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ARCHÍV NOVOBANSKÝCH NOVÍN
Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu lepšej prehľadnosti sme na webovej stránke 

mesta vytvorili banner pod názvom Novobanské noviny, kde je možné prečítať si Novobanské noviny
v elektronickej podobe vždy mesiac spätne.

https://www.novabana.sk/informacie/novobanske-noviny
Nájdete tam archív všetkých vydaných Novobanských novín od roku 2017. 

Život v meste v rokoch
2019, 2020, 2021 a 2022

Turistická chata 
Bukovina

0903 900 796
lesynb@gmail.com

Ubytovacie 
zariadenie v súkromí

Vážení občania, dovoľujeme si vás informovať, že sme pre tých, ktorí sa 
zaujímajú o kultúrny, športový alebo spoločenský život v našom meste, 

vytvorili na  webovej stránke mesta nový banner pod názvom Život v meste.

https://www.novabana.sk/obcan/zivot-v-meste
Nájdete v ňom prehľad o kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, 

ktoré boli usporiadané mestom Nová Baňa alebo v spolupráci s mestom. 
Podujatia boli financované alebo spolufinancované  z rozpočtu mesta. 

Nachádzajú sa v prehľadoch za r. 2019, 2020 a 2021. 
Dávame do pozornosti aj plánované podujatia na rok 2022, ktoré sa uskutočnia 

podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 
-19. Ide o podujatia, ktorých organizátorom je mesto Nová Baňa alebo budú 

usporiadané v spolupráci s mestom. 
Naplánované, ale neuskutočnené kultúrne a športové podujatia z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID -19 v 
rokoch 2020 -2022, sú vyznačené žltou farbou. 

viac na strane 5

Svetový 
deň manželstva 
13. február 2022

Svetový deň 
manželstva, 

ktorý sa pripomína 
vždy v druhú 

februárovú nedeľu, 
vznikol v roku 

1981 v Baton Rouge, 
Louisiana (USA). Podnetom 

sa stala reakcia párov a verejných predstaviteľov, ktorí 
mali snahu prezentovať Deň sv. Valentína ako niečo viac 

než len sviatok zaľúbených. Verili totiž v silu a veľký 
význam manželstva. Dokonca pápež Ján Pavol II. 

udelil tomuto dňu v roku 1993 svoje apoštolské 
požehnanie. Od tej doby sa Svetový deň 

manželstva ešte viac rozšíril a jeho 
význam rastie. 
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SAMOSPRÁVA/ŠPORT
Aktuálne informácie o projektoch

Spracované a odoslané:
- ZELENÁ ŠKOLA = ZELENÉ TIENENIE z 

programu Zelené oázy 2022. Partner: Základná 
škola J. Zemana Nová Baňa. Účel: vytvorenie 
tieňovej relaxačnej zóny na zatienenie okien 
tried na prízemí pomocou popínavých rastlín s 
možnosťou využitia dažďovej vody zo striešok 
na závlahu, úprava priestoru, vysadenie 
stromov, vybudovanie balančného/pocitového 
chodníka, nákup mobiliáru: lavičky a hojdačky;

- odoslaná následná monitorovacia správa č.1 
projektu Vybavenie učební v Základnej škole 
Jána Zemana Nová Baňa;

- odoslaná doplnená dokumentácia Doplnková 
infraštruktúra pre náučný chodník Zbojnícke 
studničky a Letné tábory 2022;

- výročné správy za projekty pre Dobrovoľný 
hasičský zbor mesta Nová Baňa: Modernizácia 
hasičskej zbrojnice a Dokončenie hasičskej 
zbrojnice. 

Pripravujeme:
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok: 

Triedený zber komunálnych odpadov;

- žiadosť o nenávratný finančný príspevok: 
Modernizácia autobusových zastávok v meste 
Nová Baňa;

- prípravné práce na procese verejného 
obstarávania projektu Revitalizácia vnútroblokov;

- aktualizáciu Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 
na roky 2021-2027.
Ďalšie činnosti: 

- sumarizačná aktualizácia projektov v banneri 
EUROFONDY/PROJEKTY; 

- stretnutia za účelom zapojenia sa do výziev 
preventívnych opatrení na ochranu pred 
povodňami realizované na vodných tokoch a 
mimo vodných tokov;

- participácia na podkladoch pre strategický 
dokument BBSK – Integrovaná územná 
stratégia;

- prebiehajú práce na architektonicko-
umeleckom výskume NKP Radnica Nová Baňa.

PhDr. Lenka Šubová,
projektový manažér

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

foto: BIXABAY

Mesto Nová Baňa
ponúka do nájmu

nebytové priestory s výhodnou 
polohou na ulici Bernolákovej č. 
11 – priestory bývalej OPTIKY a 
priestory dielní na ulici Školskej 
25  formou verejnej obchodnej 
súťaže  s termínom uzávierky 

16.02.2022 do 12:00 hod.

Bližšie informácie budú 
záujemcom poskytnuté

na stránke mesta
www.novabana.sk

alebo osobne na
Mestskom úrade v Novej Bani,

číslo dverí 23.
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
• Vybudovanie nového 
posilňujúceho vodného 
zdroja v lokalite Červené 
zeme prechádza do 
poslednej fázy, v ktorej 

bude vrt napojený na verejný vodovod 
vo vetve Starohutská. Na vybudovanie 
posilňovacej trafostanice na sídlisku Pod 
sekvojou sme uzatvorili zmluvu s SSD a 
čakáme len na začatie konania Okresného 
úradu v Žarnovici pre následné vydanie 
stavebného povolenia na výstavbu nového 
bytového domu na sídlisku Pod Sekvojou. 
• Na plánovanom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 23.2.2022 bude okrem 
iného aj bod Schválenie územného plánu, 
zmeny a doplnky č. 1, čo bude zavŕšením 
viac ako trojročnej práce na jeho aktualizácii. 
Nasledovať bude digitalizácia územného 
plánu v systéme GIS Plan, ktorú sa budeme 
snažiť zrealizovať najneskôr do leta 2022. 
• Mesto zaktualizovalo pasport miestnych 
komunikácií a zdigitalizovalo všetky 
inžinierske siete v programe CLEERIO a 
na aprílovom mestskom zastupiteľstve bude 
predložená na schválenie pasportizácia 
miestnych komunikácií. 
• Na februárovom mestskom zastupiteľstve 
bude tak isto prerokovaná aktualizácia 

Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nová Baňa (PHSR) na 
obdobie 2021 – 2027, ktorou sa riadime. 
• Požiadali sme o aktualizáciu rozpočtu 
a dopracovanie technickej realizácie na 
opravu VN Tajch, ktorá je plánovaná s 
vypustením v dôsledku prítomnosti dnových 
sedimentov, ktoré sú v najspodnejších častiach 
vodnej nádrže pevnej konzistencie bez 
možnosti ich odsatia. K realizácii rekonštrukcie 
pristúpime po získaní finančných prostriedkov 
cez rezorty ministerstva vnútra a ministerstva 
životného prostredia. 
• Prípravné práce na vybudovanie nového 
vysokého napätia zo Žarnovice do Novej 
Bane prebiehajú podľa plánu a aktuálne 
je naša snaha zameraná na získanie 
stanoviska od ŽSR k tomuto projektu. 
• Mestský futbalový klub má zabezpečený 
dostatok finančných zdrojov pre deti 
a mládež na rok 2022. Avšak finančné 
prostriedky získané pre kategóriu A 
mužstva zatiaľ v požadovanom rozsahu 
zabezpečené nie sú. Kľúčovým pre 
naplnenie stanovených zámerov a 
očakávaní  bude výška finančnej podpory  
od strategických podnikov v našom meste, 
a to konkrétne od spoločností Knauf 
Insulation a Cortizo Slovakia. 

• Prehľad kultúrnych a 
športových podujatí na 
rok 2022 je zverejnený v 
novom banneri Život v 
meste, ktorý je dostupný 
na web stránke mesta 
https://www.novabana.
sk/obcan/zivot-v-meste. 
Zároveň je tam dostupný aj prehľad 
podujatí za roky 2019, 2020 a 2021. Veríme, 
že sa nám podarí zorganizovať čo najviac 
plánovaných podujatí bez potreby ich rušenia 
z dôvodu covid opatrení tak, ako sme to 
museli robiť v mnohých prípadoch v rokoch 
2020 a 2021. 
• V krátkej dobe začne svoju prácu 
oficiálne Rada škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Nová Baňa, 
ktorá si kladie za cieľ okrem iného najmä 
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
našich žiakov a študentov tak, aby si pre 
svoje štúdium vybrali naše školy.  Práve 
v tomto období sa budú rozhodovať o 
ďalšom štúdiu žiaci základných škôl a 
budeme radi, ak ich štúdium na gymnáziu 
a SOŠ v Novej Bani osloví. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta Nová Baňa

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA NOVÁ BAŇA PONÚKA UBYTOVANIE
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Dotácie na úhradu nájomného

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky podľa § 13c) zákona č. 
71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov a schválenej Schémy štátnej pomoci 
na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné 
vyhlásilo výzvy  na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie na nájomné. Cieľom výzvy 
je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za 
obdobie sťaženého užívania.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť 
nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá 
zľava z nájomného na základe dohody medzi 
prenajímateľom a nájomcom, maximálne 
však vo výške 50 % nájomného za obdobie 
sťaženého užívania. Maximálna zľava, t.j.50 
% bola poskytnutá aj nájomníkom mestských 
nebytových priestorov, ktorí požiadali o dotáciu 
a splnili zákonom predpísané podmienky. 

