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Príjemné prežitie
Veľkonočných 

sviatkov 
vám želá

MsÚ Nová Baňa
a redakcia novín

Nekončiaci sa príbeh
Veľkej noci

Deťom sa hovoria príbehy, aby zaspali, 
dospelým, aby sa prebudili. Veľkonočné 
sviatky sú príbehom, ktoré treba vziať nielen 

na vedomie, ale treba ich vždy znovu prežívať. 
     Kristova smrť a zmŕtvychvstanie vyvoláva u 
ľudí rozličné reakcie. U jedných radosť, u druhých 
strach. Prestrašení apoštoli, ktorí sa báli vlastného 
tieňa, tomu nemohli uveriť. Ani ženy, ani emauzskí učeníci. Apoštoli nedokázali 
sprevádzať Krista až ku krížu, nechápali, ako sa môže dať ukrižovať ten, ktorý 
vzkriesil Lazára, či ten, ktorý dokázal vrátiť Jairovu dcéru do života. Preto 
ich reakciou bol strach a sklamanie. Aj farizeji a zákonníci mali strach, preto 
postavili stráž a podplatili vojakov, aby tvrdili, že kým spali, Ježiša ukradli. 
Napriek tomu odvalil živý Kristus kameň a priniesol radosť nielen svojim 
súčasníkom, ale i ľuďom všetkých čias.
      Aj keď sa občas zdá, že nie všetko je tak, ako by malo byť, predsa sa 
stávame vo svetle veľkonočnej viery inými a to všetko mení a dáva šancu 
nádeji, ktorá nesklame. Preto posolstvo Veľkej noci znie: „Choď k mojim 
bratom.“ A Mária z Magdaly išla k učeníkom a zvestovala im: „Videla som 
Pána!“  Bola to viera, ktorá poháňa a udáva smer. Choďte k mojim bratom a 
sestrám! Bežte k smutným a bojazlivým! Dajte sa do pohybu pre budovanie 
Božieho kráľovstva, aj keď teraz možno viac modlitbou a obetami ako aktívnou 
činnosťou.
      Biskup svätý Atanáz hovorí tiež: „Milosť tohto sviatku nie je obmedzená len 
na určitý čas. Jej žiarivý lúč nepozná západ. Vždy je pripravený osvietiť ducha 
tých, čo po ňom túžia.“
      Veľká noc má teda dnes napriek všetkým otázkam, neistotám i bolestiam 
opäť odvahu ísť ďalej. Všetci veríme, že aj tieto chvíle sú príležitosťou 
a časom stretnúť sa so vzkrieseným Kristom, ktorý nás uisťuje vo viere aj 
slovami svätého Pavla: „Lebo, ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v 
smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní“ (Rim 6,5).
      Najväčší grécky dramatik a pohanský kňaz v Aténach Sofokles v 5. storočí 
pred Kristom hovorí v jednej svojej dráme o túžbe človeka, ktorý chcel zlámať 
okovy smrti a premôcť zlobu. Vyslal teda posolstvo bohom na Olymp. Bohovia 
však mlčali. Taká bola odpoveď antického sveta a dejín sveta vôbec. Nikto 
nedokázal prelomiť zlo a smrť. A predsa sa jeden našiel, ktorý tieto okovy 
zlomil. Preto dnes radostne spievame: „Toto je deň Krista Pána, radujme sa, 
aleluja!“ 
      Príbeh Veľkej noci je pre nás dôvodom radovať sa, že náš  Boh je taký 
silný a že nás tak miluje.
      Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky vám praje 

váš farár Mons. Peter Mišík.

VIAC NA STRANE 8



2     NOVOBANSKÉ NOVINY APRÍL  2022

SAMOSPRÁVA

Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
• Naše mesto pomáha ľuďom 
utekajúcim pred vojnovým 
konfliktom na Ukrajine už 
druhý mesiac. V meste máme 
ubytovaných viac ako 150 ľudí, 

ktorí sú sčasti ubytovaní v zariadeniach mesta a 
ďalšia časť je ubytovaná u súkromných osôb. V 
priebehu tohto času sme dokázali v Novej Bani 
pomôcť viacerým rodinám komplexne a to najmä 
tým, že mnohým ženám sa podarilo nájsť si prácu. 
Najviac sa zamestnalo v spoločnosti Triston, Knauf 
Insulation a v mnohých iných. Deti sme zaradili do 
materských škôl v počte viac ako 10 detí. Viac ako 
20 detí navštevuje Základnú školu Jána Zemana. 
Počet obyvateľov Ukrajiny sa priebežne mení, 
pretože niektorí odchádzajú do iných krajín alebo sa 
vracajú späť a ďalší k nám prichádzajú. V mesiaci 
apríl sa prvýkrát uskutočňuje refundácia nákladov 
prostredníctvom mechanizmov, ktoré vyplývajú z 
novoprijatých zákonov NR SR. Refundácie pre nás 
zastrešuje Okresný úrad v Žarnovici. Po zúčtovaní 
nákladov predchádzajúceho mesiaca, t.j. mesiaca 
marec, budeme vedieť do budúcnosti stanoviť 
naše možnosti a kapacity, ktoré budú potrebné 
na pomoc ľuďom z Ukrajiny v strednodobom, 
resp. dlhodobom horizonte. Aj z tohto miesta by 
som sa chcel veľmi pekne poďakovať ľuďom, 
ktorí akokoľvek pomohli, či už je to materiálna, 
osobná pomoc, alebo finančný príspevok na 
transparentný účet mesta. Ďakujem za pomoc pri 
sprostredkovaní ubytovania, zamestnania, taktiež 
pomoc s deťmi v škôlke, škole. Všetci si prajeme, 
aby vojnový konflikt skončil a veci sa vrátili do 
normálu. Medzičasom nám nezostáva iné, len sa 
snažiť čo najviac zmierniť následky tohto stavu tých 
najzraniteľnejších a ako aj nás všetkých. 
• Na júnovom MsZ budeme v rámci zmeny 
rozpočtu nútení navýšiť finančné prostriedky 
na energie, o čom všetci 
vieme. Tento vývoj nastal už 
koncom roka 2021, keď sme 
obstarávali energie. Na základe 
nových výmerov pre jednotlivé 
subjekty a na základe 
vývoja príjmov za energie 
v prenajatých priestoroch 
budeme vedieť vyčísliť 
chýbajúcu sumu. Scenár do 
budúcnosti, čo sa týka cien 
za energie, nevyzerá veľmi 
priaznivo a pravdepodobne sa 
budeme musieť vysporiadať s 
veľmi vysokými cenami aj na 
rok 2023. Všetky prostriedky, 
ktoré spotrebujeme teraz 
na energie, by boli bývali 
disponibilnými zdrojmi na 
rozvoj mesta a plnenie rôznych 
programov a požiadaviek 
občanov. Táto situácia 
nenastala len u nás v Novej 
Bani, ale na celom Slovensku 
a v mnohých iných štátoch. 
Musíme sa s ňou vysporiadať 
aj my, nič iné nám neostáva. 
Okrem konštatovania, že 
významne vzrástli ceny energií, 

sa zaoberáme znížením spotreby. Dialo sa to 
už aj v predchádzajúcich rokoch a teraz je to ešte 
o to viac aktuálnejšie a budeme sa musieť ešte 
viac zaoberať alternatívnymi formami vo vzťahu k 
výrobe tepla, ktoré v Novej Bani mestský bytový 
podnik realizuje prostredníctvom plynových kotolní. 
Hľadáme riešenia, ako by sme v budúcnosti vedeli 
zabezpečiť zmenu výroby tepla iným spôsobom. 
Už  pri rekonštrukcii kotolne na ulici Štúrovej v roku 
2020 sa vyskytovali možnosti použitia tepelných 
čerpadiel, ktoré ale vyžadovali určitý príkon 
elektrickej energie. Vzhľadom na stále kritický stav 
s vedením EE, ktoré bude priebežne dobudované, 
sme v tom čase nevedeli zabezpečiť požadovanú 
kapacitu elektrickej energie. Po vybudovaní nového 
vysokého napätia sa situácia, samozrejme, zmení 
a veríme, že budeme vedieť zabezpečiť výrobu 
tepla, nielen prostredníctvom zemného plynu. 
• Mesto a finančné oddelenie pristúpilo k 
revízii rozpočtu roka 2022 naprieč všetkými 
oddeleniami MsÚ a subjektmi, ako sú technické 
služby, školy a školské zariadenia, identifikáciou 
tzv. viazaných finančných prostriedkov. Viazané 
finančné prostriedky budú pokrývať zvýšené 
náklady na energie a zároveň budú slúžiť v prípade 
potreby na dofinancovanie iných projektov, ktoré 
sú naplánované v roku 2022 a nebude ich možné 
realizovať v schválenom rozpočte z dôvodu nárastu 
cien, napr. stavebného materiálu alebo nákladov 
na údržbu a opravu miestnych komunikácií . Tieto 
viazané finančné prostriedky boli identifikované v 
sume približne 100 000 € a budú pripravené na 
zapojenie v priebehu polročného plnenia rozpočtu 
za rok 2022. 
• V rámci rozvoja mesta a schválených investícií 
v rozpočte na rok 2022 sme v priebehu prvých 
troch mesiacov zrealizovali niekoľko verejných 
obstarávaní a následne sme uzavreli zmluvy na 

akcie, ktoré sa zrealizujú v 
najbližšom čase. Jednou z 
nich je výmena okien na 
budove bývalého Žiaranu 
alebo Domu služieb na ulici 
Bernolákovej. Ďalšou je 
náter strechy na budove 
mestského úradu. Práve v týchto dňoch prebieha 
verejné obstarávanie na opravu komunikácií 
súvislým asfaltovaním ulice Švantnerovej, 
Nálepkovej a Kolibskej cesty. Ďalšie VO na akcie, 
ktoré sú na tento rok plánované v rámci rozvoja 
mesta, budú prebiehať podľa plánu VO , ktorý je 
zverejnený na  web stránke mesta. Zatiaľ sme 
verejné obstarávania realizovali v predpokladanom 
finančnom objeme, pričom pri obstarávaní okien 
sme mali úsporu 9 000 €. Pokiaľ budú verejné 
obstarávania prevyšovať  plánované finančné 
objemy, budeme musieť reagovať presunom 
finančných prostriedkov buď z viazaných zdrojov, 
alebo zo šetrenia v rámci polročného plnenia, príp. 
z iných akcií, čo nám však ukáže až čas. 
• Život v meste a kalendár podujatí sa nám už darí 
lepšie napĺňať, ako tomu bolo v predchádzajúcich 
dvoch rokoch.  Touto cestou chcem upozorniť, že je 
zverejnený konkrétny zoznam podujatí na webovej 
stránke mesta v časti Informácie – podujatia, ktoré 
môžu občania sledovať a vyberať si tie, ktoré sú 
pre nich zaujímavé. Zároveň je na stránke mesta 
banner s názvom Život v meste, ktorý sa priebežne 
aktualizuje. S končiacimi opatreniami proti korona 
vírusu a pandémii Covid -19 sa podarilo zrealizovať 
dva roky odloženú Melekovu divadelnú Novú Baňu 
a zároveň sa zrealizujú aj iné tradičné podujatia, na 
ktoré sa občania mesta tešia. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta Nová Baňa
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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 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje  obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä 

na kancelárske účely alebo poskytovanie služieb 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom 
nebytových  priestorov v budove súp. č. 36 na ulici Bernolákovej č. 11 v 
Novej Bani, 1. a 2. poschodie. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová 
Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na 
LV č. 3853. Predmet nájmu konkrétne:
Aktuálna ponuka na nájom voľných nebytových priestorov na ulici 
Bernolákovej 11 v Novej Bani:

Nebytový priestor číslo Rozloha Minimálna cena Umiestnenie

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

2 32,90 m2 40,-eur/m2/rok 1.poschodie

3 15,10 m2 30,-eur/m2/rok 2.poschodie

Doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou
 2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru  je 
stanovená v tabuľke a je uvedená bez služieb spojených s nájmom 
nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru (energie – 
teplo, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne a hradí ich nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční formou elektronickej aukcie, 
prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu nájomnej zmluvy:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu, č. účtu;
- 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, č. účtu;
• označenie nebytového priestoru v predloženom návrhu nájomnej zmluvy, 
o ktorý má záujemca záujem (záujemca môže súčasne predložiť v jednom 
návrhu ponuku o viaceré nebytové priestory);
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov, 
za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného za nebytové 
priestory 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.
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 nájomnej  je potrebné doručiť 
najneskôr do 16.05.2022 – pondelok, do 12.00 hod. v zalepenej obálke so 
spätnou adresou záujemcu na adresu: Mestský úrad, Námestie  slobody  
1, 968 01  Nová Baňa, s označením hesla:
„4.OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory Bernolákova 
11, 
 - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia 
na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného návrhu 
sa elektronická aukcia neuskutoční.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVÝHODNEJŠÍ NÁVRH NA 
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY.

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 – voda, elektrická energia –  fakturácia 
od prenajímateľa, na základe vystavených faktúr od dodávateľa energií,
(c) úspešný uchádzač súťaže  je povinný uzatvoriť zmluvu o spôsobe 
úhrady za spotrebu tepla – dodávky tepla s Mestským bytovým podnikom 
Nová Baňa, s. r. o. so sídlom Bernolákova 11, Nová Baňa. 

