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Viac na strane 8 

Pripadá každoročne na 15. mája. Verejnosť po celom svete si v tento 
dátum pripomína Svetový deň rodiny (World Family Day), ktorý bol 
vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1993.

Význam dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej 
stavebnej bunky spoločnosti. Súčasne je možnosťou, aby sa národné 
inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou zamysleli nad rodinnou politikou 
v danej krajine.

Svetový deň rodiny

Vážení občania, vo výklade Klientskeho centra MsÚ 
Nová Baňa máte možnosť oboznámiť sa s projektom 

„Revitalizácia vnútroblokov“
na ulici Nábrežná  a Školská s uplatnením 

ekologických princípov tvorby a ochrany zelene, na 
ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok. 

Viac na strane 3

17. ročník Týždňa športu
pre všetkých

Mesto Nová Baňa po dvojročnej prestávke organizuje v spolupráci 
so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami 
Týždeň športu pre všetkých. V poradí už 17. ročník týždňa 

plného športových aktivít sa uskutoční v dňoch od 20. 6 do 26. 6. 2022. 
Ponuka aktivít je naozaj pestrá a ponúka možnosť výberu pre úplne 
všetky vekové kategórie. Stačí si nájsť tú „svoju“ v harmonograme a 
kontaktovať organizátora. Tešíme sa na vás počas Týždňa športu pre 
všetkých!

Viac na strane 7

VISEGRAD 4 BICYCLE 
RACE 2022 &GROUPAMA 
LADIES RACE SLOVAKIA 

2022 V NOVEJ BANI

Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 

AKTUÁLNE PROJEKTOVÉ INFORMÁCIE
Správa o plnení PHRSR za rok 2021

Správa o hodnotení plnenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Nová Baňa za rok 2021 zahŕňa 

najdôležitejšie akcie uskutočnené v roku 2021, 
ktoré sú priradené k jednotlivým opatreniam, 
projektom a aktivitám v prijatom dokumente 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027. 
Uvedený programový a rozvojový dokument bol 
spracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o 
podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 
predpisov a v zmysle Metodiky a inštitucionálneho 
rámca tvorby verejných stratégií schváleného 
uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 
2017 zverejnenej Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Plnenie 
cieľov je realizované prostredníctvom projektov a 
aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do 
Programového rozpočtu mesta Nová Baňa. 
Správa o plnení PHRSR bola spracovaná na 
základe podkladov:
- mestského úradu, príspevkových a rozpočtových 
organizácií zriadených mestom, Spojenou školou 
Nová Baňa a DSS Hrabiny Nová Baňa.
V roku 2021 bolo 37 stanovených opatrení 
plnených v individuálnej miere:   
- bol zakúpený informačný systém na odborné 
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti a 
ochrany osobných údajov;
- bolo preškolených 30 zamestnancov; 
- bola zakúpená licencia na komunikačný systém 
MUNIPOLIS; 
- boli rekonštruované miestne komunikácie a 
chodníky;

- boli realizované vodorovné značenia pre 18 
parkovacích miest slúžiacich pre návštevníkov 
lokality Zvonička a Kohútovo;
- boli zakúpené dopravné technické zariadenia a 
osadenie 2 autobusových označníkov;
- oprava múru na cintoríne;
- realizované opatrenia na výstavbu inžinierskych 
sietí v nových lokalitách IBV a KBV (Pod sekvojou);
- bola uhradená rekonštrukcia vykurovacieho 
systému plynovej kotolne na Štúrovej ul.; 
- uskutočnili sa prípravné pracovné stretnutia a 
príprava projektovej dokumentácie k vybudovaniu 
novej rozvodne a transformovne v meste v areáli 
bývalej prekládkovej stanice na ul. Železničný rad. 
Boli vybudované 4 nové zahusťovacie kioskové a 
stožiarové trafostanice podľa plánu SSD;  
- bolo vyzbieraných spolu 4 250 ton komunálneho 
odpadu, z toho 2 390 ton triedeného odpadu a 1 860 
ton zmesového komunálneho odpadu (uloženého 
na skládku). Od 1. júla 2021 zavedený zber BRKO, 
vrátane zakúpenia hnedých zberných nádob, 
10l prevetrávaných vedier a kompostovateľných 
vreciek do domácností;
- opakované podanie žiadosti o dotáciu na 
rozšírenie kanalizácie ulíc Mariánskej, Baníckej a 
Robotníckej;
- boli rekonštrukcie a opravy povodňami zničených 
vybraných ciest a zvážnic;
- uskutočnili sa viaceré pracovné stretnutia k 
revitalizácii vodnej nádrže, k rozšíreniu kapacity 
domova dôchodcov pod vlastníctvo mesta, k 
revitalizácii pôvodného kúpaliska a výstavby haly, 
k revitalizácii a komerčnému využitiu priestoru 
radničnej vinárne;  

- participatívny rozpočet mesta podporil projekt 
Oddychová zóna v lokalite Zvonička; 
- v projekte Centrum integrovanej zdravotníckej 
starostlivosti (CIZS) bolo vypracovanie 
projektového zámeru, vypracovanie projektovej 
dokumentácie a poukázaný príspevok spoločnosti 
Medical, n.o. na vklad zakladateľa (mesta) do 
neziskovej organizácie; 
- zapojenie do projektu Opatríme Vás, n.o., kde 
spoločnosť  na dvojročnú dobu trvania projektu 
prebrala v celom rozsahu opatrovateľky mesta, 
ktoré zabezpečujú terénnu opatrovateľskú službu;
- podpora aktivít materského centra Gašparko, 
podpora záujmovej činnosti ZUŠ a CVČ;
- obnova a modernizácia zariadení predškolskej 
výchovy a základného školstva;
- rekonštrukcia priestorov za účelom vybudovania 
všeobecnej ambulancie pre deti a dorast pediatričky 
MUDr. Tužinskej do nových priestorov v meste; 
- výstavba street - workout prvkov v lokalite Tajch. 
Odkúpenie budovy ubytovne KORD a priľahlých 
pozemkov;
- podpora rozvoja výkonnostného a rekreačného 
športu v meste, podpora rozvoja mimoškolskej 
činnosti;
- podpora organizácie športových podujatí, vrátane 
aktivít zdravotne postihnutých občanov, mladých 
talentov a spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v 
oblasti telesnej kultúry;
- podpora kultúrnych podujatí a besied;
- revitalizácia KD Štále;
- archeologické práce na výstavbe baníckeho 
skanzenu vrátane repliky Potterovho parného stroja 
a príležitosť pracovného stretnutia veľvyslancov z 

• V rámci realizácie 
projektu CIZS je schválená 
zmluva s ministerstvom 
zdravotníctva, ktorá je 
už zverejnená a platná. 

Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
rekonštrukcie bývalého areálu nemocnice. 
Toto verejné obstarávanie, ktoré bolo 
vyhlásené opakovane, bolo vyhodnotené 
úspešným uchádzačom, no cena za 
dielo prevyšovala výšku nenávratného 
finančného príspevku. Pristúpili sme preto 
s konzultačnou spoločnosťou, ktorá nám 
zabezpečuje implementáciu tohto projektu, 
k osloveniu ministerstva zdravotníctva 
listom so žiadosťou dofinancovať vzniknutý 
rozdiel, ktorý predstavuje sumu približujúcu 
sa k 200 000 €. Pokiaľ budeme v tejto snahe 
úspešní, budeme môcť pristúpiť k realizácii 
rekonštrukčných prác. 
• Verejné obstarávanie na realizáciu 
revitalizácie vnútroblokov bude vyhlásené 
opakovane, nakoľko  v prvom verejnom 
obstarávaní boli identifikované viaceré 
nezrovnalosti, ktoré konzultačná spoločnosť, 
s ktorou spolupracujeme pri tomto verejnom 
obstarávaní, vyhodnotila ako rozporuplné.  
Z dôvodu vyhnutia sa následným sankciám 
v rámci kontrol verejného obstarávania a 

realizácie po implementácii tohto projektu 
odporučila opakovať verejné obstarávanie. 
Aktuálne sme vo fáze tesne pred vyhlásením 
verejného obstarávania a budeme sa snažiť o 
skorý začiatok prác, ktoré sú v danom projekte 
schválené. 
• Prvé kolo refundácií za pomoc ľuďom 
utekajúcim pred vojnovým konfliktom 
na Ukrajine prebehlo úspešne podľa 
stanovených požiadaviek ministerstva 
vnútra a okresného úradu. V najbližších 
dňoch dôjde k poukázaniu finančných 
prostriedkov jednotlivým subjektom. Zároveň 
sa zúčtujú finančné prostriedky v rámci 
mesta. Z rozhodnutia Okresného úradu ZC 
došlo k zmene rozhodnutí o udelení štatútu 
núdzového ubytovania. V tomto režime ďalej 
zostávajú iba ubytovanie v objektoch Hájenka 
Bukovina a budova DHZ. Štatút núdzového 
ubytovania bol zrušený v objektoch MC 
Gašparko na Kalvárskej ulici a mestský 
apartmán. V súčasnosti sú obsadené Hájenka 
Bukovina, mestský apartmán a od minulého 
týždňa aj objekt DHZ. Objekt MC Gašparko bol 
uvoľnený a opätovne sme obnovili činnosť, ktorá 
bola zameraná na deti a matky na materskej 
dovolenke. 
• V tomto čísle Novobanských novín sa 
nachádza zhrňujúci príspevok o našej snahe 

rekonštrukcie kúpaliska v 
Novej Bani a o možnosti 
uchádzať sa o dotáciu z 
fondu na podporu športu 
za účelom výstavby 
multifunkčnej športovej 
haly. Tento príspevok bol 
prezentovaný v infobloku na 
poslednom mestskom zastupiteľstve dňa 27.4. 
2022. V tejto oblasti ostávame naďalej aktívni 
a sledujeme vývoj v najbližšom období tak, ak 
by nám to umožnila situácia a mohli by sme 
využiť mechanizmy na  finančnú výpomoc  v 
rámci týchto zámerov. 
• S končiacimi sa obmedzeniami v súvislosti 
s pandémiou Covid-19 sa rozbieha aj 
spoločenský život v meste. Organizujú sa 
kultúrne a športové podujatia, ktoré sú 
uvedené v kalendári podujatí na stránke 
mesta https://www.novabana.sk/sk/obcan/
kultura/kalendar-podujati. V mesiaci máj nás 
čaká viacero podujatí, z ktorých si môžu 
občania vybrať podľa oblasti záujmu. Tak isto 
to bude aj v nasledujúcich mesiacoch, čomu sa 
všetci tešíme a veríme, že sa nebude opakovať 
scenár z predchádzajúcich rokov. Dúfajme, že 
dva roky limitov a obmedzení sú definitívne za 
nami. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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Výstavba multifunkčnej športovej haly

Fond na podporu športu je verejnoprávna 
inštitúcia zabezpečujúca podporu a rozvoj 
športu, ktorá vznikla na základe zákona č. 

310/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon 
č. 323/2020 Z.z.). Jeho hlavným poslaním je 
vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj športu 
v Slovenskej republike. 
Fondom na podporu športu bola vyhlásená prvá 
výzva na športovú infraštruktúru dňa 31.12.2020, 
do ktorej sa zapojilo 206 záujemcov. V júli 2021 
boli podané projekty vyhodnotené nasledovne: 
49 schválených na základe regionálneho princípu 
a 55 schválených na základe navýšenia objemu 
výzvy, ktoré boli v celkovej sume zhruba 24 
mil. eur. Neschválených bolo 69 žiadostí pre 
nedostatok finančných prostriedkov a 33 žiadostí 
bolo odmietnutých v priebehu formálnej a faktickej 
kontroly. Zo spomínaných žiadostí boli podporené 
len 2 projekty na podporu haly. Pre mesto Bardejov 
boli schválené financie z fondu v sume 400 000 eur. 
Pre mesto Bytča boli schválené financie z fondu v 
sume 431 000 eur. Športové haly sú v súčasnosti 
pred dokončením. Podporené boli najmä malé 
projekty ako telocvične, multifunkčné či športové 
areály. 
Mesto Nová Baňa malo zámer zapojiť sa do 
nasledujúcej výzvy. Druhá výzva na športovú 
infraštruktúru bola vyhlásenú Fondom na podporu 
športu v novembri 2021 vo výške 20 miliónov eur v 
termíne podávania žiadosti od 15. decembra 2021 
do 31. januára 2022. Podmienkou pre získanie 
požadovaného počtu bodov v procese hodnotenia 
podaných žiadostí vo výzve na vybudovanie 
športovej infraštruktúry je mať vyhlásené VO na 

