoli (Tatári) z Uhorska. V roku 

1242 zomrel veľký chán Ogotaj a rozpútal sa boj 
o následníctvo. Po ich odchode sa v Uhorsku 
začali budovať ďalšie kamenné hrady, lebo len 
tie odolali ich nájazdom.

Pred 750 rokmi
- zomrel uhorský kráľ Štefan V. (vládol od 

roku 1270 do roku 1272). Jeho nástupcom sa 
stal jeho syn Ladislav IV., prezývaný Kumánsky 
(vládol od roku 1272 do roku 1290). 

Pred 710 rokmi
- v roku 1312 sa odohrala bitka pri 

Rozhanovciach medzi vojskom kráľa Karola 
I. Róberta z Anjou a vojskami Omodejovcov, 
doplnenými o oddiely Matúša Čáka 
Trenčianskeho. Víťazstvom si Karol I. Róbert 
upevnil kráľovskú moc. 

Pred 680 rokmi
- smrťou skončila vláda Karola Róberta z 

Anjou (vládol od roku 1301/1308 do roku 1342), 
uhorského panovníka, ktorý i keď nepriamo, 
ale zásadne ovplyvnil vzhľad Novej Bane. Jeho 
nástupcom sa stal jeho syn Ľudovít I. Veľký 
alebo Svätý (vládol od roku 1342 do roku 1382), 
ktorý je ako kľačiaca postava zobrazený na 
historickom novobanskom erbe. 

Pred 670 rokmi
- bol komorským grófom v Novej Bani 

Gracherius. V roku 1352 mu panovník vyčítal, 
že ťažiari nerešpektujú nariadenia a že neplatia 
dane hronsko-beňadickému opátstvu. 

Pred 630 rokmi
- sa v písomných prameňoch uvádza aj 

hungarizovaný názov mesta Nová Baňa 
Ujbánya (1392). V listine Ľudovíta I. sa uvádza 
ako Kunnuspergh. Slovakizovaný tvar sa 
vyskytuje od roku 1348.

Pred 580 rokmi
- počas búrlivých bojov o uhorský trón medzi 

prívržencami kráľovnej Alžbety a Vladislava I. 
Jagelovského bol v roku 1442 vypálený farský 
Kostol narodenia Panny Márie (vypálený bol aj v 
roku 1433). Následne bol opravený až koncom 
15. storočia.

Pred 570 rokmi
- v roku 1452 bol Ján Jiskra odškodnený za 

odstránenie pevnôstok sumou 10 000 zlatých. 
Zaviazal sa k tomu zmluvou s Jánom Huňadym 
(1447). Medzi zničenými pevnôstkami sa 
nachádzal aj Nový hrad v Novej Bani. 

Pred 550 rokmi
- uzatvorili Ján Schnentel a Ján Hanko 

nájomnú zmluvu s hronsko-beňadickým 
opátstvom o prenájme banského mlyna s troma 
kolesami pri Kostole sv. Alžbety (19. 5. 1472).

Pred 500 rokmi 
- v roku 1522 sa stredoslovenské banské 

mestá dostali pod správu kráľovnej Márie, 
manželky Ľudovíta II. Okrem rozličných opatrení 
na podporu baníctva sa snažila urovnať 
spory banských miest s rodom Dóciovcov. 
Stredoslovenské banské mestá boli v držbe 
kráľovien do roku 1548.

Pred 470 rokmi
- boli obyvatelia Novej Bane vyzvaní (1552), 

aby sa zúčastnili na opevňovacích prácach 
okolo kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorý mal 
v prípade útoku zadržať turecké útoky, a tak 
prispieť aj k obrane Novej Bane.

Pred 460 rokmi 
- sa odohrala bitka pri Sečanoch, v ktorej 

bolo vojsko zvolenského kapitána Jána Balašu 
zdrvujúco porazené tureckou armádou. 

Pred 440 rokmi
- vydal cisár Rudolf II. Privilégium (1582), 

ktorým povolil mestu používať na svojich 
listinách červený pečatný vosk;

- rovnako banským mestám nariadil, aby 
odsúdených na smrť nepopravovali, ale odoslali 
do Benátok na galeje. 

Pred 430 rokmi
- banské mestá sa 30. 9. 1592 v Kremnici 

dohodli na žolde vojakov takto: štyria velitelia 
mali dostávať mesačne po 13 zlatých, zástavníci 
a bubeníci po 3 zl., ostatní vojaci po 2 zl. 
Ročný príspevok na obranu stredoslovenských 
banských miest predstavoval 5 300 zl., Nová 
Baňa prispela sumou 371 zl. 

Pred 340 rokmi
- koncom septembra 1682 postupovali 

kuruci (vojaci Imricha Tököliho, vodcu 
protihabsburského povstania v rokoch 1678 
– 1685) smerom k Zvolenu. Nová Baňa bola 
v tom období bez vojska a chýbalo jej aj 
opevnenie, čo znamenalo, že bola v podstate 
bez akejkoľvek ochrany. Mestská rada preto 
vyslala istého Jána Starcera a ďalšieho člena 
mestskej rady s peniazmi, aby u Tököliho 
zaručili Novej Bani ochranu pred jeho vojskami. 
Novobanskí poslovia si však peniaze rozdelili a 
do mesta sa vrátili s tým, že bude v bezpečí. 
Mešťania im uverili a mestskú pokladnicu aj s 
inými cennosťami ponechali neskrytú v budove 
radnice. Dňa 3. 10. však kuruci mesto napadli a 
zajali richtára i radných. Novobanský richtár im 
odmietol vydať pokladnicu, ba radšej dobrovoľne 
skočil do blízkej šachty hlbokej 20 siah (asi 42 
m). Kuruci následne povraždili všetkých členov 
mestskej rady aj množstvo obyvateľstva, mesto 
vydrancovali a podpálili.