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
 Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže  a 
obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Lýdia Adamcová, samostatná 
odborná referentka, MsÚ Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 01 
Nová Baňa, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného 
prostredia a správy majetku č. dverí 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  https://www.novabana.sk/. 

V Novej Bani, dňa 22.marca 2022
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
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Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa

Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o 
nenávratný finančný príspevok (NFP) 
cez operačný program IROP na projekt: 

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa. 
Realizácia sa uskutoční na ulici Nábrežná s 
uplatnením ekologických princípov tvorby a 
ochrany zelene. Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR boli schválené celkové 
oprávnené výdavky vo výške 406 177,80 
eur, z toho 95% z NFP – 385 868,91 eur a 
spolufinancovanie mesta vo výške 5% - 20 308,89 
eur, vrátane prípadných neoprávnených výdavkov 
na uvedený projekt. 
Cieľom projektu je vytvorenie kvalitnej parkovej 
úpravy mestského typu s integráciou viacerých 
funkčných a tematických celkov, zvýšenie 
atraktívnosti nábrežnej „promenády,“ kde plocha 
revitalizovaného vnútrobloku je 10 860 m2. 
Uvedené zmeny prostredníctvom revitalizácie 
vnútrobloku budú mať pozitívny vplyv na 
environmentálne aspekty lokality, podporia sa 
lokálne sociálne vzťahy, vytvoria sa možnosti na 
aktívny oddych, čím sa zlepší celkové zdravie a 
vitalita obyvateľstva.
Predmetom prác projektu je: 
- zníženie prašnosti a hlučnosti v prostredí 

výsadbou líniovej zelene zo vzrastlých stromov 
pozdĺž vodného toku;
- podpora ekostabilizačných prvkov líniovou 
zeleňou;
- zvýšenie biodiverzity sadovou a parkovou 
úpravou (kvitnúce kry, bylinky, okrasné trávy, 
aby v každom ročnom období bola niektorá časť 
zakvitnutá);
- skultivovanie pôdy a jestvujúcich plôch trávnika; 
- zlepšenie priepustnosti vybraných spevnených 
plôch vodopriepustnou dlažbou s vyštrkovanými 
škárami;
- nové chodníky pre peších, vybudované 
z vodopriepustného maltového povrchu a 
olemované oceľovou flexi obrubou;
- mestský mobiliár: lavičky, prestrešené altánky 
menších rozmerov s posedením a stolíkom, 
vrátane smetných nádob;
- detské ihrisko pre deti 6-14 rokov pozostávajúce 
zo šmykľaviek, lanových dráh, mostov, lezeckých 
stien a zapustených trampolín a pri športovom 
areáli ZŠ umiestnenie exteriérovej fitness zostavy 
s výhľadom na vodný tok;
- podpora sociálnej lokálnej integrity vytvoreným 
dvoch zhromaždovacích miest s umiestnením 
verejného grilu a snahou vytvoriť miestne 

komunitné centrum v mestskom objekte, ktorý je 
situovaný v parku;
- podpora cyklodopravy osadením cyklostojanov, 
vrátane servisného stojana a uzavretého 
cykloprístreška pred budúcim komunitným 
centrom;
- výmena verejného osvetlenia pozdĺž 
promenádneho chodníka, doplnená o dizajnové 
nasvietenie chodníkov či LED podsvietenie 
mobiliáru.

Bližšie informácie prinesieme na 
webovej stránke mesta a v ďalších 

číslach NN.

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér 

kancelárie primátora

Aktuálne projektové informácie
Schválenie: 
dotácie z Banskobystrického samosprávneho 
kraja
- Tajchová osmička – dotácia vo výške 2 188 
eur (v plne žiadanej sume)
- Doplnková infraštruktúra pre NCH Zbojnícke 
studničky – dotácia vo výške 4 500 eur 
- Po stopách permoníkov (tábor v ZŠ) – dotácia 
vo výške 980 eur
- Športový tábor (tábor v CVČ) – dotácia vo 
výške 2 188 eur
- Tábor ATLETIKA (tábor v CVČ)  – dotácia vo 
výške 2 188 eur
- Tábor FANTÁZIA (tábor v CVČ)  – dotácia vo 
výške 2 188 eur
- Rozprávkový tábor (tábor v CVČ)  – dotácia vo 
výške 2 188 eur
- Tábor Indiánska osada (tábor v CVČ)  – 
dotácia vo výške 2 188 eur.
Spracovanie a odoslanie:
- žiadosť o poskytnutie dotácie: Akvizícia 
knižničného fondu Nová Baňa (nákup knižných 
titulov pre mestskú knižnicu);
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok: 
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho 
odpadu v meste Nová Baňa;
- následná monitorovacia správa č.3 k projektu 
Obstaranie záhradných kompostérov v meste 
Nová Baňa;
- žiadosť o získanie finančných prostriedkov na 
havarijný stav v projekte Rekonštrukcia vodnej 
nádrže Tajch;
- doplnenie: žiadosť Rozšírenie verejnej 
kanalizácie ul. Robotnícka, ul. Mariánska, ul. 
Banícka (Environmentálny fond);
- doplnenie: žiadosť Modernizácia a inovácia 

kultúrneho domu v meste Nová Baňa (Ministerstvo 
kultúry SR-IROP);
- špecifikácia kľúčových projektov Integrovanej 
územnej stratégie BBSK. 

Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa
- podpísanie a zverejnenie zmluvy
- proces verejného obstarávania.

Modernizácia požiarnej zbrojnice
- podané stavebné povolenie a aktualizácia 
rozpočtu.

NKP Radnica Nová Baňa
- prebiehajú práce na architektonicko - umeleckom 
výskume.
Pripravujeme:
- na aprílové MsZ: Plnenie PHRSR za rok 2021, 
Memorandum k PHRSR, Participatívny rozpočet 
2022;
- stretnutia za účelom konzervácie základov 
strojovne Potterovho stroja.

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora
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Poďakovanie

Mesto Nová Baňa v spolupráci s 
pracovníkmi Transfúznej stanice v 
Banskej Bystrici   týmto ďakuje všetkým 

darcom, ktorí v pondelok 28. marca 2022 v 
Základnej umeleckej škole v Novej Bani darovali 
najvzácnejšiu tekutinu – krv na záchranu ľudských 
životov.
Už od skorého rána bolo rušno, zaevidovalo sa 
54 darcov, z toho po lekárskej prehliadke pre 
zdravotné príčiny bolo 9 vyradených. Hoci ich 
veľmi mrzelo, že nemohli darovať krv, dozvedeli 
sa cenné rady o tom, ako doplniť do svojho 
jedálnička látky, ktoré im v tele chýbajú.
Zvlášť nás potešili prvodarcovia, ktorých bolo až 
11. Veríme, že v novembri, keď sa bude konať 
opäť odber v ZUŠ, si akciu zopakujeme a pripoja 
sa aj ďalší odvážlivci a aktívne tak podporia tento 
humánny čin.

Ďakujeme.
Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

foto: archív MsÚ

V Novej Bani si uctili pamiatku obetí pandémie, v mestskom 
cintoríne vysadili majestátny strom - lipu

„Táto lipa žije a dýcha za obete pandémie 
COVID-19.“ To odkazuje pamätná tabuľa 
osadená pri unikátnej lipe, ktorú v pondelok 
4. apríla 2022 vysadilo mesto Nová Baňa v 
spolupráci s občianskym združením Skutočné 
obete v mestskom cintoríne. Nová Baňa tak 
vytvorila pre svojich obyvateľov symbolické Živé 
pietne miesto venované ľuďom, ktorí podľahli 
koronavírusu. Slávnostný akt zavŕšili minútou 
ticha za zosnulých.

Mesto sa touto aktivitou zapojilo do 
celoslovenského spomienkového 
projektu OZ Skutočné obete, ktorý 

pripomína tragické následky pandémie. Lipy, 
ktoré majú symbolicky žiť a dýchať za zosnulých, 
postupne pribudnú naprieč celým Slovenskom.
„Pandémia koronavírusu sa stala súčasťou 

našich životov, skúša 
našu trpezlivosť, solidaritu 
a ohľaduplnosť. Táto 
choroba nás všetkých 
zaskočila nepripravených 
a niektorým z nás 
zasiahla do životov tým 
najkrutejším spôsobom – 
stratou blízkeho človeka. 
Dnes symbolicky sadíme 
lipu – symbol života a 
zdravia, ktorý bude na 
pamiatku obetí COVID-19 rásť celé stáročia v Novej 
Bani. Som presvedčený o tom, že vysadením lipy 
vytvárame dôstojné spomienkové miesto obetiam 
pandémie. Táto lipa bude symbolom pamiatky 
obetiam pandémie a pripomienka jedného z 
najsmutnejších období, ktoré zasiahlo každého z 

nás a aj naše mesto,“ povedal Branislav Jaďuď, 
primátor mesta Nová Baňa.
Viac o projekte na www.skutocneobete.sk.

Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ
foto: Mgr. Erika Jauschová
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Poďakovanie darcom za hmotné dary pre vojnových utečencov

Poliklinika Mediform vyjadruje veľké 
poďakovanie všetkým darcom, ktorí sa 
zapojili do zbierky na pomoc vojnovým 

utečencom z Ukrajiny. Za 5 dní prispelo 428 
rodín, niektoré rodiny prispeli  aj 3 – 4-krát .
Veľké ďakujem patrí samosprávam - 

obci Orovnica, ktorá doviezla za dodávku 
vyzbieraných vecí, mestu Nová Baňa, ktoré 
tiež prispelo do tejto zbierky, zapojila sa aj 
obec Brehy, ktorá priniesla vyzbierané veci. 
Veľká vďaka patrí Vladimírovi Búrimu, ktorý 
zorganizoval zbierku v Žarnovici a  doviezol 2 
plné dodávky materiálnych vecí. Poďakovanie 
patrí aj sponzorovi - spoločnosti JH Strans, 
s.r.o., ktorá nám uhradila prepravu nákladného 
vozidla do UA. Ďakujeme aj Mgr. Palajovi  z 
lekárne AQUA, Žarnovica  za lieky, ktoré boli 
doručené na HP Vyšné Nemecké.
Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom 

a zdravotníkom z Mediformu, ktorí prispeli 
do zbierky, triedili a nakladali tieto veci do 
prepravného vozidla. Ďakujeme kolegom z 
našej spoločnosti, ktorí cez víkend zbierali 
materiálne veci a boli v čase svojho voľna v 
práci pre správnu vec!
Zároveň vás chceme informovať, že  všetky 

vaše dary boli  roztriedené, dopravené a 
rozdané konkrétnym ľuďom,…  už sme 
pomohli  2 rodinám z Ukrajiny, ktoré prišli k 
nám do Novej Bane Pod Sekvojou, zabezpečili 
sme im balíky pomoci – oblečenie, plienky, 
hračky a  sladkosti. Mestu Nová Baňa sme 
poskytli deky, potraviny, plienky, ktoré prevzala 
mestská polícia.
Na hraničný priechod Vyšné Nemecké 

smerovala nákladná dodávka plná vecí a 
dve sanitné vozidlá, ktoré sme priamo vyložili 
vo Vyšnom Nemeckom. Počas jednej noci 
sme rozdali všetky deky, ktoré sme priniesli  
utečencom a ich deťom, ktoré sa triasli od 

zimy.  Potraviny, plienky a oblečenie sme 
dali rehoľným sestrám, ktoré  pomáhajú vo 
Vyšnom Nemeckom vojnovým utečencom 
a to tak, že im poskytnú nutné oblečenie - 
bundy, čiapky, plienky, podajú hračku...
Každá deka, jedlo, hračka, oblečenie 

boli použité na správnu vec a vždy iba 
vojnovým utečencom z Ukrajiny. 
Naša naložená dodávka smeruje do 

užhorodskej nemocnice cez hranicu 
UA, prepraví ju sám majiteľ spoločnosti 
Mediform - Dr. Ivo Baláži, MBA, DBA. 
Tento proces však sťažujú nekonečné 
rady kamiónov  humanitárnej pomoci a 
neustále sa meniace vládne nariadenia.  
O procese vyloženia nákladného 
vozidla v užhorodskej nemocnici vás 
budeme informovať a  poskytneme aj 
fotodokumentáciu.

ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME
ZA VŠETKY DARY.

