
regionálna prehliadka 
amatérskych divadiel

Poďakovanie 
Mesto Nová Baňa sa chce poďakovať všetkým darcom

a prispievateľom do zbierky na pomoc ľuďom utekajúcim
pred vojnou na Ukrajine. 

Veľké ďakujem patrí občanom mesta a priľahlých obcí, podnikateľom 
a firmám v meste Nová Baňa, zamestnancom MsÚ a spoločnosti 

MEDIFORM, s.r.o., ktorá vyhlásila zbierku. 
Vyzbieralo sa množstvo materiálnych vecí,

drogérie a hygienických potrieb. 
V prípade potreby budeme vyhlasovať 

prostredníctvom web stránky a sociálnych sietí 
ďalšie zbierky na konkrétny účel. 
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Melekova divadelná Nová Baňa

29. 3. 2022 - 2. 4. 2022

 Baner Pomoc Ukrajine
Mesto Nová Baňa zriadilo na svojej webovej stránke 

baner s názvom „Pomoc Ukrajine“ -
https://www.novabana.sk/sk/aktuality/pomoc-ukrajine.
Nájdete tu všetky dôležité informácie a 

tlačivá, ktoré môžu byť nápomocné pre ľudí 
z Ukrajiny utekajúcimi pred vojnou.

Mesto 
Nová Baňa želá 

všetkým pedagógom
a pracovníkom škôl ku

Dňu učiteľov len to najlepšie. 
Prajeme vám veľa síl, množstvo 

inšpirácie, kopu dobrých nápadov 
vždy po ruke a dostatok 

trpezlivosti a pozitívnej nálady 
pri výučbe a starostlivosti

o naše deti!
ĎAKUJEME!

viac na str. 14

Inzercia č. 1/3 
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
• Aj naše mesto Nová Baňa 
sa aktívne zapojilo do 
humanitárnej pomoci pre 
ľudí utekajúcich z Ukrajiny 
pred vojnovým konfliktom. 

Všetci si prajeme, aby takáto situácia nikdy 
nenastala a aby sme mohli žiť v mieri, 
žiaľ, množstvo ľudí sa teraz snaží o svoju 
záchranu. Aj vďaka pomoci, do ktorej sa 
zapája takmer celý svet, sa nám  podarí 
túto ťažkú situáciu zvládnuť. V Novej Bani 
máme už od začiatku 90. rokov komunitu 
našich spoluobčanov, ktorí prišli z Ukrajiny 
na sídlisko Pod sekvojou. Aj vďaka nim sme 
mohli pomôcť mnohým rodinám, ktoré našli 
u nás útočisko pre svoje deti a matky. Už od 
prvých dní konfliktu im poskytujeme ubytovanie 
aj stravu a budeme nápomocní pri vybavovaní 
potrebných dokumentov, vrátane zamestnania 
a školy alebo materskej škôlky pre ich deti. 
Všetci si prajeme, aby sa vojnový konflikt 
skončil čo najskôr s uzatvorením prímeria a 
usporiadaním vzájomných vzťahov. Pravidelne 
zasadá krízový štáb mesta, ktorý aktuálne 
rieši novovznikajúce požiadavky v súvislosti 
s touto mimoriadnou situáciou týkajúcou sa 
ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Všetkým, ktorí 
sa zapojili do zbierky materiálnej pomoci, 
prispeli na transparentný účet, ponúkli 
ubytovanie, odvoz a zabezpečenie stravy 
patrí naše veľké ďakujem. Špeciálne je treba 
poďakovať spoločnosti Mediform, s.r.o., 
ktorá organizovala veľkú materiálnu zbierku a 
zároveň pôsobí svojou pomocou na slovensko 
– ukrajinskej hranici. 
• Po dvoch rokoch od začiatku pandémie je 
v súčasnosti nádej na jej ukončenie, čomu 
nasvedčuje aj pokles nových prípadov a 
uvoľňovanie opatrení, nesmierne tešíme. 
Na rok 2022 máme pripravené množstvo 
podujatí a dúfame, že  nebudeme donútení 
ich rušiť tak, ako tomu bolo v mnohých 
prípadoch v predchádzajúcich dvoch 
rokoch. 
• Dňa 3. 3. 2022 bola úspešne zapísaná 
do registra partnerov verejného sektora 
spoločnosť Medical, n.o. Je to nová 
nezisková organizácia, ktorú zakladalo 
mesto v spolupráci so spoločnosťou 
Mediform, s.r.o.  za účelom realizácie CIZS 
(Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti). 
Celý tento proces sa začal ešte v roku 2019. 
na čerpanie tohto nenávratného finančného 
príspevku z eurofondov, ktorý predstavuje 
sumu viac ako 820 000 €. Zároveň bolo 
vyhlásené  verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
samotnej rekonštrukcie objektu bývalej 
nemocnice za účelom vybudovania CIZS, 
ktoré je v procese finálneho vyhodnotenia. Po 
podpísaní jednotlivých zmlúv začne plynúť 
24-mesačná lehota, počas ktorej bude potrebné 
rekonštruovať tento objekt.
• Tak ako sme informovali na MsZ dňa 
23.2.2022 v infobloku o projektoch, bola 
nám schválená žiadosť, ktorá bola podaná 
v máji 2021 na revitalizáciu vnútroblokov 
na sídlisku Vstup. Na základe toho bolo 

vyhlásené verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa ako podlimitná zákazka vo 
vestníku verejného obstarávania. Termín na 
predkladanie ponúk je určený na koniec marca. 
Následne očakávame podpísanie jednotlivých 
zmlúv a termín realizácie bol stanovený do 6 
mesiacov od podpísania zmlúv. Tento projekt 
revitalizácie vnútroblokov určite skvalitní 
podmienky na život pre obyvateľov a skrášli 
prostredie sídliska Vstup. 
• Aktualizáciu rozpočtu rekonštrukcie VN 
Tajch, ktorý bol spracovaný v roku 2017 sme 
objednali u spoločnosti Vodotika, a.s. Túto 
aktualizáciu sme už dostali. Suma, ktorá 
bola v roku 2017 stanovená na viac ako 520 
000 € za kompletnú rekonštrukciu vodnej 
nádrže vrátane výpustného zariadenia a 
brehov s vypustením vodnej nádrže, bola 
teraz stanovená na sumu prevyšujúcu 800 
000 €. Tak isto sa týka komplexnej rekonštrukcie 
všetkých jej častí s potrebou vypustenia vodnej 
nádrže.  Teraz bude nasledovať rokovanie 
na Ministerstve životného prostredia SR a na 
Ministerstve vnútra SR za účelom poskytnutia 
finančných prostriedkov na túto rekonštrukciu 
vodnej nádrže, ktorá je uvedená do stavu 
havárie, čo vyplýva z právoplatného rozhodnutia 
Okresného úradu v Žarnovici. 
• Ferratové trasy vybudované na Zvoničke v 
spolupráci s OOCR Gron budú slávnostne 
otvorené 17.3. 2022 za prítomnosti predsedu 
BBSK pána Jána Luntera. Celú komunikáciu 
a propagáciu tohto podujatia zastrešuje 
OOCR Gron. Mesto je vo fáze príprav na 
toto otvorenie v spolupráci s OOCR Gron 
a zároveň vo finálnej fáze príprav zmluvy o 
správe tohto areálu s oprávneným subjektom 
tak, aby bola prevádzka bezpečná a odborne 
zastrešená.  Tešíme sa na to, že tento areál 
zatraktívni lokalitu Zvonička ako aj Novú Baňu 
a naše okolité hory, ktoré bezpochyby nielen 
novobanským návštevníkov prinesú nové 
zážitky aj v podobe ferratových trás, ktoré sú 
vhodné pre deti a celý areál poskytuje dobré 
zázemie na to, aby bol aktívne strávený čas v 
prírode všetkými milovníkmi pohybu, prírody a 
čistého vzduchu. 
• Mestský futbalový klub (MFK), ktorý bude 
oslavovať v roku 2022 svoje 110. výročie, sa 
aktívne snaží o to, aby zabezpečil dostatok 
finančných prostriedkov na svoju činnosť, 
čo sa mu aj pomerne dobre darí, nakoľko 
mu boli schválené dotácie z mesta v 
požadovanej výške na pokrytie kompletných 
nákladov pre deti a dorast. Na osobných 
rokovaniach boli komunikované zmluvy 
o podpore od strategických podnikov 
Cortizo Slovakia, a.s. a Knauf Insultion, 
s.r.o. So spoločnosťou Cortizo Slovakia 
je podpísaná zmluva, na základe ktorej je 
umožnený významný posun vpred v rámci 
očakávanej súťaže MFK Nová Baňa. Tak 
isto je pred finálnym podpisom aj zmluva 
s Knauf Insulation. Vďaka týmto dvom 
strategickým podnikom a mestu sa podarí 
MFK zabezpečiť tréningovú činnosť ako aj 
samotný priebeh ligových súťaží naprieč 

jednotlivými kategóriami. 
V MFK Nová Baňa sa nové 
vedenie zároveň snaží o 
zapojenie čo najväčšieho 
množstva podporovateľov zo 
strany ostatných súkromných 
podnikov nielen v Novej Bani, 
ale aj v bližšom či širšom 
okolí. 
• Nárasty cien energií a plynu nás zastihli 
v úvode roka 2022 a dotýkajú sa všetkých 
oblastí tak mesta, ako aj jeho organizácií 
a podnikateľov, ktorí budú mať zvýšené 
výdaje. K týmto nárastom cien boli nastavené 
nové zálohové platby od dodávateľov. 
Tie boli premietnuté do dodatkov zmlúv a 
následne boli distribuované jednotlivým 
subjektom. Vývoj posledných dní, ktorý 
súvisí aj s vojnovým konfliktom na Ukrajine, 
nezakladá do budúcnosti vyhliadky na 
skorý pokles cien, ba naopak. Bude 
bezpochyby nevyhnutné zracionalizovať 
spotrebu a regulovanie spotreby energií 
naprieč všetkými organizáciami.  Vo veľkej 
miere sa nám to darí aj vďaka rekonštrukcii 
kotolní v meste. Konkrétne ide o kotolňu na ulici 
Štúrovej, ktorá vyrába teplo pre viac ako 280 
bytov, rekonštrukciu kotolne v ZŠ Jána Zemana 
a výmenu kotla v budove na ulici Školskej. 
Okrem týchto troch, ktoré sú už zrealizované, 
nás čakajú ešte ďalšie. Najviac by takúto 
rekonštrukciu potrebovala budova bývalého 
kina a budova ZUŠ, ktoré majú desiatky a 
desiatky rokov staré kotly, ktoré nevedia v tomto 
čase zabezpečiť efektívny chod. Budeme sa 
snažiť v tomto roku pripraviť podmienky na ich 
skorú výmenu. 
• K plánovanej výstavbe nového bytového 
domu na sídlisku Pod sekvojou je možné 
uviesť, že sa podarilo dohodnúť podmienky 
so Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s. a Stredoslovenskou 
vodárenskou a prevádzkou spoločnosťou, a. 
s. na to, aby sme získali kladné stanovisko k 
žiadosti o stavebné povolenie pre investora 
na výstavbu bytového domu, ktorou je 
spoločnosť IKM z Banskej Bystrice. V 
nasledujúcich týždňoch očakávame vydanie 
stavebného povolenia a začiatok výstavby, 
ktorú investor plánuje ukončiť na konci 
roka 2023, resp. začiatkom roku 2024. Tak 
sa potom podarí do užívania odovzdať 
45 bytov, ktoré budú určené na priame 
odkúpenie novým majiteľom. Zároveň bude k 
bytom vybudovaný nový areál. Celý rezidenčný 
komplex umožní vyžitie obyvateľom v tomto 
novom areáli, ktorý bude navrhnutý tak, aby 
pokrýval potreby všetkých vekových kategórií 
a, samozrejme, bol skrášlením vstupu na 
sídlisko Pod sekvojou. 
• V súvislosti s novým bytovým domom 
na sídlisku Pod sekvojou nám vyplývajú 
povinnosti dotiahnuť do finálnej fázy  a 
pripojiť do siete nový posilňujúci vrt 
vodného zdroja, ktorý je vybudovaný 
v lokalite Červené zeme. Aktuálne sa 
laboratórny rozbor a technické riešenie 
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nachádzajú na Ministerstve životného prostredia 
SR, kde po ich schválení bude tento vrt pripravený 
na pripojenie k existujúcemu vodovodu, na 
zaradenie do verejnej vodovodnej siete a na 
zásobovanie pitnou vodou.  V súvislosti s tým 
prebieha rokovanie s projektantom, ktorý navrhuje 
technické riešenie, tzv. vystrojenie vrtu čerpadlom 
a pripojenie na požadované zabezpečenie 
elektrickej energie, vrátane diaľkového ovládania 
čerpadiel a pripojenie do vodovodu, ktoré sa 
nachádza v blízkosti vrtu vo vodojeme, ktorý 
patrí Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s. Ďalej bude nasledovať projekt na prívodné 
potrubie, ktoré je v lokalite Stará Huta a v 
definovanom úseku bude potrebné zvýšiť jeho 
dimenziu, čo sa bude realizovať v roku 2023 
tak, aby do kolaudácie bytového domu bola 
zabezpečená aj kolaudácia a sfunkčnenie vrtu. 
Toto zabezpečí zlepšenie tlakových podmienok 
v rámci častí mesta, kde patrí aj sídlisko Pod 
sekvojou, okolie Hrádze, Oravy a Starohutskej 
ulice. Do budúcnosti v rámci požiadaviek na 
nové pripojenia bude možné Stredoslovenskej 
vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a. s. 
po splnení týchto podmienok povoliť pripojenia 
k verejnému vodovodu aj novým súkromným 
odberateľom. 
• S vrtom súvisia aj náklady, ktoré sa 
doteraz preinvestovali vo výške 46 000 
€ za rok 2021. Ďalšie náklady, ktoré sa 
preinvestujú v roku 2022, budú tiež pokryté 
z finančných prostriedkov mesta a zároveň 
dôjde k podpísaniu zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve, čo znamená, že všetky tieto 
investície mesta sa „na konci dňa“ vrátia do 
mestského rozpočtu po odkúpení celej vodnej 
stavby Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s. O odkúpenie sme požiadali 
StVS ešte v roku 2021 tým, aby bola táto akcia 
zaradená do ich investičného plánu.
• 23.2. 2022 bola na MsZ schválená aktualizácia 
územného plánu, zmeny a doplnky č. 1. 
Následne došlo k vyhláseniu VZN, ktoré po 
uplynutí stanovenej lehoty 15 dní, nadobudne 
právoplatnosť.  Na web stránku mesta 
budú pridané všetky údaje, ktoré sa týkajú 
schválených zmien a doplnkov č. 1 v územnom 
pláne, ako aj územný plán, ktorý je schválený 