Pred 330 rokmi
- vznikol najstarší súpis obyvateľov Novej 

Bane. V roku 1692 ho vyhotovil vtedajší 
farár Kristián Imrich Karas. Vďaka nemu sa 
dozvedáme, že mesto malo v tomto období 
840 obyvateľov (170 rodín) a spolu s Brehmi a 
Starou Hutou malo 1 158 obyvateľov.

Pred 320 rokmi
- získal administrátor štiavnickej komory 

Benedikt Deobald údely na opustené šachty 
Althandel, Himmelreich, Gapelrhoten, Rubigall, 

Sauberer, Vavrinec a dedičnú štôlňu. Nová 
ťažiarska spoločnosť začala hneď v roku 1702 
s odvodňovaním. 

Pred 310 rokmi
- bol do farskej kroniky zapísaný záznam, že 6. 

12. 1712 našli pri sklárskej hute zverou roztrhané 
telo Márie z Koša, ktorej kosti pochovali tam, kde 
ich našli.

Pred 300 rokmi
- v roku 1722 postavil anglický konštruktér 

Isaac Potter na šachte Althandel atmosférický 
ohňový stroj. Bol to prvý takýto mechanizmus 
postavený na európskom kontinente. Jeho 
hlavnou úlohou bolo odčerpávať podzemnú vodu 
zo zatopených baní, pretože tá znemožňovala 
ťažbu v nich. Potterov stroj dokázal za 24 hodín 
vyčerpať až 42 000 vedier vody. Jeho hlavným 
nedostatkom však boli časté poruchy a vysoké 
finančné náklady spojené s jeho prevádzkou. Na 

Model Potterovho stroja

Podobizeň Ľudovíta I.
z  Radnej siene
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šachte Althandel pracoval do júla 1729, keď bol 
definitívne zastavený a neskôr ho z Novej Bane 
aj odviezli.

Pred 270 rokmi 
- uhorská komora rozhodla, že páliť kvasené 

ovocie môže každý mešťan, ale mestská rada 
bude pri udeľovaní povolenia prihliadať na 
sociálne postavenie žiadateľov (1752).

Pred 260 rokmi
- bola definitívne zrušená skláreň v Starej 

Hute (1762), ktorá tu vznikla ako vôbec jedna z 
prvých sklární v Uhorsku už v roku 1630;

- dňa 13. 12. 1762 sa v Novej Bani narodil 
Adam Veselý. Bol prívržencom a propagátorom 
bernolákovčiny, členom Slovenského učeného 
tovarišstva a osvieteneckým ľudovýchovným 
pracovníkom.

Pred 250 rokmi 
- dňa 29. 12. 1772 sa v Novej Bani narodil 

náboženský spisovateľ Jozef Orgler, kňaz, 
profesor na univerzite a teologickej fakulte v 
Pešti, neskôr bratislavský kanonik. Bol autorom 
niekoľkých príležitostných kázní a diel v 
nemčine i v maďarčine.

Pred 230 rokmi
- v roku 1792 sa začala stavať novobanská 

vodná nádrž Tajch. Budovala sa na potreby 
vtedajšieho baníctva, pretože mechanizmy 
používané pri ťažbe potrebovali ako hlavnú 
pohonnú silu vodu. Stavbu realizovala dvorská 
komora a súčasne s Tajchom sa stavali aj ďalšie 
stupy a vodné jarky. Vrchným dozorcom stavby 
bol Ján Lill;

- dňa 18. 6. 1792 sa pri stavbe vodnej nádrže 
stal smrteľný úraz, keď sa pri výkope základov 
prelomilo ochranné lešenie a zasypalo troch 
robotníkov. Jeden mal rozbitú hlavu, druhý 
zlomenú ruku a tretí, Martin Bakoš, utrpel 
smrteľný úraz. 

- na trón po smrti otca nastúpil František II. 
(vládol od roku 1792 do roku 1835). Vystriedal 
Leopolda II. (vládol od roku 1790 do roku 1792).

- v roku 1792 bolo založené Slovenské učené 
tovarišstvo. 

Pred 220 rokmi
- dňa 14. 8. 1802 pricestoval do Novej Bane 

banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi, 
aby tu udelil sviatosť birmovania. Oproti mu k 
mostu prišli tri kočiare a 12 jazdcov. Pri radnici 
ho vítala nastúpená mestská pešia légia. 
Mesto sa zaplnilo ľuďmi, ktorí prišli, aby dostali 
požehnanie, a večer nasledovalo slávnostné 
osvetlenie, tzv. iluminácia;

- v danom roku bolo aj veľké sucho, napriek 
tomu sa však urodilo množstvo ovocia. 

Pred 210 rokmi
- v roku 1812 sa konali voľby (reštavrácia) 

za prítomnosti župného delegáta Leopolda 
Puchnera. Dve uvoľnené miesta vo vnútornom 
senáte boli obsadené pánmi Jánom Ertlom a 
Jurajom Kleinom. Orátorom (rečníkom) sa stal 
Ignác Regisz. 