zhotoviteľa stavby, čomu predchádza vypracovanie 
projektu a získanie stavebného povolenia. Tento 
proces je možné zabezpečiť v horizonte cca. 9 až 
12 mesiacov. Mesto Nová Baňa schválilo zámer 
na podanie žiadosti na Fond na podporu športu 
za účelom výstavby multifunkčnej športovej haly 
na MsZ v 6/2021. Za týmto účelom po prípravných 
prácach bolo vyhlásené VO na projektovú 
dokumentáciu 24.1.2022. Mesto však pristúpilo 
koncom februára k zrušeniu tohto VO v zmysle §57, 
bod 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko 
sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené 
a zároveň sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného 
zreteľa.
Novobanské kúpalisko bolo poslednýkrát v 
prevádzke v roku 2007, odvtedy bolo zatvorené, a 
to predovšetkým z dôvodu zastaranej technológie a 
súčasným hygienickým normám nevyhovujúcemu 
zázemiu. Aj z tohto dôvodu by jeho obnova 
do pôvodného stavu nebola možná, vyžaduje 
zásadnú rekonštrukciu. 
V roku 2017 bola vyhotovená projektová 
dokumentácia letného kúpaliska v sume 18 250 
eur podľa podmienok platnej vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva SR týkajúcej sa požiadaviek 
na kvalitu vody, na prevádzku, na vybavenie 
prevádzkových plôch a zariadení, ako aj hľadanie 
najoptimálnejšieho riešenia v danom terénne. 
Uvažovalo sa o predĺžení otváracej sezóny na štyri 
mesiace, čo malo zabezpečiť nové technologické 
vybavenie kúpaliska s dohrevom, teplotou vody 28-
32 stupňov, ako vyžadovali hygienické normy. Areál 
kúpaliska pri zachovaní aktuálnej plochy na kúpanie 

mal predpokladanú kapacitu 400 návštevníkov. 
Po viacerých verejných prerokovaniach, 
pripomienkovaniach nakoniec v roku 2018 neboli v 
MsZ schválené finančné prostriedky na realizáciu 
uvedeného projektu. Predpokladaný rozpočet na 
rekonštrukciu kúpaliska bol stanovený vo výške 1, 
27 mil. eur s DPH. 
Podanie žiadosti na Fond na podporu športu 
na výstavbu multifunkčnej športovej haly v 
lokalite medzi futbalovým štadiónom a letným 
kúpaliskom by prinieslo finančnú úsporu pre 
samotnú rekonštrukciu letného kúpaliska. Využilo 
by sa zázemie z haly a spoločná infraštruktúra pre 
halu aj pre kúpalisko (most, parkovacie plochy). 
Odhadovaný rozpočet na samotnú rekonštrukciu 
kúpaliska súčasne s výstavbou multifunkčnej 
športovej haly bol stanovený na približne 480 000 
eur s DPH. Výstavba multifunkčnej športovej haly  
a zodpovedajúcej infraštruktúry bola stanovená na 
2, 12 mil. eur s DPH. 
Podmienky pre ďalší postup vo veci podania 
žiadosti na Fond na podporu športu vo výzve na 
výstavbu športovej infraštruktúry budú stanovené 
až po prehodnotení finálnych ekonomických 
ukazovateľov mesta Nová Baňa v súvislosti 
s novými okolnosťami (nárast cien energií, 
negatívne dopady z externého prostredia). Cenové 
odhady na výstavbu multifunkčnej športovej haly 
a súbežnú rekonštrukciu letného kúpaliska boli 
stanovené v roku 2021 pred nárastom cien energií 
a stavebných materiálov.

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér

MUNIPOLIS
Vážení občania,
spustili sme pre vás službu 
MUNIPOLIS, vďaka ktorej vás 
teraz budeme efektívne informovať 
priamo do vášho telefónu. Prihláste 
sa k odberu a už nikdy nezmeškáte 
dôležité novinky a upozornenie 
z našej samosprávy. Informácie 
podľa vašich záujmov vám budeme 
posielať e-mailom alebo ako správu 
do aplikácie. Služba je zadarmo!

Čo vám prihlásenie do MUNIPOLIS 
prináša?

● upozornenie na krízové udalosti –  
blížiaca sa víchrica, dopravné uzávierky, 
varovanie pred podomovými predajcami 
a pod.;
● novinky a dôležité upozornenia z úradu; 
● pozvánky na kultúrne a športové 
podujatia;
● možnosť vyjadriť svoj názor v online 
anketách;
● mobilnú aplikáciu samosprávy s 
užitočnými funkciami.

V registračnom procese si môžete sami 
nastaviť, aké typy informácií vás zaujímajú 
(napr. kultúra, doprava, majitelia zvierat). 
Odporúčame vyplniť svoje telefónne 
číslo a ulicu, aby sme vás mohli rýchlo 
varovať v prípade nečakaných udalostí 
(napr. havária vody, prívalové dažde a 
pod.) Vaše údaje sú v bezpečí a v súlade 
s GDPR.

PRIHLÁSTE SA K ODBERU 
INFORMÁCIÍ:

 https://www.novabana.sk/
informacie/munipolis.

Registrovať sa môžete aj osobne priamo 
na našom úrade v Informačnom centre 
Nová Baňa. Radi vám pomôžeme.
Oficiálnu aplikáciu MUNIPOLIS našej 

samosprávy si môžete stiahnuť priamo 
na App Store alebo Google Play. Potom 
si stačí pridať našu obec/mesto a budete 
mať informácie vždy po ruke.

Ing. Lucia Beťková
vedúca kancelárie primátora

rôznych krajín v SR na pôde baníckej pamiatky; 
- modernizácia zariadení v cestovnom ruchu – 
náter Rozhľadne Háj, príprava novej atrakcie 
Detský ferratový areál;

- bola zakúpená 1 otočná kamera vrátane 
príslušenstva v rekreačnej oblasti Tajch; 
- mestskou políciou uloženie 313 priestupkov.

Podrobné informácie nájdete na webovej 
stránke mesta v sekcii https://www.novabana.sk/
informacie/phsr/phsr-2021-2027.  

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér
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Vitaj, Veľká noc!

Príjemná komorná atmosféra, vôňa 
včelieho vosku, šikovnosť malých 
rúčok, úsmev na perách, radosť z 

tvorby vlastného výrobku, ukážky techník 
ľudovo-umeleckých výrobkov, ktoré patria 
k jari, a pútavá prezentácia s možnosťou 
zakúpenia si veľkonočných výrobkov - v 
takomto duchu sa nieslo podujatie Vitaj, 
Veľká noc!, ktoré mesto Nová Baňa 
zorganizovalo 6. apríla v priestoroch 
mestskej knižnice.  

Mgr. Iveta Lukáčová
foto: Veronika Volfová
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Melekova divadelná Nová Baňa 2022

Na prelome marca a apríla sa v Novej Bani 
predstavili divadelné súbory z regiónov 
Pohronia a Podpoľania.  

 V dňoch 29. 3. – 2. 4. 2022 sa v kine Vatra 
uskutočnila 45. Melekova divadelná Nová Baňa, 
regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho 
divadla.
Prehliadku otvorili slávnostným príhovorom 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mesta 
Nová Baňa, a Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka 
Pohronského osvetového strediska. 

Z otváracieho príhovoru riaditeľky 
Pohronského osvetového strediska:

„Vydýchli sme si a začali pociťovať radosť z toho, 
že môžeme ísť do divadla... Herecké výstupy 
máme radi, pretože nám pomáhajú hľadať riešenia 
na naše vlastné problémy, alebo nás vedia zabaviť 
a my sa cítime dobre a uvoľnene... V tomto roku 
2022, kedy sa k organizácii nášho festivalu pripojilo 
aj Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, 
nám všetkým želám, aby sme mali naďalej 
vytvorené možnosti a podmienky pre zveľaďovanie 
svojho talentu, aby sme udržiavali posolstvo 
divadla.. Zároveň s pocitom hrdosti ďakujem za 
to, že som mohla byť od začiatku festivalu  - už 
45 rokov – súčasťou tohto významného podujatia, 
ktoré zušľachťuje  človeka v kultúrne jedinečnom 
a podnetnom meste Nová Baňa. Podujatia, ktoré 
prináša krásu.  – Mojím najväčším želaním je, aby 
sme mohli aj roky budúce prinášať umenie v mieri.“ 
V utorok 29. 3. sa predstavil DOS Braxatoris z 

Krupiny s inscenáciou Hra je hra. V stredu 30. 3. 

študenti súkromného konzervatória Pink Harmony 
zo  Zvolena odohrali Stretnutie s Lorcom. Štvrtok 
začal doobedňajším programom pre deti. V rámci 
rozprávkového javiska sa odohrali 3 divadelné 
predstavenia. Vo štvrtok večer sa predstavil 
domáci divadelný súbor MÚZa z Novej Bane s 
hrou Polnočné vlámanie. V piatok pricestoval 
DOS Pilindoš z Očovej, ktorý odohral divadelné 
predstavenie Dvaja muži v šachu.
Zo zdravotných dôvodov čakali divákov v 
sobotnom programe zmeny. Predstavenie Ženská 
vojna súboru DS Naše divadlo nahradilo Potulné 
divadlo J+T a ich Don Kychot. 
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad 
Hronom, Podpolianske osvetové stredisko vo 
Zvolene - kultúrne inštitúcie Banskobystrického 
samosprávneho kraja a mesto Nová Baňa na 
základe rozhodnutia  Mgr. Andreja Turčana, 
predsedu odbornej poroty, a Mgr.art. Michaely 
Nemcovej a Mgr. art. Daniela Mališa, členov 
odbornej poroty, udelili: 
1. miesto a nomináciu na krajskú prehliadku 
DS MÚZa Nová Baňa s inscenáciou Polnočné 
vlámanie;
ocenenie za najlepší mužský herecký výkon v 
hlavnej úlohe Petrovi Štrbovi za postavu Miloje, 
DS MÚZa, Nová Baňa v inscenácii Polnočné 
vlámanie;
ocenenie za najlepší mužský herecký výkon 
vo vedľajšej úlohe za postavu Tuláka Jánovi 
Filkorovi, DOS Pilindoš, Očová v inscenácii Dvaja 
muži v šachu;

ocenenie za 
najlepší ženský 
herecký výkon 
Mery Kempovej 
za postavu 
R o b e š o v e j , 
DOS Braxatoris, 
Krupina v 
inscenácii Hra je hra;
ocenenie hodnotného výberu dramatických textov 
F. G. Lorcu „Stretnutie s Lorcom” - Súkromné 
konzervatórium PinkHarmony, Zvolen;
ocenenie výberu  textu a hudobnej zložky 
inscenácie Hra je hra na motívy Jana Makariusa 
Traja v bytovej jednotke DOS Braxatoris, 
Krupina;
ocenenie výberu kvalitného textu inscenácie 
Miroslav Horníček: Dvaja muži v šachu DOS 
Pilindoš, Očová.
45. Melekovu divadelnú Novú Baňu pre vás 

pripravili  Pohronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom, Podpolianske osvetové stredisko 
Zvolen - kultúrne inštitúcie Banskobystrického 
samosprávneho kraja a tradične vaše mesto 
Nová Baňa. Podujatie sme pripravili s finančnou 
podporou Banskobystrického samosprávneho 
kraja, Národného osvetového centra a vďaka 
našim sponzorom - Knauf Insulation, s.r.o. , Coop 
Jednota Žarnovica, s.d. a Cukráreň Alžbetka.  

Laura Mikulová
 samostatná odborná zamestnankyňa POS ZH 

Marec - mesiac knihy v mestskej knižnici

V marci, ktorý je mesiacom knihy, do knižnice 
zavítali žiaci zo ZŠ, z MŠ a aj zo Spojenej 
školy v Novej Bani.  Niektorí boli v knižnici 

po prvýkrát a iní boli naši čitatelia, ktorí pravidelne 
čítajú a navštevujú knižnicu sami alebo so svojimi 
rodičmi. Žiaci prišli so svojimi pedagógmi z Novej 
Bane, z Veľkej Lehoty, zo Žarnovice, zo Župkova 
a z Tekovských Nemiec. Deti z MŠ si pripravili aj 
milú pieseň a z inej triedy aj krásnu báseň. Bolo 
to veľmi milé a potešilo ma to. Pre žiakov bolo 
pripravené čítanie rozprávok alebo príbehov z 
kníh, určených pre ich vekovú kategóriu. Chcem 
veľmi pekne poďakovať p. Helenke Orgonášovej 
a p. Márii Liptákovej s vnučkou Julkou, ktorá 
deťom aj zarecitovala krásnu báseň, že sa našli 

čas a prišli deťom prečítať zaujímavé príbehy, 
ktoré si deti s radosťou vypočuli. Tiež niektorí žiaci 
nakreslili príbehy z kníh, z ktorých bolo čítané a 
práce sa im vystavili v oddelení pre deti a mládež. 
Ďakujeme za návštevu knižnice a dúfame, že 
rodičia a pedagógovia budú aj naďalej viesť deti 
k láske ku knihám, k čítaniu, k recitovaniu básní 
nielen v mesiaci marec, ale aj po celý rok a stanú 
sa z nich milovníci čítania. Veríme, 
že deti strávili v knižnici rady svoj 
čas  a z niektorých budú naši noví 
čitatelia.

text a foto: Eva Čaklošová
 mestská knižnica

Šikanovanie očami kriminalistu

V pondelok 14. marca 2022 sa v kine Vatra uskutočnila prednáška pod 
názvom „Šikanovanie očami kriminalistu.“ Lektorom bol Ing. Matej Snopko, 
bývalý kriminalista a poslanec  BBSK. Prednáška bola určená žiakom 

2. stupňa ZŠ a študentom stredných škôl v Novej Bani. Pán lektor hovoril o 
šikanovaní medzi žiakmi, medzi mladistvými. Hovoril aj o skúsenostiach zo svojho 
života, ako aj z praxe. Diskutoval so žiakmi a pýtal sa ich na názory o tom, či majú 
skúsenosti so šikanovaním. Prednášky sa zúčastnilo okolo 150 žiakov a spolu so 
svojimi pedagógmi sa mohli dozvedieť o šikanovaní, o jeho riešení, na koho sa 
obrátiť, ak by potrebovali pomôcť šikanovanej osobe, čo v takom prípade robiť, 
ako to riešiť. Ďakujeme  všetkým  za účasť, dúfame, že si žiaci odniesli cenné 
rady a dozvedeli sa niečo nové a zaujímavé, ako sa zachovať v situácii, keď budú 
potrebovať pomoc oni alebo ich kamaráti, spolužiaci alebo aj niekto, koho osobne 
nepoznajú, ale vedia o ňom, že je šikanovaný.