Ing. Marcela Forgáčová, MBA
foto: archív Poliklinika Mediform

Informačný materiál mesta Nová Baňa
Kontaktné osoby za mesto Nová Baňa:

Branislav Jaďuď +421905436381, primátor mesta
Ján Ševčík +421910110120,  náčelník MsP

Lucia Beťková +421917711107, vedúca kancelárie primátora

Pobyt
Po príchode do miesta ubytovania je 

potrebné kontaktovať Mestskú políciu Nová 
Baňa na telefónnom čísle +421910110120 
alebo emailom na adresu sevcik@novabana.sk s 
účelom registrácie ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 
do nášho mesta.
Po vstupe na Slovensko sa tu môžu občania 

Ukrajiny na základe bezvízového pobytu zdržiavať 
po dobu 90 dní. Počas pobytu na Slovensku v 
rámci bezvízového styku však nemáte právo 
pracovať a nemáte zdravotné poistenie. 
Ak chcete zostať na Slovensku, môžete 

dosiahnuť štatút odídenca požiadaním o 
dočasné útočisko. Pri podávaní žiadosti 
musia byť prítomné aj maloleté deti z dôvodu 
snímania biometrických údajov. Udelením 

dočasného útočiska získavate tolerovaný pobyt na 
Slovensku, možnosť pracovať bez povolenia 
na zamestnanie a prístup k zdravotnej 
starostlivosti. Zároveň sa počas jeho trvania 
musíte zdržiavať na území Slovenskej republiky.
Stravovanie
Mesto Nová Baňa zabezpečí obed v pondelok 

až sobotu prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorý bude denne rozvezený. V ubytovacích 
priestoroch je k dispozícii aj kuchyňa s vybavením 
a s možnosťou varenia. Prostredníctvom pomoci 
od občanov a od mesta sú poskytnuté aj potraviny. 
Zbierka trvanlivých potravín v predajni LIDL je tiež 
použitá aj pre občanov z Ukrajiny.   
Oblečenie a obuv
Mesto Nová Baňa zabezpečuje priebežne 

potrebné oblečenie a obuv prostredníctvom 
výziev smerom k občanom na poskytnutie 
požadovaného. 
Zdravotná starostlivosť
Urgentná a život zachraňujúca starostlivosť 

je poskytovaná každej osobe na Slovensku 
bezplatne na čísle 112.
V meste Nová Baňa poskytujú zdravotnú 

starostlivosť:
- deťom 
MUDr. Katarína Tužinská +421456855248;
- dospelým 
MUDr. Marián Rebek +421456850323, 
+421907717232
MUDr. Peter Szücs +421456850583, 
+421456850607
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MUDr. Mária Bradiaková +421456893182
MUDr. Vincent Holečka +421456856842, 
+421917506274.
Linka zdravia pre Ukrajinu - rýchla zdravotná 

konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná 
zadarmo denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky 
alebo cez online-chat na čísle +421221025075, 
web: www.ua.diagnose.me 
Kontakty na zubárov v SR poskytujúcich 

bezplatne neodkladnú starostlivosť: https://www.
skzl.sk/stomatologhelp. Stránka je v SK, UA a 
ENG jazyku. Alebo tiež na www.stomatolog.help.
Sociálna pomoc
Zamestnanie 
Osoby, ktorým už bolo poskytnuté dočasné 

útočisko, sa môžu zamestnať. Zamestnanie 
môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na 
pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Hmotná núdza: Cudzinec, ktorý požiadal o 

poskytnutie dočasného útočiska, alebo už má 
doklad o tolerovanom pobyte na území SR s 
označením „ODÍDENEC“, môže požiadať na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novej 
Bani o pomoc v hmotnej núdzi. Utečencom 
z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v 
rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok 
ako u občanov SR. Príspevok na nezaopatrené 

dieťa bude v prípade utečencov z Ukrajiny patriť 
na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo 
povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti 
neplní.
Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy 

o ubytovaní, nemajú nárok na poskytovanie 
príspevku na bývanie.
Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných 

osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba 
osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.
Škola a materská škola
Škola a materská škola v meste Nová Baňa 

sú pripravené prijať vaše deti. K zaradeniu 
dieťaťa do školského vyučovania je potrebné 
potvrdenie od pediatra - MUDr. Katarína Tužinská, 
+421456855248
 Základná škola Jána Zemana +421456856017
Základná škola sv. Alžbety +421456856523, 

+421911978869
Materská škola Nábrežná +421456856555
Existuje aj online platforma spoločnosti Soficreo 

spájajúca ukrajinských učiteľov a učiteľky, rodičia 
sa môžu prihlásiť na ukrajinské online hodiny 
pre deti na mail: info@schooltogo.online, http://
schooltogo.online/
Práca 
Overený portál na hľadanie práce na Slovensku, 

ktorý promptne reaguje aj na požiadavky ľudí 

utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, je https://
www.profesia.sk/praca/profesia/O4281039
Súhrnné informácie, dôležité linky a telefónne 
čísla
- Polícia Slovenskej republiky - telefón 158 alebo 
112
- Ambulancia - telefón  155 alebo 112
- Hasiči - telefón 150 alebo 112
Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky 
hovoriace osoby:
+421513816111
+421259765111

Stránky so súhrnnými informáciami
Oficiálna stránka vlády SR:  https://ua.gov.sk/ 
Kto pomôže Ukrajine?: https://www.helpukraine.sk/
Veľvyslanectvá a konzulárne oddelenia
Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike
Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská 
republika
Tel: +421259202810
Ukrajinská komunita na Slovensku       
SOS Ukrajina Slovensko 
+421911201889
ukrajina.sk.sos@gmail.com

vypracovala: Ing. Lucia Beťková
vedúca kancelárie primátora
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CHODNÍČEK NOVOBANSKÝCH POVESTÍ

Nový turistický chodník v Novej Bani 
vedie od železničnej stanice cez 
Šibeničný vrch ku kostolu, cez radničný 

park okolo Baníckej kaplnky na Althandel, ďalej 
na Havraniu a Červenú skalu až na Rajšúch. 
Prevedie vás po stopách novobanských povestí. 
Dlhšia verzia chodníčka cez vrch Johan s dĺžkou 
približne 20 km je vhodná ako cyklotrasa.

Ako to začalo
Bol marec 2021, keď ma oslovil Novobančan 

Adam Búry s myšlienkou vybudovania 
trasy podľa povestí zozbieraných Jozefom 
Hindickým a ďalšími autormi, ktorých hlavné 
postavy by boli zobrazené drevenými sochami 
z dielne miestnych rezbárov. Adam do trasy 
1 zahrnul desať povestí. Jedenásta povesť je 
zhmotnená na trase 2 neďaleko Kostivrchu na 
vrchu Johan. Nápad ma zaujal, a tak som ho 
pretavila do projektovej žiadosti zaslanej v mene 
občianskeho združenia Novobanskí Patrioti na 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR. V septembri 2021 sme 
sa dozvedeli, že sme uspeli. Skončili sme na 
druhom mieste spomedzi 538 projektov. Začal 
sa boj s časom. Pôvodný termín ukončenia 
do 31. decembra 2021 bolo možné, našťastie, 
nakoniec posunúť do 31. marca 2022. Vďaka 
tomu sa nám projekt Chodníček novobanských 
povestí podarilo zrealizovať. Slávnostné 
otvorenie sa uskutočnilo v sobotu 26. marca 
2022. Ďakujeme za finančnú podporu firme 
Cortizo Slovakia, a.s., za krásne diela miestnym 
rezbárom a ďalším umelcom, za spoluprácu 
našim partnerom – Základnej umeleckej škole v 
Novej Bani, Pohronskému múzeu, mestu Nová 
Baňa a spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., 
firmám aj fyzickým osobám, ktoré sa ochotne 
podieľali na projekte. Deti výtvarného odboru pod 
vedením pani učiteliek Mgr. Žanety Oklapekovej 
a Mgr. Michaly Lenčovej pripravili ilustrácie 
povestí a žiaci literárno-dramatického odboru 
so svojím učiteľom Mgr. art. Pavlom Olešňanom 
zas zvukové nahrávky povestí, ktoré si môžete 
vypočuť po načítaní QR kódov dostupných na 
informačných tabuliach jednotlivých stanovísk 
alebo na webstránke www.chodnicek.novabana.
sk.

Rezbári z Bukoviny
V niekoľkých najbližších číslach Novobanských 

novín vám predstavím rezbárov a ďalších 
umelcov zapojených do projektu a poskytnem 
fotografie ich krásnych diel. V súčasnom čísle 
dostanú priestor dvaja rezbári pochádzajúci z 
Bukoviny.
Jana Majerská, majsterka ľudovej umeleckej 

výroby, v rámci projektu Chodníček 
novobanských povestí vytvorila dve diela – 
chlapca, ktorý je nainštalovaný na Havranej 
skale, a permoníka z Althandlu. Rezbárskemu 
remeslu sa venuje takmer celý život, začala 
vyrezávať popri svojom otcovi, tiež rezbárovi, už 
ako päťročná. Počas základnej školy vyrezávala 
najmä črpáky, ktorými konkurovala aj dospelým 
rezbárom. Dnes sa zaoberá tvorbou drobných 
úžitkových a dekoratívnych predmetov s 

prvkami ozdobných a ľudovo-umeleckých rezbárskych 
techník. V rokoch 2019 - 2021 sa betlehem z jej tvorby 
dostal na výstavu do Vatikánu medzi 125 betlehemov z 
celého sveta. J. Majerská pôsobí aj ako lektorka ÚĽUVu.
Jozef Škvarka sa doposiaľ vo svojej rezbárskej činnosti 

zameriaval na menšie predmety, napríklad na betlehemy. 
Rezbárstvu sa venuje popri zamestnaní v Základnej 
škole svätej Alžbety vo svojom voľnom čase. Preto 
máme radosť, že sa zapojil do projektu dvoma sochami 
životnej, resp. nadživotnej veľkosti. Jeho sovu ako znak 
múdrosti nájdete na železničnej stanici. Permoník zas 
stráži turistickú útulňu neďaleko Rajšúchu. Drevo na 
tieto sochy darovali Mestské lesy, spol. s r.o., ich prevoz 
a inštaláciu zabezpečil PIPER SLOVAKIA, s.r.o. Verím, 
že J. Škvarka bude aj naďalej pokračovať v tvorbe sôch 
životnej veľkosti. Už v najbližšom čísle Novobanských 
novín čítajte o rezbároch - Štefanovi Šálym a Miroslavovi 
Mišíkovi.

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
foto:Ing. Peter Valachovič, Ing. Katarína Naďová
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Zemaňácky spravodaj

Na príchod jari sme sa 
všetci dlho tešili, pretože 
spolu s ňou prichádzajú  

ruka v ruke teplé slnečné dni, ktoré nás dobíjajú 
energiou a aktivizujú všetky bunky v tele.  Jar 
sme privítali rôznymi zaujímavými aktivitami, ale, 
samozrejme, reprezentovali sme školu v súťažiach.
Aj v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili 

do zábavnej súťaže v predmete SLOVENSKÝ 
JAZYK A LITERATÚRA pre žiakov základných 
škôl - YPSILON - slovina je hra. Cieľom súťaže je 
zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často 
spájajú s výučbou tohto predmetu, a ukázať im, že 
slovenčina môže byť aj hra. Do súťaže sa zapojilo 
23 žiakov našej školy: 9 druhákov, 10 tretiakov, 3 
štvrtáci a 1 siedmačka. 18 z nich to dokázalo na 
jednotku, takže sme na nich hrdí a ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu. Každý zo súťažiacich dostal 
diplom a malý darček. 
Mier je krátke slovko s veľkým významom. Mier je 

taký krehký. Akosi častejšie sa v dnešných dňoch 
dostáva do debát jeho opak - vojna. S deťmi v ŠKD 
žabky sme sa rozprávali o význame týchto slov. 
Zhodli sme sa, že všetky deti si prajú mier. Chcú 
chodiť do školy, snívať a plniť si svoje sny. Chcú sa 
smiať a tešiť sa so svojimi rodičmi. Toto si prajeme 
pre všetky deti na celom svete. Vyrobili sme si 
holubice ako symbol mieru a empatie s deťmi v 
krajinách, kde je mier ohrozený.
 68. ročník súťaže v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín (obvodné kolo) sa konal v 
CVČ v Novej Bani. Tu nás úspešne reprezentovali 
títo žiaci:
1. kategória: poézia - Katarína Drgoňová, 3. C 

- 1. miesto; próza - Svätoslav Budinský, 4. B - 3. 
miesto; 3. kategória: poézia- Hana Jančoková, 9. 
B - 2. miesto.
Srdečne blahoželáme víťazom a organizátorom 