Pred 200 rokmi
- Novú Baňu 26. 8. 1822 navštívil palatín Jozef 

aj so svojou manželkou, arcikňažnou Máriou 
Dorotheou a prefektom Bekersom s manželkou. 
Pri moste ich očakávalo 13 jazdcov a pozdravil 
ich tam mestský notár. Za veľkej pozornosti ľudí 
zosadli v radnici, kde  ich uvítal richtár, prezreli 
si tu starožitnosti a potom sa odobrali ďalej do 
Hronského Beňadika;

- bola na „Starom Handli“ postavená banícka 
kaplnka na počesť sv. Anny;

- bola tiež taká tuhá zima, že aj mlyny stáli a 
k napájaniu dobytka sa musela voda donášať z 
ďaleka. Ľudia tak boli odkázaní mlieť alebo si 
obilie v mažiaroch rozdrobiť sami.

Pred 180 rokmi
- dňa 5. 6. 1842 delegácia slovenského 

národného hnutia odovzdala vo Viedni 
Slovenský prestolný prosbopis. Bol adresovaný 
panovníkovi Ferdinandovi V;

- zomrel novobanský rodák, významný 
barokový cirkevný skladateľ Anton Július 
Hiray. Väčšinu svojho života prežil v Banskej 
Bystrici, kde je známym predovšetkým ako 
posledný mestský trubač. Skomponoval tiež 
množstvo kvalitných cirkevných skladieb či 
slávnostný pochod „Civitatis Neosoliensis...“ 
na počesť príchodu uhorského palatína do 
Banskej Bystrice. Zomrel 21.10. 1842 v Banskej 
Štiavnici.

Pred 170 rokmi
- v roku 1852 cestoval po krajine cisár František 

Jozef. V Novej Bani sa však nezastavil, len ňou 
spiaci v koči prechádzal. Novobančania ho 
napriek tomu očakávali „v plnej nádhere pod 
slavobránou“ pri dolnom hostinci;  

- bola vydaná Krátka mluvnica slovenská, 
v ktorej Martin Hattala vytvoril Základnú 
normatívnu príručku nového pravopisu 
slovenčiny. So zmenami súhlasili tak štúrovci, 
ako aj bernolákovci.

Pred 160 rokmi
- v noci z 12. na 13. januára 1862 okolo 

1. hodiny bolo v Novej Bani zemetrasenie. 
Spozorovali sa dva otrasy, no ku škodám 
nedošlo;

- 23.1. prišiel do Novej Bane kráľovský 
komisár Frank, aby tu podľa vlastnej vôle 
vymenoval magistrát. Richtárom sa vtedy stal 
Rafael Gajdošík;

- dňa 17.2. porodila manželka Jozefa Schalyho 
(slepého žobráka) Terézia, rod. Slivíková 
pätorčatá. Boli to všetko chlapci, z ktorých však 
pôrod prežili len dvaja;

- 22.12. 1862 sa v Novej Bani v časti Štále 
narodil Štefan Wolf Kňazolúcky - významný 
slovenský národovec, zanietený spolupracovník 
Andreja Kmeťa, člen a prispievateľ do zbierok 
Slovenskej muzeálnej spoločnosti, zberateľ 
ľudových piesní a slovesnosti;

- v roku 1862 prešla rekonštrukciou aj budova 
fary. Boli pristavané dve izby, zväčšené obloky, 
presvetlená chodba či ponatierané dvere... 
Celkovo stáli práce 206 zlatých. Fara sa tak 
mala predovšetkým očistiť od dotieravých 
švábov a ploštíc. Postavila sa tiež nová pivnica. 
O to všetko sa na vlastné náklady zaslúžil 
vtedajší farár Alexej Peťko.

Pred 150 rokmi
- zákonným článkom 8 z 22. 2. 1872 

boli zrušené cechy a nariadené zakladať 
živnostenské alebo priemyselné spolky. Už 
v roku 1872 vznikol v Novej Bani čižmársky a 
hrnčiarsky spolok;

- v marci 1872 mesto Nová Baňa stratilo svoju 
súdnu právomoc a bolo podriadené kráľovskej 
súdnej stolici v Zlatých Moravciach. Sem bola 
preložená aj pozemková kniha, čo znamenalo, 
že Novobančania museli cestovať aj pre úplnú 
maličkosť;

- v novembri sa dala z peňažnej zbierky urobiť 
cesta na Gupňu až smerom k dolnému hostincu, 
ktorá mala slúžiť predovšetkým na prechádzky 
mešťanom. Dodnes je preto nazývaná 
„promenádou“. Celá práca stála 70 zlatých a 
najviac na ňu prispeli miestny kňaz Alexej Peťko 
a novobanský konzul Rafael Gajdošík;

- v roku 1872 neboli až do Vianoc nijaké 
mrazy. Ešte v novembri vraj dozrievali na Gupni 
jahody a v polovici decembra kvitli vo farskej 
záhrade záhradné kvety. Dokonca množstvo 
stromov začalo pučať.

Pred 140 rokmi
- 2. 1. 1882 sa narodil Anton Solčiansky 

- obuvník, no predovšetkým nadšený 
zberateľ starožitností. Najmä na základe jeho 
súkromných zbierok vzniklo v roku 1952 v Novej 
Bani mestské múzeum, ktorého sa stal prvým 
riaditeľom. Zomrel v roku 1971 v Novej Bani.

Pred 130 rokmi
- 22. 2. 1892 sa v Novej Bani narodil Eugen 

Dodek, syn Karola Dodeka. Pôsobil ako učiteľ 
kreslenia, krasopisu a iných predmetov v 
školách v Leviciach, v Sučanoch, v Novej Bani a 
v Zlatých Moravciach. Známy je predovšetkým 
ako nadaný maliar, autor mnohých skíc postáv 
a obrazov s novobanskou tematikou. Zomrel 
16. októbra 1961 v Novej Bani.