Eva Čaklošová
mestská knižnica
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Mestská cyklistická súťaž 2022

Predposlednú sobotu 23. apríla 2022 v 
areáli  Banského dvora v rekreačnom 
stredisku Tajch usporiadalo Centrum 

voľného času v Novej Bani v spolupráci s 
mestom Nová Baňa dva roky odkladanú 
mestskú cyklistickú súťaž. Súťaže sa 
zúčastnilo 55 pretekárov prevažne z Novej 
Bane a okolia (Rudno nad Hronom, Hrabičov, 
Levice a Partizánske).  Súťažilo sa v šiestich 
kategóriách, pričom dievčatá aj chlapci boli 
vyhodnocovaní a ocenení zvlášť. Náročnosť 
tratí bola prispôsobená  schopnostiam a veku  v 
jednotlivých kategóriách. 
V kat. Baby dievčatá 2018 a mladší sa na prvom 
mieste umiestnila Nina Horniaková, druhá 
skončila Lea Vlčková a tretia Dáša Horniaková.
V kat. Baby chlapci 2018 a mladší sa na prvom 
mieste umiestnil Filip Kováčik, druhý skončil 
Artur Dirnbach a tretí Patrik Herko.
V kat. Mikro dievčatá 2016 - 2017 skončila prvá 
Natália Rudzanová, druhá Laura Vlčková a 
tretia Anna Gregorová.
V kat. Mikro chlapci 2016 - 2017 skončil prvý 
Juraj Zavadil, druhý Bruno Čierny a tretí 
Sebastián Rumanko.
V kat. Mili dievčatá 2014 - 2015 prišla do cieľa 
ako prvá Bibiana Čierna, druhá Nina Katinová a 
tretia Melisa Tomová. 
V kat. Mili chlapci 2014-2015  došiel do cieľa 
ako prvý Lukáš Valachovič, druhý Samuel 

Hudec  a tretí Marko Tužinský. 
V kat. Mini dievčatá 2012-2013 zlato vyhrala 
Nela Katinová, druhá skončila Simona 
Svetíková a tretia Petra Jezberová. 
V kat. Mini chlapci 2012-2013 zlato vyhral 
Tomáš Budinský, druhý skončil Samuel Debnár 
a tretí Maxo Hrnčiar. 
V kat. Mladšie žiačky 2010-2011  sa do súťaže 
prihlásila Simona Beňová, ktorá štartovala 
spolu s chlapcami.
V kat. Mladší žiaci 2010-2011  prvý 
skončil Filip Jezbera, druhý skončil Tomáš 
Šmondrk a tretí Matúš Víglaský.
V kat. Starší žiaci 2008-2009 sa súťaže 
zúčastnili len traja pretekári a do cieľa došli v 
poradí Jakub Kopernický, Filip Valachovič a 
Martin Svetík. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
hlavne rodičom za to, že svoje deti vedú k 
športu. Ďalej ďakujeme mestu Nová Baňa, 
Vojšín športu, Cyklošportu NB, záchranárovi 
Petrovi Tomčánimu, pracovníkom z CVČ - 
Táni, Hele, Anke a Tatiane. V neposlednom 
rade aj dobrovoľníkom Braňovi Katinovi, 
Dominikovi Budinskému, Michalovi Horniakovi 
a Maríne Malinovej za pomoc pri organizácii. 
Do  budúcna plánujeme organizovať detské 
preteky 23. júla 2022 v meste, ktoré budú 
súčasťou veľkých medzinárodných pretekov 
V4. Bližšie informácie včas zverejníme na 

webe mesta a Centra voľného času Nová Baňa. 
Tešíme sa na vašu účasť aj na týchto pretekoch.  
Športu zdar!

Mgr. Juraj Kološta 
foto:archív CVČ

Aj Nová Baňa má svoj „máj“

Máje boli známe už v antike. Staroveké 
národy dávali pred 1. májom na domy 
a hospodárske budovy stromčeky na 

ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová 
zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala 
želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala 
silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý 
stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo 
brezový. V slovanskej kultúre sa máje stavali 
z dôvodu hojnosti a dostatku plodov či krmiva, 
odkiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa 
najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.
Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce 
na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený 
strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. 
Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred 
ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky 
ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a 
vyberali peniaze za máj.

Majestátny, farebný máj sa už týči aj v našom 
meste na Námestí slobody. Pri jeho stavaní 
bolo veru veselo. Zaspievali nám žienky z 
FS Vinička s heligonkárom Jožkom Suchým. 
Nechýbal ani príhovor primátora mesta Nová 
Baňa Branislava Jaďuďa. Pestrým kultúrnym 
programom prítomných potešili aj šikovné deti 
novobanských materských škôl pod vedením 
svojich učiteliek. O 16:00 hod. sa už postavený 
máj hrdo pýšil svojou krásou. Aj tentokrát nám 
pri stavaní mája predviedol svoju zručnosť pán 
Ľuboš Tužinský.
Jemu, ale aj všetkým účinkujúcim a tým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu podujatia, patrí 
veľké poďakovanie. 

Mgr. Iveta Lukáčová
foto:archív MsÚ

Poďakovanie
Ďakujeme obci Rudno nad Hronom, 

že nám darovala knihu 
„Rudno nad 

Hronom,
monografia obce“

od autora PaedDr. 
Jána Kováčika.

Eva Čaklošová
mestská knižnica
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termín čas druh športu miesto konania organizátor kontakt

20.6. 8:00 Basketbal/Vybíjaná/Prehadzovaná telocvičňa ZŠ J. Zemana, multifunkčné ihrisko ZŠ Jána Zemana/PaedDr. Lucia  Považanová 903 822 052

20.6. 15:00 TANEC - Zatancuj si s TIFFANY telocvičňa ZŠ J. Zemana TŠK TIFFANY/Mgr. D. Pšenáková, Ing. P. Pšenák 903 867 142   
903 260 083

20.6. 16:00 Petangový turnaj - samostatne ženy/muži petangové ihrisko, Nábrežná ul. ZO JDS Nová Baňa/MUDr. Ľubomír Snopek 905 315 974

20.6.  8:00-12:00 Miniolympiáda školský dvor (telocvičňa) ZŠ sv. Alžbety ZŠ sv. Alžbety/Mgr. Andrea Štullerová 905 814 348

21.6. 8:00 Šk. florbalová liga o pohár primátora mesta - finále telocvičňa ZŠ J. Zemana ZŠ Jána Zemana/PaedDr. Mária Rudzanová 911 428 192

21.6. 8:00-12:00 Florbal,  4. - 9. ročník školský dvor ZŠ sv. Alžbety ZŠ sv. Alžbety/Mgr. Andrej Fidermák 911 978 869

21.6. 8:30 Turisticko - športové hry Zvonička MŠ, ET Štúrova 47, Nová Baňa 045/6857104

21.6. 9:30 Turistická vychádzka k studničke Pelúchova cesta MŠ, ET Kolibská, trieda Slniečka 903 859 219

21.6. 10:00 Turistická vychádzka k jazeru Tajch jazero Tajch MŠ, ET Kolibská, trieda Hviezdičky 903 859 219

21.6. 9:00-12:00 Netradičné športy Spojená škola, Školská 5 - školský dvor Spojená škola Nová Baňa/Mgr. Martin Mikuška 903 523 653

21.6. 9:00-12:00 Netradičné športy Spojená škola, Rekreačná cesta - areál DSS 
Hrabiny Spojená škola Nová Baňa/Mgr. Anton Segéň 907 881 046

 21.6. 14:00 Turistika na Zvoničku zraz účastníkov  - bývalé VDI KVETA ZO JDS Nová Baňa/Mária Hudecová 907 282 988

22.6. 8:00 Olympiáda nádejí, 1.-4. ročník telocvičňa ZŠ J. Zemana, multifunkčné ihrisko ZŠ Jána Zemana/Mgr. Mariana Andrášiková 905 140 789

22.6. 9:00 Tanec, loptové hry, turistika areál MŠ Nábrežná 2, náučný chodník Zvonička MŠ Nábrežná/Mgr. D. Rajnohová, M. Hrušková 045/6856 555

 22.6. 15:00 Petangový turnaj - zmiešané tímy, resp. ženy vs.muži petangové ihrisko, Nábrežná ul. ZO JDS Nová Baňa/MUDr. Ľubomír Snopek 905 315 974

23.6. 8:00 Vybíjaná, 3. - 4. ročník telocvičňa ZŠ J. Zemana ZŠ Jána Zemana/Mgr. Mariana Andrášiková 905 140 789

23.6. 8:00 Štafetový beh, 1. - 4. ročník ihrisko ZŠ J. Zemana ZŠ Jána Zemana/Mgr. Mariana Andrášiková 905 140 789

23.6. 13:30-15:30 Šachový turnaj pre deti a mládež Centrum voľného času Nová Baňa TJ Slovan Nová Baňa - šachový klub/Ing. J.Hellebrandt 905 477 186

23.6. 14:00 Turistika na Kalváriu zraz účastníkov - lekáreň MEDEA, Nová Baňa ZO JDS Nová Baňa/Mária Hudecová 907 282 988

24.6. 8:00 Futbal, 5.-9. ročník multifunkčné ihrisko (telocvičňa ZŠ J. Zemana) ZŠ Jána Zemana/PaedDr. Mária Rudzanová 911 428 192

24.6. 8:00 Stolný tenis/bedminton, 5. - 9. ročník telocvičňa ZŠ J. Zemana ZŠ Jána Zemana/PaedDr. Lucia Považanová 903 822 052

24.6. 9:00 Beh Záhradným lesom Zvonička - Kohútovo Gymnázium FŠ Nová Baňa/Mgr. Erika Kopernická 903 575 550

24.6. 9:00 Futbal - PUTOVNÁ KOPAČKA okolitých škôl Mestský futbalový štadión Nová Baňa MFK  Nová Baňa/Igor Moško 915 322 087

24.6. 18:00-19:00 Jazda na kolieskových korčuliach Tajch - Banský dvor SKI TEAM Nová Baňa/Ing. Jaroslav Plachý 907 830 779

24.6. 21:00 Night Mixed Doubles
(Turnaj v zmiešanej 4-hre pod osvetlením) TK Tajch Tenisový klub Tajch/Mgr. Martin Štrba 948 165 095

25.6. 9:00 Basketbal ihrisko na Štúrovej ulici (telocvičňa ZŠ J. Zemana) ŠK POOLO/Patrik Tužinský 907 828 954

17. ročník Týždňa športu pre všetkých

Mesto Nová Baňa po dvojročnej prestávke organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi 
združeniami Týždeň športu pre všetkých. V poradí už 17. ročník týždňa plného športových aktivít sa uskutoční 
v dňoch od 20. 6 do 26. 6. 2022. Ponuka aktivít je naozaj pestrá a ponúka možnosť výberu pre úplne všetky 

vekové kategórie. Stačí si nájsť tú „svoju“ v harmonograme a kontaktovať organizátora.
Tešíme sa na vás počas Týždňa športu pre všetkých!

koordinátor: Dagmar Lachká, MsÚ, Nová Baňa, tel.: 045/67 82 885, e-mail: kultura@novabana.sk

ZIMNÁ SEZÓNA V DUVI Sport

Náš mladý klub sa tohoročnú sezónu 
rozrástol, k deťom z Novej Bane, 
Tekovskej Breznice a Zlatých Moraviec 

pribudli ďalšie z Levíc, Nitry aj Bratislavy. 
Dlhá lyžiarska sezóna sa pre nás začala už v 
novembri na ľadovci v Stubai. Po letnej príprave 
na trávových lyžiach a bicykloch deti ľadovec 
trochu potrápil, ale rozhodne neodradil. S 
lyžiarskymi tréningami sme začali už 18.12.2021 
na domovskej zjazdovke v Ski centre Drozdovo. 
Skoré ranné tréningy bývali odmenené voľnými 
jazdami, čo je taktiež „nenápadná” forma 
tréningu, ale pre deti o to viac 
zábavnejšia. Január už nebol 
len o tréningoch, ale aj o prvých 
pretekoch. Situácia v tomto roku 
nebola opäť najpriaznivejšia 
a z rôznych dôvodov sme 
neabsolvovali všetky preteky 
tak, ako sme plánovali. Napriek 
okolnostiam pretekov bolo viac 
ako dosť, niektoré úspešnejšie 
a niektoré menej, ale takto sme 
získali cenné skúsenosti a vieme, 

kde treba zapracovať. Deti sa prezentovali v 
pretekoch s celoslovenskou účasťou a napriek 
tomu, že tam boli v mnohom silnejšie tímy, 
skončili maximálne v prvej tretine štartového 
poľa. V celkovom hodnotení Horehronskej ligy 
(sumár 4. kôl pretekov v rôznych strediskách) 
sme brali 4. miesto v najmladšej kategórii 
Horehronské nádeje, 1. a 8. miesto v kategórii 
mladší predžiaci, 10. a 11. miesto v kategórii 
mladšie predžiačky a 4. miesto v kategórii 
staršie predžiačky. Takou malou bodkou za 
peknou a dlhou sezónou boli už legendárne 

preteky Goralský klobúčik. Na týchto pretekoch 
sa zúčastnilo viac ako 370 detí v 6. kategóriách 
nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Poľska. 
Náročné a mrazivé podmienky zvládli deti 
skvele a nám už neostáva iné, len si oddýchnuť 
a pripraviť sa na ďalšiu sezónu, ktorá sa začína 
zmiznutím tohtoročného snehu. Touto formou 
by sme chceli poďakovať Ski centru Drozdovo, 
celej rodine Bielikovej, ktorá sa nám snažila 
počas celej sezóny vychádzať v ústrety a 
vytvárala nielen výborný svah, ale aj celkovú 
pohodu a atmosféru v stredisku.

text a foto: Zuzana Hrnčiarová 
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VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 
2022 &GROUPAMA LADIES RACE 
SLOVAKIA 2022 V NOVEJ BANI

S potešením si vám dovoľujeme 
oznámiť termín ďalšieho ročníka 
medzinárodných cyklistických 

pretekov VISEGRAD 4 BICYCLE 
RACE 2022, ktorý tento rok bude 
po prvýkrát rozšírený aj o ženské 
preteky GROUPAMA LADIES RACE 
SLOVAKIA 2022. 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou 
Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Slovenskej 
republiky v dňoch 23. – 24. 7. 2022, 
pričom srdcom diania bude naše 
krásne mesto Nová Baňa. 
V sobotu 23. 7. 2022 obohatíme 
športové dianie o detské preteky s 
účasťou rodičov. Tento sprievodný 
športový program podujatia 
pripravujeme v spolupráci s Centrom 
voľného času v Novej Bani. 