Žiadosti o dotáciu sa predkladajú výlučne 
elektronicky prostredníctvom špeciálneho 
formulára zverejneného na portáli slovensko.sk. 

Za obdobie 1. vlny pandémie sa do výzvy 
zapojilo 12 nájomníkov, ktorí splnili zákonom 

predpísané podmienky pre dotáciu (predajne, 
reštaurácie, služby) a bola im poskytnutá 
dotácia  z Ministerstva hospodárstva SR spolu 
vo výške  2.826,81 eur na základe 12 podaných 
žiadostí. Za obdobie 2. vlny pandémie sa do 
výzvy zapojilo tiež 12 nájomníkov a dotácia bola 
poskytnutá vo výške 7.826,30 eur  na základe 
31 podaných žiadostí. 

Mesto Nová Baňa doteraz za obdobie 1. vlny a 
2. vlny pandémie poskytlo nájomníkom zľavu na 
nájomnom  vo výške 10.653,11 eur.

Výzva na predkladanie žiadosti za obdobie 
3. vlny pandémie je spustená s možnosťou 
zapojenia sa do 28.2.2022. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schválilo odpustenie nájomného v zmysle 
schválených Zásad o hospodárení s majetkom 
mesta pre nájomníka, ktorý poskytuje 
reštauračné služby vo výške 1.131,10 eur 
za obdobie sťaženého užívania. Prevádzku 
uzatvoril na základe nariadení orgánov štátu, 
ale nesplnil jednu podmienku dotácie MH SR 
a to účinnosť nájomnej zmluvy najneskôr k 1. 
augustu 2020.

Primátor mesta Nová Baňa v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Nová Baňa 

odpustil pohľadávky na nájomnom vzniknuté 
za obdobie 1. a 2. vlny pandémie  v piatich 
prípadoch spolu vo výške 1.486,32 eur. 

Nie všetci nájomníci, ktorí splnili podmienky na 
dotáciu, sa do výzvy zapojili. Niektorí nájomníci 
nemali už dlhšie obdobie zvýšené nájomné, 
obdobie sťaženého užívania pre nich nebolo 
finančne náročné  a na základe uvedeného ani 
nepožiadali o dotáciu. 

Získanými príjmami  z nájomného mesto 
Nová Baňa zveľaďuje  majetok vo vlastníctve, 
investuje do budov, udržiava  ich v dobrom 
technickom stave. Získať príjmy z nájomného 
však nie je jedinou prioritou, dôležitým 
aspektom pri prenajatých priestoroch je 
zabezpečiť obsadenosť priestorov, zabezpečiť 
pre obyvateľov potrebné služby, zdravotnú 
starostlivosť, obchodné prevádzky a dostupnosť 
úradov. S príchodom pandémie dopyt po 
nebytových priestorov klesá. 

Trh s prenajatými nehnuteľnosťami v 
nasledujúcom období môže negatívne ovplyvniť 
dramatické zvýšenie cien energií, čo môže byť 
likvidačné pre niektorých nájomcov v už aj tak 
ťažšom období ovplyvneným pandémiou. 

Lýdia Adamcová

Cleerio – pasport miestnych komunikácií

Pasport miestnych komunikácií je 
spracovaný na základe zákona o 
pozemných komunikáciách č. 135/1961 

Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa 
uvedeného zákona má mesto ako správca 
miestnych komunikácií viesť o nich technickú 
evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a 
pre účely poskytovania údajov ministerstvu a 
štatistickému úradu.

Rozsah dát spracovaných do pasportu je 
podľa požiadaviek mesta Nová 
Baňa. Po spresnení rozsahu bola 
predmetom spracovania sieť 
vybraných miestnych komunikácií 
v dĺžke 51 km. Súčasťou bola aj 
aktualizácia pasportu miestnych 
komunikácií  a chodníkov 
spracovaná v roku 2019 a to 16 
km ciest a 10 km chodníkov. V 
rámci terénnych prác sa doplnili 
ďalšie chodníky a to v dĺžke 2 km.  

Celková dĺžka miestnych 
komunikácií zaradených v 
pasporte je v súčasnosti na úrovni 
135,50 km.

Prešetrené údaje sa spracovali 
do tabuľkových prehľadov. 

Pri cestách sa uviedli 
nasledovné údaje: označenie, 
ulica, dĺžka v km, priemerná šírka 
v m, plocha v m², povrch, stav 
povrchu, sprievodné odvodnenie, 
zimná údržba, poznámky, 
dopravné zariadenia a objekty a 
číslo fotografie. 

Pri chodníkoch sa uviedli 
nasledovné údaje: označenie, 

ulica, dĺžka v km, priemerná šírka v m, plocha v 
m², povrch, stav povrchu, poznámka, dopravné 
zariadenia a objekty a čísla fotografie. 

Spracoval sa aj tabuľkový prehľad dopravného 
zariadenia a objektov s detailnejšou špecifikáciou 
pre každý objekt s číslom fotografie.

Tabuľkový prehľad umožňuje zadávateľovi 
aktualizovať technické údaje a dopĺňať 
evidenciu o ďalšie údaje z vlastnej správcovskej 
činnosti. 

Zároveň sa sieť očíslovaných ciest, chodníkov 
a objektov premietla do katastrálnej mapy a 
spracoval sa grafický výstup v mierke 1:2000. 
Rozdelil sa na 15 mapových listov a vyhotovil 
sa k tomu prehľad kladu mapových listov. 

Mgr. Ivana Vnučková, 
samostatný odborný referent 

pre územný plán a drobné stavby
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Život v meste v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2022
Kultúrne a športové akcie v roku 2019 organizované

mestom a v spolupráci s mestom Nová Baňa

Kultúrne a športové akcie v roku 2020 organizované
mestom a v spolupráci s mestom Nová Baňa

Mesiac Podujatie
január 35. ročník Novobanskí heligónkari

január Memoriál PhDr. Pavla Hrčku – 7. ročník

január Šachtág

január 49. ročník Zimného turistického prechodu Pohronským 
Inovcom

január Verejná videoprojekcia v kine VATRA

január Zabíjačkové hody

január Prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica

marec Novobanská kvapka krvi

marec spisovateľka Jana Pronská - beseda v mestskej 
knižnici

marec spisovateľka Toňa Revajová- beseda v mestskej 
knižnici

marec 44. ročník Melekova divadelná Nová Baňa

marec Jarné práce v záhrade - beseda v mestskej knižnici

apríl Privítajme jar pomocou prírode

apríl Veľkonočné trhy Vitaj Veľká noc

apríl Slávnostné otvorenie NCH Po stopách baníckej slávy 
v Novej Bani

apríl Stavanie mája

máj 6. ročník Do práce na bicykli

máj Mestská cyklistická súťaž

máj Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa 
spojený s Behom mieru

máj 14. ročník Školská florbalová ligao pohár primátora 
mesta

máj 16. ročník DEFILÉ

máj Prehliadka ľudového spevu a hudby

máj Divadelné predstavenie Ulička pri príležitosti
Dňa matiek

máj Divadelné predstavenie Polnočné vlámanie

máj Oslavy 60. výročia vzniku CVČ

máj 10. ročník Dodekova Nová Baňa

jún Malý záchranár

jún 8. ročník Ľahkoatletický míting 

jún 16. ročník Týždeň športu pre všetkých

jún
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 
a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 
2018

jún Divadelné predstavenie pri príležitosti MDD

jún Bubenícky koncert Terl a priatelia

jún Záverečný koncert Základnej umeleckej školy 

jún Vítanie leta

jún Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

júl Koncert Z melódie do melódie

júl Banícky fakľový sprievod a Anna bál

júl beseda so spisovateľom Viliamom Šimunekom

júl Novobanská kvapka krvi

júl Hudobný program Vinička a jej hostia

august Tenisový turnaj o pohár primátora mesta

august TriTajchlon

august Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

august Divadelné predstavenie Ako išlo vajce do sveta

august Spomienkové oslavy SNP

august Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

august EKOTOPFILM – JUNIOR festival

september 8. ročník Tajchová osmička

september Medzi nebom a zemou – filmový festival horských 
filmov

september Novobanský jarmok

október Večer s Hájom a jeho hosťami – kultúrny program 
k Mesiacu úcty k starším