a platný z roku 2014. V krátkej dobe plánujeme 
zdigitalizovanie celého územného plánu, ktorý 
bude realizovaný prostredníctvom geografického 
informačného systému GIS, ktorý mesto zakúpilo 
na konci roku 2020.
• V rámci takzvanej Integrovanej územnej 
stratégie, ktorá patrí do Strategicko – 
plánovacieho regiónu a ktorá zahŕňa okresy 
ZC, BŠ a ZH, boli v januári 2022 schválené 
jednotlivé projektové zámery, ktoré sa 
teraz ďalej spracovávajú a v programovom 
období 2021 – 2027 a bude možné čerpať 
na ne eurofondy. Z  projektov, ktoré zaradil 
región Nová Baňa a ktorý zahŕňa okolité 
obce v rámci mikroregiónu, boli schválené 
4 projekty.  Hlavným projektom je vybudovanie 
modelu Potterovho ohňového stroja, vonkajšieho 
skanzenu a baníckeho múzea v interiéri v 
lokalite Mariánska pri archeologickom náleze 
autentických základov strojovne Potterovho 
ohňového stroja. Na tento projekt sú žiadané 
prostriedky vo výške 582 000 €. Ďalej je 
žiadaná rekonštrukcia Radnice v Novej Bani, 
kde sa nachádza Pohronské múzeum, ktorá 
je zároveň národná kultúrna pamiatka. Tretia 
žiadosť je na Gajdošské centrum v Malej Lehote. 
Na poslednom mieste sú to prostriedky, ktoré 
žiadame na obnovu a rekonštrukciu miestnych 
komunikácií v celom regióne.  Spolu sú žiadané 
prostriedky v objeme viac ako 2,5 milióna eur v 
spomínanom období 2021 – 2027. 
• Nové vysoké napätie zo Žarnovice do 
Novej Bane, ktoré má prebiehať paralelne s 
existujúcim 22 kV napätím, je vo fáze, kedy 
sú získané všetky stanoviská jednotlivých 
orgánov na možné začatie budovania 
tohto vysokého napätia a trafostanice na 
ulici Železničný rad. Posledne sa čakalo na 
stanovisko ŽSR, ktoré sme aj s našou pomocou 
v posledných týždňoch získali. Toto umožní 
realizovať výstavbu podľa plánu, ktorý je 
stanovený z SSD.  Je to kľúčové pre strategické 
podniky Knauf Insulation, Cortizo Slovakia, 
rovnako aj pre mesto ako také. Pokiaľ bude táto 
akcia zdarne ukončená, tak mesto bude mať na 
dlhé obdobie zabezpečenú dostatočnú kapacitu 
elektrickej energie na svoj rozvoj. 
• Rada škôl a školských zariadení zriadených 

na území mesta Nová Baňa mala v uplynulom 
období svoje prvé zasadnutie a dohodla sa na 
prijatí svojho štatútu. Cieľom tohto poradného 
orgánu mesta je výmena informácií a podpora 
všetkých škôl a školských zariadení tak, aby žiaci 
a študenti, ktorí sú v ročníkoch, kedy sa rozhodujú 
o svojom ďalšom smerovaní alebo sa hlásia na 
svoju povinnú školskú dochádzku, mali informácie, 
ktoré im umožnia sa správne rozhodnúť. Budeme 
nesmierne radi, ak sa rozhodnú pre školy, ktoré 
sú v našom meste. Veríme a vidíme to, že 
systematickou prácou a správnymi rozhodnutiami 
je možné zvrátiť aj negatívny scenár, ktorý v 
minulých rokoch hrozil Gymnáziu Františka 
Švantnera  v Novej Bani.  Práve naopak, v tomto 
školskom roku 2021/2022, ako aj pre školský 
rok 2022/2023 je nábor študentov do gymnázia 
úspešný a škola napreduje. Veríme, že aj naďalej 
to tak zostane a všetkým, ktorí získajú vzdelanie v 
našom meste, sa naplnia ich očakávania rovnako 
na strane žiakov a študentov, ako aj na strane 
rodičov. 
• 8. marec je Medzinárodný deň žien, ktorý 
si symbolicky kvetinkou pripomenieme aj v 
našom meste, ktorou obdarujeme naše kolegyne.  
Prajeme, aby sa im aj naďalej darilo, aby boli 
prínosom a skrášlením pre naše okolie, či už je 
to na pracoviskách, alebo v spoločnosti ako takej. 
• V závere mesiaca marec si každoročne 
pripomíname aj Medzinárodný deň učiteľov. 
Aj takouto formou ďakujeme za prácu učiteľov 
a vychovávateľov naprieč našimi školami a 
školskými zariadeniami  v meste. V školskom 
roku 2021/2022 majú doposiaľ za sebou ťažké 
obdobie, ktoré negatívne ovplyvnila pandémia, 
podobne ako tomu bolo aj predchádzajúci školský 
rok. Napriek všetkým komplikáciám, ktoré s tým 
boli spojené, zvládajú svoju prácu dobre. Prajeme 
im do budúcnosti, aby sa situácia zlepšila, 
aby sa vrátili ku všetkým svojim plánovaným 
aktivitám, ktoré možno nemohli byť realizované 
v predchádzajúcich dvoch školských rokoch, a 
aby výsledky ich práce boli pre nich tou najlepšou 
odmenou v podobe úspechov žiakov a študentov, 
ktorí reprezentujú školy a školské zariadenia a aj 
naše mesto. Ďakujeme pekne a gratulujeme.

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

8. marec – sviatok žien
Vážené dámy, želám vám pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien veľa lásky, ktorá vás 
rozžiari, pevné zdravie, vďaka ktorému môžete naplno 
ukázať svoju silu, a veľa radosti, ktorú budete ďalej 

šíriť svojím úsmevom.
S úctou

Branislav Jaďuď, primátor mesta 

Mesto Nová Baňa vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž o najvhodnejší návrh 
na nájom časti  mestského pozemku 

– záhradky pri bytovom
dome na ul. Cintorínska.

Termín podávania návrhov najneskôr 
do 29.4.2022 – piatok, do 11.00 hod. 

a minimálna výška nájomného
je stanovená na 0,10 eur/m2/rok.

Bližšie informácie
k „3. OVS – uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na pozemok ako záhradky 
pri BD Cintorínska 117/40 a 117/42 

sú zverejnené na úradnej tabuli
a internetovej stránke

mesta Nová Baňa
https://www.novabana.sk/sk.
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MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  NOVÁ BAŇA

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

obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku za účelom 

umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže.

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnom území 
Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite Pod sekvojou,                                 
vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku 
podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

časť pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie,                     
o celkovej výmere 33.000 m2 v rozsahu 21 m2 (1 pozemok pod 
prefabrikovanú betónovú garáž) podľa zakreslenia v mape.

2. Minimálna výška nájomného  je stanovená na 5,00 eur/m2/rok. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční formou obchodnej verejnej 
súťaže.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu;
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku 
konaniu;
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za ktorý vyhlasovateľ považuje 
ponúknutú cenu nájomného  uvedenú v eur/m2/rok, s dátumom a podpisom 
záujemcu;
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže;
• kontakt: telefón a email; 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám,                   
ktoré sú zriadené mestom;
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: návrh je potrebné doručiť najneskôr do 
01.04.2021 - piatok, do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský úrad, Námestie  slobody 1, 968 01  Nová Baňa s 
označením hesla:
„1. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok za účelom 
umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade, ak bude doručených viac cenových ponúk spĺňajúcich 
podmienky stanovené v tomto zámere, ktoré obsahujú rovnakú výšku 
cenovej ponuky, úspešnou je cenová ponuka, ktorá bola doručená ako 
prvá, pričom rozhodujúci      je dátum a čas vyznačený na prezenčnej 
pečiatke mesta Nová Baňa. V prípade,  že sa o prenájom časti mestského 
pozemku bude uchádzať len jeden záujemca, môže byť tento po splnení 
podmienok prenajatý tomuto záujemcovi.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže bude najvhodnejší predložený 
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ 
bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných 
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.

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

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a  jej podpise.
2. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200 
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
3. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené s 
účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže na 
kontaktnú osobu: Daša Zigová, samostatná odborná referentka, MsÚ 
Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, Oddelenie výstavby, 
životného  prostredia a správy majetku, č. dverí 23 na 1. posch., e-mail: 
zigova@novabana.sk, príp. na telefónnom čísle: 045 / 67 82 822. 
OVS  je zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Nová 
Baňa www.novabana.sk.
V Novej Bani dňa 11. februára 2022

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
primátor mesta

MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  NOVÁ BAŇA

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

oobchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených 

najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie 
služieb 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 
nebytových  priestorov spolu s letnou terasou v budove súp. č. 1443, na 
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ulici Nábrežná 21 v Novej Bani. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová 
Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na 
LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:
- nebytové priestory o výmere 114,40 m2  
(prevádzkové priestory, sklady, chodby, predsieň, soc. zariadenie)
- letná terasa o výmere 36,00 m2.
Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou.
 
1. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytových  priestorov  je 
stanovená na  40,00 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s 
nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí 
ich nájomca.  Minimálna výška nájomného za prenájom letnej terasy je 
stanovená na 3,00 eur/m2/rok.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Prenájom nebytových priestorov spolu s letnou terasou sa uskutoční 
formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu;
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo,  DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku 
konaniu;
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov a 
letnú terasu, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  
osobitne za nebytové priestory uvedenú v eur/m2/rok a osobitne  za 
letnú terasu, uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom 
záujemcu;
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže; 
• kontakt: telefón a e-mail; 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu  Nová Baňa a organizáciám, 
ktoré sú zriadené mestom;
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 
08.04.2022 – piatok, do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský úrad, Námestie  slobody č. 1, 968 01  Nová Baňa, s 
označením hesla:
„3.OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory Nábrežná 21, 
 - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia 
na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného 
návrhu sa elektronická aukcia neuskutoční.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVÝHODNEJŠÍ NÁVRH NA 
UZATVORENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po 
vyhodnotení návrhu v prípade predloženia len jedného návrhu. Rovnako 
vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí 
ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa 
odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
nájomná zmluva  z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ 
uzavrieť nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení 

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

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a jej podpise.
2. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
M e s t o Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA  primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200 
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
3. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, štvrťročne dopredu)  
a  spôsob jeho platenia (prevodom na účet, resp. v hotovosti do pokladne 
MsÚ);
(b) podmienky refakturácie energie – elektrická energia –  úspešný 
uchádzač uhradí zálohové platby za elektrickú energiu prenajímateľovi. 
Úspešný uchádzač súťaže  je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe úhrady 
za spotrebu a dodávku tepla a vody  so spoločnosťou MAGNA TEPLO, 
a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava;
(c) úspešný uchádzač si zabezpečí povolenie regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva na uvedenie podnikateľských priestorov do 
prevádzky;
(d) úspešný uchádzač sa zaväzuje, že počas prevádzky terasy nebude 
svojou činnosťou vyrušovať občanov v obytnej zóne, bude dodržiavať 
nočný kľud v zmysle VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže  a 
obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná 
odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 
Nová Baňa, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného 
prostredia a správy majetku č. dverí 23 na 1. posch., e-mail: adamcova@
novabana.sk, príp. na telefónnom čísle:   045 / 67 82 822. 

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

V Novej Bani dňa 24. februára 2022
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta
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Aktuálne projektové informácie
Schválenie: 
Revitalizácia vnútroblokov v meste
Nová Baňa

- schválenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 95% NFP: 385 868,91 €, v 
plnej žiadanej sume celkových oprávnených 
výdavkov 406 177,80 € (v budúcom čísle 
prinesieme samostatný článok o projekte);

- príprava podkladov k podpísaniu zmluvy o 
NFP a publicity projektu;

- príprava podkladov k finálnemu vyhláseniu 
zákazky v systéme EVO.

Program hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa
2021-2027

- schválená aktualizácia uvedeného 
dokumentu na rokovaní MsZ dňa 23.2.2022;

- príprava podkladov k Správe o plnení 
PHRSR za rok 2021.

Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra
- schválenie projektu medzi investičné akcie;
- 3.Q 2022 otvorenie výzvy pre uvedenú 

žiadosť o finančné prostriedky (165 500 €).
Spracovanie a odoslanie:

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

- spracovanie a odoslanie podkladov za mesto 
Nová Baňa k Zápisu do registra partnerov 
verejného sektora pre neziskovú organizáciu 
MEDICAL, n.o., čo je podmienkou k podpisu 
zmluvy v rámci schváleného projektu CIZS .
Pripravujeme:

- podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok: Triedený zber komunálnych odpadov 
k termínu 15.3.2022;

- príprava následnej monitorovacej správy č.3 
projektu Obstaranie záhradných kompostérov v 
meste Nová Baňa;

- aktualizácia rozpočtu PD v projekte 
Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch a následne 
podanie žiadosti o dotáciu na havarijný stav;

- stavebné ohlásenie k projektu Modernizácia 
požiarnej zbrojnice pre DHZ;

- príprava žiadosti o doplnenie akvizície 
knižničného fondu;

- príprava žiadosti o opätovné zaslanie 
projektu Zelená škola = zelené tienenie z  iného 
grantového programu.
Ďalšie činnosti: 

- participatívny rozpočet za r. 2022 – 
očakávame podanie žiadosti;

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

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora

Dražba drevnej hmoty ako najefektívnejší 
nástroj speňaženia dreva v spoločnosti 

Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa

V termíne 26.1.2022-28.1.2022 sme sa spolu s Mestskými lesmi Krupina a Obecnými lesmi 
Sása podieľali na dražbe drevnej hmoty vyťaženej v rámci obnovy porastov. Na dražbu 
sme tentokrát poslali veľmi kvalitnú hmotu, čo sa prejavilo aj na priemernom speňažení. 

Dražili sme 48,22 m3 duba a 2,56 m3 buka. Celkové tržby za predaj dreva týmto spôsobom 
sme dosiahli vo výške 21 853,67 Eur. Priemerné speňaženie za dub bolo 447,13 Eur/m3 a za 
buk 114,42 Eur/m3. Toto speňaženie predstavuje špičkové zhodnotenie obidvoch spomínaných 
drevín v rámci Slovenska a môžeme byť pyšní na takúto hmotu. Len pre celkový obraz: v 
rámci  aukcie sa celkove dražilo 215,09 m3 drevnej hmoty a našich 50,78 m3 predstavuje podiel 
23,61% a celkové tržby boli 51 137,81 Eur. Potom náš podiel v tržbách je až 42,73%. U duba je 
zrejmé, že zo speňaženia za dub sme sa dostali z 367,54 Eur na 447,13 Eur. V prípade buka je 

nárast z 93,44 Eur na 114,42 
Eur za m3. Z uvedených 
faktov jednoznačne vyplýva, 
že strategické rozhodnutie 
podieľať sa na verejných 
aukciách bolo správne 
a v súčasnosti nemáme 
efektívnejší nástroj na 
zhodnotenie drevnej hmoty. V 
mesiaci marec organizujeme 
spoločne ďalšiu aukciu, 
o výsledkoch ktorej vás 
budeme informovať. V 
prehľadnej tabuľke uvádzam 
vyhodnotenie obidvoch  
aukcií. 

text a foto: Ing. Jozef Šmondrk

Drevina
Termín aukcie DZ BK Spolu

Množstvo v m3 29.11.2021-
3.12.2021 22,72 22,73 45,45

Priem. speňaženie za m3 367,54 93,44 230,53

Tržby v Eur 8 350,53 2 126,79 10 477,82

Množstvo v m3 26.1.2022-
28.1.2022 48,22 2,56 50,78

Priem. speňaženie za m3 447,13 114,42 430,36

Tržby v Eur 21 560,73 292,94 21 853,67 Na obrázku je dub za viac ako 500,- Eur za m3.

Na fotke je naša hmota na aukcii.
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MAREC
mesiac knihy

Marec je v našich končinách považovaný 
za mesiac knihy. Jeho pôvod siaha do 
nedávnej minulosti, konkrétne do roku 

1955, kedy bol marec ako mesiac knihy vyhlásený. 
Stalo sa tak na počesť Mateja Hrebendu, 
slovenského národného buditeľa a ľudového 
spisovateľa, ktorý je považovaný za šíriteľa 
vzdelanosti.

Hrebenda sa narodil a aj zomrel v mesiaci marec 
(10. marec 1796 – 16. marec 1880). Od narodenia 
miloval knihy, no pre problémy so zrakom prosil 
susedov z okolitých domov, aby mu čítali. Počas 
svojho života cestoval po Slovensku a šíril 
osvetu potreby čítania. Podarilo sa mu zachrániť 
množstvo kníh a významnou mierou prispel ku 
vzniku knižníc.

Od roku 1999 si na Slovensku pravidelne počas 
marca pripomíname aj Týždeň slovenských 
knižníc.

Knihy sú tu s nami v rôznych podobách už od 
nepamäti. Postupne sa transformovali až do 
podoby, ako ich poznáme dnes. Výraznou mierou 
k tomu v 15. storočí prispel hlavne Gutenberg a 
jeho vynájdenie kníhtlače, ktoré je považované za 
jednu z najvýznamnejších udalostí ľudských dejín.

Ručné prepisovanie vzácnych zväzkov tak 
upadlo do zabudnutia. Zvýšila sa produkcia a 
cena klesla. Knihy sa tak konečne dostali aj medzi 
bežných ľudí.

Nejeden z nás sa s obľubou ponára do sveta 
príbehov vytlačených na stránkach kníh. 

TOP 25 knižných zaujímavostí a rekordov
1. Svetový rekord v čítaní kníh držia obyvatelia 
Indie. Čítaniu sa venujú neuveriteľných 10,7 hodín 
týždenne!
2. To, že Biblia je najčítanejšou knihou na svete, 

je známy fakt. V prvej trojke však nájdete aj Citáty 
Mao Ce-tunga a mladého čarodejníka Harryho 
Pottera.
3. Pri najčítanejšej knihe ešte ostaneme. Znie 
to neuveriteľne, ale najviac kradnutou knihou z 
knižníc je práve Biblia!
4. Pokiaľ sa zameriame na knižné série, tak 
zistíme, že najpredávanejšou sériou všetkých čias 
je tá s Harrym Potterom.
5. Milujete vôňu starých kníh? V tom prípade 
vedzte, že aj táto vlastnosť má svoje pomenovanie. 
„Trpíte“ totiž bibliosmiou.
6. Pokiaľ sa potrebujete upokojiť, vyskúšajte sa 
začítať do obľúbeného príbehu. Čítanie kníh 
minimálne 6 minút denne môže znížiť úroveň 
stresu až o 68 %.
7. Najdlhšia veta, ktorá bola kedy publikovaná v 
nejakej knihe, má neuveriteľných 823 slov! Nájdete 
ju v knihe Bedári od Victora Huga.
8. Z jedného stromu môže v priemere vzniknúť až 
50 kníh.
9. Chceli by ste si vyskúšať, aké to je napísať 
román? V tom prípade si pripravte poriadnu porciu 
voľného času. Napísanie jedného románu totiž trvá 
v priemere 475 hodín.
10. O tom, že čítanie je prospešné, sme už písali. 
Vedeli ste však o tom, že pravidelné čítanie môže 
znížiť rýchlosť poklesu pamäti človeka takmer o 
tretinu?
11. Skúste si tipnúť, ktorá kniha bola ako prvá 
napísaná na písacom stroji. Pokiaľ ste mysleli na 
Dobrodružstvá Toma Sawyera, hádali ste správne.
12. Abibliofóbia je pomenovanie pre strach z 
nedostatku materiálu na čítanie.
13. Bill Gates v roku 1994 kúpil knihu od Leonarda 

da Vinciho s názvom Codex Leicester. Zaplatil za 
ňu neuveriteľných 30,8 milióna dolárov a stala sa 
tak najdrahšou knihou na svete.
14. Univerzitná knižnica na Harvarde ukrýva 
nezvyčajné tajomstvo. V jej zbierke sa totiž 
nachádza kniha Des destineés de l’ame, ktorá je 
viazaná v ľudskej koži.
15. V Guinnessovej knihe rekordov nájdeme aj 
záznam o najväčšej knihe na svete. Vznikla v 
Dubaji a je široká 5 a vysoká 8 metrov.
16. Pozrime sa na to aj opačne. Úplne najmenšia 
kniha má 30 strán a veľkosť iba 70 × 100 
mikrometrov!
17. Najmladšia autorka na svete Dorothy 
Straight vydala svoju knihu vo veku iba štyroch 
rokov! Naopak, najstaršími autorkami sú sestry 
Delanyové, ktoré publikovali svoje dielo vo veku 
105 a 103 rokov.
18. Až 68 % všetkých kníh na svete nakúpili ženy.
19. Odhaduje sa, že ročne je vydaných viac ako 
750-tisíc nových titulov.
20. Pokiaľ chcete navštíviť raj každého knihomoľa, 
vyberte sa do newyorského kníhkupectva Bernes 
& Noble. Ide totiž o najväčšie kníhkupectvo 
na svete s rozlohou viac ako 14-tisíc metrov 
štvorcových.
21. Dostali ste niekedy pokutu za oneskorené 
vrátenie knihy do knižnice? Určite sa však 
nevyšplhala na sumu, ktorú musela zaplatiť istá 
Emily Canellos-Sims. Tá si v roku 1955 požičala 
knihu Days and Deeds a na jej vrátenie si 
spomenula po 47 rokoch. Výsledok? Pokuta vo 
výške 345,14 dolárov.
22. Najplodnejšia autorka na svete sa vo svojom 
98 rokov trvajúcom živote veru nenudila. Je totiž 
autorkou s najväčším počtom napísaných kníh. 
Publikovala ich neuveriteľných 723.
23. Najstaršie kníhkupectvo na svete by ste mali 
hľadať v portugalskom Lisabone. Vzniklo v roku 
1732 a knihy sa v ňom predávajú ešte aj dnes.
24. Podľa štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise 
Social Science & Medicine, vám 30 minút čítania 
denne predĺži život až o 23 mesiacov.
25. Sú vaše police plné kníh? Stavíme sa s vami, 
že v porovnaní s najväčšou súkromnou knižnou 
zbierkou ide o „chudobného“ príbuzného. John Q. 
Benham z americkej Indiany totiž vlastní vyše 1,5 
milióna výtlačkov a pýši sa tak svetovým rekordom.