Nová kniha v predaji

V nedeľu 24. 7. 2022 sa okrem 
športovej súťažnej časti pretekov 
môžete tešiť aj na sprievodný 
kultúrno-spoločenský program, ktorý 
sa uskutoční na Námestí slobody, 
ako aj na možnosť občerstviť sa na 
mestskom trhovisku. 
Veríme, že sa na toto športovo-
spoločenské podujatie tešíte spolu s 
nami a prídete si užiť jeho jedinečnú 
atmosféru.
Tešíme sa na každého z vás.

Ing. Ján Žilovec, riaditeľ pretekov
JUDr. Vladislav Lalka, hlavný 
organizátor za mesto Nová Baňa
Ing. Ján Letko, komunikácia a obchod

Dagmar Lachká
 MsÚ Nová Baňa

Len v stručnosti vás chcem, moji milí čitatelia, 
informovať o mojej novej knižke:

,,Postrehy, vyznania, fakty.“
Písal som ju z postrehov a faktov, ktoré som stačil 

zachytiť v prítomnosti, ale aj v minulosti.
Knihu si môžete zakúpiť v predajni Alfa v Novej 

Bani na ulici Bernolákova 21/4.
Jozef Blaha
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„Stop ničeniu mojej prírody“ 

Toto je názov environmentálneho projektu 
detí, rodičov a učiteľov v Materskej škole 
na ulici Nábrežnej v Novej Bani. Jeho 

hlavným cieľom je zlepšiť životné prostredie v 
okolí, v ktorom žijeme, bývame a hráme sa.
Deň Zeme sme si v Materskej škole pripomenuli 

v dňoch 20.4. až 22.4.2022. Boli to dni rôznych 
hier, poznávacích  a pracovných aktivít nielen v 
interiéri, ale aj v exteriéri materskej školy a v jej 
blízkom okolí.
Aktivitami v interiéri sme si pripomínali 

ekologické pravidlá, prakticky vyskúšali, ako 
triediť odpad a zároveň ho minimalizovať, 
rozhovormi i prezentáciami sme si uvedomovali, 
čo prírode škodí a čo je pre ňu prínosné, kreslili, 
spievali a tvorili našu Zem. Spoločne s rodičmi 

sme vytvorili z odpadového materiálu rôzne 
hračky i veci, a tak ho opäť recyklovali.
     Prekvapenie deti čakalo práve na Deň Zeme, 
kedy sme tento projekt obohatili o „medové 
raňajky.“ Pán včelár, ktorý prišiel medzi deti, im 
tvorivým a hravým spôsobom predstavil včelie 
rodinky, včelárenie ako také, užitočnosť včiel, 
ako aj potrebu ich chrániť. Nechýbal ani ozajstný 
včelí úľ, ochutnávka včelieho medu,  ukázal 
deťom včelie produkty, vyskúšali si ochranný 
odev včelára, vyrobili si sviečku a za odmenu 
dostali omaľovánku o včielkach.  Naučili sa, aký 
dôležitý je každý malý tvor na tejto planéte.
Projektom počas týchto dní sme deťom 

vštepovali environmentálne cítenie a tiež ich 
napĺňali pocitom, že robia pre našu planétu 

správne veci.  Spoločne sa už od malička 
aj naďalej budeme podieľať na krajšom a 
zdravšom prostredí.     

text a foto: E. Budinská
a kolektív MŠ

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Deň učiteľov katolíckych 
škôl sme si pripomenuli 7. 
apríla na sviatok patróna 

učiteľov sv. Jána de la Salle, ktorý preferoval 
týchto 12 cností: vážnosť, mlčanlivosť, pokoru, 
opatrnosť, múdrosť, trpezlivosť, zdržanlivosť, 
tichosť, horlivosť, bdelosť, zbožnosť a 
veľkodušnosť. Veľmi si vážime návštevu pána 
primátora MVDr. Branislav Jaďuďa, ktorý spolu 
s predsedníčkou rady rodičov blahoželal osobne 
každému učiteľovi. Milo nás prekvapili deviataci, 
ktorí v zborovni vyjadrili učiteľom slová vďaky a 
uznania. Tento pekný deň sme spoločne oslávili 
aj na chutnom obede, na ktorý nás pozval náš 
pán farár Mons. Peter Mišík.
Zápis žiakov do 1. ročníka sa niesol v duchu 

príbehu o Jankovi Hraškovi. Ďakujeme starším 
žiakom - Matúšovi Benčovi, Márii Krčmárikovej, 
Janke Budinskej a Teovi Vallovi,  ktorí sa 
predstavili v úlohách rozprávkových postavičiek. 
Milí rodičia, poďakovanie patrí i vám za 
prejavenú dôveru. Do prvého ročníka bolo v 
apríli zapísaných 30 žiakov. Zápisu predchádzal 
Deň otvorených dverí. V rámci tohto dňa 
našu školu navštívili tento rok mnohí rodičia i 
novobanskí škôlkari.
Triedne pani učiteľky na 1. stupni zorganizovali 

veľkonočné tvorivé dielne. Okrem tradičného 
ozdobovania kraslíc žiaci vyrábali papierové 
košíky, taštičky, skladali puzzle, riešili hádanky, 
tvorili rýmovačky, skladali rozfúkanú báseň. 
Pracovali nielen v triedach, ale aj v školskej 
záhrade.
Mesiac marec bol venovaný knihám. Upevniť 

vzťah detí ku knihám sme sa snažili rôznymi 
aktivitami. Jednou z nich bola beseda s naším 
žiakom 2. ročníka Sebastiánom Lalkom, ktorý 
rád vymýšľa príbehy. Vďaka jeho rodičom uzrela 
svetlo sveta jeho prvá kniha Sebiho nezvyčajné 
rozprávky, ktorú predstavil svojim spolužiakom. 
Žiacky parlament zorganizoval aktivitu, v ktorej 
si mohli žiaci pripraviť knihu, ktorú sú ochotné 
darovať niekomu inému. Na jej obal napísali 
stručný obsah. Knihy určené na darovanie boli 
uložené na stolíku na chodbe a deti si takto 
mohli vybrať knihu, ktorá ich zaujala.
22. apríl je Dňom Zeme. Naši žiaci tento deň 

strávili čistením okolia školy a učili sa recyklovať 
odpad.

Školská psychologička Mgr. Katarína Budinská 
v spolupráci s triednymi pani učiteľkami v 
prvých triedach realizuje s deťmi stretnutia, 
kde sa spolu rozprávajú o témach prijímania 
odlišnosti, inakosti pre deti vhodnou formou. Sú 
to: chudobný chlapec v roztrhaných teplákoch; 
dievčatko, ktoré nevidí; chlapec s barličkou; 
dievčatko s inou farbou pleti a dievčatko, 
ktorému nič nechýba. Deťom pomôžu spoznať, 
že odlišnosť je prirodzenou súčasťou života.  
Rôznymi aktivitami, rozprávkami, maľovankami, 
pracovnými listami či ďalšími materiálmi 
dokážeme deti viesť k väčšej vzájomnej citlivosti.
Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili vernisáž mladej 

novobanskej talentovanej výtvarníčky Márie 
Debnárovej v Pohronskom múzeu za jej osobnej 
účasti.  Máška sa venuje kresbe novobanskej 
architektúry a abstraktným maľbám akrylom. 
Priblížila  nám svoju tvorbu a  odpovedala 
na  otázky. Potom si žiaci prezreli vynovenú 
expozíciu Pohronského múzea.
V apríli sa konali viaceré kolá predmetových 

olympiád a konečne mohli prebehnúť po 
dvojročnej pauze aj umelecké súťaže.
V okresnom kole Chemickej olympiády v 

kategórii D obsadila Paulína Valachovičová  
2. miesto a Samuel Pauček 3.miesto. Obaja 
postúpili do  krajského kola.  Darilo sa aj ostatným 
žiačkam - Ivane Balážiovej, Lýdii Bratkovej, 
Veronike Šustekovej, Eliške Maruniakovej  a 
Andrei Alžbete Šályovej, ktoré boli úspešnými 
riešiteľkami tejto súťaže.
 V okresnom kole v stolnom tenise žiačok 

a žiakov ZŠ obsadilo družstvo dievčat 3. 
miesto. Reprezentovali nás: Dominika Králová, 
Sára Laktišová, Viktória Paulíková  a Hanka 
Tencerová. Družstvo chlapcov v zložení Adam 
Kasan, Samuel Pauček, Filip Valachovič  a 
Štefan Valentovič obsadilo 3. miesto.
Okresné kolo Pytagoriády prebehlo dištančnou 

formou. V kategórii P3 boli riešiteľmi Roderik 
Hudec a Filip Fidermák. V kategórii P4 zvíťazil 
Šimon Brodziansky,  2. miesto obsadil Jakub 
Fidermák  a Jerguš Budinský bol úspešným 
riešiteľom. Ďalšími riešiteľmi tejto súťaže boli: 
Bianka Gregorová, Matúš Král a  Diana Štrbová. 
V kategórii P5 získal 3. miesto Michal Holý, 
ktorý bol úspešným riešiteľom. V kategórii P6 
sa najviac darilo Dávidovi Krčmárikovi, ktorý 

obsadil 2. miesto a bol úspešným riešiteľom. 
Ostatnými riešiteľmi boli: Martina Oklapeková,  
Tamara Zumerlingová a  Kristína Králová. V 
kategórii P7 sa na delenom 1. a 2. mieste 
umiestnila Natália Paučeková a na delenom 
3. a 4. mieste Noel Vallo  a Dominika Králová. 
Títo žiaci boli úspešnými riešiteľmi. Okrem 
nich bol riešiteľom Adam Kasan. V kategórii 
P8 boli riešiteľmi Veronika Kurzová a  Mária 
Krčmáriková. 
Regionálne kolo v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín prinieslo nasledovné 
výsledky. Laura Wolfová Uka obsadila v 1. 
kategórii v próze 2. miesto. Darilo sa aj Eme 
Vozárovej, ktorá v 3. kategórii v poézii získala 
2. miesto. V 3. kategórii v próze obsadil Samuel 
Pauček  1. miesto a vybojoval si postup do 
krajského kola.
Časopis VRABČEK oceňoval svojich 

prispievateľov. Výhru v súťaži získala 
Magdalénka Fidermáková. 
V okresnom kole Biologickej olympiády v 

kategórii D získal 2. miesto Martin Zimerman, 
ktorý bol úspešným riešiteľom. Dominika 
Králová bola riešiteľkou tejto súťaže.
V okresnom kole vo vybíjanej žiačok ZŠ 

si vybojovalo družstvo dievčat 3. miesto. 
Reprezentovali nás Nela Budinská, Alžbeta 
Danišová, Viktória Hubačová, Nina Kôpková, 
Martina Oklapeková, Natália Paučeková, 
Eliška Richterová, Barbora Štullerová, Petra 
Šusteková, Hanka Tencerová, Tamara 
Zumerlingová a Sofia Žňavová.
 24. apríla prijali z rúk otca biskupa Mons. 

ThDr. Mariána Chovanca naši deviataci sviatosť 
birmovania. Žiaci si pod vedením pedagógov 
pripravili celú liturgiu a nacvičili aj piesne k tejto 
vzácnej  slávnosti.

 PaedDr. Monika Solčanová
foto: archív ZŠ sv. Alžbety
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Zemaňácky 
spravodaj

Apríl je vraj bláznivý mesiac, u nás 
bol bláznivý tým, že sa nám podarilo 
dosiahnuť mnoho úspechov.