Pred 120 rokmi
- sa koncom septembra 1902 na Štáloch v 

rodine Š. Wolfa-Kňazolúckeho zastavil Jaroslav 
Hašek (Bola to už jeho druhá návšteva. 
Prvýkrát navštívil Novú Baňu koncom augusta 
1901). Pobudol tu dlhší čas, pretože sa liečil 
pravdepodobne z prechladnutia. Dostalo sa 
mu láskavej a obetavej starostlivosti, na ktorú 
potom s vďakou spomínal.

Pred 110 rokmi
- v roku 1912 vznikla v Novej Bani prvá 

telovýchovná organizácia pod názvom Ujbányai 
Torna Egylet (Novobanský telovýchovný 
spolok). Jej zakladateľom bol policajný kapitán 
Viktor Baumann. Od tohto medzníka sa datujú 
aj počiatky organizovaného futbalu v Novej 
Bani;

- 24. 8. 1912 sa v Novej Bani narodil Cyril 
Palaj, vnuk Š. Wolfa-Kňazolúckeho. Významný 
slovenský vedec v oblasti matematiky - 
predovšetkým algebrickej geometrie a lineárnej 
algebry. Zomrel 25.2. 1984 vo Zvolene;

- 29. 1. sa narodil v Bystrej spisovateľ 
František Švantner, ktorý bol v rokoch 1945-
1947 učiteľom v meštianskej škole v Novej 
Bani. Je autorom viacerých diel lyrizovanej 
prózy, najznámejšia je Nevesta hoľ. Zomrel 
13. 10. 1950 v Prahe. Novobanské gymnázium 
nesie jeho meno. 

Pred 100 rokmi
- v roku 1922 bol v Novej Bani zriadený 

okresný úrad, pod ktorý spadali aj notárske 
úrady z okolitých obcí.

- bola obnovená činnosť obecnej tehelne. Na 
jej vykurovanie sa používalo drevo z obecných 
lesov. Zrušená bola 31. 12. 1952, lebo sa v nej 
tehly ešte stále vyrábali ručne;

- 22. 1. 1922 sa v Hodruši-Hámroch narodil 
významný slovenský historik Alexander 
Zrebený. Venoval sa histórii Zvolena, Trenčína, 
Bzovíka či Krupiny. Jeho hlavný prínos však 
spočíva vo výskume dejín mesta Nová Baňa, v 
ktorom bol v mnohých sférach priekopnícky. Od 



14     NOVOBANSKÉ NOVINY JANUÁR 2022

ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
roku 1972 bol riaditeľom novobanského múzea, 
kde pracoval až do svojej smrti 1.9. 1985;

- dňa 7. 4. 1922 zomrel v Novej Bani Karol 
Dodek- uvedomelý národovec, spolupracovník 
A. Kmeťa, zakladajúci člen Slovenskej 
muzeálnej spoločnosti, prispievateľ do viacerých 
slovenských novín a časopisov. V povedomí 
Novobančanov je zapísaný ako uznávaný 
kováčsky majster, no predovšetkým ako nadaný 
maliar a ilustrátor. V roku 1919 sa stal prvým 
slovenským starostom mesta. Narodil sa 2. 11. 
1867 v Novej Bani;

- 13. 8. 1922 obnovil svoju činnosť Dobrovoľný 
hasičský zbor (spolok) v Novej Bani. Jeho 
predsedom bol Ferdinand Pokorný, tajomníkom 
Adolf Cibulka a hlavným veliteľom Ladislav 
Červinka;

- hospodárska kríza ukončila 27. 10. 1922 
prevádzku parnej píly Ernst a Schultz v Rudne 
nad Hronom. 

Pred 90 rokmi
- v roku 1932 bol pri hasičskom zbore založený 

hasičský dorast, ktorý mal spočiatku 12 členov.
-navrhla Okresná starostlivosť o mládež 

postaviť v Novej Bani detský domov. Náklady 
na stavbu boli 600 000 korún. 

Pred 80 rokmi
- v roku 1942 vzniklo družstvo Ryolit, ktoré 

dodávalo kameň na stavbu ciest a železníc;
- od 23. 3. 1942 začali deportácie židovského 

obyvateľstva z územia Slovenska;
- bol rok 1942 poznačený pokračovaním v 

likvidovaní židovských podnikov v meste. V 
Novej Bani bolo v tomto období zaregistrovaných 
52 Židov;

- si hasiči zakúpili motorovú striekačku;
- sa utvorila partizánska skupina Ladislava 

Exnára, ktorá pôsobila najmä v oblasti 
Štiavnických vrchov. Poskytovala pomoc pre 
novobanské ilegálne hnutie. 

Pred 70 rokmi
- Uznesením rady ONV z 8.8. 1952 vzniklo v 

Novej Bani Vlastivedné múzeum. Jeho prvým 
správcom bol Anton Solčiansky;

- 31. 8. 1952 bol na námestí odhalený 
pomník na počesť obetiam 2. svetovej vojny, 
dnes národná kultúrna pamiatka, ktorý vytvoril 
akademický sochár Ján Hučko;

- bolo v Novej Bani založené družstvo Kveta, 
ľudové družstvo invalidov v Novej Bani. Okrem 
výroby umelých kvetov sa orientovalo aj na 
čalúnenie, zámočníctvo či hrnčiarstvo a neskôr 
na výrobu plastových výrobkov;