október Večer vďaky – kultúrny program venovaný darcom 
krvi

október Štálanská kvapka krvi

október Zóna bez peňazí 

október Deň materských škôl

nov. - dec. Výstava AMFO

november Verejná videoprojekcia v kine VATRA

november Kačacie hody

november Novobanská kvapka krvi

november Divadelné predstavenie Už ti nikdy nenaletím

november 9. ročník - benefičný koncert My a naše mesto 

november program pre deti Príde k nám Mikuláš

december Vianočná akadémia ZŠ J. Zemana 

december Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy

december Vianočný koncert ZUŠ

december Silvestrovská diskotéka a vítanie nového roka 

december Mikulášske plávanie na Tajchu

december Štefanský florbalový turnaj

Mesiac Podujatie
január 8. ročník Memoriál PhDr. Pavla Hrčku 

január 36. ročník Novobanskí heligónkari

január Vyhodnotenie 26. ročníka AMFO

január Novoročné stretnutie občanov s primátorom mesta, 
vedením mesta a poslancami MsZ

jan.-feb. 15. ročník Školská florbalová liga o pohár primátora 
mesta

február 9. ročník Novobanský ples

február 50. ročník Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom

február Verejná videoprojekcia v kine VATRA

február Zabíjačkové hody

marec Prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica

marec Novobanská kvapka krvi

marec 45. ročník Melekova divadelná Nová Baňa
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marec Jarné práce v záhrade - beseda v mestskej knižnici

marec Spomienka na oslobodenia mesta Nová Baňa

marec Záhady Jantárovej komnaty - beseda v mestskej 
knižnici

apríl Privítajme jar pomocou prírode

apríl Veľkonočné trhy Vitaj Veľká noc

apríl Slávnostné otvorenie NCH Po stopách baníckej slávy 
v Novej Bani

apríl Divadelné predstavenie Predstavím ťa oteckovi
(herci SND)

apríl Stavanie mája

máj Slávnostné otvorenie projektu Záhradný les

máj  Deň matiek

máj Mestská cyklistická súťaž

máj Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa 
spojený s Behom mieru

máj 17. ročník DEFILÉ

máj Prehliadka ľudového spevu a hudby

máj Divadelné predstavenie 

máj Centráci rodičom a mestu

máj 11. ročník Dodekova Nová Baňa

jún Malý záchranár

jún 9. ročník Ľahkoatletický míting 

jún 17. ročník Týždeň športu pre všetkých

jún
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 
a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 
2019

jún MDD - videoprojekcia

jún Záverečný koncert Základnej umeleckej školy

jún Vítanie leta

jún Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

júl  7. ročník Káčer na bicykli 2020 

júl Divadelné predstavenie pre deti Ako psíček a mačička 

júl Banícky fakľový sprievod a Anna bál

júl Novobanská kvapka krvi

júl spisovateľka Zdenka Švábeková - beseda v mestskej 
knižnici

júl  XI. ročník Expedičná kamera -filmový festival 

august Tenisový turnaj o pohár primátora mesta

august TriTajchlon

august Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

august Divadelné predstavenie O kocúrovi a pyšnej hviezde 

august Spomienkové oslavy SNP

august Hudobné vystúpenie HS RETRO 

august 4. Novobanský zraz veteránov

august Rozprávková cesta  Centrum v stredoveku

september 9. ročník Tajchová osmička

september 7. ročník Do práce na bicykli

september Medzi nebom a zemou – filmový festival horských 
filmov

september Novobanský jarmok

september koncert country kapely WEEKEND

september Jesenné práce v záhrade - beseda v mestskej knižnici

september Štálanská kvapka krvi

september Filmový festival JUNIOR FESTIVAL
Ekotopfilm - Envirofilm

september Workshop Ako má vyzerať ľudová izba II. 

október spisovateľ Stanislav Repaský - beseda v mestskej 
knižnici

október Mesiac úcty k starším

október Zóna bez peňazí 

október Deň materských škôl

nov. - dec. Výstava AMFO

november Verejná videoprojekcia v kine VATRA

november Novobanská kvapka krvi

november Divadelné predstavenie 

december program pre deti Príde k nám Mikuláš - on line

december Vianočná akadémia ZŠ J. Zemana 

december Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy

december Vianočný koncert ZUŠ

december Mikulášske plávanie na Tajchu

december Štefanský florbalový turnaj

december 10. ročník benefičný koncert
My a naše mesto – (on line)

Kultúrne a športové akcie v roku 2021 organizované
mestom a v spolupráci s mestom Nová Baňa

Mesiac Podujatie
január 37. ročník Novobanskí heligónkari

január Novoročné stretnutie občanov s primátorom mesta, 
vedením mesta a poslancami MsZ

január Vyhodnotenie 27. ročníka AMFO

január 9. ročník Memoriál PhDr. Pavla Hrčku 

február 50. ročník Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom

február Verejná videoprojekcia v kine VATRA

február Zabíjačkové hody

február Prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica

marec Novobanská kvapka krvi

marec Spomienka na oslobodenia mesta Nová Baňa

marec 45. ročník Melekova divadelná Nová Baňa

apríl Veľkonočné trhy Vitaj Veľká noc

apríl Stavanie mája

máj Mestská cyklistická súťaž

máj Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa 
spojený s Behom mieru

máj 17. ročník DEFIlÉ

máj Prehliadka ľudového spevu a hudby

máj Deň matiek

máj Divadelné predstavenie 

máj Centráci rodičom a mestu

máj 12. ročník Dodekova Nová Baňa

jún
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 
a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 
2020 

jún Malý záchranár

jún 9. ročník Ľahkoatletický míting 
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jún 8. ročník Do práce na bicykli

jún 17. ročník Týždeň športu pre všetkých

jún XVIII. medzinárodný festival outodorových filmov

jún MDD -videoprojekcia

jún FRAGMENTY – hudobné večery

jún Záverečný koncert základnej umeleckej školy

jún Vítanie leta

júl Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle 
Race Grand Prix Slovakia

júl Tenisový turnaj o pohár primátora mesta

júl Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

júl FRAGMENTY – hudobné večery

júl hudobné vystúpenie HS Ideál  

júl Banícky fakľový sprievod a Anna bál

júl Novobanská kvapka krvi

august HS RETRO – hudobná produkcia 

august spisovateľka a pedagogička Mariana Mráziková 
Repiská - beseda v mestskej knižnici

august Divadelné predstavenie pre deti

august TriTajchlon

august Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

august Nakresli postavu alebo príbeh zo svojej obľúbenej 
knihy - letná aktivita v mestskej knižnici

august Divadelné predstavenie pre deti

august Spomienkové oslavy SNP

august FRAGMENTY –  hudobné večery

august Ukončenie leta s úsmevom

september 9. ročník Tajchová osmička

september FRAGMENTY –  hudobné večery

september Medzi nebom a zemou – filmový festival horských 
filmov

september Novobanský jarmok

september Štálanská kvapka krvi

september Jesenné práce v záhrade - beseda v mestskej 
knižnici

september Jesenná turistika spojená s čistením NCH Zvonička

október Mária Ďuranová - beseda v mestskej knižnici

október Mesiac úcty k starším

október Otváranie BNCH Po stopách baníckej slávy v Novej 
Bani – trasa A 

október Divadelné predstavenie Kvarteto

október Deň materských škôl

nov. - dec. Výstava AMFO

november Verejná videoprojekcia v kine VATRA

november Novobanská kvapka krvi

november Divadelné predstavenie 

november Jesenná turistika po NCH Zbojnícke studničky

december 11. ročník benefičný koncert My a naše mesto

december Príde k nám Mikuláš - on line

december Vianočná akadémia ZŠ J. Zemana 

december Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy

december Vianočný koncert ZUŠ

december Mikulášske plávanie na Tajchu

december Štefanský florbalový turnaj

december Vianočný pozdrav

Kultúrne a športové akcie v roku 2022 organizované
mestom a v spolupráci s mestom Nová Baňa

Mesiac Podujatie
január 37. ročník Novobanskí heligónkari

január Novoročné stretnutie občanov s primátorom mesta, 
vedením mesta a poslancami MsZ

január Vyhodnotenie 27. ročníka AMFO

január 9. ročník Memoriál PhDr. Pavla Hrčku 

február 52. ročník Zimného turistického prechodu 
Pohronským Inovcom

február Verejná videoprojekcia v kine VATRA

február Zabíjačkové hody

február Prezentácia stredných škôl okresu Žarnovica

marec Novobanská kvapka krvi

marec Beseda v mestskej knižnici

marec Spomienka na oslobodenia mesta Nová Baňa

marec 45. ročník Melekova divadelná Nová Baňa

apríl Privítajme jar pomocou prírode

apríl Veľkonočné trhy Vitaj Veľká noc

apríl AMFO

apríl Stavanie mája

apríl Beseda v mestskej knižnici

apríl Mestská cyklistická súťaž

máj Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa 
spojený s Behom mieru

máj Na baňu klopajú... prehliadka baníckych spevokolov

máj Deň matiek

máj Divadelné predstavenie 

máj Centráci rodičom a mestu

máj 13. ročník Dodekova Nová Baňa

máj 11. ročník benefičný koncert My a naše mesto

jún
Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov 
a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 
2021 