ďakujeme.
 Mesiac marec sa niesol aj v duchu skrášľovania 

vyučovacích priestorov. Nový kabát si obliekla 
vstupná chodba, kde okrem maľovania stien 
pribudla krásna tapeta s motívom hôr s plesom. 
Do nových šiat sa obliekla aj naša kuchyňa a 
chodby na oboch poschodiach, za čo ďakujeme 
MB COLOURS.
Zábava bola aj v ŠKD. Okrem zaujímavých 

techník, ako napríklad tvorenie pomocou peny 
na holenie, farieb a špagátu, si deti vychutnávali 
krásne slnečné dni na školskom dvore jazdou na 
kolobežkách, ale i pri futbale. Čerešničkou na torte 
bola možnosť vyskúšať si novootvorené ferraty na 
Zvoničke.
Počas jarných prázdnin prebiehalo vzdelávanie 

učiteľov. Vďaka lektorkám z Inštitútu pre aktívne 
občianstvo (IPAO), Jane Feherpataky-Kuzmovej a 
Gabriele Sabolovej, si náš kolektív pedagogických 
a odborných zamestnancov doprial aktualizačné 
vzdelávanie v podobe tvorivého a veľmi aktívneho 
dňa, počas ktorého sme spoločne dali dokopy 
množstvo inšpiratívnych nápadov. Zamýšľali sme 
sa aj nad tým, čo nám odovzdáva naša práca 
a čo môžeme odovzdať my jej. Uvažovali sme, 
akými vlastnosťami by mohol disponovať žiak po 
absolvovaní základnej školy s cieľom upriamiť 
pozornosť na jeho celkový profil. Hľadali sme 
spoločné nápady, ako integrovať zážitkové metódy 

vzdelávania do vyučujúceho procesu. Spoločne 
sme vytvárali víziu našej školy. Prostredníctvom 
SWOT analýzy ako nástroja na hľadenie silných 
a slabých stránok, príležitostí a hrozieb sme si 
zadefinovali, ktoré činitele vplývajú napríklad 
na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Hľadali sme aj riešenia a 
stratégie pri potenciálnych prekážkach, s ktorými sa 
môžeme počas našej práce stretnúť. Nevynechali 
sme ani obohacujúce teambuildingové aktivity 
zamerané na vzájomné vzťahy a spoluprácu. 
Príchod jari sme oslávili prípravou bývania pre 

vtáčiky. Žiaci 5. ročníka a žiaci 7. ročníka pripravili 
na hodinách techniky niekoľko zahniezďovacích 
búdok pre vtáčiky. Osadili ich spolu s pánom 
školníkom v areáli našej školy. Veríme, že vtáčikom 
sa budú páčiť a čoskoro sa v nich ubytujú a budú 
nás celý rok tešiť krásnym spevom.
Svetový deň Downovho syndrómu sme oslávili 

PONOŽKOVOU VÝZVOU. Čo to vlastne je? 
Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a 
spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. 
V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti 
nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť 
povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom, 
pretože ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné 
vzdelávanie či príležitosť na prácu ešte stále nie sú 
samozrejmosťou.
Nezabudli sme si pripomenúť ani Svetový deň 

vody. Bez vody by nebol život na našej planéte 
možný. Nie všetci majú to šťastie a prístup k 
„samozrejmosti“, akou je voda. V dobe, v ktorej je 
prístup k modrému zlatu čoraz problematickejší, 
je o to dôležitejšie venovať pozornosť ochrane 
povrchových a podzemných vôd a vodných 
ekosystémov. Všetky triedy 
1.stupňa si tento deň pripomenuli 
množstvom zaujímavých aktivít 
pri vode a s vodou. Deti mali 
možnosť na vlastné oči vidieť a 
vypočítať si, koľko vody sa minie 
obyčajným kvapkaním kohútika, 
vyskúšať si pozorovanie 
priezračnosti vody v pozorovacej 
trubici, merať teplotu vody v 
potoku teplomerom s čidlom, 
skúmať život v potoku aktívnym 
odoberaním vzoriek rastlín a 
živočíchov, či pozorovať vodu 
pod mikroskopom.  Pri tejto 
príležitosti si žiaci v 1. A v rámci 
tematického vyučovania užili 
kopec zábavy a ešte sa aj niečo 
nové dozvedeli. Začali tým, že si 
zopakovali vedomosti z prvouky 
o vode. Nezabudli zdôrazniť, 
aká je voda pre život dôležitá. 
Na matematike počítali zábavné 
úlohy s kvapkou, na čítaní 
odpovedali na kvapkine otázky o 
vode a riešili rébusy. Na výtvarnej 
výchove maľovali vodou na 
tabuľu a záver dňa prežili na 
slnečnom dvore rosením stromu 
striekacou pištoľkou. Všetci 
sme boli oblečení v modrom. 
Zaujímavé aktivity k tejto téme 
pokračovali aj poobede v ŠKD.

23. marca sme mali u nás v škole vzácnu 
návštevu. Prišli nás navštíviť predškoláci so svojimi 
pani učiteľkami, aby si mohli pozrieť miesto, kde 
možno od septembra nastúpia ako prváci. Najprv 
navštívili prvácke triedy, kde si s prvákmi navzájom 
predviedli svoje vedomosti. Následne navštívili 
telocvičňu, kde si mohli vyskúšať prekážkovú dráhu, 
na interaktívnej podlahe si zahrali zábavné hry a 
nakoniec im štvrtáci predstavili vyučovanie vonku. 
Spoločne pozorovali život vo vode. Ďakujeme im 
za návštevu a tešíme sa na stretnutie v septembri.
Ďakujeme pánovi primátorovi za kvety k MDŽ, 

potešili nás.
Úplne novou skúsenosťou v našej škole je príchod 

žiakov z Ukrajiny. Smutný je dôvod ich príchodu 
k nám, ale veríme, že sme ich prijali s otvorenou 
náručou a snahou urobiť všetko preto, aby sa 
u nás cítili dobre, aby sme im uľahčili prežitie 
neľahkej situácie, v ktorej sa zo dňa na deň ocitli. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli pomôckami, ktoré 
im postupne podľa potreby rozdeľujeme. Dúfame, 
že to spoločne zvládneme.                              

Mgr. Denisa Bátorová
 foto:archív ZŠ
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Jarné vzdelávanie učiteľov v ZŠ J. Zemana 

Vďaka lektorkám z 
Inštitútu pre aktívne 
občianstvo (IPAO), 

Jane Feherpataky-Kuzmovej 
a Gabriele Sabolovej, si náš 
kolektív pedagogických a 
odborných zamestnancov 
ZŠ Jána Zemana doprial 

aktualizačné vzdelávanie v podobe tvorivého a 
veľmi aktívneho dňa, počas ktorého sme „navnímali“ 
množstvo inšpiratívnych nápadov. 

Zamýšľali sme sa aj nad tým, čo nám odovzdáva 
naša práca a čo môžeme odovzdať my jej. 
Uvažovali sme, akými vlastnosťami by mohol 

disponovať žiak po absolvovaní základnej školy, s 
cieľom upriamiť pozornosť na jeho celkový profil. 
Tvorili sme spoločné nápady, ako integrovať 

zážitkové metódy vzdelávania do vyučujúceho 
procesu. 
Spoločne sme vytvárali víziu našej školy. 
Prostredníctvom SWOT analýzy ako nástroja na 

hľadanie silných a slabých stránok, príležitostí 

a hrozieb sme si zadefinovali, ktoré činitele 
vplývajú napríklad na prácu s deťmi so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Hľadali sme aj riešenia a stratégie pri 

potenciálnych prekážkach, s ktorými sa 
môžeme počas našej práce stretnúť. 
Nevynechali sme ani obohacujúce 

teambuildingové aktivity zamerané na vzájomné 
vzťahy a spoluprácu. 

Michaela Stehlíková 

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Duchovné cvičenia učiteľov v 
Sampore sa uskutočnili od 3. do 
6. marca pod vedením superiora 

kláštora ThLic.Vladimíra Kasana. 
Zamestnanci školy nazbierali v tejto 
oáze pokoja množstvo síl a duchovné 
povzbudenie.
 Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali besedu o šikane 

v kine Vatra, ktorú organizovalo Osvetové stredisko 
v Žiari nad Hronom. Hosťom bol publicista, politik, 
bývalý kriminalista Matej Snopko. Žiakom rozprával 
o príčinách šikany, o tom, ako ju rozpoznať, ako ju 
zastaviť už na začiatku, ako ju riešiť a o spôsobe 
pomoci obeti šikany.
Naši žiaci sa zapojili aj do súťaže Všetkovedko, 

ktorá je určená pre žiakov 2. – 4. 
ročníka. Titul Všetkovedko získali: Klára 
Gregorová, ktorá bola zapísaná do siene 
slávy za 1.miesto, Miriam Zumerlingová, 
Roderik Hudec a Žofia Zalaiová. Titul 
Všetkovedkov učeň získali: Anežka 
Polcová, Michael Kopernický, Tadeáš 
Grús a Júlia Naďová.

 V obvodnom kole 68. ročníka súťažnej 
prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN dosiahli naši žiaci 
nasledovné výsledky: 
I. kategória: poézia
2. miesto: Lukáš Jurášik
3. miesto: Eliáš. Krčmárik

I. kategória: próza
1. miesto: Laura Wolfová Uka
2. miesto: Ema Abrahámová

II. kategória: próza
3.miesto: Alžbeta Danišová

III.kategória: poézia
1.miesto: Ema Vozárová
3.miesto: Andrea Alžbeta Šályová

III.kategória: próza
1.miesto: Samuel Pauček
2.miesto: Paulína Valachovičová
 Vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí bola  v 

okresnom kole v II. kategórii ocenená práca 
Mateja Bratka pod názvom Vesmírne stretnutie, 
ktorá postúpila do celoslovenského kola.

 M. Solčanová

Fašiangy – symbol veselosti a zábavy

Je už dlhoročnou 
tradíciou, že v 
SOŠ obchodu a 

služieb si každoročne 
pripomíname fašiangové tradície rôznym 
spôsobom. V minulosti to bol karnevalový sprievod, 
pochovávanie basy či fašiangová veselica s 
tradičným pohostením.
Tento  rok sme fašiangy poňali trošku inak a 

pripravili sme pre žiakov ,,Fašiangový súťažný 
deň.“ 
Žiaci si zábavu užili prostredníctvom súťaží, 

pričom ukázali svoje zručnosti v odboroch, ktoré  
študujú.
,,Príprava a servírovanie tradičných fašiangových 

šišiek“ bola súťaž pre študentov učebných 
odborov kuchár a čašník, servírka. Ich úlohou 
bolo pripraviť a naservírovať šišky podľa vlastného 
receptu. Odborná komisia hodnotila vzhľad, chuť, 
prepečenosť, servírovanie, ale aj dodržiavanie 
zásad HACCP a BOZP.  Každé šišky boli iné, 

ale všetky výborné. Víťazom sa stalo 
družstvo prváčok v zastúpení Viktórie 
Michalovej, Irenky Považanovej a 
Evky Mikuláškovej.
Žiaci učebného odboru mechanik, 

opravár boli rozdelení do dvoch 
kategórií. Prváci súťažili v zručnosti 
- v meraní, orysovaní, pílení ručnou 
pílkou, pilovaní pilníkom a ohýbaní 
kovového profilu za studena. Prísne 
oko Ing. Šályovej  a p. Šinkoviča  
hodnotilo  pracovný postup, presnosť 
jednotlivých úkonov a dodržiavanie 
BOZP. Víťazom sa stal Nikolas Goral.
Úlohou žiakov druhého a tretieho 

ročníka bolo vymeniť spúšťač 
spaľovacieho motora. Okrem 
správnosti výmeny sa hodnotilo 
aj dodržiavanie pravidiel BOZP a 
očistenie a uloženie použitého náradia 
a pracoviska. V tejto skupine zvíťazil 
Martin Vozár.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť 

a víťazom blahoželáme.
V závere tohto fašiangového 

súťažného dňa si žiaci pripomenuli fašiangové 
zvyky a tradície prostredníctvom komentovanej 
prezentácie a následne boli všetci žiaci pohostení 
tradičnými fašiangovými špecialitami: klobásou, 
hurkou a šiškami.
Fašiangy sa skončili, nastal čas pôstu a pre nás 

aj čas písomných maturít a príprav na záverečné 
skúšky.

Ing. Katarína Garajová
foto: archív SOŠ
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Podporujeme mladých, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Do rozvojového 
programu DofE 
(Medzinárodná 

cena vojvodu z Edinburghu) je naša škola zapojená 
od septembra 2019 a v tomto školskom roku aj 
skutočne aktívne. 
To sa týka ako celkového počtu účastníkov (18), 

počtu tried (4 z 5), tak aj celého spektra úrovní 
(bronzová, strieborná, zlatá) a širokej škály 
individuálnych aktivít v 3 oblastiach - Šport, Rozvoj 
talentu, Dobrovoľníctvo. Navyše 3 „zlatí“ účastníci 
v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti pomáhajú 
rozšíriť náš školský DofE tím – dvaja ako DofE 
ambasádori a jeden ako školiteľ a hodnotiteľ 
dobrodružných expedícií. 
Práve DofE ambasádori uskutočnili pre nás malý 

prieskum medzi 7 novými členmi z I.A a III.A. 