- z iniciatívy Ľudovej školy umenia vznikla 
dychová hudba, ktorej členmi boli predovšetkým 
učitelia a absolventi ĽŠU. Založený bol tiež 
Okresný učiteľský spevokol, ktorý viedol Jozef 
Vojčiak;

- v meste bola otvorená dvojročná 
Záhradnícko-ovocinárska škola, ktorá však bola 
už nasledovný rok zrušená;

- do roku 1952 sa v Starej Hute v hale 
novobanskej sklárne vyrábali sklárske výrobky 
tradičným spôsobom; 

- v Novej Bani bola zriadená pôrodnica a 
detská odborná ambulancia (6. 11. 1952);

- založilo sa Požiarne družstvo na Štáloch;
- prebiehala Akcia B – sťahovanie „reakcie“ z 

miest na vidiek;
- 20. - 27. 11. 1952 prebiehal monsterproces s 

Rudolfom Slánským a spol.  
Pred 60 rokmi
- 1. 9. 1962 bolo Poľnohospodárske učilište v 

Novej Bani premenované na Stredné odborné 
poľnohospodárske učilište;

- vznikla v Novej Bani Československá 
automobilová opravovňa (ČSAO), ktorá sa 
špecializovala na generálne opravy automobilov 
Tatra; 

- bolo v meste 1444 obytných domov, z toho 
1415 rodinných;

- bola dobudovaná lôžková časť nemocnice so 
štyrmi základnými oddeleniami. Posledné bolo 
vybudované interné oddelenie.

Pred 50 rokmi
- v roku 1972 sa okolo historickej zvonice 

z roku 1874 postavilo rekreačné stredisko 
Zvonička s nákladom 350 000 korún.

text a foto: Mgr. Katarína Stredáková,
Pohronské múzeum Nová Baňa

Rok v znamení noviniek v REGIÓNE GRON

Takto stručne by sa dal charakterizovať 
rok 2021 v Regióne GRON, za ktorým 

sme pomyselné dvere zavreli len nedávno. 
Niečo nové síce prichádza v našej organizácii 
s každým rokom, no v tom minulom máme 
noviniek hneď niekoľko. Ktoré to boli? 

Rok sme kvôli koronavírusu začali netradične 
v porovnaní s tými minulými – aktivity sa 
naplno rozbehli až v marci. Intenzívne sme sa 
venovali príprave projektu k žiadosti o dotáciu 
z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Výška 
dotácie sa nám pre rok 2021 menila vďaka 
spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK, 
n. o. To bola aj prvá novinka, vyššia dotácia 
znamenala možnosť realizovať oveľa viac 
aktivít ako v minulosti. 

Jar tradične začala celokrajskou akciou - 
Gruntovačka 2021, tentokrát prebiehajúcou 
v online podobe zasielania fotografií. Novým 
bolo podujatie „Svetelný signál na Pohronskej 
hradnej ceste“, ktoré sa uskutočnilo koncom 
mája. V našom regióne sa do akcie zapojili 
hrady Šášov, Revište a zaniknutý hrad Teplica. 
Účelom bolo otestovať, či tak ako v minulosti aj 
dnes medzi hradmi existuje vizuálne spojenie. 
Pokus sa vydaril, tesne po ôsmej večer sme 
svetelne prepojili 6 hradných lokalít. 

Jún 2021 prebiehal v znamení príprav na jeden 
z vrcholov sezóny – prvý ročník podujatia Glgáč. 
Úspešnú akciu sme organizovali v spolupráci 
s KOCR Banskobystrický kraj Turizmus, 
Združením na záchranu hradu Revište a 
mestom Žarnovica. Mesiac jún znamenal aj 
ďalšiu zmenu, a to v personáli organizácie. 
Dlhoročná riaditeľka Žofia Buganová nastúpila 
na materskú dovolenku a kormidlo po nej 
prevzala zastupujúca výkonná riaditeľka Mária 
Pátková.

Počas leta sme sa zúčastňovali rôznych 
podujatí, ktoré organizovali najmä naši členovia. 
Boli to napr. Medzinárodné cyklistické preteky 
Visegrad 4 Bicycle Race 2021, no pomohli 
sme aj pri najvýznamnejšom podujatí v histórii 
plochej dráhy na Slovensku -  Grand Prix 
Challenge 2021 v Žarnovici, či pri lokálnej akcii 
Pod Vojšínom gajdy hrajú (M. Lehota) a ďalších. 

V mesiacoch máj – október prebiehali aj 
čoraz obľúbenejšie komentované prehliadky na 
rôzne témy. Konali sa na lokalitách Pohronskej 
hradnej cesty, ale aj v Záhradnom lese v Novej 
Bani. Veľkému záujmu sa tešil aj zážitok pod 
názvom Od štálu k štálu – prechádzka po 
píľanských štáloch so sprievodkyňou, spojená 
s ochutnávkou lokálnych produktov. Na 

jeseň zožala veľký úspech nočná prehliadka 
hradu Šášov spojená s pozorovaním hviezd 
a modelom mesiaca Lunalón, ktorú sme 
usporiadali v spolupráci s Krajskou hvezdárňou 
a planetáriom M. Hella v Žiari nad Hronom.

September a začiatok jesene patril infocestám 
– región sme predstavili blogerskej rodine z 
blogu s názvom „povlastných“, ale aj Jozefovi 
Teremovi z portálu Dobrodruh.sk, s ktorým sme 
spoluprácu nadviazali aj v ďalších aktivitách. 
Privítali sme aj redaktorku magazínu Čarovné 
Slovensko, kde sme dostali priestor na 
prezentáciu na 10 stranách. V závere mesiaca 
sme sa spoločne s Pohronským múzeom v 
Novej Bani opäť podieľali na príprave aktivít ku 
Svetovému dňu cestovného ruchu. 