Eva Čaklošová
Mestská knižnica Nová Baňa

Dopĺňanie knižničného fondu do mestskej 
knižnice

Mestská knižnica Nová Baňa dopĺňa 
knižničný fond priebežne podľa potrieb a 
požiadaviek čitateľov. Knihy sa dokupujú 

buď z mestských prostriedkov na to určených, ale 
zapájame sa tiež do projektov. V roku 2016 sme do 
knižnice doplnili z projektu „Akvizícia knižničného 
fondu“ 318 ks kníh v sume 3000 eur, z toho mesto 
spolufinancovalo sumou 500 eur. V roku 2017 to 
bolo 516 ks kníh, z toho dotácia z FPU v sume 
4000 eur, z toho mesto spolufinancovalo 603,90 
eur. V roku 2018 to bolo 507 ks kníh, dotácia bola 
3500 eur, spolufinancovanie 500 eur. V roku 2019 
to bolo 480 ks kníh, dotácia FPU bola 2500 eur 

a spolufinancovanie 532,51 eur. V roku 2020 
bolo zakúpených z projektu z FPU 230 ks kníh 
v sume  2900 eur.  V roku 2021 sme dotáciu od 
FPU nežiadali.  V roku 2021 sa kúpilo celkove 
433 ks kníh v sume 4939,40 eur, z toho 2900 
eur bolo zakúpených z projektu z roku 2020, 
ktorý sa ešte začiatkom roka 2021 dokončoval. V 
minulom roku bolo aj napriek pandemickej situácii 
zaregistrovaných celkom 534 čitateľov, z toho 
čitateľov  do 15 rokov – 150, od 16 do 49 rokov 
-224 čitateľov, od 50 do 69 rokov 109 čitateľov, nad 
70 rokov je to 51 čitateľov. Z toho pre zaujímavosť 
máme zaregistrovaných za minulý rok 387 žien 
a 147 mužov. Z toho miestnych je 419 čitateľov 

a z iných obcí 115 čitateľov. Tešíme sa, že aj 
napriek všetkým okolnostiam si  čitatelia všetkých 
vekových kategórií nájdu čas sa vzdelávať a čítať.
Aj v aktuálnom roku 2022 podávame žiadať o 
dotáciu z FPU  v sume 5000 eur. Dúfame, že 
budeme úspešní a budeme môcť zakúpiť do 
našej knižnice hodnotné knihy pre všetky vekové 
kategórie našich čitateľov. Chceli by sme nakúpiť  
knihy do oddelenia pre deti a mládež ako aj pre 
dospelých, romány aj odbornú literatúru rôzneho 
zamerania, hlavne také knihy, o ktoré naši čitatelia 
javia záujem a ktoré aj našim študentom budú 
pomáhať pri štúdiu na vzdelávanie a seniorom 
budú slúžiť na oddych a plnohodnotné naplnenie 
voľného času.

Eva Čaklošová
Mestská knižnica Nová Baňa
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BEH K NULE
Vo štvrtok 17. februára sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom podľa 

globálnej kampane Race to Zero - Beh k nule. Predstavitelia miest diskutovali
o možnostiach znižovania emisií v rôznych oblastiach.

Zelené mestá a budovy
Konferenciu otvorili Nigel Baker, veľvyslanec 
Spojeného kráľovstva na Slovensku, a Ján Budaj, 
minister životného prostredia SR. Do iniciatívy 
Beh k nule je zapojených viac ako 1000 miest, ale 
ani jedno z nich nie je zo Slovenska. Účastníci si 
počas konferencie vypočuli viaceré príklady dobrej 
praxe zo zahraničia. Podľa dostupných informácií 
by slovenské samosprávy mali na zelený rast 
získať počas najbližších šiestich rokov 13 miliárd 
eur z európskych fondov a ďalších 1,3 miliardy 
eur z Plánu obnovy. Blok venovaný budovám 

priniesol aktuálne údaje o súčasnom, relatívne 
pomalom tempe obnovy verejných budov, ktoré sa 
pohybuje na úrovni približne 0,8 % ročne, pričom 
požiadavka je na 3 % ročne vzhľadom na nutnosť 
obnovy budov v 33-ročných cykloch. Budovy sú 
pôvodcom približne 40 % skleníkových plynov. Aby 
budova získala certifikát zelenej budovy, mala by 
byť nielen energeticky efektívna, ale aj postavená 
z vhodných, najlepšie recyklovateľných materiálov. 
Chvályhodným doplnkom je zelená strecha alebo 
stena.

Obehové hospodárstvo a doprava
Poobedné bloky konferencie boli venované 
„smart“ mestskej mobilite a cirkulárnej ekonomike 
s dôrazom na minimalizáciu odpadov. V téme 
odpadového hospodárstva je svetlým príkladom 
obec Košeca pri Ilave, kde pomocou čipov 
umiestnených na nádobách na zmesový 
komunálny odpad merajú objem odpadu z 
konkrétnej domácnosti. Na základe zozbieraných 
informácií obec nastavuje platby v budúcom roku. 
Domácnosti prichystajú nádoby na vývoz podľa 
potreby, nemusí to byť každý týždeň. Primátor 
Komárna Béla Keszegh je zas príkladom v 
cestovaní do práce. Dochádza na bicykli. Okrem 
toho môžete v Komárne cestovať mestskou 

hromadnou dopravou zadarmo. Juraj Miškovič, 
prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom, 
účastníkom konferencie predstavil aplikáciu 
zaparkuj.to, pomocou ktorej veľmi jednoducho 
preveríte obsadenosť parkovacích miest v rôznych 
žiarskych lokalitách. Verím, že aj Nová Baňa bude 
postupne zelenšia či už vďaka budovám, doprave,  
alebo odpadovému hospodárstvu. Prispieť môže 
každý z nás svojou troškou.

text a foto: Viktória Valachovičová
poslankyňa MsZ v Novej Bani

2% dane pre ZUŠ
V mene Rodičovského 
združenia pri Základnej 

umeleckej škole v 
Novej Bani by sme 
sa chceli poďakovať všetkým, 

ktorí darovali svoje  2 % základnej 
umeleckej škole, zvlášť patrí 

poďakovanie spoločnostiam Knauf 
Insulation s.r.o. a Cortizo Slovakia 

a.s. Zároveň aj tento rok si vás 
dovoľujeme osloviť s prosbou o 

darovanie vašich
2 % z daní na činnosť našej školy. 

Tlačivo a potrebné údaje na 
vyplnenie nájdete na stránke

www.zusnovabana.edupage.org .
Ďakujeme. 
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Čo nového v ZŠ 
sv. Alžbety

Podarilo sa nám získať grant od Nadačného 
fondu Telekom pri Nadácii Pontis vo výške 
986 €. Projekt s názvom „Kreatívne s 

mikro:bitmi“ vypracovala počas 2 mesiacov trojica 
vyučujúcich - Mgr. Katarína Králová, PaedDr. 
Monika Solčanová a Mgr. Stanislava Polcová. BBC 
mikro: bit je malý, cca. 4 cm až 5 cm, kódovateľný 
prístroj, ktorý môže byť naprogramovaný tak, aby 
sa rozsvietil za použitia radu malých LED. Môže 
detekovať pohyb, ovládať hry, prehrávať hudbu. 
Každý prvok je úplne programovateľný pomocou 
softvéru, ktorý je na webe mikrobit.org. prístupný z 
počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. S PC 
sa prepája pomocou micro USB a s tabletom a 
mobilom pomocou bluetooth. Za poskytnutú sumu 
plánujeme nakúpiť viacero druhov sád mikro:bitov, 
ktoré žiaci využijú nielen na krúžku Kockáči, 
ale aj vo vyučovaní techniky, fyziky, informatiky 
alebo hudobnej výchovy.V rámci krúžku Kockáči 
sa žiaci pripravujú na viaceré tímové súťaže v 
programovaní mikro:bitov.
Naši žiaci sa zúčastnili vo februári množstva 
predmetových olympiád.
Vynikajúci úspech dosiahol Sebastian Antony 
Gulliver v krajskom kole olympiády v anglickom 
jazyku, kde súťažil v kategórii 1C. Podarilo sa mu 
zvíťaziť a postúpil do celoštátneho kola.
 Úspešnými riešiteľmi okresného kola 
matematickej olympiády boli v kategórii Z5 Nikola 
Štrbová a Ondrej Fidermák. Riešiteľmi v kategórii 
Z9 boli Samuel Pauček, Paulína Valachovičová, 
Veronika Šusteková, Lýdia Bratková, Andrea 
Alžbeta Šályová.

V krajskom kole technickej olympiády sa stal v 
kategórii B úspešným riešiteľom Matúš Tencer.
Samuel Pauček obsadil v okresnom kole 
dejepisnej olympiády v kategórii C  2. miesto   a 
postúpil do krajského kola. Veronika Šusteková 
bola úspešnou riešiteľkou. V kategórii D 
si vybojoval Jakub Kopernický 2. miesto a 
zabezpečil si postup do krajského kola. Adam 
Zumerling obsadil 4. miesto.  Úspešnými riešiteľmi 
v kategórii E boli Noel Vallo a Dominika Králová. 
V kategórii F zvíťazila Tamara Zumerlingová a 3. 
miesto obsadila Sofia Adamcová, obe dievčatá 
boli úspešnými riešiteľkami.