jún Malý záchranár

jún 9. ročník Ľahkoatletický míting 

jún 9. ročník Do práce na bicykli

jún 17. ročník Týždeň športu pre všetkých

jún Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

jún MDD 

jún Koncert k 70.výr.vzniku ZUŠ

júl Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle 
Race Grand Prix Slovakia

júl Tenisový turnaj o pohár primátora mesta

júl Letné čítanie v parku

júl Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

júl Hudobná produkcia

júl Banícky fakľový sprievod a Anna bál

júl Novobanská kvapka krvi

august Hudobná produkcia 
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august Divadelné predstavenie pre deti

august TriTajchlon

august Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch

august Divadelné predstavenie pre deti

august Letné čítanie v parku

august Spomienkové oslavy SNP

september 10. ročník Tajchová osmička

september Medzi nebom a zemou – filmový festival horských 
filmov

september Novobanský jarmok spojený s oslavami 685. výročia 
prvej písomnej zmienky 

september Štálanská kvapka krvi

október Mesiac úcty k starším

október Divadelné predstavenie 

október Beseda v mestskej knižnici

október Deň materských škôl

november Verejná videoprojekcia v kine VATRA

november Novobanská kvapka krvi

november Divadelné predstavenie 

november Jesenná turistika po NCH Zbojnícke studničky

december Príde k nám Mikuláš 

december Čas vianočný, čas radostný – vianočné trhy

december Vianočný koncert ZUŠ

december Mikulášske plávanie na Tajchu

december Štefanský florbalový turnaj

december Vianočný pozdrav
Zmena programu vyhradená!

Mgr. Iveta Lukáčová

Pripravujeme kalendár 
kultúrnych a športových 

podujatí

Mesto Nová Baňa pripravuje kalendár kultúrnych a 
športových podujatí na rok 2022. Hlavným cieľom 
sú kultúrne a športové podujatia určené pre deti, 

mládež a širokú verejnosť a ich zaradenie do kalendára podujatí 
organizovaných mestom, kultúrnymi, telovýchovnými a športovými 
subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta Nová Baňa.

Ide o podujatia nielen miestneho charakteru, ale i o významné 
podujatia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa budú organizovať 
v priebehu roka v našom meste. Svoje návrhy s uvedením 
nasledovných údajov je potrebné zaslať do 28. februára 2022:

• názov a ročník podujatia
• termín konania
• miesto konania
• kontakt
• hlavný organizátor.

Návrhy posielajte na adresu:
Informačné centrum mesta Nová Baňa,

Námestie slobody č.1, 968 01 Nová Baňa,
e-mail: ic@novabana.sk.

Zemaňácky spravodaj

Začiatok kalendárneho roka 2022 pre nás začal v 
optimistickom duchu, keďže sa do školských lavíc 
mohli vrátiť všetci žiaci 1. aj 2. stupňa. Výhodou 

bolo aj to, že žiaci 2. stupňa mohli konečne využívať naplno krásne 
vynovené a zmodernizované učebne biológie, fyziky, chémie, anglického 
jazyka a dielne. Učebne nielenže dostali nový šat, ale aj nové, moderné 
pomôcky. 

Ďalšou modernou pomôckou na spestrenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu v duchu ŠKOLA HROU je INTERAKTÍVNA PODLAHA na 
1. poschodí na veľkej chodbe, kde je vybudované pódium, na ktorom 
môžu žiaci, ktorí aktuálne nepracujú na interaktívnej podlahe, čítať 
alebo pracovať na niečom inom. Program obsahuje rôzne hry a aktivity, 
pomocou ktorých si žiaci utvrdzujú preberané učivo zábavnou formou.

Január deti potešil aj snehovou nádielkou, ktorú sme sa snažili naplno 
využiť na vyučovacích hodinách, ale aj v ŠKD. Deti sa na školskom dvore 
dosýta vysánkovali a načerpali vitamín D zo slnečných lúčov. Učili sa aj 
vzájomnej spolupráci a pomoci, pričom si užili kopec zábavy.

S blížiacim sa obdobím daňových priznaní by sme vás aj tento rok chceli 
poprosiť o 2% z dane, ktoré by prispeli na modernizáciu a zveľadenie 
nielen školy ako takej, ale aj vyučovacieho procesu. Zároveň by sme sa 
chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do kampane TVORME SPOLU 
KRAJŠIU ŠKOLU a prispeli akýmkoľvek spôsobom na jej zveľadenie. 
Takže, ak máte doma čokoľvek, čo by sa nám mohlo hodiť, môžete nás 
kontaktovať cez triednych učiteľov. Ďakujeme.

Posledný januárový deň bol spojený s odovzdávaním polročných 
vysvedčení, z ktorých mali radosť hlavne naši najmenší PRVÁČIKOVIA. 
S veľkým napätím v očkách očakávali, aké známky na nich na vysvedčení 
čakajú. Rozžiarené očká prezrádzali, že boli spokojní. Z celého srdca im 
želáme, aby im ten pocit z dobre vykonanej práce a zaslúženej odmeny 
vydržal až do 9. ročníka.

Nepríjemný koronavírus sa nevyhol ani našej škole, niektoré triedy 
sa dostali do karantény, ale vďaka vášmu zodpovednému prístupu 
môže vyučovanie vo väčšine tried pokračovať. Chceme sa poďakovať 

rodičom, ktorí AG samotesty pravidelne 
využívajú a svoje deti aspoň v nedeľu, 
pred nástupom do školy, otestujú. 
Vážime si váš zodpovedný prístup 
hlavne v tejto dobe rýchleho šírenia 
ochorenia. Samozrejme, všetkým 
želáme pevné zdravie, ktoré je teraz 
také krehké, ďakujeme za priazeň, 
ktorú nám prejavujete, a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu. SME TU PRE VÁS A 
HLAVNE PRE VAŠE DETI.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ



pomocou žetónu, ktorý dostanete od pokladníka. Hlasovať môžete 
opakovane za každým ďalším nákupom v termíne od 17.1. 2022 do 13.2. 

2022. Ďakujeme za podporu projektu s názvom 
„Poď sa porozprávať - terapeutická miestnosť pre 
študentov.“

Počet mladých ľudí s psychickými ťažkosťami 
stále stúpa, avšak dostať sa k odbornej pomoci 
často trvá dlho. Vďaka podpore z grantu Nadácie 
Pontis by sme zakúpili špeciálne terapeutické 
materiály určené pre potreby mladých ľudí a 
vybavili miestnosť ďalšími útulnými prvkami. 

Činnosť školskej psychologičky na Gymnáziu 
Františka Švantnera je súčasťou projektu 
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, 
ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. 

Mgr. Adriana Gregorová a PaedDr. Renáta Juhásová
foto: archív GFS

Počas 2 zimných mesiacov sa rozbehli súťaže v predmetových 
olympiádach.

V školskom kole Geografickej olympiády zvíťazil v kategórii E 
Samuel Pauček, na 2. mieste skončil Jakub Kopernický a na 3. mieste 
Adam Zumerling. Úspešnou riešiteľkou bola Lýdia Bratková. V kategórii 
F získal 1. miesto Noel Vallo, 2. miesto Dávid Krčmárik a 3. miesto Martin 
Zimerman. V kategórii G zvíťazil Ondrej Fidermák, na 2. mieste skončil 
Michal Holý a na 3. mieste Tamara Valentovičová. Hanka Szücsová bola 
úspešnou riešiteľkou. Žiaci, ktorí sa umiestnili na  prvých 3 miestach, 
postúpili do okresného kola Geografickej olympiády.
Školského  kola  Dejepisnej olympiády sa zúčastnilo 12 žiakov.
Výsledky boli nasledovné:
kategória C  - Samuel Pauček – 1. miesto 
Veronika Šusteková - 2. miesto
kategória D -  Adam Zumerling - 1. miesto
Jakub Kopernický - 2. miesto
Tobias Barborík – 3. miesto
kategória E - Dominika Králová - 1. miesto
Noel Vallo - 2. miesto
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Záleží nám na duševnom zdraví 

kategória F - Tamara Zumerlingová - 1. miesto
Sofia Adamcová - 2. miesto
Martina Oklapeková - 3. miesto
Lucia Kurzová – úspešná riešiteľka
Dávid Krčmárik – úspešný riešiteľ.

Všetci zúčastnení žiaci boli úspešnými riešiteľmi  Dejepisnej olympiády 
a tí, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, postúpili do okresného 
kola.

Zapojili sme sa do  súťaže v zbere mobilov Recyklo hry. Najviac 
mobilných telefónov sa podarilo vyzbierať Adamovi Suchánkovi, ktorý ich 
odovzdal vyše 70 a získal tablet. Kristína Krnáčová bola ocenená knihou. 

Prebehlo aj školské online kolo Biologickej olympiády v kategórii C. 
Natália Psotková obsadila 1. miesto a Sebastian Antony Gulliver skončil 
na 2. Mieste. Obaja zúčastnení žiaci boli úspešnými riešiteľmi tejto 
olympiády a zabezpečili si postup do okresného kola.

V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa darilo Samuelovi 
Hulovi - v kategórii B1 obsadil 3. miesto a bol úspešným riešiteľom tejto 
olympiády. 