V prvý októbrový deň sme natáčali diel relácie 
Potulky s Amadeom venovaný nášmu regiónu 
pre televíziu Šláger Muzika. Záznam si môžete 
pozrieť na našom Youtube kanáli. Do prípravy 
sa zapojilo množstvo našich členských obcí či 
subjektov, ako aj partneri, ktorým týmto veľmi 

Zvonička, 1959

Pohľad na prvú etnografickú expozíciu múzea
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
pekne ďakujeme. Na jeseň sme sa pustili do 
tvorby prezentačného videa nášho regiónu. 
Video je zamerané na turistické možnosti v 
regióne a je k dispozícii online na platforme 
Youtube (pod názvom „Turistika v Regióne 
GRON“). 

Na zimu (november – marec) sme pripravili 
turistickú výzvu, ktorej pointou je navštíviť 
aspoň jednu z určených lokalít a odfotiť sa na 
danom mieste. Fotku následne zašlete mailom 
alebo pridáte do komentára pod príspevok na 
Facebooku a ste zaradení do žrebovania o 
víkendový pobyt pre dve osoby v kúpeľoch v 
Sklených Tepliciach. Informáciu o výzve nájdete 
na našej webovej stránke alebo na Facebooku.

Ku koncu roka medzi našich členov pribudli 
Liečebné termálne kúpele, a. s. (Sklené Teplice) 

a Stefani, n. o. (Areál Pekný 
les v Horných Hámroch), 
čomu sa tešíme. Svoj záujem 
o členstvo nám avizovalo aj 
OZ TajchŠport, ktoré vyvíja 
športové a kultúrne aktivity v 
areáli Zvonička v Novej Bani. 

Priebežne počas roka sme 
sa venovali aj príprave a realizácii rozvojových 
zámerov našich členov, podporených 
Rozvojovou agentúrou BBSK, n. o. Išlo napríklad 

o budovanie ferraty 
v Novej Bani, ale 
aj o pokračujúce 
záchranné práce 
na hrade Šášov, či 
výrobu a osadenie 
vybraných prvkov 
mobiliáru pre 
Pohronskú hradnú 
cestu. 

V roku 2021 
sme pracovali aj 
na ďalšom rozvoji 
oficiálnych cyklotrás 
v našom regióne. V 
spolupráci s BBSK 
sme vyznačili novú 
okružnú cyklotrasu 

Pokútskou dolinou. V rámci postupného rozvoja 
siete kľakovských cyklotrás sme v minulom roku 
prepojili Kľakovskú dolinu s hradom Revište na 
druhej strane kopca a pripravili na značenie 
cyklotrasy na vrch Vtáčnik z obce Prochot, 
spojenie Žarnovice s Hornými Hámrami a 
spojkou na Kostivrch s následným prepojením 
na novobanské cyklookruhy. Okrem budovania 
cyklotrás sa postupne zameriavame i na 
budovanie cyklistickej infraštruktúry. Preto sme 
koncom roka realizovali osadenie dreveného 
cykloprístrešku v Hrabičove a objednali prvé 
servisné a nabíjacie cyklostojany. Tie by mali 
byť osadené na vybraných miestach regiónu 
začiatkom tohto roka.

Prevažnú väčšinu našich aktivít spomínaných 
vyššie sme v roku 2021 mohli realizovať vďaka 
finančnej podpore Ministerstva dopravy a 
výstavby SR. 

text a foto: Mgr. Mária Pátková,
výkonná riaditeľka Región GRON
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 DÁVAME DO POZORNOSTI

Noviny, časopisy, letáky, stlačené 
krabice a kartóny, papierové obaly, 
knihy bez väzbových obalov, 
kancelársky papier.

Nevratné obaly zo skla z alkoholických 
alebo nealkoholických nápojov, poháre, 
sklenené črepy, tabuľové sklo bez 
drôtenej vložky (väčšie množstvo patrí 
na zberný dvor).

Plastové obaly, napríklad stlačené alebo zošliapnuté 
PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich 
prostriedkov alebo kozmetiky.

Kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, hliníkové časti obalov, alobal.

Stlačené alebo zošliapnuté obaly z džúsov, mlieka, smotany.

Krabice z mlieka, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný, 
povoskovaný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal.

Plexisklo, keramika, zrkadlá, porcelán, žiarivky, autosklá, 
TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou.

Plastové obaly so zvyškami jedál, zvyškami kozmetiky alebo 
iných prostriedkov, linoleum, guma, molitan, obaly znečistené 
olejovými a ropnými látkami, stavebný polystyrén.

Kovový odpad so zvyškami nebezpečných látok (farby,  
laky, oleje) – o spôsobe ich zneškodnenia sa informujte  
vo svojej obci.

Nápojové obaly so zvyškami nápojov.

NEPATRIA SEM:

NEPATRIA SEM:

NEPATRIA SEM:

PATRIA SEM:

PATRIA SEM:

PATRIA SEM:

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ

 � Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

 � Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 

 � Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá 
zhodnotiť a recyklovať.

 � Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber 
hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

www.envipak.sk www.triedime.sk

PRED VYHODENÍM ZOŠLIAPNITE
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Nestlačený odpad v zberných nádobách zbytočne zaberá veľa miesta a v konečnom dôsledku zbe-
rová spoločnosť odváža vzduch. Platí to pre plastové fľaše, kartónové krabice či plechovky. Preto 
je veľmi dôležité obal pred vyhodením stlačiť a zmenšiť jeho objem. Do kontajnerov sa tak vojde 
až 4-krát viac odpadov. Napríklad do nádoby s objemom 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 
1,5-litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len 
približne 200. Ak sa odpad pred vyhodením nestláča, kontajner sa javí plnší, ako v skutočnosti je. 
Ďalší odpad sa už doň potom nezmestí.