V okresnom kole biologickej olympiády v kategórii 
C bol Sebastian Antony Gulliver úspešným 
riešiteľom a Natália Psotková riešiteľkou.
Školského kola chemickej olympiády v kategórii D 
sa zúčastnilo sedem deviatakov. Zvíťazila Paulína 
Valachovičová. Samuel Pauček obsadil 2. miesto, 
Ivana Balážiová 3. miesto.  Lýdia Bratková, 
Veronika Šusteková, Eliška Maruniaková a Andrea 
Alžbeta Šályová boli úspešnými riešiteľkami. 
Všetci spomenutí žiaci postupujú do okresného 
kola.
Víťazom geografickej olympiády v okresnom 
kole v kategórii E sa stal Jakub Kopernický, na 2. 
mieste skončil Samuel Pauček. Obaja postupujú 
do krajského kola. Úspešným riešiteľom bol Adam 
Zumerling. V kategórii F nenašiel premožiteľa 
Dávid Krčmárik, postúpil do krajského kola. Noel 
Vallo bol úspešným riešiteľom.  V kategórii G 
sme mali tiež troch úspešných riešiteľov, a to 
Michala Holého, Tamaru Valentovičovú a Ondreja 
Fidermáka.
 Školské kolo biologickej olympiády v kategórii E  
prinieslo nasledovné výsledky: 

odbor BOTANIKA
Janka Budinská - 1. miesto, úspešná riešiteľka, 
postup do okresného kola
Viktória Paulíková - 2. miesto, úspešná riešiteľka, 
postup do okresného kola
Bartholomew James Gulliver - 3. miesto, riešiteľ
odbor ZOOLÓGIA
Hana Mikušková - 1. miesto, úspešná riešiteľka, 
postup do okresného kola
Natália Psotková - 2. miesto, úspešná riešiteľka, 
postup do okresného kola
Jozue Kováč - 3. miesto, úspešný riešiteľ
Dávid Krčmárik - úspešný riešiteľ
Kristína Králová - úspešná riešiteľka.
Reprezentantom školy a ich pedagógom 
blahoželáme a prajeme veľa zdaru vo vyšších 
kolách predmetových olympiád.
Február je aj mesiacom, v ktorom slávime fašiangy, 
mesiacom zábavy, karnevalov. V období pandémie 
neboli povolené hromadné akcie, ako spoločný 
karneval či diskotéka. Deťom takéto akcie chýbajú. 
Preto učitelia na prvom  stupni zorganizovali 
triedne karnevaly a na druhom stupni učenie v 
maskách. Štvrtáci posunuli KARNEVAL na inú 
úroveň. Urobili si ,,Deň významných osobností“. 
Do triedy zavítali: Svätopluk, Jana z Arku, sv. Jozef, 
Ľ. Štúr, M. R. Štefánik, sv. Peter, P. O. Hviezdoslav, 
Einstein, P. Vlhová, M. Tóth a ďalšie významné 
osobnosti z rôznych oblastí života. Porozprávali 
nám zaujímavosti zo svojho života, vypracovali 
úlohy, tancovali, súťažili, tvorili. Žiaci si karnevaly 
užili a vyslovili želanie, že by sa mohli opakovať 
aj častejšie.

M. Solčanová
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Zemaňácky spravodaj
 Druhý kalendárny mesiac prešiel 
ako voda. Aj keď bol kratší ako 
ostatné, aj tak sa našim žiakom 
podarilo dosiahnuť množstvo 
úspechov, ale aj prežiť viacero 
dobrodružstiev.

Šikovní piataci sa zapojili do matematickej 
olympiády. Do okresného kola boli prihlásení šiesti 
žiaci: T. Kopernický z V. A, Š. Katreniak, M. Uškrt, 
S. Špirek, N. Herczegová a Š. Raffaj z V. B, ktorí 
sa v početnej konkurencii vôbec nestratili a štyria 
z nich - Š. Katreniak, M. Uškrt, T. Kopernický a S. 
Špirek sa stali úspešnými riešiteľmi okresného 
kola. Z nich Š. Katreniak obsadil celkové 2. miesto 
a T. Kopernický a M. Uškrt delené 3. miesto.
Aj v okresnom kole dejepisnej olympiády sme mali 
úspešných riešiteľov v kategórii E, a to P. Budinskú 
a A. Jacka zo VII. C triedy.
V biologickej olympiáde nás vzorne reprezentovali 
V. Forgáčová a E. Vrabčeková z VIII. A triedy, ktoré 
obsadili krásne 3. miesto.

Úspech sme dosiahli aj v CELOSLOVENSKEJ 
SÚŤAŽI. V korešpondenčnom seminári  z 
matematiky Pikomat v kategórii 5, kde v silnej 
konkurencii žiakov z celého Slovenska obsadil 
náš žiak Jakub Šutka nádherné 1. miesto.
Na Majstrovstvách západoslovenského 
atletického zväzu získala Žaneta Gajdošová z IX. 
A 2.miesto v skoku do výšky. 
 Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy.
Žiaci IV. B a IV. C sa zúčastnili zaujímavej exkurzie 
do Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari 
nad Hronom. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých 
informácií a užili si aj simuláciu vesmírnej oblohy. 
Okrem podávania super výsledkov mohli deti 
zažiť aj množstvo zábavy. Snažili sme sa využiť 
ešte sneh a užiť si radovánky na snehu či už v 
ŠKD, alebo v rámci telesnej výchovy. Nie je nič 
lepšie, ako zahodiť všetky starosti za hlavu a 
vyšantiť sa v snehu.
Keďže február je aj lásky čas, užili si deti aj 
tematické vyučovanie k Valentínovi. Deti sa 
dozvedeli, ako sviatok vznikol, dokonca aj v 
anglickom jazyku, a žiaci V. A si vychutnali sladké 
srdiečka, ktoré im upiekla triedna pani učiteľka 
A. Banacká. Prváčikovia vyrábali valentínske 
pozdravy pre svojich rodičov, kde vlastnoručne 
po anglicky napísali svoje vyznanie. A tiež ich 
neobišla sladká drobnosť. Žiaci III. B si užili 
čarodejnícky tematický deň, keďže k tomuto 
obdobiu nepochybne patrí aj čarodejnícka sága 
o H. Potterovi. Najskôr vymýšľali čarodejnícke 
výbušné „lektvary“, v pekelnej vyhni sa premieňali 
na BYSTRÝCH ŽIAKOV či pyšné princezné alebo 

prefíkaných pytliakov. Učili tiež lietať ohnivého 
výra svojimi rýmovačkami alebo v kúzelníckej 
„myslivke“ pomohli čarodejníkom vyriešiť záhady. 
Bol to naozaj KÚZELNÝ DEŇ. Neodmysliteľnou 
súčasťou mesiaca február býva aj karneval. Vďaka 
nepriaznivej epidemiologickej situácii sa nemohol 
konať celoškolský, tak sme si karnevaly urobili 

jednotlivo po triedach, 
čo im vôbec neubralo na 
kvalite a veselosti. Deti 
si užili množstvo súťaží, 
hier a smiechu. Masky 
boli skutočne originálne, 
niektoré dokonca 
vlastnoručne vyrobené.
Svoje umelecké zručnosti 
si deti rozvíjali aj v ŠKD, 
napríklad v ŠKD Motýlik 
deti maľovali krepovým 
papierom a výsledkom 
boli malé umelecké diela. 
Inokedy zasa vyrábali 
suchý sneh zo sódy a 
kondicionéru. Bolože to 
radosti. Zaujímavé bolo 
aj vyrábanie bublín a 
maľovanie čajom. Deti si 
to užívali naplno a mali z 
výsledkov super pocit.
Na záver sa chceme 
poďakovať všetkým 
rodičom a priateľom školy, 
ktorí podporujú svoje deti 
v ich záujmoch, a tým 
prispievajú k reprezenácii 
našej školy. Ďakujeme za 
prejavovanú priazeň.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ
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Fašiangový karneval v materskej škole

Fašiangové obdobie je čas zábav, radosti, veselosti i karnevalov. Preto 
karneval nemohol chýbať ani v našej Materskej škole na Nábrežnej 
ulici.

Pre deti sme pripravili veselé dni plné fašiangových aktivít, kde sa rôznymi 
hrami a činnosťami oboznamovali i osvojovali si fašiangové zvyky a 
tradície. Pomáhali pri príprave karnevalovej výzdoby. S radosťou si vyrábali 
karnevalové masky či škrabošky, riešili jednoduché fašiangové úlohy, spievali, 
recitovali a veľmi sa tešili na blížiacu sa karnevalovú zábavu.

V deň karnevalu sa naše triedy premenili na pestrofarebné miestnosti plné 
rozprávkových postavičiek. Deťom v tento deň už od príchodu do materskej 
školy žiarili očká a plné očakávaní trávili čas v maskách. Keď sa už stretli 
všetky masky, karnevalová veselica mohla začať. 

V karnevalovom sprievode sa postupne predstavili všetky rozprávkové 
postavičky a vo veselej atmosfére začala fašiangová zábava. Prišli Spiderman, 
Máša, čarodejnice, Bob staviteľ, pirát,  horolezci, horár, ale aj princezné či 
Červená čiapočka. Tancovali, spievali a tešili sa v príjemnej karnevalovej 
nálade. 

Pani učiteľky si pre ne pripravili rôzne aktivity, hry a súťaže, za ktoré deti 
dostali sladkú odmenu. Samozrejme, nechýbalo ani malé občerstvenie a na 
obed pravé fašiangové šišky.

Každá karnevalová maska bola niečím výnimočná a krásna, preto si všetci 
zaslúžili vecnú odmenu. Toto príjemne prežité fašiangové dopoludnie sa 
nieslo v duchu radosti a veselosti, čo potvrdil aj úsmev na detských tváričkách.

Mgr. Daniela Rajnohová
foto: archív MŠ 

Prvý polrok školského roka 2021/2022 ubehol ako voda a aj napriek 
rôznym protipandemickým  prekážkam sme vyučovanie  v  SOŠ 
obchodu a služieb v Novej Bani zvládli úspešne. Veľká zmena 

nastala u prvákov, ktorí z pohodlia základných škôl, respektíve dištančného 
vyučovania vhupli do stredoškolského života a najmä do víru prevádzky 
školskej kuchyne, kde vykonávajú odborný výcvik. Počas polroka si osvojili 
zručnosti a pracovné návyky pri príprave jedál a ich servírovaní.

Žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár predviedli svoje nadobudnuté 
zručnosti v súťaži na tému Predbežná úprava potravín rastlinného pôvodu.

Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať zeleninu, pričom sa okrem času hodnotila 
hlavne kvalita, vzhľad a  rovnomernosť nakrájaných častí.

I keď sa im trošku triasli ruky, ich výkony boli takmer rovnocenné. Víťazkou 
sa stala Anna Kristína Novosadová pred Teréziou Tomášovou a Peťom 
Benčaťom.

Žiačky učebného odboru čašník, servírka  súťažne ukázali svoje zručnosti v 
oblasti obsluhy. Súťaž pozostávala  z dvoch častí:

1. skladanie obrúskov na slávnostné stolovanie – ich úlohou bolo vytvoriť 5 
rôznych druhov poskladaných obrúskov vhodných na slávnostné stolovanie;

2. nosenie tanierov s vodou dvojtanierovým spôsobom – plytké taniere 
naplnené vodou bolo potrebné správne uchopiť, preniesť  po stanovenej trase  
bez vyliatia vody za čo najkratší čas.

Nadobudnuté zručnosti z odborného výcviku prezentovali takmer 
profesionálnym spôsobom s vedomím, že stále sa majú v čom zdokonaľovať. 
Obidve časti najlepšie zvládla Evka Mikulášková pred Erikou Repiskou a 
Sofiou Grégerovou.

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu pri zdokonaľovaní svojich 
gastro zručností.

Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

Pokračujeme v poskytovaní 
bonusov

Zručnosti našich prvákov

O tom, že sme škola, kde učíme žiakov hlavne pre prax v oblasti 
gastronómie, mechanizácie, obchodu a služieb, svedčí množstvo 
spokojných a úspešných absolventov. Neposkytujeme žiakom len 

formálne vedomosti, ale učíme ich pre prax zapájaním priamo do prevádzky 
v školských strediskách odborného výcviku a na pracoviskách so zmluvnými 
partnermi. Aby sme žiakom uľahčili vyučovanie a  ich uplatnenie na trhu 
práce, poskytujeme im niekoľko bonusov: 

• TABLETY - vďaka sponzorskému daru Tekovskej kúrie v zastúpení p. 
Gondu budú budúcim prvákom 3 - ročných učebných odborov poskytnuté 
na lepšie zvládnutie hybridného vyučovania, ale aj na aplikáciu moderných 
trendov v prezenčnom vyučovaní;

• PRACOVNÉ OBLEČENIE pre všetkých žiakov učebných odborov;
• VODIČSKÝ A ZVÁRAČSKÝ KURZ pre žiakov učebného odboru mechanik 

- opravár s finančným príspevkom  školy;
• BARMANSKÝ KURZ pre žiakov učebných odborov kuchár a čašník, 

servírka s finančným príspevkom  školy;
• PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM pre najlepších žiakov vo forme finančnej 

odmeny minimálne 1x ročne;
• VYNOVENÉ ZMODERNIZOVANÉ PRIESTORY ŠKOLY s bufetom a 

oddychovými zónami sú dnes samozrejmosťou.
Škola pripravuje projekt „Učiť sa dá aj inak“, kde hlavnou myšlienkou je 

zapojenie žiakov do aktivít školy a za tieto žiacke firmy budú zodpovední 
práve žiaci.