Ďakujeme zúčastneným žiakom a ich pedagógom za reprezentáciu 
školy, prácu nad rámec povinností a prajeme im veľa úspechov vo 
vyšších kolách súťaží.

PaedDr. Monika Solčanová

Od januára sa našej škole podarilo zútulniť 
kútik v knižnici, v ktorom sa študenti starajú o 
svoje duševné zdravie 

so školskou psychologičkou. Pôvodné kreslo 
bolo vymenené za štýlového, pohodlného 
modrého ušiaka a túto zmenu študenti privítali 
s pozitívnymi ohlasmi. V tlmenejších farbách sú 
i nové závesy, ktoré navodzujú väčší pokoj a 
vytvárajú príjemnejšiu atmosféru v miestnosti. 
Pribudli izbové rastliny i nový obraz a v tomto 
zimnom období využívajú študenti aj možnosť 
zakryť sa hrejivou dekou počas svojho zdieľania o 
tom, čím žijú. Záleží nám na tom, ako sa študenti 
cítia, a považujeme za dôležité vytvárať im v škole 
bezpečné, zároveň i útulné miesto, kam môžu 
prísť, keď to potrebujú.    

V úpravách tohto priestoru a v poskytovaní pomoci v oblasti duševného 
zdravia chceme pokračovať aj naďalej, preto sme podali projekt, ktorý 
sa dostal medzi tri najlepšie v našom okrese a ktorý môže podporiť aj 
verejnosť. Stačí, keď pri nákupe v predajni Tesco v Žarnovici zahlasujete 

Telesná na svahu Naša škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, čo sa snažíme 
maximálne využiť aj v našom výchovno – vzdelávacom procese. Našim žiakom 
ponúkame v zime možnosť zažiť telesnú výchovu a pohyb na lyžiach a po 

dvoch rokoch sa to konečne opäť podarilo.
31. januára 2022 si totiž žiaci I.A triedy 

užili deň na čerstvom vzduchu a na snehu 
v lyžiarskom centre Drozdovo.  Väčšina 
z nich na lyžiach, niektorí na pešo či 
na snowboarde – všetci s radosťou  a 
potešením, že sa konečne niekam spolu 
dostali aj mimo školy. Teraz to naozaj 
vyšlo – v súlade s opatreniami. Nemuseli 
sme nič zrušiť na poslednú chvíľu 
ako už niekoľkokrát pri rôznych iných 
naplánovaných aktivitách. Aj slniečko 
sa na nás na chvíľu usmialo a vylepšilo 
dobrý pocit nielen z výkonov športových, 
ale aj tých školských – polročných.

Andrea Budinská,
triedna učiteľka I.A 

foto: archív GFS
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S udeľovaním motivačných 
štipendií pokračujeme aj v 
novom kalendárnom roku

  Ďakujeme našim sponzorom:
  Rodičovské združenie pri GFŠ NB,
  mesto Nová Baňa,Goetheho inštitút,
  p. Maroš Marko, p. Ján Ševčík.

Koncom januára 2022 podpísali primátor Novej 
Bane Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a  
riaditeľka školy PaedDr. Renáta Juhásová zmluvu 

o poskytovaní motivačných štipendií úspešným žiakom 
školy v roku 2022. Opäť ide o sumu vo výške 3500 EUR 

a my sa tešíme, že škola dostala opäť príležitosť pokračovať v tomto 
výnimočnom projekte vďaka podpore mesta, v ktorom sa nachádza.

 Podľa nastavených kritérií získavajú na konci 1. polroka školského 
roka štipendium vo výške 30€ žiaci s priemerom 1,00. Tentokrát sú to:
Daniel Budinský, Viktória Forgáčová, Alexandra Marková, Lucia 
Rybárová, Samuel Struhár a Alex Zboran zo septimy;
Tomáš Jaďuď, Miriama Kosejová, Veronika Kyseľová, Peter Papánek 
a Eva Žilková z 1. A;
Daniela Budinská, Henrieta Haringová a Eva Jenisová z 2. A,
Samuel Maslen a Andrea Rajnohová z 3. A;
Lucia Beluská, Helena Křápková, Martina Šabová, Zuzana 
Valentovičová, Diana Valková a Ramona Valková zo 4. A.

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

Ďakujeme vedeniu mesta a poslancom za túto formu podpory 
jediného gymnázia v žarnovickom okrese a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu!                      

PaedDr. Renáta Juhásová
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Zvonička
(GPS: 48˚25´36.52;18˚38´47.08)

Objekt zvonice bol postavený v roku 1874 ako 
súčasť pútnického miesta Kohútovo. Do kaplnky 
Panny Márie v Kohútove, postavenej v roku 1869 
z darov veriacich, chceli členovia Mariánskeho 
spolku umiestniť dva zvony. Upustili však 
od toho, nakoľko lokalizácia kaplnky a jej 
vzdialenosť od mesta by neumožnili, aby ich 
zvuk doliehal až do mesta. Preto bola potom 
postavená zvonica nie v areáli Kohútova, ale 
na kopci, protiľahlom ku Kalvárii. Vo zvonici sa 
nachádzali dva zvony z dielne Jozefa Pozdecha, 
ktoré boli počas I. sv. vojny rekvírované. 
Nahradili ich zvony z dielne R. Manoušek a 
spol. Brno – Husovice. Jozef Pozdech bol 
zvonolejárom, výrobcom kováčskych mechov a 
poľných vyhní, vynálezcom nového zostavenia 
zvonov a zvonovej stolice z kovaného železa. 
Za svoje inovačné úsilie vo zvonolejárstve 
a osádzaní zvonov získal na mnohých 
umeleckých a priemyselno-hospodárskych 
výstavách nejedno ocenenie nielen v mestách 
Uhorska, ale aj vo Viedni, v Paríži a Moskve. 
Najcennejšie získal na Svetovej výstave v roku 
1873 vo Viedni – záslužný zlatý kríž s korunou 
a medailu za pokrok. Zvonolejárska továreň R. 
Manoušek a spol. bola založená v r. 1908. Jej 
zakladateľ Rudolf Manoušek štúdiom literatúry 
a praktickým overovaním určitých zákonitostí 
dospel k základnej konštrukcii zvonového 
rebra. V r. 1926 zostavil unikátnu zvonkohru 
pre Krajinskú výstavu v Pelhřimove. Jej 14 
zvonov hralo nielen ľudové piesne, ale aj 
československú hymnu. Objavil jednoduchší 
spôsob elektrického zvoniaceho zariadenia, 
ktorý dal v r. 1932 patentovať. Systém inštaloval 
na vtedy najväčšej zvonkohre, ktorá pozostávala 
z 10 zvonov o celkovej váhe 10 t. Odlial ju pre 
Olomouc – Hejčín.

Vstúpte do v prírode skrytej Novobanskej kotliny, ktorú z troch strán obklopujú kopce Pohronského 
Inovca, Vtáčnika a Štiavnických vrchov, a len na juhu otvorenej do údolia Hrona.  Vstúpte do 
bývalého slobodného kráľovského a banského mesta, ktorého dejiny sú úzko späté s ťažbou rúd, 
kameňa sklárskou a remeselnou výrobou, roľníctvom a  ovocinárstvom. Náučný chodník Zvonička 
v celkovej dĺžke asi  6 233 m, s celkovým prevýšením 274 m, s najnižším bodom vo výške 351 m 
n. m. a s najvyšším bodom vo výške 625 m n.m. je obojsmerný, okružný, celoročne prístupný a 

nenáročný
Okolo Zvonice sa neskôr vybudoval rekreačný 

areál Zvonička. Iniciátorom postavenia budovy 
a sprístupnenia Zvoničky ako rekreačného 
miesta na posedenie a oddych bol novobanský 
správca farnosti – pán kanonik Ignác Tonhäuser. 
V tomto smere sa veľmi angažovali aj 
novobanskí drobnochovatelia (Slovenský zväz 
drobnochovateľov), najmä páni Jozef Benč a 
Pavol Gettler. V minulosti sa tu konávali rôzne 
kultúrne podujatia, napr. majálesy.

Červená skala
(GPS: 48˚25´20.21˝;18˚38´59.59˝)

Za svoj názov vďačí červenkastej farbe 
horniny – ryolitu, ktorým je bralo budované. 
Ryolit, v minulosti nesprávne označovaný ako 
„novobanský trachyt”, patrí medzi sopečné 
horniny a svojím zložením zodpovedá granitu 
(žule). Keďže ryolitová láva býva veľmi 
viskózna, prírodné útvary zložené z ryolitu 
bývajú často morfologicky výrazné – vyčnievajú 
nad okolitým terénom. Vek ryolitov sa datuje 
na cca. 12 miliónov rokov, do geologického 
obdobia nazývaného vrchný sarmat.