VĎAKA RECYKLÁCII SA ODPAD ZNOVU VYUŽÍVA 
NA VÝROBU NOVÝCH PRODUKTOV

ČAS ROZKLADU ODPADU V PRÍRODE ALEBO NA SKLÁDKE

Tým sa zmenšuje spotreba prírodných zdrojov, šetrí sa 
spotreba energie.
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DÁVAME DO POZORNOSTI
POHOTOVOSTNÉ

LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY
v okrese Žarnovica v mesiacoch JANUÁR a FEBRUÁR 2022

16. 1. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

22. 1. 2022

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

23. 1. 2022 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 – 12:00

29. 1. 2022

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

30. 1. 2022
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

9:00 – 12:00

5. 2. 2022

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

6. 2. 2022
Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3, 
Hronský Beňadik 

9:00 - 12:00

12. 2. 2022

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

13. 2. 2022 Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 - 12:00

19. 2. 2022

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

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

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

8:00 – 12:00

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

20. 2. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

26. 2. 2022

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

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

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

8:00 – 12:00

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

27. 2. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

zdroj: https://envipak.sk/
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SPOMÍNAME

• 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:



ANKETA spokojnosti  študentov 
Gymnázia Františka Švantnera

v Novej Bani
Redakcia novín zisťovala medzi študentmi...

Prečo si sa rozhodol/a študovať v tejto strednej škole?
Adam Bernát: „GFŠ je dobrá škola, povedali mi moji starší 

kamaráti. Do školy nemusím dlho cestovať a sú tu veľmi milí 
a ochotní profesori.“

Liliana Kapráliková: „Škola sa mi páčila zvonka i zvnútra. 
Nevedela som, v čom chcem po strednej škole pokračovať, 
tak som si zvolila všeobecne zameranú školu. Páči sa mi už od 
prvého ročníka možnosť výberu jazykovej alebo prírodovednej 
vetvy.“

Miriama Kosejová: „Školu mám blízko a nemusím byť na 
internáte. Zaujalo ma video, v ktorom sa škola prezentovala 
častými výletmi a exkurziami.“

Lukáš Meliš: „Oceňujem priateľské prostredie, veľa 
kamarátov a osobný rozvoj.“

Martin Kamenský: „Chcem ísť na vysokú školu a gymnázium 
ma dokáže najlepšie pripraviť. Novobanské gymnázium mi 
odporúčali viacerí známi.“
V ktorých oblastiach ťa štúdium v škole NAJVIAC rozvíja?

Michaela Kosejová: „Môžem študovať viaceré cudzie 
jazyky. Na seminároch rozoberáme učivo viac do hĺbky, čo mi 
potom pomáha na klasickej hodine.“

Tadeáš Majsniar: „Rozvíja ma v možnosti prezentovať seba 
samého, v komunikácii navzájom.“

Veronika Kyseľová: „Myslím, že ma rozvíja vo všetkých 
oblastiach.“

Lucia Gáfriková: „Najviac ma rozvíja v sociálnej oblasti – 
som každý deň obklopená toľkými novými ľuďmi.“

Tomáš Jaďuď: „Štúdium v našom gymnáziu ma naučilo 
nielen niečo nové, ale aj povzbudilo k samoštúdiu a k 
zodpovednej príprave na nasledujúce dni i na budúce štúdium 
či prácu.“
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Svetový deň boja proti rakovine
Každoročne sa 4. február nesie v znamení 

zvyšovania povedomia o rakovine, jej 
prevencii, diagnóze a liečbe. Rakovina má u 
nás stúpajúcu tendenciu, v súčasnosti je jednou 
z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí. Je 
potrebné, aby sme o tomto ochorení vedeli čo 
najviac a nebáli sa o ňom hovoriť.

Rakovina je ochorenie, ktoré je 
charakterizované nekontrolovateľným rastom 
nádorových buniek, ktoré môžu spôsobiť 
nádor – tumor. Nádor je útvar, ktorý vznikol 
neregulovaným delením buniek tkaniva. 
Delenie buniek pokračuje, aj keď príčina, 
ktorá ho vyvolala, už naďalej nepôsobí. Už 
jedna nádorová bunka je schopná svojím 
nekontrolovateľným rastom deštruovať 
normálne zdravé tkanivo, infiltrovať ho a 
metastázovať. Ide o multifaktoriálne ochorenie 
- vznik je podmienený pôsobením rôznych 
faktorov. Nádory rozdeľujeme na malígne a 
benígne. Benígne (nezhubné) nádory majú 
pomerne dobre ohraničený rast a netvoria 
metastázy. Rastú pomaly. Ak je benígny nádor 
nepriaznivo umiestnený či príliš veľký, môže 
sa malígne zvrhnúť. Malígne (zhubné) nádory  
rastú relatívne rýchlo a zo svojho ložiska 
metastázujú do rôznych častí tela, prenikajú  
do ciev, odkiaľ putujú po tele a usádzajú sa na 
nových miestach. Každý z nás je zodpovedný 
za svoje zdravie. Pravidelným absolvovaním 
preventívnych prehliadok a skríningových 
programov sa dá včasnou diagnostikou odhaliť 
nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom 
môže byť liečiteľné a vyliečiteľné. skríning 
znamená plošné, organizované, monitorované 
vyšetrovanie populácie za účelom včasného 
záchytu liečiteľného nádorového ochorenia v 
skorom alebo v predrakovinovom štádiu, kedy 
ešte človek nemá žiadne príznaky. Cieľom 
skríningu je znížiť chorobnosť a úmrtnosť na 
sledované ochorenia.