Sme regionálna stredná škola, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie bez toho, 
aby naše deti museli náročne dochádzať alebo  bývať mimo domova v tejto 
neľahkej situácii.

   Ing. Katarína Garajová, výchovný poradca



Počas dvoch februárových 
dní (18.2.-19.2.) sa 
nám dievčatám (Agáta 

Abrahámová, Mária Magdaléna 
Borošová, Alžbeta Mária Vávrová) z 3.A začal 
projekt Klick vedený tímom z Goetheho inštitútu. 
Do projektu neboli zapojení len žiaci z Dolného 
Kubína a Novej Bane (dvoch partnerských 
škôl v nemeckom programe PASCH), ale aj zo 
susedných krajín - z Česka, Maďarska i Nemecka 
a celý program prebiehal len v nemeckom jazyku. 
Nebudeme klamať, začiatky neboli také ružové, 
ako sme si mysleli, no dali sme to! V piatok nám 
veľa pomohli naša nemecká dobrovoľníčka Clara 
a pani riaditeľka, v sobotu sme už bojovali samy 
zo svojich izieb.
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Novinársky Klick - workshop opäť ponúkol zaujímavé tvorenie
v oblasti kreatívneho písania

Lektor Mitch Miller nás svojimi aktivitami a 
radami naučil, ako správne začať písať článok a 
ako je dôležité zapojiť svoju fantáziu. Vnímali sme 
obrázky našimi zmyslami a opisovali ich. Každá 

skupina spolupracovala na vlastnej postave, 
svete a príbehu. Spoločne vznikala dobrodružná 
mapa so zaujímavými svetmi a príbehmi. V našej 
skupinke sme sa spoznali s Annou z Maďarska a 
Dianou z Dolného Kubína.  

Projekt nás posunul vpred a dal nám nové 
poznatky. Zdokonalili sme sa v písaní, v nemeckom 
jazyku  a vzájomne sa každý naučil nové slovíčka 
zo susedných krajín. Už sa nevieme dočkať 
ďalšieho online stretnutia, ktoré sa uskutoční v 
apríli.  Z kreatívneho písania sa presunieme viac 
do publicistiky a tvorby novinárskych článkov. 
Tiež ďakujeme za krásny darček v podobe lampy 
zlepšujúcej fotenie s mobilom, hneď budeme mať 
krajšie fotky. 

text a foto: A+M+B z 3.A

Našu školu navštívilo mobilné laboratórium

Vďaka projektu Genetické 
modifikácie, ktorý 
zabezpečuje v našej škole 

OZ Harpúna, mali naši žiaci možnosť 
okrem teoretických poznatkov z biológie načrieť 
aj do čarov pravého genetického laboratória. 
Nakoľko súčasná situácia neumožnila študentom 
vycestovať do Košíc, laboratórne pomôcky prišli 
priamo k nim. Gymnazisti si prakticky doplnili 
poznatky z teoretických hodín vedených lektorkou, 
ktoré zahŕňali napr. vyizolovanie DNA z ovocia, 
kurz mikropipetovania či proces elektroforézy 
a princípy PCR reakcií. Veríme, že študenti si z 
mobilného laboratória odniesli cenné poznatky, 
skúsenosti a genetika sa im zdala o to viac pútavá 
a zaujímavá. 

text a foto: Ing. Martina Lobotková

Aj v aktuálnom školskom roku olympiády iba online

Tento formát súťaže však 
našich žiakov nezaskočil ani 
tentokrát. 

Dokázali to 4 postupujúci z okresných 
kôl Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. 

Angličtinári: úspešný riešiteľ krajského kola 
Viliam Gregor zabodoval v kategórii 2A na 9. 
mieste, mimoriadne úspešná Diana Valková v 
kategórii 2B poskočila svojou výbornou ústnou 
odpoveďou až na 2. miesto. Je to jedno z 
najlepších umiestnení v tejto súťaži za posledných 
10 rokov.

Nemčinári v zastúpení Lucia Rybárová a 
Samuel Struhár v kategórii 2B obsadili 12. a 7. 
miesto, stali sa úspešnými riešiteľmi a zároveň 
si vyskúšali jazykové zápolenie v pre nich novej, 
vyššej kategórii v porovnaní s minulým rokom.

Vo februári sa každoročne organizujú aj krajské 
kolá Olympiády ľudských práv, kde môžu postúpiť 
víťazi z jednotlivých školských súťaží. 

Aj tento rok dištančná forma olympiády umožnila, 
aby naša škola do boja o postup nasadila 2 žiačky, 
ktorými sa stali Ema Medveďová zo 4.A ako 
víťazka školského kola a Alexandra Marková zo 
septimy ako postupujúca z  2. miesta.

Krajské kolo prebiehalo v 3 častiach a na ich 
konci sme s úsmevom mohli konštatovať, že Eme 
sa podarilo obhájiť svoju pozíciu z minulého roka a 
postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 
6. - 8. 4. 2022 za účasti najlepších 64 súťažiacich 
z celej republiky.

Alexandra zaplatila nováčikovskú daň, ale 
získala cenné skúsenosti, ktoré bude mať možnosť 
zúročiť v budúcom školskom roku. 

Všetkým našim žiakom, ktorí sa zapojili do 
rôznych olympiád, obzvlášť tým najúspešnejším 
ďakujeme za reprezentáciu školy!

text a foto: PaedDr. Ľubica Husárová,
Mgr. Andrea Budinská

ĎAKUJEME p. Ditteovej
        za darované knihy

                       do školskej                  
                knižnice.
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Športovali sme aj v autobuse

Náš lyžiarsky a snowboardový 
kurz sa začal nepríjemnou 
správou - bude sa musieť 

dochádzať. Väčšinu z nás to poriadne 
sklamalo a veľa sme od toho neočakávali. Pár 
z nás to dokonca tak odradilo, že zostali radšej 
v škole. Našťastie tých, ktorí  tomu dali šancu, 
príjemne prekvapilo, že to žiadna nuda nebola.  
Počas celého týždňa sme chodili do nádherného 
zasneženého prostredia, na ktoré sme sa tak 
veľmi tešili. Po 2 rokoch, čo sme boli zatvorení 
v našich domácnostiach, sme konečne strávili 
úžasné chvíle v prírode. Dostali sme šancu lepšie 
spoznať našich spolužiakov a vytvoriť si pevnejšie 
priateľstvá založené na spoločných zážitkoch. Aj 
úplným začiatočníkom to šlo ako po masle vďaka 
úžasným inštruktorom - našim zlatým profesorkám 

a profesorom. Každý si 
z tohto týždňa odniesol 

niečo nové, napríklad aj to, že byť turistom na 
lyžiarskom kurze sa nikdy neoplatí. Najväčší a 
najkrajší zážitok je však z autobusu, ktorý nás 
na strediská viezol. Cestou tam sme pozerali 
hokejový zápas, keď Slovensko hralo proti USA a 

celý čas sme fandili z plných síl. Ten pocit eufórie, 
keď náš tím vyhral, bol neuveriteľný! Všetci sme 
jasali a radovali sa. Aj napriek zlému počasiu, 
ktoré sme zažili tiež, sme sa aspoň na pár hodín 
odhodlali postaviť na lyže a rozhodli sa užiť si to. 

text a foto: druháci z GFŠ

STAŇ sa jedným z nás!

Vážení rodičia, milí záujemcovia o štúdium v Gymnáziu Fr. 
Švantnera Nová Baňa,
naša škola vám opäť ponúka bezplatné prípravné kurzy 

zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky zamerané na 
prípravu na prijímacie pohovory. Sú určené žiakom deviatych ročníkov, ktorí 
si podávajú prihlášku do našej školy na štvorročné štúdium. 
Výhodou týchto kurzov je, že sa žiak môže zúčastniť všetkých častí alebo iba 
tých, čo obsahujú učivo, ktoré si žiak potrebuje zopakovať.
Termíny a obsah:
slovenský jazyk a literatúra
05.04.2022 –   od 14:30 do 15:30    1. hodina: morfológia, práca s textom
12.04.2022 –   od 15:30 do 16:30    2. hodina: syntax, práca s textom
19.04.2022 –   od 9:00 do 10:00      3. hodina: literatúra, práca s textom
26.04.2022 –   od 15:30 do 16:30    4. hodina: sloh, práca s textom

matematika
05.04. 2022 -  od 15:30 do 16:30   1. hodina: úprava výrazov, riešenie rovníc,    
        slovné úlohy
12.04. 2022  - od 14:30 do 15:30   2. hodina: úlohy na pomer, percentá,  
                                                                          obvody a obsahy rovinných
                                                                          útvarov
19. 04. 2022 - od 10:00 do 11:00   3. hodina:  premena jednotiek, povrchy   
        a objemy telies,slovné úlohy
26.04. 2022 – od 14:30 do 15:30   4. hodina:  úlohy na kombinatoriku,   
        štatistiku, funkcie a grafy

Prosíme, aby ste svoj záujem o návštevu kurzov nahlásili mailom na: 
renata.juhasova@gfsnbana.sk. Kurzy sa uskutočnia prezenčne

v súlade s aktuálnymi hygienickými nariadeniami.
Tešíme sa na vás!
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Zimný turistický prechod Pohronským Inovcom - 52. ročník

Po veľmi úspešnom 50. ročníku 
konanom 8. februára 2020, ktorého sa 
okrem veľa  turistov zúčastnili aj kluby 

vojenskej histórie, bol minulý rok poznačený  
protipandemickými opatreniami. Preto sa 51. 
„Covid“ ročník konal 13.2.2021 v menšom počte 
za účasti len asi 14-stich skalných. 

Tohoročný 52. ročník  sa uskutočnil v sobotu 
12.2.2022. Naplánovaná bola pešia a  lyžiarska 
trasa, ktorú sme museli nakoniec zrušiť kvôli 
nedostatku snehu. Stretli sme sa ráno v CVČ. Po 
prezentácii účastníkov a otvorení  nám  históriu  a 

význam prechodu pripomenul  pán Július Uhrecký.  
Autobusmi sme sa presunuli na Červené zeme.  
Trasa  smerovala  cez  Krtinovú, kde sme si 
položením vencov, zapálením sviečok a minútou 
ticha uctili pamiatku  partizánov padlých v druhej 
svetovej vojne. Ďalej sme pokračovali na Chatu 
pod Inovcom. Tam sme sa občerstvili a vyhodnotili 
si prechod. Najstarším účastníkom sa stal pán 
Ľudovít Kašuba (rok narodenia 1941), najmladším 
Michal Brodziansky (rok narodenia 2020) - obaja 
z Novej Bane a turistom z najvzdialenejšieho 
miesta sa stal Daniel Hmirák zo Srbska. Naša 

túra pokračovala cez Veľký 
Inovec, Loksovu lúku na 
Bukovinu. Tam nás už čakali 
autobusy, ktorými sme sa 
mohli odviezť späť do Novej 
Bane. Niektorí absolvovali 
cestu pešo cez Záhrb. Za 
spoluprácu ďakujeme mestu 
Nová Baňa, SZPB Nová 
Baňa, OZ Centráčik pri CVČ 
v Novej Bani a, samozrejme, 
aj všetkým dobrovoľníkom.  
Vidíme sa na 53. ročníku vo 
februári 2023.

Mgr. Juraj Kološta
foto: archív CVČ

Venujte 2% dane pre OZ Nová Baňa v záujme 
zachovania banskotechnických pamiatok a 

baníckych tradícií v našom bývalom slobodnom 
kráľovskom a banskom meste.