Títo vstúpili do programu kvôli sebarozvoju a 
prekonávaniu hraníc (3), prilákala ich Dobrodružná 
expedícia – 4. zložka programu (3), ale aj lepšia 
perspektíva byť prijatý na univerzitu (1). O programe 
sa dozvedeli či už od 2 vedúcich (5), ktorí v škole 
pracujú v tomto programe od začiatku, alebo počas 
náborových aktivít na začiatku školského roka (2). 
DofE ambasádori pomáhali aj s týmto náborom, 

najmä „DofE deň“ bol v ich réžii. 
Mgr. Andrea Budinská

Pestré všeličo z hodín nemeckého 
jazyka

Veľkým benefitom našej školy vďaka 
úspešnej spolupráci s Goetheho 
inštitútom a vďaka partnerstvu 

v programe PASCH – Školy partneri 
budúcnosti je možnosť zadarmo absolvovať 
mnohé jazykové programy, vzdelávať sa 
v nemeckom jazyku na rôznych online 
platformách, zapájať sa do súťaží či získať 
jazykové certifikáty z nemeckého jazyka.
Jazykové certifikáty v nemeckom jazyku
Po dvoch rokoch, keď sme nemohli vycestovať 

do Inštitútu jazykovej a interkultúrnej 
komunikácie v Nitre, kde naši žiaci jazykové 
skúšky pravidelne absolvujú, sa možnosti opäť 
otvorili a ako prví si to vyskúšali 4 žiaci na 
úrovni B1 - Lucia Rybárová, Samuel Struhár a 
Jakob Ján Juhás (všetci zo septimy) a Karolína 
Wagnerová (3.A). Podarilo sa im získať 
certifikáty za úspešné zložky jazykovej skúšky, 
ktorú absolvovali 2.3.2022. 
Ďalšia skupinka 13 žiakov vycestovala do 

Nitry 15.3. a rovnako úspešne zvládli jazykové 
skúšky na úrovniach A1 a A2. Nemeckú štafetu 
posúvame ďalej - poslednej skupinke, ktorá si 
preverí svoje znalosti z nemčiny koncom apríla. 
Veríme, že všetci prekonajú svoje jazykové 

limity a posunú sa v budúcnosti ešte vyššie!
Video – súťaž Politik-Wettbewerb oslovila 
septimu
Trieda sa na hodinách nemeckého jazyka 

rozdelila na dva súťažné tímy a spracovala 
dve zaujímavé videá. Prvý súťažný tím sa 
venoval téme životného prostredia a natočil 
videomateriál pod názvom Plastik?! - Nein, 
danke! (Plasty?! – Nie, ďakujeme!). Žiaci v ňom 
hovoria o výhodách a nevýhodách plastových 
materiálov a prostredníctvom odstrašujúcich 
príkladov znečisteného životného prostredia 

vyzývajú každého jednotlivca, aby porozmýšľal 
nad vlastnou spotrebou plastov.
Druhý súťažný tím spracoval tému vplyvu 

idolov na každodenný život mladých ľudí. 
Pomocou krátkych video-vstupov sa žiaci 
vžili do charakterov svojich vlastných idolov a 
predstavili ich divákom. 
Zaslaním videa do súťaže naši gymnazisti 

zabojujú o spoločnú cestu do Berlína či peňažné 
výhry. Ich súťažné práce si môžete pozrieť na 
webstránke našej školy. Držte nám palce!
Kto pocestuje na trojtýždňový letný jazykový 
pobyt do Nemecka,
síce ešte nevieme, ale záujem prejavilo hneď 

niekoľko žiakov. Tí museli predložiť vyplnený 
formulár, ktorého súčasťou bol aj motivačný 
list, samozrejme, v nemeckom jazyku. Eva 
Jenisová, žiačka 2. A, v ňom píše: 
„Ich heisse Eva Jenisová und bin jetzt Schülerin 

der II.A-Klasse am František Švantners 
Gymnasium in Nová Baňa. Unsere Schule 
liegt im Stadtzentrum und ist sehr modern und 
gemütlich. Es ist die beste Schule der Welt – 
ich bin sehr glücklich, hier zu sein, weil ich viele 
neue Leute kennengelernt habe.“ (Volám sa 
Eva Jenisová a som žiačka 2. A v GFŠ Nová 
Baňa. Naša škola leží v centre mesta a je veľmi 
moderná a útulná. Je to najlepšia škola na 
svete – som veľmi šťastná, že tu som, lebo som 
spoznala veľa nových ľudí.)

STAŇ sa jedným z nás a zaraď sa k 
mnohým spokojným žiakom našej 

školy!

PaedDr. Renáta Juhásová
riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera

foto: archív GFŠ

Ďakujeme našim sponzorom:
Nadácia Pontis

- projekt s Tescom,
projekt s Telekomom.

Darujte 2% z daní
2% z vašich daní 2021

pre GFŠ sú dobrou voľbou - viac 
na www.gfsnbana.edupage.org. 

Ďakujeme!

Na zasnežených 
svahoch sa vystriedali 

všetky triedy

Tohtoročnú bohatú snehovú nádielku a priaznivé 
počasie na zimné športy využili všetky naše 
triedy a lyže či snowboard tak mali možnosť po 

dvoch rokoch „oprášiť“ všetci gymnazisti, nielen tí, ktorí 
absolvovali lyžiarsky a snowboardový kurz. Aj keď nás 
vytriedila pandémia a obstáli tentokrát nie najzdatnejší 
na svahu, ale najlepší bojovníci s vírusom, oplatilo sa aj 
trošku zariskovať a vytiahnuť päty z domu.
Prváci, ako naši nováčikovia, testovali Drozdovo 

v rámci telesnej výchovy, účastníci lyžiarskeho 
a snowbordového kurzu brázdili nielen kopec za 
rohom – v lyžiarskom centre  Drozdovo, ale užili si aj 
svahy na Krahuliach a v Jasnej.  A naši štvrtáci si po 
náročných písomných skúškach vyvetrali hlavy opäť 
v Kremnických vrchoch, na zjazdovke i na turistickej 
prechádzke, keď zdolali  vyhliadku na Krahulskom 
vrchu.

PaedDr. Renáta Juhásová
riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera

foto: archív GFŠ
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Nádych s vôňou jari

Túžili sme po 
zime, ako 
sa patrí, a 

teraz by sme ju 
čím skôr chceli už 
odprevadiť a dať 
sa hladiť teplými 

jarnými lúčmi a tešiť sa z prebúdzajúcej  prírody. 
Ide to síce pomaly, ale jarné obdobie práve začína. 
Prináša nám novú silu , nový život a plné priehrštie 
darov, ktoré dokáže zosnovať len naša Zem. Pani 
učiteľka Papánková, jej asistent a žiaci v triede 
sa rozhodli prezentovať využitie tohto času na 
starostlivosť o svoje zdravie, detoxikáciu organizmu 
a používanie liečivých bylín v každodennom živote. 
Malí aj veľkí žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti 
o liečivej sile rastlín, ich zbere, sušení, o spracovaní 
na tinktúry, masti, oleje a čaje. Priestorom sa šírila 
vôňa levandule, rozmarínu, mäty, šalvie. Deti si 
zacvičili, zatancovali a zahnali smäd lahodným 
čajom. Zistili, že je najvyšší čas pridávať do 
jedálnička viac ovocia, zeleniny, otužovať sa. 
Urobiť poriadok nielen v domoch, ale aj vo 

vlastnom tele. Počúvali 
sme o krásavici 
prvosienke, ktorá nám 
pomôže zmierniť kašeľ, 
bolesti hlavy, stres. Keď 
chceme bojovať proti 
baktériám a vírusom, 
môžeme siahnuť po 
voňavej materinej 
dúške. Horúčku a 
bolesti hrdla zmiernime 
lipovým čajom s medom 
a citrónom. Medovku 
nám príroda ponúka v horúcich letných dňoch 
ako prísadu do varenia či v podobe osviežujúcej 
limonády. Po medovkovom nápoji dokážeme ľahšie 
zaspať. Každá rastlinka, ktorá vzíde zo zeme, 
má svoje poslanie a zmysel. Treba ju však nájsť, 
poznať a využiť v náš prospech. Ľudia od pradávna 
používali silu liečivých rastlín a používajú ju 
dodnes. Deti prekvapilo nielen to, že ich používame 
na zmiernenie chorobných príznakov, ale aj to, že si 
dokážeme z nich vyrobiť zdravé sirupy, kozmetické 

prípravky, osviežovače vzduchu či bylinkové pestá. 
Možnosti využitia sú veľmi pestré. Prezentácia bola 
o to zaujímavejšia, že pani učiteľka, teda babka 
bylinkárka, má s touto témou vlastné skúsenosti, 
čo demonštrovala prinesenými, doma vyrobenými 
produktmi. Priniesla aj inšpiračnú literatúru, z ktorej 
čerpá a ktorá jej poskytuje recepty na tie správne 
medikamenty. Už aby sa povyťahovali hlávky tých 
zázrakov a mohli sme si nimi naplniť plátené vrecká 
a opäť sa pripraviť na zimný čas. 

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív Spojená škola

Enviroaktivity 
pokračujú

Environmentálna výchova je v spoločnosti pojem 
známy, často používaný, ale je veľmi ťažké 
zhodnotiť, či aj úspešne aplikovaný v bežnom 

živote. Táto téma je jednou z prierezových tém vzdelávacích 
programov od materských až po stredné školy. Realizácia 
na školách je však rôznorodá. Niekde sa uberá popisnou 
formou, teda deťom ponúka definovanie problémov, ktoré 
vznikli, ich dopady na životné prostredie a niektoré školy 
žijú aktívnymi činnosťami, ktoré majú za cieľ naučiť ich 
zručnostiam, potrebným na aktívnu ochranu života na Zemi. 
Prierezovosť témy však spôsobuje fakt, že zastúpenie 

týchto problémov býva symbolické, často nedostatočné, 
pretože obsah povinných predmetov je náročný a veľmi 
rozsiahly. Úspech v tejto oblasti môžeme dosiahnuť vtedy, 
keď naučené zručnosti dokážu deti preniesť aj do rodín. 
Cieľom by malo byť ukázať deťom zelenšiu, zodpovednejšiu 
cestu životom. S týmto cieľom sme sa stotožnili aj v našej 
škole. Postupovať pomalými, ale efektívnymi krokmi. 
Triedenie odpadu je každodenným úsilím v našich triedach. 
22. februára bolo toto úsilie podporené prezentačným 
dopoludním, kde sa deti dozvedeli, prečo je potrebné triediť 
odpad, čo patrí a nepatrí do jednotlivých zberných nádob, 
riešili úlohy s touto témou a prakticky si vyskúšali roztriedenie 
rôznych materiálov do jednotlivých nádob. Naši starší žiaci 
pokračovali v čistení chodníka cez Gupňu, ale pri poslednej 
brigáde pocítili opäť sklamanie z vandalského správania 
návštevníkov tohto chodníka. Našli zničený odpadkový kôš 

a v okolí oddychového priestoru 
množstvo porozhadzovaného 
odpadu. Nepíšeme prvýkrát o 
takejto negatívnej skúsenosti v 
tomto lesíku. Prosíme všetkých, 
ktorí spozorujú takúto nechcenú 
aktivitu, aby zasiahli a nedovolili 
ničiť úsilie všetkým, ktorým na 
našej planéte záleží. Envirovýchova 
bude len vtedy úspešná, keď bude 
srdcovou záležitosťou nás všetkých.  

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív Spojená škola NB
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Banícky poriadok opäť ožil

Dňa 27. februára 2022 do nášho mesta 
po čase opäť zavítala kultúra. V nedeľné 
popoludnie mesto Nová Baňa, občianske 

združenie Nová Baňa a FS HÁJ  predstavili 
v radničnom parku zvyky a tradície našich 
predkov počas fašiangov, ktoré sú zachované 
niekoľko storočí. V úvode sa prihovoril primátor 
mesta Nová Baňa Branislav Jaďuď. Následne 
predseda občianskeho združenia Nová Baňa 
Branislav Medveď poďakoval všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave 
podujatia a taktiež poďakoval za udržiavanie 
zvykov a tradícií v našom meste.  FS HÁJ pod 
vedením Kataríny Búryovej  predviedol Banícky 
poriadok, čiže reguly baníckej mládeže v Novej 
Bani. Počas programu pozývali folkloristi a 
heligonkári, vedení tancmajstrom, do tanca 
prítomných divákov. Najmladší účastníci niesli 

za tancmajstrom repliky baníckych insígnií 
a drevenej tabule s menami zúčastnených, 
pochádzajúce z rúk novobanskej rezbárky Janky 
Majerskej z Bukoviny, ktorá ich nezištne vyrobila 
a darovala na zachovanie a udržanie baníckych 
tradícií.  Návštevníkov podujatia ponúkali 
fašiangovými maškrtami a dobrou pálenkou. 
Neskôr prezentovali novobanské banícke piesne 
a tance.  Peter Kopernický, v úlohe farára a 
rozprávača fašiangu, symbolicky za prítomnosti 
plačiek pochoval basu. Na záver do tanca a 
spevu zahrali miestni heligonkári.  Nálada bola 
výborná, počasie nám prialo a veríme, že sa toto 
podujatie stane opäť tradičným. 