V novobanskej oblasti budujú ryolity hlavne 
výrazný masív Hája (Himmelreichu), ako aj 
množstvo menších, prevažne žilných telies v 
širšom okolí: v masíve Chlmu, Ťatiara a Agraša 
medzi Rudnom nad Hronom a Pukancom. 
Ryolity v okolí Červenej skaly bývajú často 
silne hydrotermálne premenené, najmä v 
blízkom okolí rudných žíl, čo sa prejavuje najmä 
sfarbením do svetlejších odtieňov – bielej, 
žltej, okrovej až zelenej farby, ako aj zmenou 
konzistencie na mäkkú až plastickú a vyššou 
náchylnosťou k zvetrávaniu.

Červená skala poskytuje zaujímavý 
výhľad na časť mesta a na východné svahy 
Pohronského Inovca, do údolia rieky Hron a 
hrebeň Štiavnických vrchov s dominujúcimi 
vrchmi Ťatiar (734 m n. m.) a Priesil (747 m n. 

m.). Poskytuje tiež výhľad na oblasť Putikovho 
vrchu, najmladšej sopky v strednej Európe 
s troskovým sopečným kužeľom a plošinou 
tvorenou bazaltovým lávovým prúdom (nad 
kameňolomom).

Poskytuje horolezecké výstupové cesty 
s obťažnosťou 7+ – 10-, ktoré sú zaistené 
skobami, kruhmi a nitmi. Mapka ciest sa 
nachádza na www.james.sk.

V veľkom počte sa tu vyskytuje skalnica 
výhonkatá či jagavka konáristá a zimozeleň 
menší. Na skalách môžeme za slnečného dňa 
pozorovať jaštericu obyčajnú. Z vtákov môžeme 
počuť spev sýkoriek, brhlíkov, glezgov a peníc.

Červená a Havrania skala patria k najkrajším 
vyhliadkam do údolia Hrona až po Slovenskú 
bránu, na Štiavnické vrchy s hrebeňom Veľkého 
Žiaru a Priesilu a na stráne Pohronského 
Inovca.

Havrania skala
(GPS: 48˚25´18.85;18˚39´6.18˝)

Morfologicky výrazné ryolitové bralo, 
na historických mapách označované ako 
Rabenstein. Novobanské ryolity sú priestorovo 
a časovo úzko spojené so vznikom a výskytom 
novobanských rudných žíl. Dá sa povedať, že 
ryolitový vulkanizmus bol priamou príčinou 
vzniku rúd drahých kovov, a teda aj existencie 
banského mesta ako takého.

V okolí Havranej skaly, najmä v horninách 
andezitového zloženia, bol vyvinutý mohutný 
súbor paralelných žíl – žilník Reissenschuch, 
intenzívne ťažený najmä v stredoveku. Žily 
obsahovali veľmi kvalitnú, tzv. výberovú zlatú a 
striebornú rudu. O dávnej ťažbe svedčí mnoho 
povrchových jám – píng a otvorených šachtíc 
v okolí skaly ako aj štôlní pod skalou, v údolí 
zvanom Finerňa. V blízkosti Havranej skaly 
smerom na Zvoničku sa nachádza otvorené 
ústie šachty Klingsbittner, ľudovo nazývanej 
Kamenná šachta.

Z vrcholu skaly je panoramatický výhľad na 
masív Chlmu (726 m n. m.) medzi Rudnom 
nad Hronom a Brehmi, v prostredí ktorého sa 
nachádzajú rudné žily rudnianskeho ložiska, 
intenzívne ťaženého v rovnakom stredovekom 
období ako žilník Reissenschuch.
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Ďalej možno obdivovať meandre rieky Hron v 
okolí Brehov a Tekovskej Breznice a panorámu 
Štiavnických vrchov. Poskytuje výhľad na 
hrebeň Drastvice (834 m n. m.) a Veľkého Žiaru 
(856 m n. m.) a na V a JV na západnú časť 
Štiavnických vrchov až po Slovenskú bránu. 
Po pravej strane lemujú údolie Hrona východné 
stráne Pohronského Inovca.

Nad údolím rieky Hron sa nachádzajú dubovo-
hrabové háje typu Querceto – Carpinetum. Z 
drevín tu rastú okrem hrabu obyčajného dva 
druhy dubov, dub letný a dub zimný. Zriedkavo 
sa tu vyskytujú dub cerový a dub plstnatý.

Ďalej trasa pokračuje miernym klesaním, kde 
sa pripája na lesnú cestu, ktorou sa kedysi 
zvážali mlynské kamene. Miernym stúpaním 
nás zavedie na Háj, kde si môžeme prezrieť 
kameňolom, ktorý vytvára nádherný skalný 
amfiteáter.

Háj
(GPS: 48˚26´01.01;18˚39´26.15˝)

Patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na 
trase náučného chodníka s najvyšším bodom 
625 m n. m.

Vrchol Hája (712 m n. m.) je budovaný 
relatívne čerstvými ryolitmi, ktoré neboli 
postihnuté intenzívnymi hydrotermálnymi 
premenami. Vlastnosti takéhoto ryolitu, 
najmä jeho tvrdosť, pevnosť a odolnosť voči 
obrusovaniu, ho predurčili ako veľmi kvalitnú 
surovinu na výrobu mlynských kameňov. Táto 
má v Novej Bani tradíciu rovnako dávnu ako 
samotné draho-kovové baníctvo. Vlastnosti 
ryolitu na tento účel zlepšovali tiež mnohé 
jaspisové žilky centimetrových hrúbok.

Ryolit sa tu ťažil vo viacerých kameňolomoch 
a priamo na mieste ťažby sa aj nahrubo 
opracovával. Stopy po výrobe tu možno vidieť 
dodnes. Takéto polotovary sa zvážali do mesta, 
kde sa v kamenárskych dielňach dotvárali do 
konečnej podoby. Okolo r. 1850 vznikla Prvá 
novobanská spoločnosť na výrobu mlynských 
kameňov. Po jej rozpade pracovala od r. 1893 
Novobanská továreň na mlynské kamene, 
ktorá dodávala kameň na stavbu ciest, mostov, 
železníc a na náhrobky (bývalá budova pri 
centre voľného času). Po 1. sv. vojne sa 
mlynské kamene prestali vyrábať. Okrem 
výroby mlynských kameňov bol a dodnes je 
ryolit často využívaný aj ako stavebný kameň, 
najmä pri budovaní dopravných stavieb (oporné 
a stabilizačné múry ciest, mostné piliere a pod.).

Ostrý hrebeň Hája smerom od kameňolomov 
k Havranej a Červenej skale ponúka množstvo 
morfologicky zaujímavých skalných útvarov – 

rozsiahlych prirodzených ryolitových odkryvov 
a suťových rozsypov – kamenných morí, 
viditeľných aj z doliny Hrona.

Z okraja masívu sa otvára pohľad na časť 
mesta, na Novobanskú kotlinu a zo západnej 
časti na hrebeň Pohronského Inovca s 
výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlová 
skala.

Masív Hája je porastený dubovým a bukovým 
porastom, miestami borovicami a agátom.

Z ríše zvierat je zaujímavý výskyt rysa. Z 
chránených živočíchov tu nájdeme salamandru 
škvrnitú, užovku stromovú, jaštericu múrovú a 
v starších porastoch môžeme medzi chrobákmi 
nájsť roháča. V lesnom poraste žije veľa druhov 
bežného vtáctva. Zaujímavé sú chránené 
rastliny klokoč perovitý či vtáčia prilba biela.

Kohútovo
(GPS: 48˚25´54.19;18˚38´52.16˝)

Pútnické miesto začalo písať svoju históriu v 
roku 1863, kedy za veľkého nedostatku vody 
ovca vyhrabala prameň pitnej vody. Neskôr 
Novobančania u nej zistili aj liečivé účinky, 
začalo sa hovoriť o zjaveniach a postupne sem 
začali prichádzať náboženské sprievody – púte, 

aby vzdali hold nepoškvrnenej Panne Márii. V 
meste vznikla „Mariánska spoločnosť“, ktorá si 
dala za cieľ starať sa o toto miesto a skrášľovať 
ho. Zásluhou mešťana Georga Nemčoka bola 
postavená socha blahoslavenej Panny Márie, 
ktorá bola vysvätená 3. septembra 1865 
miestnym farárom Alexejom Peťkom. Toto 
miesto vyhlásil banskobystrický biskup Štefan 
Moyzes v júni 1866 za milostivé. Z milodarov 
pútnikov bola už v r. 1869 postavená neogotická 
kaplnka. Základný kameň kaplnky bol 
požehnaný 17. mája 1869. Hotová kaplnka bola 
vysvätená 12. septembra 1869. Obkolesená je 
malou botanickou záhradou.

V mieste sa nachádza vzácny a ojedinelý 
exemplár s výškou 34 m – sekvojovec mamutí.

Tradične sa tu konajú púte v máji a k 
mariánskemu sviatku v septembri.

Pri príležitosti 150. výročia vzniku pútnického 
miesta bolo opätovne sfunkčnené, skrášlené a 
doplnené o ružencový chodník a reliéf a dvojkríž 
sv. Cyrila a Metoda.