Sme dobrovoľníci pôsobiaci v OZ Nová 
Baňa už dve desaťročia a za tú dobu 
sme z 2% vašich daní realizovali viacero 

akcií v oblasti zachovania či sprístupnenia 
banskotechnických pamiatok v meste.  V rokoch 
2002-2004 sme pracovali na dvojjazyčnom 
sprievodcovi po banskotechnických, historických 
a prírodných pamiatkach a pozoruhodnostiach 
Novej Bane a okolitých obcí pod názvom „Bedeker 
Nová Baňa a okolie“. Od jeho vydania i následnej 
dotlače uplynula už nejaká doba a chystáme sa 
ho aktualizovať. V roku 2008 bola dokončená 
rekonštrukcia Trojkráľovej štôlne. Spolupracovali 
sme aj pri rekonštrukcii Náučného chodníka 
Vojšín, čo po tých rokoch už je nutné urobiť znova. 
V roku 2012 bola dokončená rekonštrukcia štôlne 
Tag na novobanských Vŕškoch. V roku 2013 
sme vykonávali neinvazívny prieskum pozemku, 
na ktorom sa nachádza šachta Althandel, 
pomocou metódy georadaru. V roku 2014 sme 
spolupracovali na Náučnom chodníku Zvonička, 
pričom bolo upravené a zabezpečené okolie 
šachty Klingsbittner. Pomohli sme pánovi Ferkovi 
Martincovi s jeho zámerom inštalovať pri Baníckej 
kaplnke sv. Anny huntík ako pamätníček baníckej 
minulosti, zohnali sme pre neho podvozok a ďalšie 
kovové súčasti. V roku 2016 sme opravili aj múrik 
pri kaplnke. Určitý čas sme spolupracovali aj s 
Novobanským baníckym spolkom a v rámci tejto 
spolupráce vznikla trasa B náučného chodníka 
Po stopách baníckej slávy. Naším podielom bola 

okrem manuálnych prác pri úprave banských diel 
a chodníka aj tvorba textov a obsahu na náučných 
tabuliach. V roku 2017 sme obnovili portál Dolnej 
Kreuz štôlne, ktorá takto mohla byť prezentovaná v 
rámci Stretnutia banských miest a obcí Slovenska. 
Na vlani otvorenej trase A banského náučného 
chodníka sme okrem obsahu tabúľ zabezpečili aj 
úpravu a zabezpečenie šácht na Gupni, osadenie 
oboch rumpáľov a klopačky. V oblasti baníckej 
tradície a zvyklostí spolupracujeme s FS Háj 
pod vedením Kataríny Búryovej, na baníckom 
poriadku, ktorý sa v meste s prestávkami udržuje 
už niekoľko storočí. OZ zabezpečilo aj repliky 
vyrezávaných drevených insígnií a rekvizít, ktoré 
bez nároku na odmenu vyhotovila naša rezbárka 
Janka Majerská, rod. Katinová. 

OZ Nová Baňa je počtom členov síce neveľké 
združenie, ale stoja okolo nás mnohí priatelia, 
príbuzní, známi, firmy a podnikatelia, ktorí dôverujú 
v našu schopnosť dotiahnuť veci do zdarného 
konca, a preto nám aj ochotne pomáhajú so 
všetkým, do čoho sa pustíme. Ich mená a názvy si 
môžete prečítať na tabuľkách pri každom objekte, 
na ktorom sme pracovali. Ak si ctíte našu banícku 
históriu a tradície, pomôžte nám svojimi 2 %, aby 
sme mohli pokračovať v činnosti, ktorú už 20 rokov 
robíme dobrovoľne pre všetkých obyvateľov Novej 
Bane aj jej návštevníkov. Ďakujeme.
za OZ Nová Baňa Branislav Medveď, predseda, 
a Katarína Konečná, podpredsedníčka

Aj mesto Nová Baňa sa pripojilo 
svojím prianím ku krásnemu 
životnému jubileu 90 rokov a 

zaželalo pozdravom zaslaným poštou 
hlavne všetko dobré, pevné zdravie 
a poďakovalo sa za odovzdávanie 

cenných rád všetkým záhradkárom.
Pán profesor, ďakujeme!

Naďalej vkladajte do svojej záslužnej 
práce srdce tak ako doteraz a naše 
Slovensko bude zdravé, plné krásnych 

a zdravých stromov a tým pádom
aj zdravších ľudí.

Gratulujeme
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Nová Baňa na prelome 18. a 19. storočia očami zahraničných 

cestovateľov

Sp r á v y 
z a h r a n i č n ý c h 
c e s t o v a t e ľ o v 

a cestopisy z územia 
Uhorska sa priebežne 
objavujú od stredoveku 
a postupne ich v období 

renesancie pribúda. Pôvodne nebolo cestovanie 
primárnym cieľom cestovateľa. Bol to vedľajší 
produkt diplomatických, obchodných ciest 
alebo vojenských akcií. Cestopis vznikol ako 
sekundárny produkt cestovania. Zaujímavým 
bol pre cestovateľov, vedcov a diplomatov 
región Stredoslovenskej banskej oblasti. Najmä 
do Banskej Štiavnice smeroval takmer každý 
z cestovateľov, ktorý sa zaujímal o uhorské 
baníctvo. Najznámejšie sú v tomto smere 
cestopisy Edwarda Browna, J.B. Merina a Jacoba 
Tollia (títo sem zavítali v priebehu 17. storočia). 
Napriek tomu, že navštívili množstvo lokalít, Novej 
Bani sa vyhli.

Prvý zahraničný cestovateľ, ktorý zavítal do Novej 
Bane a strávil tu nejaký čas, bol Robert Townson 
(*1762 Spring Grove, Anglicko - †  1827, Varro 
Ville, Nový Južný Wales, Austrália). Bol významný 
britský lekár, prírodovedec, cestovateľ, bádateľ a 
entomológ. V roku 1793 navštívil počas poznávacej 
geologicko-prírodovednej cesty Uhorska aj územie 
dnešného Slovenska. Z tejto cesty vydal v roku 
1797 v Londýne knihu „Travels in Hungary.“ V 
nej si nevšímal iba prírodovedné zaujímavosti, 
ale aj krajinu ako takú, obyvateľstvo, zvyky a tiež 
zaznamenával rôzne zážitky počas cesty. Veľký 
význam mal jeho niekoľkotýždňový pobyt vo 
Vysokých Tatrách, počas ktorého zdolal Jahňací 
a Lomnický štít, pričom ide o prvé zaznamenané 
výstupy na tieto tatranské štíty. Vykonal aj merania, 
vďaka ktorým zistil, že Kriváň je nižší ako Lomnický 
štít, ako sa dovtedy predpokladal opak. Avšak tiež 
mylne určil Lomnický štít ako najvyšší. V rámci 
svojej cesty zavítal v nedeľu ráno 6. októbra 1793 
aj do Novej Bane. Hneď po príchode zažil malé 
nedorozumenie: „Keď som nadránom dorazil do 
Königsbergu, bol som veľmi prekvapený, že sa tu 
nenachádzal žiaden hostinec, len výčapy. Vydal 
som sa na radnicu zistiť, kde by som mohol nájsť 
ubytovanie – to spôsobilo žartovný omyl. Magistrát 
práve zasadal, keď som medzi nich vošiel. Keď som 
sa opýtal, či by mi nevedeli prenajať izbu, mysleli si, 
že som potulný herec, ktorý žiada o vystúpenie na 
radnici... Vysvetlil som im, že som iba cestovateľ, 
ale bolo mi povedané, že ma nemôžu ubytovať, a 
jeden z radných sa dožadoval môjho pasu, avšak 
neboli spokojní s tým od anglického ministra. Sľúbil 
som im ukázať ďalšieho poltucta, hneď ako by som 
si našiel prístrešok pre seba a batožinu. Richtár 
sa nado mnou zľutoval a zobral ma k sebe domov 
ako priateľa, odvtedy som nebol otravovaný pasmi 
a našiel som v mojom hostiteľovi počestného a 
pohostinného človeka.“ Po tejto príhode R. Townson 
prináša vedeckú polemiku s názormi Ignáca von 
Borna a opis miestnej geológie, ktorá vzhľadom 
na dnešné poznatky je už značne zastaraná. 
K miestnemu baníctvu tiež dodáva: „Bane boli 
v minulosti veľmi výnosné, avšak posledných 
niekoľko rokov fungujú so stratou.“ Townson v 
sprievode miestneho baníka navštívil aj miestne 
bane v oblasti Althandlu: „Išiel som do bane. 
Našiel som saxum metalliferum [termín zavedený 
I. Bornom pre pomenovanie hornín, v ktorých boli 
vyvinuté banskoštiavnické rudné žily; pozn. autora] 
formujúce vrch aj spodok, ale nebol som schopný 
dostať sa do časti bane, kde sa ťažila kvôli zrútenej 
výdreve, ale baník, ktorý mi robil spoločnosť, ma 
uistil, že je to to isté ako na mieste, kde sa ťažia 
mlynské kamene.“ V sprievode toho istého baníka 
navštívil kameňolom na Háji, kde sa pokúsil opísať 
zloženie miestnej horniny, ktorú dnes voláme ryolit. 
K tomu ešte poznamenáva: „Mlynské kamene sú 
významným odvetvím mestského hospodárstva. 
Hliník... v susedstve je stále viac známy svojimi 
mlynskými kameňmi.“ V meste bol do večera, kedy 
sa vydal ďalej na Beňadik, kde sa ubytoval. A tak 
opustil „Wall-less, inn-less city of Königsberg.“

Druhým zahraničným cestovateľom, ktorý 
pobudol v Novej Bani, bol François S. Beudant

(5.9.1787 – 10.12.1850), ktorý bol francúzsky 
geológ a mineralóg. 

V roku 1817 publikoval článok o fenoméne 
kryštalizácie, zaoberajúc sa špeciálne rôznymi 
tvarmi formovanými rovnakým minerálnym 
zložením. Jeho najdôležitejšou prácou bola Traite 
Elementaire de Mineralogie (Paríž, 1830–1832), 
ktorá sa zaoberala deskriptívnou mineralógiou 
a v ktorej Beudant opísal viacero minerálov po 
prvý raz. Minerál beudantit nesie meno po tomto 
významnom mineralógovi.

Na útraty francúzskej vlády podnikol v roku 1818 
geologicko-mineralogickú poznávaciu cestu po 
Uhorsku, z ktorej publikoval v roku 1822 zápisky 
„Voyage minéralogique et géologique en Hongrie,“ 
ktorá mu priniesla európsku reputáciu v obore. 
Počas svojej cesty zavítal aj do Novej Bane. Popri 
geológii a mineralógii si ako správny cestovateľ 
všímal aj miestnu krajinu, obyvateľstvo, zvyky a 
rôzne zaujímavosti.

Cestu začal v Prešporku a smeroval cez Trnavu 
a Hlohovec smerom na Nitru. Už pri prechode 
Hlohovcom spozoroval sklad mlynských kameňov z 
Novej Bane (ako neskôr uvádza, volajú ich v Novej 
Bani jednoducho „Mühlstein“). Po prenocovaní v 
Nitre sa vydal smerom na Gýmeš, Zlaté Moravce 
a cez Hronský Beňadik do Novej Bane.