Okresné kolo matematickej súťaže 
PYTAGORIÁDA

Po úspešnom absolvovaní školského kola 
súťaže sa do okresného kola prebojovalo 
26 žiakov našej školy: III. B trieda – Matúš 
Hybský, Patrik Petluš; III. C trieda – Marek 
Martinec, Martin Tužinský; IV. A trieda – Šimon 
Benč, Jakub Ďurovský, Patrik Halaj, Emma 
Javorníková; IV. C trieda – Jie Lin; V. A trieda 
– Martin Dojčán, Tim Kopernický, Jakub Šutka, 
Lujza Raffajová; V. B trieda – Šimon Katreniak, 
Šimon Rafaj; VI. A trieda – Nicolas Polcer, 
Martin Svetík; VI. B trieda – Martin Budinský, 
Filip Jezbera, Michaela Moravčíková; VII. A 
trieda – Eliška Loučanová, Nia Pšenáková; VII. 
B trieda – Zuzana Jančoková, Samuel Pacalaj; 
VIII. A trieda – Jakub Jánošov, Ján Jánošov. 
Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 29. a 
30. marca 2022.  Najlepšie si počínali žiaci: v 
kategórii P3 sa na 1. mieste umiestnil Matúš 
Hybský a na 3. mieste Peter Petluš; v kategórii 
P4 sa na 3. mieste umiestnil Jakub Ďurovský a 
úspešnými riešiteľmi boli Emma Javorníková a 
Jie Lin; v kategórii P5 sa na 2. mieste umiestnil 
Šimon Katreniak a úspešným riešiteľom bol 
Tim Kopernický; v kategórii P7 sa na 1. mieste 
umiestnil Jakub Šutka. Všetkým žiakom 
ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy 
a umiestneným srdečne blahoželáme.
Druhú nedeľu pred Veľkou nocou nazývame 

Smrtnou. Mládež v tento deň vynášala Morenu. 
Morenu ako symbol zimy, choroby, smrti a iných 
zlých síl, ktoré zadržiavali príchod jari, vystrieda 
jej sestra Živa, plná svetla a života. Deti v 
ŠKD si pripomenuli tento ľudový zvyk, Morenu 
zapálili a zhodili do potoka. Tancom a spevom 
privítali jar. K správnej zábave patria aj maškrty 
a veru aj boli. Koláčiky nám napiekli KLIENTI 
DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v Novej 
Bani. BOLI ÚŽASNÉ, SRDEČNE ĎAKUJEME!
V okresnom kole STOLNÉHO TENISU žiakov 

a žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Žarnovici, 
NAŠI CHLAPCI získali 2. miesto. VÍŤAZOM 
BLAHOŽELÁME A ZÚČASTNENÝM 
ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY! 
Chlapci: Martin Svetík (6.A), Felix Kováč 

(8.A), Tobias Kováč (9.A), Matúš Sabaka 
(9.A). Dievčatá: Gajdošová, Barbora (5.A), 
Benjaková, Miroslava (6.A), Trubanová, Olívia 
(7.B).
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána 

Hella v Žiari nad Hronom vyhlásila súťaž Vesmír 
očami detí a v 2. kategórii – okres Žarnovica 
si postup do celoslovenského kola vybojovala 
prácou Kúzelný vesmír Vivien Mollová z 3. C a 
prácou Štartujeme Martin Tužinský, tiež z 3. C.
SÚŤAŽ O NAJ ŠKOLU – RTVS A EXPLOITED 

V NAŠEJ ŠKOLE: Našu školu navštívil štáb 
RTVS spolu s youtuberom Explom z dôvodu 
dokrútky o škole v súťaži o NAJ ŠKOLU, ktorej 
sa naši žiaci zúčastnia priamo v televízii RTVS. 
Držte nám všetci palce!
Úspech našich žiakov a postup do 

CELOSLOVENSKÉHO KOLA: Naša cesta 
do KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIJSKÉHO 
ODZNAKU VŠESTRANNOSTI pozostávala z 
absolvovania 6 testov všestrannosti, ktoré sa 
uskutočnili na našej škole. Kategória družstvá: 
2. miesto - Róbert Mánik, Nikola Búryová, 
Branislav Udička, Romana Lipianska.
Postup - CELOŠTÁTNE KOLO X-BIONIC 

(jún 2022): kategória chlapci jednotlivci: Martin 
Svetík, 2. miesto.
Nakoľko manipulácia s každodenným 

otváraním a zatváraním starej brány bola dosť 
náročná, chceli by sme sa poďakovať za novú - 
zriaďovateľovi mesta – pánovi primátorovi Mgr. 
MVDr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA, Petrovi 
Bránikovi, firme ELEKTRO KOCIAN, s.r.o., p. 
Viliamovi Šipikalovi.
HURÁÁÁÁ – BLAHOŽELÁME! Naši žiaci 

Tadeáš Letko, Žaneta Gajdošová, Tamara 
Vozárová, Viktória Katarína Drapáková, Karin 
Rajnohová získali v súťaži Mladí reportéri 
v kategórii Článok 15-18: Odvrátená tvár 
novobanského Tajchu krásne 1. MIESTO.
V súťaži Hviezdoslavov Kubín - regionálne 

kolo v Žiari nad Hronom 11. 4. 2022: 
KATKA DRGOŇOVÁ, 3. C, získala 1. MIESTO 

v 1. kategórii v prednese poézie a postúpila 
do KRAJSKÉHO KOLA. Ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu.
Okresné kolo súťaže MATEMATICKÁ 

OLYMPIÁDA sa uskutočnilo 12. apríla 2022. 
V kategórii Z7 sa na 1. MIESTE umiestnil 
JAKUB ŠUTKA a v kategórii Z6 bol úspešným 
riešiteľom MARTIN DOJČÁN.

 Dňa 21. 4. 2022 sa v našej škole uskutočnilo 
ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V SPEVE 
SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ. 1. 
kategória: 1. miesto- Katarína Drgoňová, 3. 
C; 2. miesto - Marko Petráš, 2. A a Simona 
Moravčíková, 2. B; 3. miesto - Michaela 
Fajčíková, 2. A; Petra Jezberová, 2. A a Timea 
Chudániková, 2. B; 2. kategória: 1. miesto - 
Anna Muchová, 5. A; 2. miesto - Sára Berkyová, 
5. B; 3. kategória: 1. miesto - Klaudia Tužinská, 
9. B; 2. miesto - Viktória Kráľová, 7. B; 3. miesto 
- Adam Čunderlík, 7. A.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy 

v biblickej olympiáde dievčatám z 8. A triedy: 
Viktórii Forgáčovej, Ivanke Kyseľovej a Eliške 
Vrabčekovej. V dekanátnom (okresnom) kole 
súťažili ako družstvo a obsadili krásne 1. miesto.
PREBOJOVALI SME SA NA KRAJ - úspech 

„zemaňákov“ v okresnom kole vo florbale žiakov. 
Zostavili sme NAJMLADŠÍ FLORBALOVÝ 
TÍM CHLAPCOV (siedmaci + jeden deviatak), 
ktorí svojou húževnatosťou dokázali dňa 28. 4. 
2022 VYHRAŤ OKRESNÉ KOLO vo florbale 
a zároveň tak PRVÝKRÁT pre našu školu 
postúpiť do KRAJSKÉHO KOLA. Našu školu 
reprezentovali: Martin Beluský, Adam Boroš, 
Samuel Suchý, Jakub Ďurkov, Samuel Pacalaj, 
Marko Kocian, Marko Krištof, Ctibor Doubrava a 
Adam Čunderlík.
 Máj, máj, máj, zelený, pre dievky postavený. 

Tradičné stavanie mája v ŠKD so všetkým, 
čo k tomu patrí. Hudba, tanec, spev a veselá 
zábava. Za máj ďakujeme šikovným chlapcom z 
TECHNICKÝCH SLUŽIEB.
 Aj tento školský rok sme sa tak ako i po 

minulé roky zapojili do biologickej olympiády. V 
kategórii C, v ktorej súťažia žiaci 8. – 9. ročníkov, 
sa zo školského kola do okresného prebojovali 
žiačky VIII. A triedy - Viktória Forgáčová a 
Eliška Vrabčeková. Tieto šikovné dievčatá sa 
v okresnom kole podelili s rovnakým počtom 
bodov o 3. a 4. miesto. Obidve boli ocenené 
diplomom a nádhernou knihou.
 Milí rodičia našich budúcich prvákov, 

ĎAKUJEME VÁM za prejavenú dôveru v 
našu školu, dávate nám to 
najcennejšie, čo máte – svoje 
dieťa. Milí budúci prváci, 
TEŠÍME SA NA VÁS!

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ

Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.



 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

NOVOBANSKÉ NOVINY     11MÁJ 2022

Rovesnícke vzdelávanie alebo ako sa celá naša škola 
ocitla na chvíľu v staroveku 

Po s l e d n ý 
deň pred 
veľkonočnými 

prázdninami sme sa 
všetci po dlhšom čase 

stretli v školskej aule na netradičnom vyučovaní 
s témou antiky v podaní našich mladších 
spolužiakov. Po privítaní pani profesorkou 
Husárovou, ktorá celú akciu koordinovala, sme 
sa hneď ocitli v starovekom Grécku, obklopení 
bohmi, ktorých nám predstavila septima. 
Na priblíženie vtedajšieho spôsobu života si 
pripravili staroveké kostýmy aj rôzne jedlé 
rekvizity. 
Nasledovala prezentácia 2.A v podobe vlastnej 

stránky, ktorú si pripravili menovci Adam a 
Adam. Ich spolužiačky a spolužiaci nám 
zopakovali teóriu drámy, rozdelenie žánrov 
antiky a predstavili najznámejších autorov. 
Kráľ Oidipus v podaní 3.A nás pobavil svojím 

zábavným spracovaním, pričom sme sa 
dozvedeli, čo bolo na pozadí hry Antigona. 
Práve Sofoklova Antigona bola poslednou 
zastávkou nášho stredajšieho vzdelávania v 
podaní 1.A. 

Ďakujeme našim krátkodobým hercom aj 
realizátorom tejto akcie za zopakovanie jednej 
maturitnej témy a dúfame, že tento neobyčajný 
typ výučby nebol posledný.

text a foto: žiaci 4.A

Skutočne neskutočný zážitok alebo Science-Expo v Belgicku

Keď som si ešte minulý rok pripravovala projekt na krajské kolo Festivalu vedy 
a techniky AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), predstava 
postupu na medzinárodnú prehliadku nebola ničím iným ako vzdialenou 

myšlienkou. Keď som prezentovala „Terraforming Venuše“ v celoslovenskom kole, 
bola síce dosiahnuteľným, no nepravdepodobným snom. Prvý deň po prázdninách 
sa z nej stala realita. 
21. apríla som ráno namiesto do školy cestovala na letisko, kde sme spolu s ďalšími 

súťažiacimi z Partizánskeho leteli priamo do Bruselu. Prvé dva dni sme strávili 
obdivovaním pamiatok tohto nádherného mesta a tie ďalšie tri sme sa presunuli do 
Liège, kde sa uskutočnila samotná prehliadka Science-Expo Belgium 2022. 
Musím povedať, že to bol skutočne neskutočný zážitok, ktorý si navždy zapamätám 

a ktorý ma jednoznačne upevnil v tom, čo chcem v živote robiť. Moja obrovská 
vďaka patrí v prvom rade pani profesorke RNDr. Daniele Benčatovej, ktorá vo 
mne vzbudila záujem o fyziku a je dôvodom, že viem, čo chcem ísť ďalej študovať. 
Ďakujem jej za všetko, čo pre mňa urobila a k čomu ma inšpirovala. Poďakovať sa 
chcem aj AMAVET-u, asociácii, ktorá zorganizovala Festival vedy a techniky. 

text a foto: Ramona Valková, žiačka 4.A GFŠ NB

Rastie nám ďalšia generácia 
šikovných recitátoriek

Nové talenty sme objavili v 1. A 
a rozhodli sme sa ich vyskúšať 
priamo v regionálnych kolách 

Hviezdoslavovho Kubína.
Ako prvá sa v stredu 6.4. predstavila 

Miriama Kosejová, ktorá v prednese prózy 
v Zechenterovej Kremnici obsadila výborné 
2. miesto. Nesklamala ani Eva Žilková, 
ktorá si na svoje predstavenie počkala do 
piatka 8.4., kedy sa predstavila s prednesom 
poézie v  Sládkovičovej Banskej Štiavnici a 
obsadila pekné 3. miesto. Obe recitátorky 
zároveň patrili k dvom najlepším vo svojej 
kategórii medzi stredoškolákmi v regióne, 
nakoľko 3. miesto v Kremnici ani 2. miesto v 
Banskej Štiavnici neboli udelené.
Našim dievčatám blahoželáme a tešíme sa 

na ich ďalšie umelecké výkony.
text a foto: GFŠ NB

Mesto Nová Baňa 
podporuje svojich 

úspešných stredoškolákov
„Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie,“ 

vyriekol slávny Aristoteles a naši študenti to vedia tiež. 
Vedia však aj to, že v našej škole majú možnosť za 
svoju snahu, výborné študijné výsledky a reprezentáciu 
školy získať motivačné štipendium. O tom, kto získa 
finančnú odmenu v 3. štvrťroku aktuálneho školského 
roka, rozhodli pedagógovia školy na svojom zasadnutí 
13.4.2022. A tak sa už zo sladkej odmeny v podobe 
peknej „sumičky“ tešia:
Alexandra Marková, Lucia Rybárová, Hugo Bagala, 
Jakob Ján Juhás a Samuel Struhár zo septimy;
Miriama Kosejová, Eva Žilková, Adam Bernát, Tomáš 
Jaďuď z 1. A;
Anežka Ďurovičová z 2. A;
Mária Magdaléna Borošová, Martin Bánský z 3. A; 
Helena Křápková, Ema Medveďová, Diana Valková zo 
4. A.