Branislav Medveď
Mgr. Iveta Lukáčová

foto: Viktória Medveďová

K V A R T E T O

D O N A L D  H A R W O O D

Preklad :  DANICA HRICOVÁ  Réžia : MARTIN MŇAHONČÁK

vtipno-
dojímavý príbeh 

v podaní
legendárnych

hercov

božidara turzonovová
zuzana kocúriková

dušan jamrich
františek kovár

Podľa jednej teórie začína život pri oplodnení vajíčka, podľa
inej narodením dieťaťa a podľa ďalšej začína život odchodom
detí z domu... Ale kedy život končí? Nádherná hra o sláve, páde,
sexe, múdrosti a túžbe žiť štyroch kedysi slávnych spevákov,
dnes “odložených” v penzióne pre “nepotrebných”. 
Všetko mení príchod ich bývalej kolegyne, v minulosti
najväčšej hviezdy, ktorej bol jedným z niekoľkých manželov
jeden z nich. Neuveriteľne výstižná hra o všetkom, čo do života
potrebujete a možno aj trošku viac.

www.fluent.sk

KUMŠT TEATRO 
 DIVADLO 

Foto : Ivan Hrušovský

VIAC INFORMÁCIÍ VÁM PRINESIEME
V MÁJOVOM ČÍSLE NOVÍN

NOVÁ BAŇA
KINO VATRA

Pondelok 9. 5. 2022
19:00

VSTUPENKY:
Informačné centrum 

mesta Nová Baňa
045/67 82 880

Božidara Turzonová
Zuzana Kocúriková
František Kovár
Dušan Jamrich/ alt. Peter Šimun

vstupné:14 €
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Do práce na bicykli  aj v roku 2022

Do práce na bicykli (DPNB) je národná 
kampaň, ktorej hlavným cieľom 
je podporiť rozvoj nemotorovej, 

predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, 
vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali 
kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy 
v meste, motivovať zamestnávateľov, aby 
budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky 
pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce 
na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac 
používali túto formu alternatívnej dopravy pri 
každodennom cestovaní do práce.
Vyhlasovateľom súťaže je: národný 
cyklokoordinátor Peter Klučka, 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Koordinátorom a odborným 
garantom súťaže je: občianske 
združenie Občianska cykloiniciatíva 
Banská Bystrica.
Po ôsmich úspešných ročníkoch 

kampane Do práce na bicykli 
pretrváva aj v roku 2022  ambícia 
organizovaním súťaže pozitívne 
ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, 
organizácií a inštitúcií v mestách v 
prospech používania bicykla na krátke 
vzdialenosti. 
Veríme, že postupne sa bude kampaň 

šíriť a z bicykla sa aj na Slovensku stane 
plnohodnotný dopravný prostriedok na 
presun po meste tak, ako je to v okolitých 
krajinách, a  že cyklistom sa dostane 
nielen patričné uznanie spoločnosti za 
to, že významne prispievajú k ochrane 
životného prostredia, ale stanú sa aj 
inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na 
presun po meste používajú auto.
V minulom roku sa do kampane zapojilo 

91 samospráv s celkovým počtom tímov 
3 448 s 11 332 súťažiacimi od 1 271 
zamestnávateľov.  Súťažiaci počas 
kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, 
čím takýmto spôsobom dochádzania do 
práce ušetrili 428 275,50 kg CO2 (keď 
pripočítame cestu do práce pešo alebo 
s využitím MHD, to bolo až 512 369,02 
kg). K týmto, v histórii kampane, 
doposiaľ rekordným výsledkom 
prispeli aj tímy z Novej Bane, kedy 31 
cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca jún 
využili bicykel na dopravu do práce a z 
práce  959 – krát, pričom nabicyklovali 
10 026,47 km a takýmto spôsobom 
ušetrili      2 506,62 kg CO2.   Vďaka 
nim sa Nová Baňa v 8. ročníku súťaže  
spomedzi registrovaných samospráv 
po prepočte rôznych ukazovateľov 
umiestnila na krásnom 28. mieste. 
Mesto Nová Baňa sa počas existencie 

tejto kampane zapojilo do každého 
ročníka a inak tomu nie je ani tento rok. 
Naša samospráva je už zaregistrovaná, 
čím otvorila možnosť registrácie pre 
novobanské súťažné tímy. Súťažná 
časť tohtoročnej kampane je v mesiaci 
jún. 

 Dokedy je možné zaregistrovať sa ???
Registrácia tímov prebieha najneskôr
do 7. 6. 2022 na prihlasovacom online 

formulári uverejnenom na webovej stránke
www.dopracenabicykli.eu. 

Kde nájdem informácie, ako mám 
postupovať? 

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa 
pravidiel súťaže, realizácie, termínov, súťažných 
kategórií nájdete na webovej stránke https://
www.dopracenabicykli.eu/.
Postupujte v zmysle štatútu súťaže  www.
dopracenabicykli.eu/statut-sutaze.

Tak neváhajte, vytvorte tímy a zapojte sa !
Veríme, že hlavnou motiváciou na zapojenie 
sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit 
súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje 
financie, svoje mesto a životné prostredie. 

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa, lokálny koordinátor
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Rozlúčka s lyžiarskou sezónou alebo 
zakopávanie snežnej  vločky  a trošku

viac o SKI TEAME NOVÁ BAŇA - DROZDOVO

SKI TEAM NOVÁ BAŇA - DROZDOVO  
sa túto sezónu rozlúčil s vydarenou 
lyžiarskou sezónou 19.3.2022 na SKI 

DROZDOVO tak, ako to bolo kedysi zvykom.
Deti sa obliekli do karnevalových  masiek a 

posledný tréning tejto sezóny si zajazdili na 
svahu v karnevalových maskách. Veľmi si 
to užívali aj vďaka úžasnému počasiu, ktoré  
nám  prialo v podstate od januára. Poslednú 
jazdu sa deti rozlúčili so svahom - krásnym 
hadom na zjazdovke.
SKI TEAM  Nová Baňa  týmto úspešne  

ukončil 16. sezónu  pod vedením hlavného 
trénera Jaroslava Plachého. Tento rok sme 
mali  v tíme  37 detí vo veku 5 - 16 rokov.
Od januára mali deti  tri sústredenia na 

Čertovici, ktorého súčasťou boli aj klubové 
preteky, kde si mohli vyskúšať preteky v 
obrovskom slalome -  krásna skúsenosť aj 
pre nováčikov. A svoje skúsenosti zúročili na 
väčších pretekoch. 
Veľká vďaka patrí všetkým trénerom v tíme 

za ich čas a úsilie venovať sa deťom, dostať 
z  nich všetko a, samozrejme, aj veľká vďaka 
všetkým rodičom za čas, ktorý tento šport 
potrebuje. 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ZIMNEJ PRÍPRAVE V MFK

Po dlhej zimnej prestávke, ktorá trvala od 
24. októbra, kedy sme hrali posledný 
zápas jesene, sa poslednú marcovú 

nedeľu rozbehla jarná časť majstrovských 
futbalových zápasov 3.ligy Stred. V ročníku, 
kedy dôjde k reorganizácii súťaží, majú všetky 
mužstvá stále o čo bojovať v jarnej časti.
Počas zimnej prestávky došlo v našom klube k 

viacerým zmenám, či už vo vedení klubu, ale aj 
v kádri mužstva dospelých.
Čo sa týka vedenia klubu, nastali tieto zmeny:
Novým štatutárom klubu sa stal Ing. Milan 

Baranec, ktorý na tomto poste vystriedal Mgr. 
Petra Hudeca. Ten sa vzdal funkcie štatutára 
klubu z dôvodu pracovného vyťaženia, ale 
zostáva členom výkonného výboru klubu. 
Ďalšími členmi výkonného výboru sú Dušan 
Hagara, Jozef Forgáč a Peter Kasan. Členmi 
rozšíreného výboru sú Jaroslav Búry a Igor 
Moško.
Informácie k veľmi kvalitnej zimnej príprave a 

ku kádru mužstva pre jarnú časť súťaže.
Káder mužstva tvoria títo hráči:
brankári: Martin Repiský (prišiel z FK Pohronie), 

Adam Arpáš;
obrancovia: Simon Kruľák (prišiel z ViOn ZM), 

Michal Boniš (z ViOn ZM), Samuel Jenat (prišiel 
z FK Pohronie), Andrej Mishko, Michal Cehula, 
Dominik Vozár (momentálne netrénuje);
záložníci: Samuel Marunčiak (z FK Očová), 

Marek Výbošťok (z FK Pohronie), Oliver Valko 
(z ViOn ZM), Dao Ismael (z FK Pohronie), Pierre 
Hounlete (hráč FK Pohronie);
útočníci: Filip Škrteľ (z FK Pohronie), Samuel 

Černák (hráč MFK Žarnovica), Lukáš Beko, 
Mohamed Silue (ešte v riešení), Filip Ďurian (z 
FK Pohronie).

Z jesenného kádra nie sú k dispozícii 
nasledovní hráči:
Samuel Škvarka (preradený do nášho 

dorastu), Nikola Miloševič (hosťovanie OFK 
Hliník nad Hronom), Marek Matušek (ukončené 
hosťovanie z JUPIE BB).
Jorge Sainz (návrat Španielsko), Vasyl 

Vasylynets (návrat Ukrajina), Marcel Vlčko 
(netrénuje s mužstvom) – všetci traja hráči sú 
našimi hráčmi do 30.6.2022 s tým, že po tomto 
dátume sa rozhodne o ich ďalšom pôsobení v 
našom klube, resp. sa bude riešiť prestup do ich 
nových klubov.
V rámci zimnej prípravy sme odohrali 12 

zápasov so súpermi z 3. ligy Západ, 4.ligy Juh a 
Západ a 5.ligy s týmito výsledkami:
TJ Imeľ – 1:0 sme prehrali
FK Slovan Levice – 4:4
TJ Bešeňov – 3:2 
FKM Nové Zámky – 2:2
KFC Kalná nad Hronom – 3:2
FC Nitra – 2:1 sme prehrali
TJ Veľké Ludince – 3:0 sme prehrali
FK Sitno Banská Štiavnica – 3:0
MŠO Štúrovo – 3:3
TJ Sklotatran Poltár – 6:2
OFK Hliník nad Hronom – 4:1
ŠK Badín – 4:4.
Vyhrali sme 5 zápasov, 4 sa skončili nerozhodne 

a 3 zápasy sme prehrali s aktívnym skóre 33:26.
O góly sa podelili naši chlapci nasledovne:
Filip Škrteľ – 11 gólov;
Samuel Černák, Dao Ismael a Mohamed Silue  

strelili po 5 gólov;

Marek Výbošťok a Oliver Valko strelili po 2 góly;
Marián Šmatlák, Lukáš Beko a Ladji Malle 

strelili po jednom góle.
Veríme, že v jarnej časti sa našim mladým 

chlapcom vydaria zápasy a dosiahnu podstatne 
lepšie výsledky ako v jesennej časti súťaže. 
Potešia svojou hrou všetkých priaznivcov nášho 
futbalového klubu, ako aj seba samých a budú 
hrať s radosťou za farby nášho klubu.
Jarnú časť súťaže sme odštartovali zápasom 

s TJ Jednota Bánová, s ktorým sme nešťastne 
prehrali 3:2, keď po prvom polčase sme viedli 
2:1 po góloch Ladji Malleho, avšak v druhom 
polčase sme inkasovali po našich chybách dva 
góly. Neostáva nám nič iné, len sa pripraviť na 
ďalších súperov a získať veľmi potrebné body na 
zlepšenie umiestnenia v tabuľke 3. ligy STRED.
Jarnú časť súťaže zahájili aj naši dorastenci 

kategórie U19, ktorí po kvalitnej zimnej príprave 
odohrali veľmi dobrý zápas so silným súperom 
FK Sitno Banská Štiavnica. Naši chlapci odohrali 
smolný zápas a súperovi podľahli výsledkom 
1:0, pričom v druhom polčase zahodili tri veľmi 
dobré príležitosti. 
Kompliment domácich, že sme boli pre nich 

doteraz najlepším súperom, ktorý u nich hral, 
nám síce body neprinesie, ale je to povzbudenie 
do ďalšej prípravy a prvé body určite prídu.
Svoju jarnú časť mali zahájiť aj žiaci v 

kategóriách U15 a U13 s OŠK Radzovce, avšak 
z dôvodu karantény hráčov hostí boli zápasy 
odložené na neskorší termín.
Podrobné informácie k jednotlivým zápasom 

sú pravidelne zverejňované na webovej stránke 
MFK, ktorá je postupne aktualizovaná – www.
mfknovabana.sk.