Na začiatok svojej návštevy nám pán Beudant 
podáva opis mesta Novej Bane svojimi očami, 
no ten nie je veľmi lichotivý: „Toto malé mesto... 
by si vo Francúzsku sotva zaslúžilo nazvať 
dedinou. Jediný objekt hodný spomenúť je radnica 
postavená v roku 1382..., oproti ktorej je hostinec, 
kde cestovateľ môže nájsť prijateľné ubytovanie. 
Domy v tomto slobodnom kráľovskom meste sú 
roztrúsené bez poriadku a úhľadnosti a okolie má 
divoký výraz...“ Ako čítame ďalej, pekné je podľa 
neho iba z diaľky: „Vznešené hory korunované 
vysokými lesmi, drobné roztrúsené domčeky 
baníkov, strechy strojov a budov pre mechanizáciu, 
kostol na miernej vyvýšenine, toto všetko pôsobí 
príjemne z väčšej vzdialenosti, ale keď sa k tomu 
priblížime, z kôp odpadu vyhodeného baníkmi sa 
ilúzia rozplýva.“

Po geologickom opise novobanských rudných 
ložísk a svojich pozorovaní, ktoré vychádzajú 
z vtedajšieho stavu bádania, podáva aj stav 
novobanského baníctva tiež svojimi očami: „Práca 
baníkov nie je vykonávaná podľa zvyčajného 
postupu, ale vytvárajú sa obrovské priečne štôlne, 
ktoré neustále sledujú zemité horniny do neurčitých 
dĺžok a ukončia sa len minerálom v ložiskách viac 
či menej značných. Toto ukazuje, že nesmierna 
práca niekedy poskytuje nesmierny zisk, inokedy 
zas sotva pokrýva náklady. ... nech už baníci 
postupujú akokoľvek, ... ich práce sú náhodné, bez 
akýchkoľvek presných údajov o zrudneniach.“

V rámci poznávania miestnych hornín preskúmal 
a „traverzoval“ svahy na oboch brehoch rieky Hron 
aj v okolí obce Brehy. Z Novej Bane pokračoval 
smerom na Banskú Štiavnicu, kde podnikal 
viaceré geologické vychádzky a robil barometrické 
merania.

Takéto a podobné cestopisy ako historické 
pramene nám ponúkajú ďalší pohľad na konkrétne 
obdobie našich dejín a pomáhajú dotvoriť obraz 
vtedajšej spoločnosti z inej perspektívy.

Mgr. Rudolf Nádaskay, Pohronské múzeumRobert Townson (1762 – 1827)

François Sulpice Beudant (1787 – 1850)
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INFORMÁCIE K ZIMNEJ PRÍPRAVE V MFK

MFK Nová Baňa zahájila po zimnej 
prestávke prípravu jednotlivých družstiev 
klubu. Ten prešiel v tomto období nielen 

zmenami vo vedení klubu, ale aj na pozíciách 
trénerov jednotlivých družstiev.

Družstvo dospelých zahájilo prípravu 6. januára 
prvým spoločným tréningom. Vzhľadom na 
tvorbu nového kádra a možnosti na trénovanie 
sa pripravovali naši chlapci na UT OŠK Brehy, vo 
Fittnes TABO a na pomocnom ihrisku štyrikrát do 
týždňa, aby sa pripravili na priateľské zápasy.

 V období od 25.1. do 26.2. sme odohrali osem 
zápasov s ťažkými súpermi s týmito výsledkami:

 TJ Imeľ – MFK Nová Baňa 1:0 (0:0) 
 MFK Nová Baňa – FK Slovan Levice 4:4 (2:1) – 

góly: Škrteľ 2, Šmatlák, Beko
 MFK Nová Baňa – TJ Družstevník Bešeňov 3:2 

(1:1) – góly: Škrteľ 2, Valko
 FKM Nové Zámky – MFK Nová Baňa 2:2 (1:1) – 

góly: Dao Ismael 2
 MFK Nová Baňa – KFC Kalná nad Hronom 3:2 

(2:2) – góly: Mohamed Silue, Škrteľ, Černák
 FC Nitra – MFK Nová Baňa 2:1 (0:0) – gól: 

Výbošťok z 11-ky
 TJ Družstevník Veľké Ludince – MFK Nová Baňa 

3:0 (1:0)
 MFK Nová Baňa – FK Sitno Banská Štiavnica 

3:0 (2:0) – góly: Škrteľ 3. 
Káder hráčov sa postupne vystriedal v týchto 

zápasoch a preveril našich mladých chlapcov vo 
veľmi kvalitných zápasoch na kvalitných terénoch, 
až na zápas s Levicami (sneženie počas zápasu) a 
s Veľkými Ludincami (nepríjemný silný vietor). Do 
zápasov zasiahli nasledujúci hráči: brankári: Martin 

Repiský, Adam Arpáš;  obrancovia: Simon Kruľák, 
Samuel Jenat, Michal Cehula, Andrej Mishko, 
Michal Boniš, Dominik Vozár, Marek Matušek; 
záložníci: Samuel Marunčiak, Marek Výbošťok, 
Oliver Valko,  Dao Ismael , Pierre Hounlete, Samuel 
Škvarka;  útočníci: Filip Škrteľ, Samuel Černák, 
Mohamed Silue, Lukáš Beko.

K dátumu 16.2. bolo po dohode ukončené 
pôsobenie v mužstve dospelých s Marekom 
Matušekom.

Vzhľadom na malé zápasové vyťaženie a najmä 
pre ďalší rast nášho talentovaného hráča Samuela 
Škvarku bolo pristúpené ku koncu februára k jeho 
preradeniu do družstva dorastu. Po zlúčení klubov 
MFK Žarnovica a MFK Nová Baňa bude môcť od 
novej sezóny nastupovať aj za družstvo dospelých, 
nakoľko v súčasnej dobe nám to pravidlá 
neumožňujú.

Zloženie kádra mužstva dospelých v počte 16 až 
18 hráčov bude uzatvorené do 15. marca 2022.

V rámci prípravy je v pláne odohrať zápasy s 
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble B, TJ Sklotatran 
Poltár, OFK Hliník nad Hronom a generálka na 
jarnú časť súťaže s ŠK Badín.

Jarnú časť súťaže zahájime zápasom s TJ 
Jednota Bánová 27.3. o 15.00 hodine.

Podrobné informácie k jednotlivým zápasom 
sú pravidelne zverejňované na webovej stránke 
MFK, ktorá je postupne aktualizovaná – www.
mfknovabana.sk.

Na jarnú časť sa pripravujú aj mládežnícke 
družstvá.

Družstvo dorastu U19 zahájilo prípravu 19. 
januára pod vedením svojho trénera Martina 
Poliačika. Chlapci využívajú na trénovanie 

telocvičňu SOŠ, UT OŠK Brehy a pomocné 
trávnaté ihrisko dvakrát do týždňa s tým, že aj 
vzhľadom na epidemiologické opatrenia bol prvý 
prípravný zápas naplánovaný až na 27.2. proti 
dorastu TJ Lokomotíva Kozárovce. 

Naši dorastenci po veľmi dobrom výkone nad 
dobrým súperom na UT v Zlatých Moravciach 
zvíťazili 4:0 (3:0), keď góly vsietili Mišura, Žňava, 
Škvarka a Vozár. Konečne tak chlapci poznali pocit 
víťazstva, hoci zatiaľ len v príprave, ale po kvalitnej 
zimnej príprave treba veriť, že sa im bude dariť aj v 
súťažných zápasoch. 

Všetky kategórie žiakov v druhej polovici januára 
zahájili prípravu pod vedením trénerov, kde došlo k 
nasledovným zmenám:

Športovým riaditeľom mládeže sa stal náš bývalý 
hráč a tréner mládeže Igor Moško. Trénerom 
kategórie U15 sa stal Samuel Jenat, ktorý je 
zároveň hráčom mužstva dospelých. Trénerom 
kategórie U13 sa stal ďalší hráč mužstva dospelých 
Simon Kruľák, ktorého v prípade povinností na 
vysokej škole zastúpi v tejto kategórii Igor Moško. 
Trénerom kategórie U11 zostal náš bývalý hráč 
Andrej Úškrt a trénerom kategórie U9 zostal náš 
ďalší bývalý hráč Marek Guláš, ktorý sa vzhľadom 
na pandemické opatrenia zaradil do tréningového 
procesu až 21. februára s tým, že tréningy tejto 
kategórie viedol Igor Moško.

Veríme tomu, že ťažká doba pandémie sa už 
skončí a aj naša mládež bude môcť v rámci prípravy 
odohrať niekoľko priateľských zápasov, aby sa 
pripravila na jarnú časť súťaže. Pre kategórie  U15 
a U13 začína 26.marca a kategórie U11 a U9 by 
mali pokračovať v jarnej časti od 7. apríla.

Ing. Milan Baranec, štatutár MFK

Ďakujeme vám za vašu podporu!

Je za nami ďalší rok. Rok 2021, poznačený 
silnými spoločenskými, politickými i 
hospodárskymi udalosťami, karanténnymi 

opatreniami, ale na druhej strane i poctivou 
prácou a snahou našich občanov o zveľaďovanie 
životného prostredia, nášho mesta a pod.

V roku 2021 OZ Novobanský banícky spolok 
napriek všetkým nepriaznivým podmienkam 
pokračoval v plnení vytýčených cieľov. V spolupráci 
s mestom Nová Baňa a Katedrou archeológie UKF 
v Nitre bol dokončený archeologický prieskum v 
lokalite Althandel, kde sme úplne odkryli základy 
strojovne Potterovho atmosférického stroja a 
naplánovali a rozbehli ďalšie aktivity potrebné 
k postaveniu banského skanzenu. Dobudovali 
a slávnostne sme otvorili trasu A náučného 
chodníka „Po stopách baníckej slávy v Novej 
Bani“, zabezpečili sme v spolupráci s OZ Nová 
Baňa vetracie šachty na trase kvôli bezpečnosti 
návštevníkov a vykonali mnoho ďalších aktivít 
vrátane reprezentácie mesta Nová Baňa na 
akciách usporiadaných Združením baníckych 
spolkov a cechov Slovenska.

Treba však povedať i to najdôležitejšie, čo nám 
pomohlo pri týchto našich aktivitách. A to bola 
skutočnosť, že firmy a podniky pôsobiace nielen na 

území mesta, jednotlivci a podporovatelia našich 
myšlienok nám darovali 2% z podielu zaplatenej 
dane, a tým našu činnosť výrazne podporili. Preto 
naše poďakovanie patrí hlavne spoločnostiam  
Knauf Insulation, Cortizo, Tristone, Vivid Legal 
a ďalším, ale i mnohým občanom nášho mesta, 
podporovateľom z iných miest a obcí Slovenska, 
ktorí vidia zmysel v našej práci a súhlasia s naším 
programom.

Stojíme na prahu roku 2022 a pred nami je 
opäť množstvo vytýčených úloh. V tomto roku 
pripravujeme oslavu 200. výročia postavenia 
baníckej kaplnky v Novej Bani, pokračovanie 
prác na  budovaní baníckeho skanzenu a mnoho 
ďalších prác a aktivít pre rozvoj nášho mesta. Áno, 
milí spoluobčania, robíme to pre vás a pre naše 
mesto!

Preto vás aj touto cestou chceme poprosiť o 
opätovné poskytnutie 2% z podielu zaplatenej dane 
pre naše občianske združenie, ktoré v konečnom 
dôsledku skončia v krajšom, príjemnejšom a 
srdečnejšom prostredí nášho mesta a budú slúžiť 
vám všetkým.

Ďakujeme vám za vašu podporu!
Novobanský banícky spolok

Údaje pre poskytnutie 2% zo zaplatenej dane:
IČO: 50257048

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): NOVOBANSKÝ 

BANÍCKY SPOLOK
Sídlo: NÁMESTIE SLOBODY 1,

968 01 NOVÁ BAŇA
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DÁVAME DO POZORNOSTI
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY V OKRESE ŽARNOVICA V MESIACOCH MAREC A APRÍL 2022

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

2. 4. 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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica 8:00 - 20:00

3. 4. 2022
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica,
tel. 0948 130 042

9:00 - 12:00

9. 4. 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 BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica 8:00 - 20:00

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

10. 4. 2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6,  Nová Baňa,
tel. 045/685 52 31 9:00 - 12:00

16. 4. 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

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

16. 4. 2022

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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica 8:00 - 20:00

17. 4. 2022 Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica 9:00 - 12:00

23. 4. 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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica 8:00 - 20:00

24. 4. 2022 Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 - 12:00

30.4. 2022

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

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

8:00 – 12:00

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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica 8:00 - 20:00
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