Súčasťou náučného chodníka je turistická 
rozhľadňa. Nachádza sa na zástavke Háj, 
ten patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality 
v okolí Novej Bane. Rozhľadňa, ktorá má 
tri vyhliadkové poschodia, to najvyššie s 
vystúpenou podlahou do všetkých strán, 
ponúkne návštevníkovi pohľad na panorámu 
Novobanskej kotliny a umožní náhľad zo 
západnej časti na hrebeň Pohronského Inovca 
s výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlova 
skala a taktiež na veľkú časť Podunajskej 
nížiny. Je kombináciou prírodných materiálov 
– z 1/3 výšky je tvorená kameňom  a z 2/3 
výšky drevom. Práve tento kameň - ryolit z 
novobanskej oblasti je pripomienkou bohatej 
kamenárskej tradície, typickej pre novobanskú 
oblasť.

Spracovali: mesto Nová Baňa, Mestské 
lesy, spol. s r. o. Nová Baňa, Pohronské 

múzeum Nová Baňa, RNDr. Peter Pauditš, 
B. Medveď, I. Gladiš, N. Pinková

foto: I. Gladiš, E. Genserek, Pohronské 
múzeum Nová Baňa

Možno ste o nás 
počuli, možno 
nie, no sme 

Mladí reportéri zo ZŠ Jána 
Zemana. Rozhodli sme 
sa zdieľať s vami našu 
iniciatívu o rekonštruovaní 
vodnej nádrže Tajch. 

Obavy máme najmä o stav Tajchu, aby sa 
nestala podobná katastrofa ako v 60. rokoch po 
pretrhnutí hrádze. Tiež sme si nie istí, či je kvalita 
vody ešte stále vyhovujúca a či je bezpečné sa 
v nej kúpať. V poslednej dobe často vidíme na 

hladine odpad, ktorý tam nepatrí, priplavený 
cez prítok od Kozákovej doliny. Skontaktovali 
sme sa elektronicky so Stredoslovenskou 
vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s., 
s odborníkmi v oblasti reportérstva aj s pánom 
primátorom, ktorý bol ochotný nám pomôcť. 
Dozvedeli sme sa, že bola odoslaná objednávka 
zo strany MsÚ pre spoločnosť, ktorá zabezpečí 
odber vzoriek sedimentu, a potom sa bude 
uvažovať o ďalšom postupe. Plánom je Tajch 
vyčistiť bez vypustenia, no ak sa to nepodarí, 
bude sa musieť najprv celý vypustiť, až potom 
vyčistiť. Nateraz všetko závisí od finančných 

prostriedkov a rozhodnutia okresného úradu 
zrealizovať odpúšťanie pomocou sacieho 
zariadenia. Vyjadrili sa aj bežní užívatelia Tajchu 
na rekreáciu a oddych s tým, že niektorí by tam 
ani po členky nevošli, že vodná nádrž zapácha, 
a tí, čo by sa aj okúpali, by ocenili bezpečný 
vstup bez rizika porezania. Myslíme si teda, 
že je najvyšší čas túto problematiku riešiť. Ak 
sa vám naša iniciatíva páči a chceli by ste nás 
podporiť, nájdete nás na facebookovej stránke 
Mladí reportéri Nová Baňa. O ďalšom postupe 
riešenia vás budeme priebežne informovať.

                                                                                                                                  Mladí reportéri Nová Baňa



Múka je mnoho-
s t r a n n e 
v y u ž i t e ľ n á 

surovina, ktorú si dnes 
jednoducho kúpime v 
obchode. Ako to však 

bolo s výrobou múky v minulosti? Obilné zrná 
sa mleli už v praveku medzi dvoma kameňmi, 
na ktoré sa rukami vytváral tlak. Tento spôsob 
sa postupne zdokonalil. Pri drvení sa začala 
využívať rotačná sila. Kameňom - žarnovom sa 
spočiatku krútilo ručne. Výroba sa v priebehu 
storočí zmechanizovala a začali sa stavať 
mlyny. Prvé, tzv. suché mlyny boli poháňané 
zvieracou silou. U niektorých sa využívala 
energia vetra, ale najrozšírenejšími boli mlyny 
na vodný pohon. Stavali sa teda na miestach, 
kde bol v blízkosti vodný tok. Prvé zmienky o 
vodných mlynoch na našom území pochádzajú 
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

„Biele remeslo“

z 12. – 13. storočia. Spočiatku sa budovali na 
kláštorných a šľachtických pozemkoch. Neskôr 
patrili hlavne zemepánom a tí ich prenajímali 
mlynárom alebo obciam. Samotný mlynár mal 
možnosť postaviť si mlyn len so súhlasom 
zemepána a následne odvádzal z neho dávky. 
V Novej Bani sa v 18. storočí nachádzalo 
pravdepodobne 6 mlynov. Údaj vychádza 
z počtu mlynárov uvedených v písomných 
prameňoch z tohto obdobia.

V mlynoch sa okrem mlynského mechanizmu 
obvykle nachádzala aj obytná časť pre mlynára. 
Ten musel okrem „bieleho remesla“ ovládať aj 
viacero iných remesiel, pretože ak sa niečo v 
mlyne pokazilo, väčšinou bol odkázaný na to, 
aby si to opravil sám. Keďže zariadenie mlyna 
pozostávalo hlavne z drevených súčastí, 
uplatňoval najmä tesárske remeslo. Okrem 
toho musel ovládať kováčstvo a vyznať sa v 

spracúvaní kameňa. Veľkú úlohu zohrávalo aj 
sledovanie a predpovedanie počasia. Mlynár si 
musel vedieť poradiť s veľkou vodou, ale i so 
suchom, pri ktorom mlynské koleso zastalo. 
Z tohto dôvodu sa nad mlynmi stavali nádrže, 
vďaka ktorým sa dal regulovať prítok vody 
vedúci na lopatky kolesa. Po zime si mlynári 
museli dávať veľký pozor na ľadové kryhy, ktoré 
sa vytvárali na vodných tokoch a ničili všetko, 
čo im prišlo do cesty. Najdôležitejším však bolo 
samotné mletie obilia na múku. Mlela sa hlavne 
pšenica, raž a ovos. Z mlyna ste si mohli odniesť 
aj krupicu či kŕmnu (šrotovú) múku. Mlynár 
dostával za svoju prácu zaplatené a od gazdov 
osminu alebo desatinu namletej múky. Pri mlyne 
sa častokrát stretlo aj viacero ľudí, ktorí si krátili 
čas pri čakaní na múku rozprávaním klebiet a 
všakovakých noviniek.

Namlieť obilie si ľudia vedeli aj v domácich 
podmienkach na ručných mlynoch. Vykonávať 
túto prácu však nebolo vôbec ľahké a slabším 
ženám spôsobovala mdloby. Pred 200 rokmi 
nastala taká tuhá zima, že aj mlyny stáli a 
ľudia boli nútení si namlieť alebo rozdrobiť 
obilie v mažiaroch doma. Na to využívali už 
spomínané žarnovy. Jednoduché zariadenie 
sa skladalo z väčšieho pevne usadeného 
spodného kameňa, tzv. ležiaka a z menšieho 
horného kameňa, tzv. behúňa, ktorý sa na ňom 
otáčal. Behúň bol vybavený rukoväťou a jeho 
priemer sa pohyboval v rozmedzí 30 – 50 cm. 
Ručné mletie sa udržalo ešte aj v 20. storočí, a 
to vo výnimočných situáciách alebo na výrobu 
šrotu pre dobytok až do rozšírenia elektrických 
šrotovníkov.

Mlynské kamene z ryolitu – žarnovy sa vyrábali 
aj u nás v Novej Bani. Najstaršia písomná 
zmienka o ich výrobe je z roku 1345. Vyvážali 
sa do viacerých európskych veľkomiest a boli 
známe svojou kvalitou. Ročne sa ich vyrobilo 
okolo 500 – 1200 ks. V 18. storočí by ste za jeden 
kus mlynského kameňa zaplatili 8 – 12 zlatiek. 
Podľa písomného prameňa z roku 1732 vieme, 
že miestni kupci platili za tovar menej ako cudzí, 
ktorí okrem toho museli platiť aj mýto. Kameň sa 
ťažil na vrchu Himmelreich (Háj) a Steinbruch 
(Štamproch) a bol dodávaný aj na stavbu ciest, 
železníc či mostov. Výroba mlynských kameňov 
bola zastavená v roku 1916, pretože počas 
prvej svetovej vojny sa predalo len 171 kusov a 
pravdepodobne chýbala aj pracovná sila.

S nástupom modernejších technológií v 
mlynárstve sa výroba mlynských kameňov 
vytráca. 50. roky 20. storočia priniesli so sebou 
zavádzanie veľkovýroby, čo malo za následok 
zánik malých vodných mlynov. Niekoľko mlynov 
sa však zachovalo dodnes a sú lákadlom pre 
turistov. Na výlet sa môžete vydať napr. do 
Tomášikova, Jelky alebo do Holíča, kde sa 
nachádza jediný zachovaný veterný mlyn na 
Slovensku.

text a foto: Mgr. Alžbeta Kráľová,
Pohronské múzeum Nová Baňa

Bielym remeslom sa označuje mlynárstvo, a to kvôli bielemu odevu,
ktorý nosí mlynár a jeho pomocníci pri výrobe múky.