 Ing. Milan Baranec, štatutár MFK

V tomto období  je dôležité viesť deti k láske k 
športu, hýbať sa, byť zapálený pre niečo, čo ich 
napĺňa, preto ich v tom podporujme - je to naša 
budúcnosť!!!!

text a foto:Kristína Kováčiková 
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V pracovni Karola Dodeka

Aj v roku 2021 sme 
v Pohronskom 
múzeu dali 

zreštaurovať ďalšie 
zaujímavé predmety z nášho zbierkového fondu. 
Tentokrát išlo o pár – písací stôl so stoličkou. 
Na projekt „V pracovni Karola Dodeka“ nám 
prispel Fond na podporu umenia sumou 2000 
€. Spoluúčasť vo výške 3850 € bola hradená 
z účelovo určených finančných prostriedkov 
od Banskobystrického samosprávneho kraja, 
nášho zriaďovateľa. Konečný výsledok práce 
reštaurátora Tibora Kováča je nádherný a tešíme 
sa, že predmety uvidíte na výstave venovanej 
100. výročiu úmrtia Karola Dodeka - Otec a syn: 
Dodekovci. 
S osobou Karola Dodeka sú dokázateľne spojené 

zreštaurované premety. Karol Dodek patrí k 
najvýznamnejším osobnostiach novobanských 
dejín. Narodil sa 2. 11. 1867 v Novej Bani ako 
syn kováča. Napriek odporúčaniam učiteľa ostal 
verný remeslu otca. Okrem kováčstva sa venoval 
viacerým činnostiam: ovocinárstvu, chovaniu a 
liečeniu hospodárskych zvierat, bol národovcom 
a šíriteľom idey slovenského národa. Bol známy 
amatérsky maliar. Na začiatku obkresľoval, až 
Andrej Kmeť ho posmelil k vlastnej tvorbe, aby 
maľoval, čo vidí a cíti.
Vďaka národnostným aktivitám bola jeho 

rodina prenasledovaná. Za panslavizmus bol na 
začiatku Veľkej vojny (1914 - 1918) obvinený z 
vlastizrady a zatknutý. Po prepustení z väzenia 
musel narukovať na ruský a taliansky front, hoci 
na jeho ročník sa mobilizácia nevzťahovala. Z 
frontu sa vracia v 1917 s podlomeným zdravím. 
Karol Dodek sa stáva v roku 1919 povojnovým 
mešťanostom Novej Bane. Zomrel 7. 4. 1922 
ako 54-ročný na zápal pľúc.
Reštaurované predmety z rodiny Dodekovej 

sme do zbierkového fondu získali v roku 
1973 kúpou od dcéry Karola Dodeka Oktávie. 
Písací stôl má drevenú nadstavbu a pochádza 
z obdobia biedermeier. Má esovité nohy, 
do ktorých je vložená podstolina s piatimi 
zásuvkami. Na doske stola bola vložená imitácia 
kože s ozdobnou potlačou v rohoch. Drevená 
nadstavba má po stranách výsuvné zásuvky, 
nad nimi sú odkladacie plochy a v strede je opäť 
zásuvka. Každá zásuvka má kľúčovú dierku, 
kľúče sa však nezachovali. K stolu patriaca 
stolička pochádza tiež z obdobia biedermeier. 
Podobne ako stôl aj ona má esovité nohy. 
Operadlo je ukončené štylizovanou rezbou s 
rokajovým ornamentom. Operadlo zrejme nie 
je kompletné. Sedacia časť je čalúnená, ale je 
pravdepodobné, že poťah nie je pôvodný. Na 
poťahu je badať stopy po maliarskej farbe. Podľa 
dochovanej historickej fotografie Karol Dodek 

maľoval svoje obrazy sediac 
práve na tejto stoličke.
Počas reštaurátorského 

zásahu bol stôl najskôr 
demontovaný, aby sa mohli 
uvoľnené časti očistiť a 
postupne zlepiť. Dyhy na stole 
boli očistené a chýbajúce 
časti doplnené identickou 
orechovou dyhou. Celý stôl bol 
petrifikovaný. Písacia plocha 
bola očistená od atramentu a 
čierneho tušu. Do zásuviek boli 
dodané dobové kľúče, ktoré 
slúžia zároveň ako tiahlo. Na 
stôl bola aplikovaná šelaková 
politúra. Poškodená imitácia 
kože bola nahradená jemnou 

brúsenou kozľacou kožou v tmavohnedom 
odtieni. 
Aj stolička bola najskôr demontovaná. 

Konštrukčné spoje nedržali, a preto ich 
bolo treba nanovo upevniť. Následne bola 
stolička petrifikovaná. Doplnená bola dyha v 
operadlovej časti i po obvode celého rámu. 
Jednotlivé vrstvy sedáka boli  uvoľnené, africká 

tráva bola chemicky vypratá a doplnená. Sedák 
sa opätovne vytvaroval prešitím jednotlivých 
vrstiev, prevedením pikýru a očalúnením novou 
poťahovou látkou. Čalúnená časť sedáka bola 
v závere olemovaná ozdobnou zlatou bortou.
Príďte sa presvedčiť do Pohronského múzea 

na výstavu Otec a syn: Dodekovci, ako 
reštaurovanie dopadlo. My v múzeu sme na 
tieto kusy nábytku mimoriadne pyšní. 

Mgr. Katarína Stredáková
Pohronské múzeum Nová Baňa

foto: Tibor Kováč, reštaurátor 

Karol Dodek v ateliéri

JARNÉ AKTIVITY V CVČ

Tento školský rok mali 
deti na strednom 
Slovensku jarné 

prázdniny ako posledné. Deti 
z Novej Bane
mali možnosť stráviť tento voľný, oddychový 

čas aktívne v našom centre voľného času. 
Pripravili sme pre ne obľúbené jednodňové 
aktivity. Šport, turistika, zábava, tvorivé dielne, 
kúpanie v bazéne, to je ideálna kombinácia na 
toto obdobie. Novobanské CVČ pripravilo pre 
deti viacero aktivít a výletov na tieto prázdninové 
dni. V pondelok 7.3.2022 sa začal turistikou na 
Háj. Aj napriek veľkej zime sme sa na rozhľadňu 
veľmi tešili a to hlavne na opekanie špekačiek. 
Počas cesty sme spoločne nachystali drievko 
na podkúrenie, ražne a zahrali sa prírodovedné 

hry. Na spiatočnej ceste nemohlo chýbať 
zastavenie na Havranej skale a na Zvoničke.  
Po návrate do CVČ sme sa zahrali spoločenské 
hry a stolný tenis v sále centra voľného času.  
V utorok 8.3.2022 sme autobusom cestovali 
do historického mesta Banská Štiavnica na 
obľúbené miesto tvorivých detí „Terra Permonia“, 
kde si deti hrou vyskúšali prácu dospelých a 
zručných ľudí. Tento prázdninový deň sme 
zavŕšili prechádzkou po meste, návštevou Múzea 
minerálov a výstupom  na miestnu kalváriu.                                                                                                                                        
    V stredu 9.3.2022 sa už všetci tešili do 
plavárne v Leviciach, kde si zaplávali, zaskákali 
a vybláznili  sa v malom, ale aj veľkom  bazéne. 
Unavení a vyhladovaní sa vrátili do CVČ, kde 
nás už čakala pizza, na ktorú  sa všetky deti 
veľmi tešili. Po výdatnom obede nasledovala 

výroba odznakov, ktoré  si vyrobil každý sám. 
Tento odznak bude každému pripomínať pekné 
dni strávené počas jarných prázdnin v CVČ. 

Mgr. Juraj Kološta a Tatiana Lachká
foto: archív CVČ
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
HVIEZDOSLAVOV  

KUBÍN – 68. ročník

Tohoročný Hviezdoslavov Kubín pozná 
svojich víťazov. Na obvodnom kole 68. 
ročníka podujatia v umeleckom prednese 

poézie a prózy, ktoré sa konalo 15. marca 2022 v 
Centre voľného času v Novej Bani, sa predstavilo 
39 recitátorov. Zúčastnené školy - ZŠ J. Zemana 
Nová Baňa, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ 
Malá Lehota, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica, ZŠ s MŠ Hodruša Hámre.    
V I. kategórii prednes poézie si odniesli 
umiestnenia: 
1. miesto: Katarína Drgoňová – ZŠ J. Zemana 
Nová Baňa, 
2. miesto: Lukáš Jurášik – ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa, 
3. miesto: Eliáš Krčmárik – ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa. 
V II. kategórii prednes poézie boli úspešní:
1.miesto: Deina Číková – ZŠ s MŠ Brehy, 
2.miesto: Lenka Maslenová – ZŠ s MŠ Brehy, 
3.miesto: Juraj Zigo – ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica. 
V III. kategórie prednes poézie získali 
ocenenia:
1.miesto: Ema Vozárová – ZŠ sv. Alžbety  Nová 
Baňa, 
2.miesto: Hana Jančoková – ZŠ J. Zemana 
Nová Baňa, 
3.miesto: Andrea Alžbeta Šályová – ZŠ sv. 
Alžbety Nová Baňa, 
3.miesto: Monika Uramová – ZŠ s MŠ Hodruša 
Hámre.

V I. kategórii prednes prózy si odniesli 
umiestnenie: 
1. miesto: Laura Wolfová Uka – ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa, 
2. miesto: Ema Abrahámová – ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa, 
3. miesto: Svätoslav Budinský – ZŠ J. Zemana 
Nová Baňa. 
V II. kategórii prednes prózy získali miesto:
1.miesto: Patrik Zima – ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica, 
2.miesto: Bibiana Kureková – ZŠ  s MŠ Brehy, 
3.miesto: Alžbeta Danišová – ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa, 
3.miesto: Tomáš Halabuk – ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica. 
V III. kategórii prednes prózy sa stali víťazmi:
1.miesto: Samuel Pauček – ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa, 
2.miesto: Paulína Valachovičová – ZŠ sv. 

Alžbety Nová Baňa, 
3.miesto: Nina Debnárová – ZŠ s MŠ Malá 
Lehota,
3.miesto: Petra Makovická -  ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica. 
Ročne sa na rôznych stupňoch súťaže stretajú 

tisíce recitátorov. Od vzniku Hviezdoslavovho 
Kubína v roku 1954 až po súčasnosť ním 
prešli státisíce jednotlivcov, z ktorých sa stali 
významné osobnosti. K nim patria napríklad 
Július Satinský, Soňa Müllerová, Milan Ondrík a 
mnohí iní.  
Gratulujeme víťazom a prajeme ďalšie 

recitačné úspechy vo vyšších kolách. Najbližšie 
v máji v krajskom kole v Banskej Bystrici, kde 
postúpi prvý umiestnený z každej kategórie v 
umeleckom prednese poézie a prózy. 

PaedDr. Tatiana Polcová
riaditeľka CVČ Nová Baňa

foto: archív CVČ

Spomienka na pána učiteľa

V sobotu 12. 
marca nás 
z a r m ú t i l a 

správa, že nás 
vo veku 94 rokov 
navždy opustil pán 
učiteľ Filipovič. Cez 
slzy som sa musela 
v duchu aj pousmiať, 

keď som vysvetľovala svojim deťom, kto to 
bol, a zaspomínala som si na to, čo sme mu 
„dovyvádzali“ v ľudovej škole umenia. Chodila 
som k nemu na hodiny klavíra. Do hudobnej 
(ako sme to všetci volali) ma dali automaticky, 
bez debaty. Predsa chodili aj moji dvaja starší 
súrodenci, tak prečo ja nie, keď je nástroj doma, 
treba naň hrať. Moja asi prvá spomienka na neho 
je, ako ma učil pri stole správne držať ruky a 
klepkať prstami ako „kladifkami“. Jeho prejav bol 
svojský, pre neho som bola Efka. Bol nevidiaci. 
Svojimi jemnými rukami mi kontroloval tie moje, 
či to robím správne. Keď som bola na druhom 
stupni ZŠ, patrila som medzi tých, ktorí doma 
cvičili väčšinou len polhodinu pred hudobnou. 
Samozrejme, že to vždy zistil, či som cvičila, 
či nie. Zbytočne som ho presviedčala o opaku. 
Počul aj to, že som daný tón zahrala iným prstom, 
ako som mala. Ale to som ho už podozrievala, 
či náhodou predsa len trošku nevidí. Zamávala 
som mu pred očami rukou a krútila som hlavou, 
ako to vedel. Raz sa môj spolužiak skryl pod 

klavír (krídlo) v triede, lebo ma chcel počkať, 
kým mi skončí hodina. Pán učiteľ to zistil, hoci 
tam bol ticho ako tajný agent. „Za trest“ nám 
dal hrať „štvorručku“, aby sme mohli byť na 
hodine spolu. Inokedy som si zase zapísala inú 
známku, ako mi skutočne dal. My sme si totiž 
u neho do žiackej knižky písali sami, čo máme 
doma cvičiť, aj akú známku sme dostali. A bolo 
zle. Moja mama ma „zdrala ako žito“, že som 
spravila takú hanbu. Nedošlo mi, že to jeho 
manželka pravidelne kontroluje. Pán učiteľ si 
robil o nás svoje zápisky Braillovým písmom. 
Veľakrát sme márne skúšali aj my so zavretými 
očami šmátrať po tých dieročkách a bodkách, či 
voľačo prečítame.
Nikdy na mňa nekričal. Práve naopak. Toľko 

sa mi „nadohováral“, že mám rytmus aj sluch a 
keby som viac cvičila, mohla by som hrávať na 
organe v kostole a moja starká by mala zo mňa 
veľkú radosť. Hoci som mala starkú veľmi rada, 
pre mňa to bolo vtedy niečo nepredstaviteľné a 
už vôbec nie motivujúce. Určite sa vždy potešil, 
keď po mne prišla na hodinu Dadka Mošková, 
dnes už Valková, momentálne učiteľka hudobnej 
náuky a klavíra v našej ZUŠ. Niekedy som 
zostala za dverami triedy a počúvala som ju, ako 
úžasne hrá. Dadka mu trochu „poliečila“ nervy, 
ktoré som mu ja „ničila“.
Keď som už bola dospelá, často som si na 

neho v kostole spomenula, že ktovie, ako by to 
bolo, keby som si dala vtedy povedať. Keď som 

sa stala mamou a spievala som deťom pesničky, 
opäť som si veľakrát na neho spomenula. Sadla 
som s deťmi ku klavíru a jednoduché melódie 
som im vedela zahrať z nôt či bez nich. 
Nedávno som v novinách čítala, že môžu 

navštevovať ZUŠ už aj dospelí. Škoda, že si to 
nemôžeme celé zopakovať, pán učiteľ, cvičila by 
som ako drak! 
Dovoľujem si za všetkých mojich spolužiakov z 

hudobnej Vám takto symbolicky poďakovať za 
Vašu trpezlivosť s nami. Napriek tomu, že ste to 
nemali ľahké, boli ste k nám vždy láskavý. Nikdy 
na Vás nezabudneme. Odpočívajte v pokoji.