BLAHOŽELÁME!
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Školu navštívila expertka na vyučovanie a zároveň koordinátorka 

iniciatívy PASCH - pani Jana Henschová

Iniciatíva „Školy partneri budúcnosti” 
(PASCH) spája celosvetovú sieť viac 
ako 2 000 škôl s výnimočnou väzbou na 

Nemecko. Goetheho inštitút sa stará o vyše 600 
škôl PASCH v rámci národných vzdelávacích 
systémov vo vyše 100 krajinách a k nim patríme 
už takmer 15 rokov aj my - naše GFŠ.
V stredu 6.4. si naša nemecká koordinátorka 

v sprievode riaditeľky školy a nemeckej 
dobrovoľníčky prezrela priestory školy, 

zaujímala sa o výučbu nemeckého jazyka, 
aktivity a výsledky žiakov, ale i o potreby školy 
zo strany nemeckého inštitútu. Naším veľkým 
cieľom je udržať financovanie projektu v škole a 
po tejto návšteve veríme, že sa nám to podarí. 
Veď na záver Jana Henschová skonštatovala: 
„Ich bin begeistert von der Wärme der Schule. 
Eine kleine Schule in einem kleinen Ort mit 
grossem Herz und grossem Engagement, 
nicht nur fuer Deutsch, sondern auch fuer die 

Schueler(-innen).“ („Som nadšená teplom 
školy. Malá škola v malom meste s veľkým 
srdcom a veľkým zápalom nielen pre školu, ale 
aj pre žiakov.“)

ĎAKUJEME za návštevu a podporu 
školy vo výnimočnom jazykovom projekte. 

https://www.goethe.de/ins/sk/sk/spr/eng/
pas.html

 GFŠ NB

„Dostať sa do celoštátneho kola stredoškolskej 
odbornej činnosti nie je samozrejmosť, je to 
odriekanie, drina, ale zároveň aj dôkaz toho, že 
v školstve sú stále zapálení a talentovaní mladí 
ľudia, ktorí majú ambíciu na sebe pracovať a 
svojím výskumom a bádaním byť vzorom pre 
ostatných,“ zaznelo v úvode slávnostného 
vyhlásenia výsledkov 44. ročníka prehliadky 
SOČ, ktorá sa konala od 27. do 29. 4. 2022 v 
Bardejove.

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je 
dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov 
stredných škôl.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je 
samostatná písomná práca v jednom zo 17 
odborov, ktorú predkladá odbornej komisii 
na posúdenie. Súčasťou je obhajoba práce. 

Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky vo 
vyšších kolách. Na nich žiaci obhajujú ústnou 
formou výsledky svojej  práce pred odbornou 
hodnotiacou komisiou.
V tomto školskom roku sa do SOČ svojou 

prácou v odbore 03 Chémia, potravinárstvo 
zapojil JAKOB JÁN JUHÁS, študent septimy. 
Jeho práca Zdravé stravovanie, v ktorej objasnil 
vlastné skúsenosti so zdravým stravovaním 
a správnou kombináciou so športovým 
tréningom,  postúpila do krajského kola. 
Po úspešnej obhajobe práce v krajskom kole 

1. apríla obsadil Jakob 1. miesto a postúpil do 
celoštátneho kola v  Bardejove. Z pôvodne 
3196 žiakov sa v záverečnom finále stretol s 
najlepšími 270 žiakmi a podarilo sa mu obhájiť 
svoju prácu, čím sa stal úspešným riešiteľom 
44. ročníka celoštátnej prehliadky žiakov 
stredných škôl vo svojom odbore.
„Účasť vo finále bol pre mňa obrovský zážitok 

a skúsenosť na celý 
život. Zoznámil som sa s 
rovesníkmi zo všetkých 
kútov Slovenska, vypočul 
som si s nadšením mojich 
súperov a ich odborné 
prezentácie a zažil som 
neopakovateľné chvíle 
počas svojho pobytu v 
Bardejove, na ktorom ma 
sprevádzali moji rodičia. 
Práve im ďakujem za podporu vo všetkom, čo 
robím. Zároveň ďakujem svojej škole - GFŠ a 
pani profesorke RNDr. Daniele Benčatovej, pod 
ktorej odborným vedením som dosiahol tento 
pekný výsledok,“ skonštatoval septimán Jakob.

Blahoželáme a ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu školy!

RNDr. Daniela Benčatová
foto: archív GFŠ

 rozvoj dieťaťa podľa jeho možností a schopností, individuálny prístup  
 vzdelávacie a stimulačné činnosti, aktívny pobyt vonku  
 psychologické a špeciálnopedagogické terapie                         
 logopedická intervencia, rehabilitačné služby  
 snoezelen - rozvíjanie zmyslového vnímania                                         
 podnetné prostredie, nadväzovanie sociálnych kontaktov  

Tešíme sa na vašu návštevu u nás... 
ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA Nová Baňa, tel.: 0911 505 589 

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA ZABEZPEČUJE DEŤOM 

SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM VZDELÁVANIE A INDIVIDUÁLNY ROZVOJ 

 

 
  

   

 
 

Úspech v SOČ
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„Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí.
Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“ J. A. Komenský

Banskobystrický samosprávny kraj v 
zastúpení predsedu Jána Luntera 
dňa 7.4.2022 ocenil pedagogických 

zamestnancov vo svojej pôsobnosti pri 
príležitosti Dňa učiteľov.

Plaketu J. A. Komenského za prínos 
a aktívnu prácu v oblasti výchovy a 

vzdelávania prevzala naša kolegyňa
Ing. Erika Struhárová.

Želáme jej do ďalších rokov veľa elánu a 
mnoho pracovných a osobných úspechov!

Odvrátená tvár
novobanského Tajchu

Novobanský Tajch je obľúbeným 
rekreačným miestom nielen vďaka 
krásnej prírode, upravenému okoliu, ale 

aj kultúrnemu životu. Areál je tiež východiskovým 
bodom viacerých značených trás pre turistov aj 
cyklistov. Nefunkčnosť výpustného zariadenia 
„Mních“ a veľké nánosy bahna na dne nádrže však 
v súčasnosti odrádzajú množstvo návštevníkov.
Dôvody na rekonštrukciu
Tragické udalosti súvisiace s pretrhnutím 

hrádze v blízkej obci Rudno nad Hronom v 
roku 2021 rozbehli sériu pátraní o bezpečnosti 
novobanského Tajchu. Vlastníkom pozemku je 
podľa vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti a.s. mesto Nová 
Baňa. To už niekoľko rokov hľadá vhodné 
spôsoby finančného zabezpečenia rekonštrukcie 
vodnej nádrže. V aktuálnej situácii je potrebné 
informovať obyvateľov o reálnom stave Tajchu 
a predísť tak prípadným bezpečnostným rizikám 
spojeným s pretrhnutím hrádze pri intenzívnych 
prívalových dažďoch.
Na rýchlejšie rozšírenie povedomia o téme 

vznikla 27.októbra 2021 na sociálnej sieti 
stránka Mladí reportéri NB. Prvotné video z 
dielne Mladých reportérov, v ktorom problém 
predstavili, dosiahlo približne päťtisíc videní a 
desiatky ľudí ho zdieľalo, čo spustilo vlnu reakcií. 
Reagoval vtedy aj samotný primátor mesta 
Branislav Jaďuď:  „Zo strany mestského úradu 
už bola odoslaná objednávka pre spoločnosť 
PROGROUPE sediment removal, a.s., ktorá 
zabezpečí odber vzoriek sedimentu z dna vodnej 
nádrže Tajch za účelom stanovenia eko-toxicity.“

K problematike znečistenia Tajchu sa vyjadrili 
aj Novobančania. Majiteľka chaty pri Tajchu 
považuje rekonštrukciu za nevyhnutnú, „lebo je 
tam veľa bahna.“ Situácia na Tajchu znepokojuje 
aj organizátorka triatlonu B. Gajdošovú, ktorá sa 
domnieva, že „vyčistenie a sfunkčnenie výpustu 
by veľmi zvýšilo atraktivitu Tajchu ako rekreačnej 
oblasti.“ Z pohľadu mladých ľudí je toto miesto 
vnímané ako miesto s veľkým potenciálom, ktorý 
je nateraz premrhaný. „Tajch je pre mňa pekné 
miesto, no po rekonštrukcii by bolo určite ešte 
krajšie,“ dodala mladá tínedžerka.
Mesto sa o problém začalo zaujímať
Mesto situáciu rieši už niekoľko rokov. ,,Je 

potrebné uviesť vodnú nádrž Tajch do stavu 
rekonštrukcie a zabezpečiť v prvom rade opravu 
nefunkčného výpustného zariadenia  „Mních“, 
ktoré nefunguje už viac ako pätnásť rokov,“ 
povedal Branislav Jaďuď. V roku 2019 síce 
mesto zabezpečilo rekonštrukciu vnútornej 
časti výpustného zariadenia, ale pri havarijnej 
situácii by to bolo z bezpečnostného hľadiska 
nedostačujúce. Preto  je nutné zrekonštruovať 
aj jeho vonkajšiu časť. V súčasnosti má mesto 
už k dispozícii aj výsledky odberov. „Sedimenty 
nie sú toxické, čo je dobrá správa,“ vyjadril sa k 
výsledkom primátor mesta.
Zlou správou zatiaľ ostáva, že nánosy bahna sú 

také enormné, že  zabraňujú možnosti dostať sa do 
vonkajšej časti samotného výpustného zariadenia 
a začať s jeho rekonštrukciou. Snahou mesta 
je preto zrealizovať opravu vodnej nádrže s jej 
celkovým vypustením a následným odstránením 
sedimentov. Rekonštrukcia by mala zahŕňať 
zároveň aj opravu bezpečnostného prepadu 
a odtokového kanálu. Všetky tieto činnosti sa 
budú môcť realizovať až po získaní potrebných 

finančných prostriedkov. „Akonáhle budeme 
mať tieto sumy narozpočtované, budeme sa 
snažiť o získanie prostriedkov z eurofondov vo 
výzve OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameranej 
na preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami, realizované na vodných tokoch,“ 
upresnil Jaďuď. Alternatívou je, keďže mesto 
má právoplatné rozhodnutie Okresného úradu 
Žarnovica o havarijnom stave vodnej nádrže 
Tajch, žiadať rezort Ministerstva životného 
prostredia o dotácie určené priamo na tento účel. 
Bude Tajch konečne čistý?
Proces vyčistenia Tajchu, zdá sa, nebude 

taký jednoduchý a rýchly. Pri jednotlivých 
rekonštrukčných prácach bude potrebné myslieť 
aj na živočíchy a vodné rastliny, ktoré v nádrži 
žijú.
I keď problém stále nie je doriešený, pozitívnou 

správou je, že primátor spoločne s mestským 
zastupiteľstvom sa situáciou aktívne zaoberá. 
Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch bola v pláne 
aktivít mesta na rok 2022 zaradená medzi 
priority  a určite sa stane aj jedným z hlavných 
bodov predvolebnej kampane kandidátov na  
post  primátora mesta v jesenných komunálnych 
voľbách.
Aktuálne by bolo nutné pri intenzívnych 

prívalových dažďoch pristúpiť k jednorazovému 
zníženiu vodnej hladiny Tajchu o 1,5 metra 
odčerpávaním vody vysoko výkonnými 
čerpadlami, aby sa predišlo pretrhnutiu hrádze 
a zabránilo sa tragickým udalostiam s tým 
spojenými. S kompletnou rekonštrukciou vodnej 
nádrže sa začne až po schválení a získaní 
externých finančných prostriedkov, ktoré sú 
zatiaľ v nedohľadne. 