Na Slovensku prebiehajú tri skríningové 
programy:

1. Skríning rakoviny prsníka – MAMOGRAFIA. 
Vedieť viac veľakrát znamená prežiť – ak ste 
žena vo veku 40 rokov a viac, môžete absolvovať 
preventívne mamografické vyšetrenie. Ženy by 
ho mali absolvovať raz za dva roky. Rakovina 
prsníka je najčastejšie zhubné nádorové 
ochorenie u žien na Slovensku. Skríning 
rakoviny prsníka má za cieľ čo najskôr zachytiť 
skoré štádium rakoviny prsníka u žien, ktoré 
nepociťujú žiadne príznaky, účinne, menej 
radikálne ho liečiť, zlepšiť prognózu ochorenia 
a znížiť úmrtnosť. Okrem skríningového 
vyšetrenia prsníkov pomocou mamografie 
naďalej platí, že prsníky si má žena vyšetrovať 
raz mesačne sama, t.j. samovyšetrením. 
Mamografické pracovisko si môžete vybrať zo 
zoznamu, ktorý nájdete na www.noisk.sk alebo 
podľa odporúčania vášho lekára.

2. Skríning rakoviny hrubého čreva a 

konečníka. Rakovina hrubého čreva je druhým 
najčastejším zhubným nádorovým ochorením 
u mužov a tretím najčastejším u žien. Bolesť 
na onkologický problém v hrubom čreve a 
konečníku neupozorní. Príznaky rakoviny 
hrubého čreva a konečníka sú na začiatku 
nenápadné, neprejavujú sa bolesťou, preto 
by mal človek po päťdesiatom roku života 
absolvovať skríningové vyšetrenie hrubého 
čreva a konečníka. Cieľom skríningového 
testovania je zachytiť už nepatrné, okom 
neviditeľné množstvo krvi v stolici TOKS–testom 
a následne pátrať po jeho príčine alebo priamo 
vyšetrením hrubého čreva KOLONOSKOPIOU, 
kde sa dajú zachytiť a odstrániť polypy, ktoré sú 
často predstupňom rakoviny. 

Človek po päťdesiatom roku života má 
nárok raz za 2 roky bezplatne absolvovať toto 
skríningové vyšetrenie. Značnou nevýhodou 
testu je, že prítomnosť krvi v stolici nemusí 
súvisieť s rakovinou hrubého čreva a konečníka. 
TOKS nie je test na rakovinu! Pozitívny výsledok 
môže signalizovať iné ochorenia, napríklad 
prítomnosť polypov, zápalového ochorenia čreva 
(Crohnova choroba a ulcerózna 
kolitída), divertikulovej 
choroby či hemoroidov. Ak je 
TOKS pozitívny, je potrebné 
absolvovať ďalšie vyšetrenie - 
skríningovú kolonoskopiu. 
V prípade, že máte akékoľvek 
podozrenie, že váš zdravotný 
stav nie je v poriadku, navštívte 
svojho lekára. 

3. Skríning rakoviny krčka 
maternice - sa týka žien vo veku 
23 a viac rokov. Jeho úlohou 
je odhalenie nádorového 
ochorenia v skorom štádiu, 
v ktorom je liečiteľné a 
vyliečiteľné. Skríning rakoviny 
krčka maternice spočíva v 
pravidelných gynekologických 
kontrolách, ktorých cieľom je 
skorý záchyt predrakovinových 
zmien alebo včasných štádií 
rakoviny krčka maternice.  
Príčinou vzniku rakoviny 
krčka maternice – až 99 % 
prípadov je infekcia ľudským 
papilomavírusom, inak 
nazývaným aj ako HPV vírus. 
Existuje účinná forma primárnej 
prevencie proti HPV infekcii – 
očkovanie.

„Poznať samého seba je 
začiatkom všetkej múdrosti.“ – 
Aristoteles

EURÓPSKY KÓDEX PROTI 
RAKOVINE – v prípade 
nádorových ochorení zohráva 
veľkú úlohu aj prevencia. 

Európsky kódex proti rakovine bol vytvorený za 
účelom informovanosti ľudí. Čo môžu spraviť pre 
svoje zdravie, aby znížili riziko vzniku rakoviny 
až o 50% pomocou jednoduchých zásad:

1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.
2. Vyvarujte sa obezite.
3. Každý deň vykonávajte akúkoľvek telesnú 

činnosť.
4. Denne konzumujte ovocie a zeleninu. 

Obmedzte príjem živočíšnych tukov a potravín 
s veľkým obsahom cukru.

5. Obmedzte konzumáciu alkoholu.
6. Nevystavujte sa nadmernému slnečnému 

žiareniu. 
7. Dodržujte pravidlá ochrany pred známymi 

rakovinotvornými látkami.
8. Zapojte sa do skríningových programov.
9. Pre ženy – ak je možné, dojčite, dojčenie 

znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. 
Obmedzte užívanie hormonálnej liečby.

10. Zaočkujte sa proti hepatitíde typu B, HPV 
vírus.

Zdroje: noisk.sk, www.lpr.sk
RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom,  

Odd. podpory zdravia a výchovy k zdraviu

DÁVAME DO POZORNOSTI