Eva Mikušková

Augustín Filipovič sa stal súčasťou malého 
učiteľského kolektívu Ľudovej školy 
umenia v Novej Bani dňa 1. augusta 

1969. Pôsobil v nej celých 35 rokov ako učiteľ 
hry na klavíri do roku 2004. Pripravil tu cestu do 
života mnohým hudobníkom a pedagógom, ktorí 
dodnes pôsobia aj v našej škole. Gusto, Gustík, 
pán Filipovič, tak sme ho tu v našej hudobnej 
škole volali, zanechal si nám hlbokú brázdu s 
pamiatkou na Tvoje nezabudnuteľné pôsobenie. 
Cez všetky nástrahy, ktoré mu život pripravil, 
mal pevnú vieru, miloval svoju rodinu, ľudí okolo 
seba, prácu a hudbu. Gustík, ďakujem Ti za seba 
a za kolektív Základnej umeleckej školy v Novej 
Bani. Odpočívaj v pokoji. 

Mgr. Marta Urdová, DiS.art, riaditeľka ZUŠ
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DÁVAME DO POZORNOSTI

OTVORENIE DETSKÉHO FERRATOVÉHO AREÁLU V NOVEJ BANI

Ferratový areál na Zvoničke v Novej Bani, 
ktorý vznikol len koncom minulého roka, 
prvýkrát otvoril svoje brány pre verejnosť 

vo štvrtok 17.3.2022. V troch sektoroch si 
návštevníci budú môcť vyskúšať rôzne lanové 
trasy, siete či mosty. Na svoje si prídu najmä deti, 
ale nudiť sa nebudú ani dospelí. Práve orientácia 
na detského návštevníka robí z novobanských 
ferrát jedinečnú atrakciu v širokom okolí.
Areál Zvonička je vyhľadávanou rekreačno-

oddychovou lokalitou mesta Nová Baňa. Vznikol 
okolo historického objektu Zvonice, ktorý bol 
postavený v roku 1874 ako súčasť pútnického 
miesta Kohútovo. Dnes sa nachádza na 
križovatke viacerých obľúbených turistických 
trás, ktoré turistov privedú k rozhľadni Háj, k 
vyhliadkam na Červenej a Havranej skale, alebo 
k banským dielam na novootvorenom banskom 
náučnom chodníku. V nedávnej minulosti tu 
vyrástol i Záhradný les, ktorý tvoria domáce 
i cudzokrajné stromy a kry. Ferratový areál 
vznikol v nadväznosti na tieto aktivity a vhodne 
dopĺňa ponuku samotného areálu a prostredia, v 
ktorom sa nachádza. 
„Myšlienka vybudovania ferraty vychádza z 

úspešného ferratového komplexu na Skalke v 
Kremnických vrchoch. Pôvodné vybudovanie 
ferratových trás bolo naplánované na 
lokalitách Červenej a Havranej skaly. Avšak 
po zamietavom stanovisku Štátnej ochrany 
prírody z dôvodu výskytu chráneného živočícha 
sme pristúpili k tomuto alternatívnemu riešeniu 
projektu. Výhodou je, že ferratové trasy sa 
nachádzajú v tesnej blízkosti samotného areálu 
Zvonička a zaujímavosťou je i fakt, že sú 
vybudované v priestore starej baníckej dobývky 
s násypom vydolovanej horniny. Toto prepojenie 
s dôležitou súčasťou histórie mesta robí trasy 
výnimočnými,“ hovorí primátor mesta Branislav 
Jaďuď.
Projekt detských ferrát bol úspešne ukončený 

v decembri minulého roka. Mesto Nová Baňa 
na samotný projekt vyčlenilo z rezervného 
fondu 20 000 eur. Avšak už predtým mesto 
vynaložilo nemalé finančné prostriedky na 
sprevádzkovanie obslužnej budovy v areáli 
Zvoničky. V súčasnosti je tu otvorený bufet, 
kde si môžu turisti posedieť a občerstviť sa 
vďaka bohatej a zaujímavej ponuke jedál a 
nápojov. Finančne podporila výstavbu ferrát aj 

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Región GRON z členského príspevku 
Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. taktiež 
vo výške 20 000 eur. 
Slávnostné otvorenie ferratového 

areálu
Slávnostné otvorenie sa konalo vo 

štvrtok 17.3.2022 a jeho súčasťou 
bol zaujímavý sprievodný program 
pre deti i dospelých. Po úvodných 
príhovoroch župan BBSK Ján Lunter 
spolu s primátorom mesta Nová Baňa 
Branislavom Jaďuďom spoločne 
symbolicky odstránili tabuľku s 
oznámením o zavretých ferratových 
trasách, čím ich oficiálne otvorili. 
Nasledovalo vystúpenie akrobatickej 
parkourovej skupiny BORN TO TRICK 
z Trenčína, ktorých akrobatické kúsky 
zaujali všetkých prítomných divákov. 
Do šou mali možnosť zapojiť sa aj deti. 
Najprv chalani zo skupiny robili saltá 
ponad ne a potom v rámci workshopu 
mohli deti samotné predviesť svoje 
zručnosti.
Počas podujatia si mohli deti bezplatne 

zapožičať ferratové sety a v sprievode 
inštruktorov si vyskúšať lezenie po 
ferratách. Táto časť programu mala veľký úspech 
a na ferratách sa vystriedalo odhadom asi 50 
detí. O dobrú náladu sa postaral aj moderátor 
Slavomír Pačuta a hudobná produkcia v podaní 
DJ GOOD MOOD/FUNKEN GRUVEN zo 
Zvolena.

Praktické informácie pre návštevníkov
Ferratový areál je rozdelený na tri sektory: 
V sektore GITARA je vybudovaný traverz 

celej čelnej steny s dĺžkou 60 metrov. Taktiež 
je prepojená 4- metrovým mostom s lanovou 
sieťou. 
V sektore SOKOLIE HNIEZDA sú vedené 

ferratové mosty k dreveným ochodziam, ktoré 
sú upevnené okolo neďalekých stromov. 
V poslednom sektore ZVONIČKA musí 

návštevník prekonávať rôzne prekážky vo 
výške, či už je to balansovanie na lanovom alebo 
drevenom moste, prechod vertikálnou sieťou, 
alebo lezenie po skale. 
Obtiažnosť ferratových trás je B a C a sú 

prioritne určené pre menej skúsených lezcov a 
deti od 8 rokov. 
Areál bude otvorený počas školského roka v 

piatok, sobotu a nedeľu. Pre skupiny od 10 osôb 
je možné dohodnúť návštevu aj v pracovných 
dňoch. V hlavnej sezóne bude otvorené každý 
deň a to počas otváracích hodín bufetu Zvonička. 
Ferratové sety si bude možné zapožičať priamo 

na Zvoničke, cena jedného setu je 5 eur na celý 
deň.
Viac informácií o ferratách, požičovni, ponuke 

v bufete nájdete na stránke www.zvonickanb.sk 

Slávnostné otvorenie bolo realizované s  
finančnou podporou Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky. 

Mgr. Gabriela Matlovičová
Región GRON

Modrá lavička a zlé jazyky

Určite ma poznáte ako „fejsbukovú“ vizuálnu 
rozprávačku. Tentokrát poviem príbeh v slovách, 
príbeh o modrej lavičke. 

V prvý jarný deň sa v Kohútove objavila malá modrá 
lavička. Potešila som sa,  že nám v meste pribudlo opäť 
niečo nové, pekné a ako vždy podelila som sa s tým s 
ostatnými Novobančanmi. Reakcie na seba nenechali dlho 
čakať. Tu je jedna z nich. Tu je reakcia, ktorá bola skromne 
adresovaná len mne osobne. Napriek tomu cítim, že je tá 
najkrajšia a hodná verejného publikovania: 
„Netušil som,  aká debata sa rozprúdi ohľadom jednej 

malej lavičky pod veľkou Sekvojou. Som stolár a rezbár 
a tú lavičku som vyrobil kedysi dávno, ale potrebovala 
zrenovovať, a tak som jej dal nový život. Ja som ju pôvodne 
chcel umiestniť na Kútovce,  kde prednedávnom lavičku 

ukradli. Ale ten sused, čo neďaleko býva, ma predbehol 
a osadil novú lavičku skôr. Tak som rozmýšľal,  kam by 
som ju dal, keďže som sa rozhodol s ňou rozlúčiť, nech 
slúži druhým ľuďom. Sekvoja je pre mňa majestátny 
strom a sám rád idem do Kohútova, rozhodol som sa 
umiestniť ju tam. Nebolo mojím zámerom sa vysmiať 
tou farbou pútnickému miestu, ako je Kohútovo. Chcel 
som jej dať farbu, nech je v nej život a nech si na nej 
ľudia môžu posedieť na tak krásnom mieste.“
Ja z týchto slov  cítim dobro, láskavosť, srdečnosť a 

nezištné konanie zručného majstra. Verím, že aj vy. 
Našej novej lavičke prajem veľa pekných dní a, Jožko, 
tebe ďakujeme. 

text a foto: Erika Kopernická
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SPOMÍNAME

• očistenie náhrobného kameňa
• odburinenie a skyprenie pôdy
• zálievku kvetov a odstránenie odkvitnutých kvetov
• odpratanie lístia a snehu
• výmenu vody vo váze a odstránenie uvädnutých kvetov
• zapálenie kahancov
• fotodokumentáciu zaslanú na e-mailovú adresu.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať: 
e-mail: tsnb.dmullerova@gmail.com
telefónne číslo: 0915 350 413
alebo osobne u kontaktnej osoby: Drahomíra Müllerová. 

Technické služby mesta Nová Baňa

PONUKA SLUŽIEB NA CINTORÍNE
Technické služby mesta Nová Baňa ponúkajú záujemcom

o úpravu a údržbu hrobových miest nasledovné služby:

Dňa 13. apríla 2022 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustila naša láskavá mamina a manželka

 Helena Tencerová.
Tí, čo ju poznali, spomenú si. Tí, čo ju milovali, 

nezabudnú. S láskou a úctou spomíname.
Smútiaca rodina!

Kto ich poznal, spomenie si,
kto ich mal rád, nezabudne.

Žijú v srdciach tých, ktorí ich milovali.
Dňa 28. 4. 2022 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej 

mamky, starkej a prastarej mamky
Alžbety Lukáčovej.

Súčasne si v apríli 2022 pripomíname aj 30. výročie 
úmrtia jej matky 

Antónie Uhreckej.
S láskou a úctou spomínajú rodiny

Lukáčová a Uhrecká.

Zhasli oči, ktoré nám boli drahé, dotĺklo srdce,
ktoré nás milovalo, stuhli ruky,

ktoré pre nás s láskou pracovali.
Dňa 22. apríla 2022 si pripomenieme 16. výročie 

úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a starého otca 

Karola Polca. 
S láskou a úctou spomínajú

manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ubehlo už 20 rokov, Vierka, ako si opustila svoje deti, 
súrodencov aj rodičov tam, kde niet návratu.

No príde čas, keď zídeme sa spolu zas a naše puto 
už nikto nerozdelí...

S láskou na teba myslíme a nikdy na teba 
nezabudneme.

Spomíname s láskou. Tvoji súrodenci.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, chvíľu 

spomienky. Odpočívaj v pokoji.

POĎAKOVANIE
Chceme touto cestou poďakovať všetkým príbuzným, susedom, 

kamarátom a známym, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s naším 
drahým zosnulým

Ivanom Katinom
a dňa 18.02.2022 ho spolu s nami odprevadili na 

jeho poslednej ceste.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 

smútiaca rodina

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ  SLUŽBY V OKRESE ŽARNOVICA V MESIACOCH APRÍL A MÁJ 2022

15. 4. 2022 Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica, tel. 0902603529 9:00 - 12:00

16.4.2022

Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 0456856281 7:30 - 10:30

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

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 8:00 - 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 0456812120 7:30 - 10:30

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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica, tel. 0902603529 9:00 - 13:00

17.4.2022 Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica, tel. 0902603529 9:00 - 12:00

18.4.2022 Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 - 12:00

23.4.2022

Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 0456856281 7:30 - 10:30

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

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 8:00 - 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 0456812120 7:30 - 10:30

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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica, tel. 0902603529 9:00 - 13:00

24.4.2022 Lekáreň BREZNICA, 700, Tekovská Breznica, 
tel. 0456731972 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00

16.4.2022

Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 0456856281 7:30 - 10:30

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

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 8:00 - 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 0456812120 7:30 - 10:30

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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica, tel. 0902603529 9:00 - 13:00

1.5.2022 Lekáreň Dr.Max, Námestie slobody 3/4, Nová 
Baňa 9:00 - 12:00

7.5.2022

Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 0456856281 7:30 - 10:30

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

Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 8:00 - 12:00

Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 0456812120 7:30 - 10:30

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

Lekáreň BENU, OC Hexagon, Sandrická ulica 
1739/202, Žarnovica, tel. 0902603529 9:00 - 13:00

8.5.2022 Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6, Nová Baňa, tel. 
0456855231 9:00 - 12:00
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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.

• Ponúkame maliarske 
práce - domy, byty, 
bytové jednotky, cena 
dohodou po obhliadke.
Anton, Veľká Lehota, 
kontakt: 0902 488 090

(Inzercia č. 4/1)
(Inzercia č. 4/2)