Mladí reportéri NB
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Ako sa kedysi pralo

Počiatky prania 
siahajú ďaleko 
do minulosti, 

približne do roku 
2800 p. n. l. Z tohto 
obdobia, konkrétne 

zo Sumeru, pochádza najstaršia zmienka o 
technológii prania. V tých časoch sa prádlo 
namáčalo v potoku či rieke a poriadne sa otĺklo 
o kamene a vypláchalo. Aj starí Egypťania 
boli veľmi čistotní a vzhľadom na to, že nosili 
prevažne biele odevy, dávali si na praní záležať. 
Egyptský hieroglyf s vyobrazením dvoch nôh 
vo vode nám prezrádza viac o technike prania. 
Prádlo sa namočilo do veľkých kadí, v ktorých 
sa pralo jednoducho šliapaním po šatstve. Pre 
lepší prací efekt sa do kadí pridávali pšeničné 
otruby. Následne sa prádlo opláchlo a bielilo na 
slnku.
Gréci a Rimania mali ešte väčší záujem o 

čistotu a hygienu. Kúpali sa každý deň, čo 
vtedy veľká časť Európy nerobila ani vo sne. 
Rimania prali podobne ako Egypťania. Do kadí 
s bielizňou však pridávali bieliace vápno, lúh, 
prípadne moč. Poznali aj mydlo, ale na pranie 
ho začali používať až v 2. storočí n. l.
Stredovek bol poznačený morovými 

epidémiami a mnohými chorobami, o ktorých 
si vtedajší ľud myslel, že pochádzajú z vody. 
To spôsobilo zníženie už beztak slabých 
hygienických návykov a ľudia sa kúpali 
približne raz za mesiac a oblečenie sa pralo 
až po niekoľkých týždňoch. Dlho nosený odev 
bol značne špinavý, a preto sa najskôr vyvaril a 
zvyšné nečistoty sa z prádla uvoľnili udieraním 
palicou.
V 17. storočí sa situácia zlepšila a začalo 

sa prať častejšie. Táto práca bola namáhavá, 
keďže sa stále pralo ručne pri potokoch 
a riekach. Na viacerých miestach sa teda 
budovali lavice, ktoré uľahčovali prístup k 
vode. Isté odľahčenie nastalo s používaním 

pracej dosky, tzv. valchy. Valcha je 
vrúbkovaná doska, ktorá sa spočiatku 
vyrábala z dreva a neskôr aj z iných 
materiálov, ako napríklad plech 
či sklo. Používala sa v drevenom 
koryte s horúcou vodou, do ktorej sa 
pridávalo mydlo. Tento spôsob prania 
sa u nás praktizoval ešte v polovici 
20. storočia. Okrem toho však bolo 
stále zaužívané aj klasické pranie na 
potoku s pomocou tzv. piestu, ktorým 
sa búchalo po odevoch, aby sa z nich 
vyplavila všetka špina. Tomu však 
predchádzalo vyváranie textílií v lúhu 
z dreveného popola. Keď vychladol, vypustil 
sa, znova sa ohrial a použil. Toto sa opakovalo 
5 – 8-krát. Nakoľko bol tento spôsob prania 
náročný a vyžadoval si viac času, opakoval 
sa zhruba raz za mesiac. Pred praním sa vždy 
z kroja odpárali výšivky a po praní sa znova 
našili. Niektoré odevné súčiastky či parádne 
bytové textílie sa neprali. Išlo napríklad o kútne 
plachty, prestieradlá na stoly, na postele, na 
mŕtvych, podchlebáky zdobené výšivkou a, 
samozrejme, vyšívaný sviatočný kroj. Ten sa 
po použití jednoducho prehodil na plôtik, aby 
sa vysušil od potu. Neprali sa ani hospodárske 
textílie, ako napríklad vrecia a prikrývky na 
kone. Tiež sa sušili na plote, potom sa vyprášili 
a používali ďalej. V súvislosti s praním sa šírila 
povera, že po západe slnka sa už na potoku 
prať nesmelo, lebo by za zvukom piesta prišiel 
besný pes...
V zimných mesiacoch bolo pranie ešte 

náročnejšie a nepríjemnejšie kvôli chladu. 
Plákalo sa pri studni alebo potoku, a to si 
pravdaže vyžadovalo vysekanie diery do ľadu. 
Následne sa prádlo sušilo na povalách, kde 
už boli natiahnuté bavlnené šnúry, na ktoré sa 
povešalo. Ak sa pranie zanedbalo, častokrát 
zavítali do domácnosti aj nevítaní „hostia bez 
kostia“, čiže blchy alebo vši. Jednou z príčin, 
prečo sa pralo menej, bolo aj to, že šatstvo 

sa pri praní dosť 
o p o t r e b ú v a l o . 
Nie nadarmo sa 
vravelo: „Častá 
pjérka – samá 
dzjérka!“
Keďže ručné 

pranie bolo 
neľahké, snaha 
o zjednodušenie 

tejto práce bola o to väčšia. Prvé práčky vznikli 
už v polovici 18. storočia. Išlo o nádoby, v 
ktorých sa pohybovali ručne poháňané lopatky. 
Žiaľ, tieto práčky nedostatočne prali odev, a 
preto sa neujali. Koncom 19. storočia sa dostali 
na scénu tzv. valchové práčky. Boli to drevené 
nádoby v tvare polvalca na nohách, ktorých 
dno bolo vrúbkované. Patrila k nim polvalcová 
valcha, taktiež vrúbkovaná, ktorou sa 
kyvadlovým pohybom trelo prádlo. Jemnejšie 
kúsky sa však pri silnom mechanickom pohybe 
veľmi ničili a neraz aj roztrhli. Čas ukázal, že 
pri pravidelnom praní úplne postačí, aby prádlo 
v práčke voľne vírilo. Po pridaní mydla sa 
účinnosť ešte zvýšila. Začali sa vyrábať rôzne 
typy drevených práčok s lopatkami, prípadne 
vrtuľami, ktoré boli poháňané kolesom, 
pákou alebo kľukou. Spočiatku sa vyrábali 
v stolárskych dielňach. Neskôr vznikli firmy, 
ktoré sa špecializovali iba na výrobu pracích 
zariadení. Významným míľnikom bol v roku 
1894 patent elektromotora, za ktorý vďačíme 
Nikolovi Teslovi. Tieto motory sa začali používať 
v práčkach. Prvú práčku na elektrický pohon 
vyrobil v roku 1906 Američan Alva Fisher a prvú 
automatickú práčku v Československu vyrobil 
v roku 1957 závod Romo. Tak ako práčky, aj 
pracie prostriedky sa postupne vyvíjali. Lúh 
vyrobený z popola, mydlo či sódu v roku 1907 
nahradil prvý prací prášok. V 60. rokoch sa 
začal vyrábať tekutý prací prostriedok. 90. roky 
priniesli prvé antialergické prášky a neskôr aj 
gélové kapsuly a aviváž. V súčasnosti je na trhu 
široký sortiment práčok a pracích prostriedkov. 
Vďaka tomu sa z výnimočnej udalosti stala 
bežná a v porovnaní s minulosťou jednoduchá 
činnosť.

Mgr. Alžbeta Kráľová
Pohronské múzeum Nová Baňa

foto: archív PM

Pohronské múzeum Nová Baňa vás srdečne pozýva na aktuálne výstavy
PODOBY - autorská výstava obrazov Márie 
Debnárovej. Momentálne je autorka študentkou 
Technickej univerzity vo Zvolene – odbor dizajn 
nábytku a interiéru. Tu mala predmety, ako 
napríklad ateliér kresby a priestoru, figurálna 
kresba, modelovanie, kresba architektúry, 
dejiny umenia... Popri škole veľa tvorila a to ju 
motivovalo otvoriť si svoj prvý vlastný ateliér, 
v ktorom pracuje dodnes. V roku 2020, počas 
prvého lockdownu, začala tvoriť doma, kde 
mala k dispozícii iba uhlíky, ceruzky a skicáre. 
Svoje prvé dielo pridala na sociálnu sieť, kde 

oslovila svoje verné i nové publikum nielen u 
Novobančanov. Neskutočne veľa pozitívnych 
ohlasov, slová uznania ju motivovali tvoriť 
ďalej. V obrazoch sa snaží zachytiť určitú 
atmosféru, históriu, architektúru, prípadne 
jej chyby, keď ide o staršiu architektúru – tá 
potom stráca plastickosť a naberá na textúre. 
Súčasťou výstavy sú aj abstraktné maľby, kde 
využíva výtvarné výrazové prostriedky, ako sú 
farebný kontrast, experiment, ale v obrazoch 
si zachováva svoj typický výtvarný prejav. 
Môžete sa tešiť na dominanty nášho mesta, ako 

Rozhľadňa Háj, Kohútovo, Kalvária... Autorka 
výstavy verí, že vás jej tvorba osloví, prípadne 
inšpiruje.
OTEC A SYN: DODEKOVCI – výstava 
venovaná významným novobanským rodákom 
Karolovi a Eugenovi Dodekovcom. Výstava 
je venovaná 100. výročiu úmrtia Karola 
Dodeka a zároveň 130. výročiu narodenia 
Eugena Dodeka. Karol Dodek sa zapísal do 
dejín mesta ako prvý povojnový mešťanosta. 
Vyučený kováč sa okrem svojho remesla 
presadil aj ako maliar. Kováčom sa stal preto, 

Pranie na vodnom jarku na Kollárovej ulici
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lebo toto remeslo sa dedilo z otca na syna. Vždy ho priťahovalo 
umenie, a preto začal amatérsky tvoriť. Jeho záľubou bolo aj 
ovocinárstvo, včelárstvo a ako kováč vedel aj liečiť domáce 
zvieratá. Pre svoju všestrannosť bol v meste veľmi obľúbený. 
Z vystavovaných predmetov je najkrajší nanovo zreštaurovaný 
stôl so stoličkou z pracovne Karola Dodeka. V meste Nová Baňa 
pred budovou základnej umeleckej školy ešte dodnes stojí lipa, 
ktorú pri príležitosti vyhlásenia 1. Československej republiky 
zasadil práve spomínaný Karol Dodek. Umelecký talent Karola 
Dodeka zdedil jeho syn Eugen. Jemu je venovaná druhá 
časť výstavy. Na výstave prezentujeme jeho školské práce, 
zachytávajúce ľudské telo, a tiež maľby, v ktorých sa inšpiroval 
svojim okolím. Krásnym príkladom je Podomový predavač 
Lacný Jožko, známa postavička vtedajšej Novej Bane. Na 
počesť Eugena Dodeka bola pomenovaná výtvarno-literárna 
súťaž Dodekova Nová Baňa, v ktorej deti predškolského a 
školského veku môžu ukázať svoj talent a kreativitu. O bohatej 
tvorivej činnosti otca a syna vás pozývame presvedčiť sa na 
vlastné oči do Pohronského múzea Nová Baňa.

Obe výstavy potrvajú v Pohronskom múzeu
do 23. júna 2022.

Mgr. Jana Potocká 

Očkovanie – „Dlhý život pre všetkých”
(Európsky imunizačný týždeň 24.4. – 30.4.2022)

Očkovanie je celosvetovým úspechom 
v oblasti zdravia a rozvoja, ktorý 
každoročne zachráni milióny životov. 

V súčasnosti máme k dispozícii vakcíny na 
prevenciu viac ako 20 život ohrozujúcich 
chorôb, ktoré pomáhajú ľuďom všetkých 
vekových kategórií žiť dlhší a zdravší život. 
Je základným kameňom nevyhnutným na 
dosiahnutie optimálneho zdravia pre všetkých 
a všade. 
Očkovanie funguje proti takým mikróbom či 

vírusom, proti ktorému dokážeme imunitný 
systém naučiť brániť sa. Princípom je vytvorenie 
takého antigénu, proti ktorému nasleduje 
imunitná reakcia a telo si túto stratégiu obrany 
dokáže zapamätať. Významným úspechom 
je vakcína proti HPV (ľudský papilomavírus) 
vyvolávajúcom rakovinu krčka maternice. 
Vďaka povinnému očkovaniu sa dá 

predchádzať invazívnym hemofilovým a 
pneumokokovým nákazám (ochorenia 
dýchacieho systému s komplikovaným 
priebehom), detskej obrne, infekčnej žltačke 
typu B, osýpkam, rubeole, mumpsu, čiernemu 
kašľu, tetanu a záškrtu.  
Okrem povinného očkovania sú k dispozícii 

mnohé ďalšie účinné očkovacie látky, nedá 
sa nespomenúť očkovanie proti chrípke, HPV,  
infekčnej žltačke typu A a iné.
Význam očkovania mnoho rodičov podceňuje; 

príkladom je ich postoj k osýpkam alebo 
čiernemu kašľu. Osýpky môžu mať veľmi 
vážny priebeh sprevádzaný zápalom pľúc, 
zápalom mozgu, s trvalými následkami, ako 
sú napr. degeneratívne ochorenie mozgu. 
Podobne je to aj u čierneho kašľa, u ktorého 
sa často podceňuje jeho závažnosť. Ide o 
vážnu chorobu, keď má dieťa prudké záchvaty 
kašľa, ktoré ho vyčerpávajú, často spojené so 
zvracaním, trvajúce 6 týždňov s dlhodobou 
rekonvalescenciou, s komplikáciami, ako 
krvácanie do viečok, zápal pľúc, zápal 
stredného ucha, ale aj zápal mozgu.

Na Slovensku v priemere dosahujeme 
postačujúcu zaočkovanosť pre kolektívnu 
imunitu len proti chorobám, ktoré sú zahrnuté 
do povinného očkovania. Ak je očkovanie 
odporúčané, je zaočkovanosť veľmi nízka. 
Taká skutočnosť je napr. u chrípky alebo HPV i 
napriek tomu, že sú vakcíny hradené. 
Aktuálnym problémom je rakovina krčka 

maternice. Viac ako 95 % prípadov rakoviny 
krčka maternice spôsobuje pohlavne prenosný 
vírus HPV, ktorý je celosvetovo štvrtým 
najčastejším typom rakoviny u žien.  Počet 
prekanceróz sa vďaka očkovaniu znížil napr. 
v Austrálii. Tam začali s očkovaním 12 – 
13-ročných dievčat už v roku 2007 a  následne 
do roku 2009 doočkovali 14 až 26-ročné. 
Do roku 2015 zaznamenali zníženie výskytu 
predrakovinových štádií a pokles typov HPV, 
ktoré sú vo vakcíne, o 92 percent u žien vo 
veku 18 až 35 rokov.  Potvrdilo sa, že 
už pri 50-percentnej zaočkovanosti sa prejaví 
kolektívna ochrana, vďaka ktorej sa znižuje 
cirkulácia rizikových typov HPV, a tým sa 
znižuje počet infikovaných nielen očkovaných, 
ale aj neočkovaných žien.  Dnes už vieme, 
že je dôležité očkovať aj mužov, pretože 
očkovaní muži infekciu ďalej neprenášajú.