Mlynské kamene

Budova mlynu v Novej Bani, dnes penzión Semmelrock.
Fotografia zo zbierkového fondu PM.



ODBORNÉ UČILIŠTE NOVÁ BAŇA 
Vážení rodičia,  
Chceme Vás aj vaše deti informovať o možnosti  
štúdia na našej škole v školskom roku 2022/2023 
 

„Príďte sa k nám pozrieť, 
učíme sa zaujímavým zručnostiam“... 

 

V školskom roku 2022/2023 otvárame dva učebné odbory:  

 Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník  
– trojročné štúdium, určené pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

 Pomocné práce v administratíve a službách  
-trojročné štúdium, určené pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
 

KONTAKTY: 
Mobil: +421 911 505 589 

Nájdete nás na: www.specialnaskola.sk 

„Prosíme zavolajte a dohodneme sa na individuálnom stretnutí“ 
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ/INZERCIA

Pohronské 
m ú z e u m 
v á s 

srdečne pozýva 
na výstavu „Prales 
Drastvica“. Je to 
výstava Jozefa 

Pajerského, ktorý  zdokumentoval územie 
pralesa Drastvica, nachádzajúceho sa v 
Štiavnických vrchoch medzi obcami Voznica 
a Rudno nad Hronom. Je vzácne, že práve v 
oblasti, ktorá bola v minulosti charakterizovaná 
intenzívnou ťažbou dreva v súvislosti s 
baníckou činnosťou, sa zachovalo miesto s 
minimálnym zásahom človeka, miesto, ktoré sa 
hrdo nazýva pralesom. Od 1. decembra 2021 
je táto lokalita súčasťou prírodnej rezervácie 
Pralesy Slovenska v 5. stupni ochrany.

Fotograf Pajerský je vnímavým a 
angažovaným autorom, ktorý svoje okolie 

„PRALES DRASTVICA“
dokumentuje v podstate od momentu, kedy sa 
mu dostal do rúk otcov analógový fotoaparát. 
Odvtedy ich vystriedal mnoho – analógových, 
digitálnych fotoaparátov či vlastnoručne 
vyrobených „dierkových komôr“. Dlhodobo 
fotografuje Voznicu, miesto, kde sa narodil, 
vyrastal a kam sa neustále vracia. Svoj vzťah k 
analógovej fotografii demonštruje aj aktuálnym 
projektom. Prezentovaný výber je výsledkom 
premysleného konceptu, ktorý nespočíval v 
bezhlavom stláčaní spúšte, práve naopak. 

Na samotný vrchol Drastvice momentálne 
nevedie žiadny značený turistický chodník. 
Veríme však, že fotografie Jozefa Pajerského 
sú cestou k jeho nájdeniu.

Výstava potrvá
do 28. februára 2022.

Mgr. Jana Potocká

RIADKOVÁ INZERCIA

• Dám do prenájmu záhradu 
v tichšej časti Novej Bane o 
výmere 7-árov, oplotená, pitná 
voda na pozemku, záhrada 
vhodná na oddych, prípadne 
na pestovanie.
Kontakt: 0907181160.

• Predám dámske zimné 
ortopedické topánky pre 
diabetičku vo veľkosti 41, 
pôvodná cena 65 eur,
nová cena 50 eur.
Kontakt: 0917 824 206

(Inzercia č. 1/2)
(Inzercia č. 2/2)

Silvestrovský petang

Počas celého roka sa stretávali na 
petangovom ihrisku na Nábrežnej 
ulici priaznivci tejto nenáročnej 

spoločenskej hry. Nečakané oteplenie a 
slnečné silvestrovské počasie umožnilo 
seniorom zo sídliska  venovať sa tejto 
ich obľúbenej hre a v družnej nálade 

súťažili o posledné víťazstvo v roku 2021. 
Rozchádzali sa potom, ako si zavinšovali 
šťastný a predovšetkým zdravý nový rok 
2022 so želaním, aby sa aj v budúcom roku 
stretávali pri tomto obľúbenom športe.

text a foto:  Ľubomír Snopek
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 DÁVAME DO POZORNOSTI
Miliónová investícia v závode Knauf Insulation

zlepší ovzdušie v regióne
V tomto roku bolo v novobanskom závode spustené odsírovacie zariadenie odpadových plynov. 

Projekt, v ktorom bola využitá najlepšia dostupná technika, si vyžadoval vysokú investíciu,
zaistí však skvalitnenie ovzdušia v okolí na desiatky rokov.  

Poslaním závodu v Novej Bani 
je vyrábať izolačné materiály z 
minerálnej vlny bez negatívneho 

dopadu na životné prostredie, čo si vyžaduje 
aj zlepšovanie výrobných a technologických 
procesov z hľadiska odpadov a emisií. „Veľmi 
nám záleží na dobrých vzťahoch s obyvateľmi 
regiónu a do nového roku vstupujeme s dobrou 
správou, ktorá určite Novobančanov poteší. 
Naše nové odsírovacie zariadenie pracuje 
na najmodernejšej dostupnej technológii a 
zabezpečí v okolí čistejšie ovzdušie,“ hovorí 
riaditeľ závodu Marián Tkáč.

Na projekte, do ktorého sa investovali 3 
milióny eur, tvrdo pracovali niekoľko rokov. 
Keďže nechceli zavádzať len dočasné 
opatrenia, ale zvolili dlhodobé kvalitné riešenie, 
vyžadovalo si to množstvo úsilia a času. „Dnes 
môžeme hrdo vyhlásiť, že závod Nová Baňa je 
pilotným závodom v rámci celej skupiny Knauf 
Insulation, ktorý postavil technológiu odsírenia 
tohto typu,“ zdôrazňuje Marián Tkáč.

Zariadenia na oboch linkách zachytávajú 
emisie síry v odpadových plynoch z kuplových 
pecí pomocou sorpčného činidla a vyčistené 
spaliny sú potom odťahované do spoločného 
130-metrového výduchového komína. Počas 
skúšobnej prevádzky prebehli úspešné 
merania emisií vypúšťaných do ovzdušia, ktoré 
preukázali súlad s Rozhodnutím integrovaného 
povolenia pre výrobu v Knauf Insulation Nová 
Baňa u všetkých  stanovených emisných 
limitoch, pričom v roku 2021 bolo hlavným 
zameraním monitorovanie emisií SOx (oxidov 
síry). 

V súčasnosti prebieha aktivita na certifikácii 
použitého sorbentu, ktorý sme pomenovali 
KISORB, čo je dôležité pre zachovanie 
obehového hospodárstva v závode. Sorbent 
je vhodnou surovinou pre stavebný priemysel, 
napr. ako pôdny stabilizátor pod cestné 
komunikácie, resp. polotovar pre cementársky 
priemysel. Táto investícia zaistí bezpečný režim 
a skvalitnenie ovzdušia v okolí na desiatky 

rokov. „Tento projekt vnímam ako náš splnený 
záväzok legislatíve, ale aj ako náš reálny 
príspevok k lepšiemu životnému prostrediu. Je 
to signifikantný krok, ktorý robíme pre seba, 
pre tento kraj, región, krajinu, ale aj pre celý 
svet,“ dodáva riaditeľ závodu a verí, že ho ocení 
verejnosť celej Žiarskej kotliny, Štiavnických 
vrchov a Tekova.

text a foto: Knauf Insulation
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DÁVAME DO POZORNOSTI
zdroj: http://w
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e.sk/
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DÁVAME DO POZORNOSTI
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY V OKRESE ŽARNOVICA V MESIACOCH FEBRUÁR A MAREC 2022

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

Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 – 14:00

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

Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 – 14:00

20. 2. 2022 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4, Nová 
Baňa, tel. 0901 961 096 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

Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 – 14:00

27. 2. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6, Nová Baňa, tel. 
0456855231 9:00 - 12:00

5. 3. 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

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

6. 3. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6, Nová Baňa, tel. 
0456855231 9:00 - 12:00

12. 3. 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

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

13. 3. 2022 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 045/681 21 20 9:00 - 12:00

19. 3. 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. 3. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6, Nová Baňa, tel. 
0456855231 9:00 - 12:00

26. 3. 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

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

27. 3. 2022 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 - 12:00

12. 3. 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

Poskytnutie 2 % z dane za rok 2021
v termíne do 31.3.2022.

 
Ďakujeme touto cestou všetkým darcom 2% dane 

a tešíme sa na nich aj v roku 2022. 
Možnosť poukázania 2 % z odvedenej

dane z príjmov
(právnické osoby ako aj fyzické osoby - zamestnanci)
v termíne podania do 31.3.2022 za obdobie roku 2021

Komu ?
občianske združenie

Mestský futbalový klub Nová Baňa
Dlhá lúka 14
Nová Baňa

IČO: 17067481                           DIČ: 2021137789 
Číslo účtu vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.: 

SK31 0200 0000 0022 6829 0554
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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. 

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:
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DÁVAME DO POZORNOSTI