Fakty o vakcínach:
• Zachraňujú životy od roku 1798, kedy 

imunizácia proti kiahňam dala každému 
spravodlivú šancu na život proti smrteľnej 
chorobe.
• Sú jednou z najvplyvnejších vedeckých 

inovácií, ktoré pomáhajú chrániť generáciu po 
generácii pred infekčnými chorobami.
• Udržiavajú od roku 2002 európsky región 

bez detskej obrny.
• Eliminovali endemické šírenie osýpok a 

ružienky v 29 z 53 krajín.
• Zamedzili výskytu ohnísk záškrtu v 

európskom regióne od začiatku 90. rokov 
20.storočia.

• V súvislosti s 
prebiehajúcou 
p a n d é m i o u 
COVID-19 bolo 
v európskom 
r e g i ó n e 
zaočkovaných 
viac ako 
600 miliónov 
ľudí, čím sa 
zachránilo nespočetné množstvo životov.
• Štúdia WHO/Europe a Európskeho centra pre 

prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odhaduje, 
že 470 000 životov bolo zachránených u ľudí 
vo veku 60 rokov a viac rokov počas prvých 11 
mesiacov zavedenia očkovania proti СOVID-19 
v 33 krajinách v celom  európskom regióne.
• Vakcíny na prevenciu kedysi bežných 

ochorení (osýpky, hnačkové ochorenia) 
umožňujú deťom po celom svete prežiť dlhší a 
plnohodnotnejší život.
• Vďaka vakcínam sa rodičia nemusia obávať, 

že ich deti budú trpieť infekčným ochorením 
typickým pre minulé generácie.
Vzhľadom na celosvetovú migráciu 

obyvateľstva a v súčasnej dobe zvýraznený 
problém utečeneckej krízy obyvateľstva z 
Ukrajiny patrí k prioritným očkovaniam,  napr. 
očkovanie proti záškrtu, čiernemu kašľu, 
poliomyelitíde, osýpkam; odporúčané je i 
očkovanie proti invazívnym pneumokokovým 
ochoreniam, chrípke, tuberkulóze, hepatitíde a 
podobne. 

Hodnotu očkovacích látok nie je možné merať 
počtom podaných dávok, ale tým, že vďaka 
nim môžeme žiť náš život dlhšie a v zdraví.

Zdroj: www.ruvzca.sk; www.postoj.sk: Prof. 
MUDr. Zuzana Krištúfková, MPH „Ľudia si 
nevážia, čo majú. Ak klesne zaočkovanosť, 
choroby sa vrátia,“ 2019, https://ockovanie.
sme.sk

RÚVZ so sídlom Žiari nad Hronom
oddelenie epidemiológie a OPZaVkZ, 2022
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CHODNÍČEK NOVOBANSKÝCH POVESTÍ

(pokračovanie z čísla 04/2022) Dovoľte mi, milí čitatelia, vám dnes predstaviť 
ďalších dvoch rezbárov zapojených 
do projektu Chodníček novobanských 

povestí – Štefana Šályho a Miroslava Mišíka a 
umiestnenie ich dvoch diel.

Zuza Schusterová na Šibeničnom vrchu
Štefan Šály zo Štálov je autorom sochy Zuzy Schusterovej. Zuza svoje miesto našla 

na druhom stanovisku chodníčka, na Šibeničnom vrchu. Š. Šály sa rezbárstvu venuje 
od svojich 30-tich rokov. Nadviazal na tradíciu svojho otca. Vo svojej tvorbe spracúva 
náboženskú, banícku tematiku, rád zobrazuje hudobníkov, ale tvorí aj praktické diela, 
napríklad hracie prvky detského ihriska, lavičky alebo turistické smerovníky, ktoré potešia 
domácich aj turistov v rôznych častiach Štálov. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení, 
najvyššie v celoslovenskej súťaži „Národná súťaž a výstava ľudového umenia“ za 
figurálne plastiky. Betlehem z jeho dielne s novobanskou radnicou v pozadí je súčasťou 
zbierky Pohronského múzea v Novej Bani. Na Šibeničnom vrchu pri Zuze Schusterovej 
si môžete oddýchnuť, umiestnili sme tam turistické posedenie, stôl a dve lavice od firmy 
BRAINCOM, s.r.o.
Mlynár pri Semmelrocku
Miroslav Mišík, rezbár z Novej Bane s približne 30-ročnými skúsenosťami, vyrezáva vo 

svojom voľnom čase. Špecializuje sa najmä na betlehemy a vianočné ozdoby. Do projektu 
sa zapojil dielom „mlynár“ k povesti Suchý mlyn. Mlynár je umiestnený pri penzióne 
Semmelrock, kde sa v rámci prechádzky po chodníčku môžete zastaviť, občerstviť, 
oddýchnuť si. Podľa slov M. Mišíka je pri vyrezávaní dôležitá vnútorná harmónia človeka, 
ktorá sa odrazí aj na výsledku rezbárskej práce. Takisto je podstatné, aby betlehem 
vyžaroval teplo, postavičky boli pekne do detailu prepracované, akoby v pohybe, a aby 
vytvorené dielo malo dušu. Za spoluprácu pri výrobe informačnej tabule pri Semmelrocku 
ďakujeme Peťovi Adamcovi a Maruškovcom.
Projekt Chodníček novobanských povestí bol realizovaný s finančnou podporou 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – program Podpora 
regionálneho rozvoja a firmy Cortizo Slovakia, a.s. 
V budúcom čísle sa presunieme na stanovisko č. 4 k Farskému kostolu Narodenia Panny 

Márie, kde bol inštalovaný zvon z dielne akademického sochára Juraja Vojčiaka, vyrobený 
v spolupráci s jeho dcérou Vierkou a Kreatíppcami.

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

Brigáda a oslava 1. mája 

Denné centrum seniorov Lipa 
zorganizovalo 26. apríla 2022 brigádu 
na úpravu okolia budovy. Akcie sa 

zúčastnilo vyše 20 členov. Vyčistili vonkajšie 
priestory klubu. Pán Marián Maruška sa podujal 
na skosenie záhrady, čo podstatne zmenilo jej 
vzhľad k lepšiemu. Členky z kreatívneho krúžku 
Natálka Šimová, Jolanka Hrnčiarová, Anka 
Šedianska, Kvetka Číková, Majka Hudecová, 
Marika Mišurová prekopali parčík, vysadili 
kvietky a vzali si patronát nad týmito priestormi. 
Kus poctivej roboty urobili aj ďalší členovia, 
ktorí upratali po zime altánok a vyčistili 
priestory okolo neho. Veľmi pekne chcem 
poďakovať Vladkovi Šimovi, Šankovi Danišovi, 

Jankovi Budinskému, jeho manželke Marienke 
Budinskej, Milke Lovíškovej, Evke Zalajovej, 
Martuške Maruškovej, Ľudke Bónovej a jej 
manželovi Karolkovi Bónovi, Božke Vančovej, 
Helenke Búryovej, Jojke Bittalovej a Jojke 
Tužinskej. Poradie nenaznačuje, že niekto 
vykonával viac alebo menej práce. Všetci sme 
pracovali. Bol krásny čas, tak sme si ho aj užívali, 
trošku sa porozprávali, ale celkove sa vykonalo 
kus dobrej roboty. Toto bola príprava na oslavu 
sviatka 1. mája, ktorá sa uskutočnila 28. apríla 
v klube. Na oslave sa zúčastnilo 30 členov. Za 
mestský úrad nás poctila svojou návštevou 
pani prednostka Mgr. Ľudka Rajnohová a 
ospravedlnila neprítomnosť pána primátora 

MVDr. Branislava Jaďuďa a Ing. Elišky Vallovej 
pre ich pracovné povinnosti. Spevácka skupina 
Jesienka pod vedením svojho vedúceho pána 
Ctibora Šályho zaspievala pásmo piesní a 
členovia ozdobovali našu lipu, ku ktorým sa 
pridala aj naša pani prednostka. Náš program 
obohatili vtipným vystúpením naše členky - Ing. 
Evka Zalajová a Martuška Žňavová, za čo im 
aj našim „jesienkam“ veľmi pekne ďakujeme. 
Potom sme posedeli pri sladkých a slaných 
pochúťkach, ktoré priniesli naše členky. Pani 
prednostka v mene pána primátora obdarovala 
prítomných chutným ovocím, aby sme boli 
zdraví, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ani sa 
nám nechcelo ukončiť toto krásne stretnutie, 
ale volali nás ďalšie povinnosti.

Ing. Marta Búryová



NOVOBANSKÉ NOVINY     17MÁJ 2022

ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

ZHZD_Glgá 22_Plagát A3_01.pdf   1   22. 4. 2022   9:51:48

ZHZD_Glgá 22_Program A6_01.pdf   1   22. 4. 2022   11:49:18

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.



18     NOVOBANSKÉ NOVINY MÁJ 2022

DÁVAME DO POZORNOSTI

Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

NOVOBANSKÁ ZVONIČKA

Pozývame  všetkých milovníkov folklóru v piatok 3. 6. 2022 
na podujatie Novobanská zvonička, ktoré oživuje banícke 
tradície mesta Nová Baňa. V programe vystúpia žiaci MŠ 

a ZŠ z rôznych kútov Slovenska a Moravy a pozvané folklórne 
skupiny, ktoré pripomenú históriu bývalé slobodného kráľovského 
mesta prostredníctvom baníckych zvykov a piesní. Hlavným 
organizátorom je rodák z Novej Bane, folklorista a inštrumentalista 
Anton Budinský a občianske združenie Cimbal.  
Tradičný novobanský sprievod s programom začne o 8.30 hod. 
v priestore radnice Nová Baňa, bude pokračovať o 9.30 hod. 
návštevou pútnického miesta Kohútovo a následne sa presunie 
do priestorov Zvoničky, kde od 11.00 - 12.00 hod. bude prebiehať 
ľudová zábava pre deti z Novej Bane a širšieho okolia za 
doprovodu DH z Kremnice a ĽH Javorinka. Od 17.00 - 18.00 hod. 
bude program vrcholiť vystúpením miestnych folklórnych skupín a 
ich hostí a pokračovať večernou zábavou pre dospelých do 22.00 
hod.  
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SPOMÍNAME

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

14.5.2022

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

15.5.2022
Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6, Nová Baňa,
tel. 0456855231

9:00 - 12:00

21.5.2022

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

22.5.2022 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, 
tel. 0456812120 9:00 - 12:00

28.5.2022

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

29.5.2022
Lekáreň Horná, A. Kmeťa 6, Nová Baňa,
tel. 0456855231

9:00 - 12:00

4.6.2022

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 8:00 - 20:00

5.6.2022 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 9:00 - 12:00
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SÚŤAŽE DRUŽSTIEV JAR 2022

WWW.TKTAJCHNOVABANA.SK

                    STARŠIE ŽIAČKY II. trieda - B 

1.kolo   VONKU    TK MŠK Žiar nad Hronom  30. 04. 2022 
2.kolo   voľno         01. 05. 2022 
3.kolo  DOMA       TK Baník Prievidza 28. 05. 2022 
4.kolo   VONKU     Fresh club Zvolen 29. 05. 2022 
5.kolo   DOMA      TK Tenis Centrum Bojnice 11. 06. 2022 
 
                    DORASTENCI II. trieda - B 

1.kolo  VONKU     Fresh club Zvolen 23. 04. 2022 
2.kolo  DOMA      TA Edmund Pavlík B. Bystrica 24. 04. 2022 
3.kolo   VONKU    TK MŠK Žiar nad Hronom 21. 05. 2022 
4.kolo  DOMA      TC BASELINE Banská Bystrica ( B ) 22. 05. 2022 
5.kolo   voľno        04. 06. 2022 
 
                    MUŽI I. trieda (majstrovstvá regiónu) 

1.kolo   VONKU     TK Púchov  30. 04. 2022 
2.kolo  DOMA       TA Edmund Pavlík B. Bystrica 01. 05. 2022 
3.kolo  DOMA       ŠKT Kremnica 28. 05. 2022 
4.kolo   VONKU     TK Elán Veľký Krtíš 29. 05. 2022 
5.kolo  DOMA       TK Vrútky ( B ) 11. 06. 2022 

TK TAJCH NOVÁ BAŇA

Veľkonočný florbalový turnaj 17.4.2022

Po dvojročnej pauze sme sa konečne dočkali 
tradičného veľkonočného turnaja vo florbale.
Zúčastnilo sa ho sedem tímov, z toho štyri 

seniorské a tri juniorské. Skončilo to takto:
1. B-team (25 gólov)
2. A-team (20 gólov)
3. WEE fighters (9 gólov)
4. Fogašík (10 gólov)
Juniori:
1. Clipers (15 gólov)
2. Fidlikanti (5 gólov)
3. Zemaňáci (9 gólov)

Králi strelcov:
Erik Šramaty - 18 gólov (B-team)
Tomáš Pacalaj - 9 gólov (Clipers)
Ďakujeme všetkým zúčastneným - Centru voľného 

času NB za organizáciu a medaily, ZŠ J. Zemana 
za poskytnutie telocvične, Peťovi Forgáčovi za 
občerstvenie, Majke Rudzanovej a Peťovi Rumankovi 
za pomoc pri organizovaní. Víťazom srdečne 
blahoželáme. 

 Mgr. Juraj Kološta
foto: súkromný archív 




