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VISEGRAD 4 BICYCLE RACE
2022 & GROUPAMA LADIES RACE 

SLOVAKIA 2022 V NOVEJ BANI
viac na str. 6

Uzávierky počas pretekov V4

Mestský úrad v Novej Bani, Oddelenie výstavby, životného 
prostredia a správy mestského majetku a investícií upozorňuje 
občanov a návštevníkov mesta, že z dôvodu konania podujatia 

„Grand Prix Slovakia - Visegrad 4 Bicycle Race 2022“ je v dňoch 22. 
07. 2022 od 10:00 hod. do 23:59 hod., 23.07.2022 od 12:00 do 18:00 
a 24.07.2022 od 11:00 do 23:59 hod. plánovaná úplná uzávierka 
Námestia slobody a Bernolákovej ulice, ku ktorej v dňoch 23.07.2022 
od 12:00 do 18:00 hod. a 24.07.2022 od 11:00 do 23:59 hod. pribudne 
úplná uzávierka ulíc Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa a M. R. Štefánika 
(po RD č. 16/659 na parc. č. 280) a Mieru. Obchádzka bude viesť cez 
ulice Kollárova, M. R. Štefánika (od RD č. 16/659 na parc. č. 280), 
Štúrova a Legionárska.

Mesto Nová Baňa touto cestou ďakuje
mamičkám z MC Gašparko a seniorom z DCS Lipa

za sprístupnenie priestorov v mesiacoch marec a apríl pre ľudí 
z Ukrajiny, ktorí prišli do nášho mesta z dôvodu

neľahkej životnej situácie. 
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM, pretože si uvedomujeme,

že konečne mohla byť opätovne obnovená 
činnosť po dvoch rokoch pandémie 

COVID_19 a museli sme dočasne
zabrať priestory, v ktorých sa stretávate. 

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.



cien a dostaneme sa do 
tzv. DPI režimu (dodávateľ 
poslednej inštancie) a 
cena sa môže navýšiť aj 
na viac ako 100 %, pokiaľ 
neprebehne ďalšie verejné 
obstarávanie. 
• Aj napriek nárastu cien 
stavebných materiálov 
a ďalších rizík, ktoré sú 
spomínané vyššie v texte,  
sa nám darí plniť plán investícií na rok 2022 
a sú realizované verejné obstarávania podľa 
plánu verejných obstarávaní tak za mesto, 
ako aj za technické služby. Zároveň sú tieto 
investičné akcie zverejnené v rámci banneru 
„Rozvoj mesta“ https://www.novabana.sk/
informacie/rozvoj-mesta, uvedené na webovej 
stránke mesta, kde sú zrealizované akcie 
označené zelenou farbou. Okrem investícií do 
rozvoja mesta sa snažíme o plnenie kalendáru 
podujatí, ktorý je taktiež uverejnený na webovej 
stránke mesta v časti Občan – podujatia 
https://www.novabana.sk/informacie/podujatia, 
zároveň je rámec týchto podujatí uverejnený v 
banneri „Život v meste“ https://www.novabana.
sk/obcan/zivot-v-meste. Tie, ktoré nebolo 
možné realizovať, sú označené žltou farbou. 
Týka sa to len prvých mesiacov tohto roku, v 
dôsledku opatrení v súvislosti s pandémiou 
Covid-19. V týchto mesiacoch a aj pre zvyšok 
roka očakávame, že budeme vedieť realizovať 
všetky plánované podujatia a zabezpečíme tak 
dostatočné vyžitie pre občanov v našom meste. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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Aktuálne projektové 
informácie

Schválenie: 
- Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa – 

dotácia vo výške 3 300 eur na nákup kníh (Fond 
na podporu umenia)
Spracovanie a odoslanie:
- žiadosť o poskytnutie dotácie: Oživenie a 

prezentácia baníckej tradície v Novej Bani (Úrad 
vlády SR)
- doplnenie: žiadosť Rekonštrukcia a 

modernizácia autobusových zastávok v meste 
Nová Baňa (Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR)
Ďalšie informácie:
- Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Robotnícka, 

ul. Mariánska, ul. Banícka (Environmentálny 
fond) – pre rok 2021 nerozhodnutá žiadosť, je 
v zásobníku, pre rok 2022 neschválená žiadosť
- v centre mesta (na budove mestského úradu 

a mestskej knižnice) sú zobrazené tohtoročné 
jubilejné výročia formou veľkoplošných bannerov
Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti Nová Baňa (CIZS Nová Baňa)
- na webovej stránke mesta v sekcii 

DOKUMENTY bola vytvorená podstránka k 
uvedenému projektu realizovaného neziskovou 
organizáciou MEDICAL, n.o., kde nájdete bližšie 
informácie:

https://www.novabana.sk/dokumenty_del/
centrum-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti 
Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová 
Baňa
-  proces verejného obstarávania
- žiadosť o platbu na refundáciu projektovej 

dokumentácie
Vybudovanie kompletného baníckeho 
múzea s funkčným modelom Potterovho 
atmosférického stroja, vonkajšou a 
vnútornou expozíciou banského múzea
- realizácia finálnej 4. etapy terénneho 

archeologického výskumu strojovne Potterovho 
„ohňového stroja“ v termíne od 20.6.-1.7.2022
- spolupráca s Rozvojovou agentúrou BBSK, 

n.o. na zastrešení „Súťaže návrhov“ podľa 
Slovenskej komory architektov 
- financovanie tzv. kľúčového projektu cez 

Integrovanú územnú stratégiu BBSK  
- príprava 300.výročia Potterovho ohňového 

stroja na Novobanskom jarmoku v spolupráci 
s OZ Novobanský banícky spolok a OZ Nová 
Baňa
Modernizácia požiarnej zbrojnice
- právoplatné stavebné povolenie, vrátane 

aktualizácie rozpočtu
- proces verejného obstarávania
Participatívny rozpočet mesta na rok 2022
- Mestským zastupiteľstvom Nová Baňa 

(uznesením č. 42/2022) bolo schválené použitie 
finančných prostriedkov na tieto projekty: 
A, „Skatepark Nová Baňa“ v sume 3 300 eur, 

predkladateľ návrhu: OZ Lyžiari mesta Nová 
Baňa;
B, „Doplnenie herných prvkov a stromov k 

studničke na Pelúchovej“ v sume 700 eur, 
predkladateľ návrhu:  OZ Novobanskí patrioti;
C, „Zvonička Trails“ v sume 1000 eur, 

predkladateľ návrhu: Mládežnícky parlament 
mesta Nová Baňa, OZ pri CVČ – CENTRÁČIK. 
Moderné technológie II. 
– vyhlásená výzva na zavedenie inteligentných 

moderných technológií a vybudovanie WiFi 
siete. Mesto Nová Baňa nebolo oprávneným 
žiadateľom (OŽ) na zapojenie sa. OŽ bol len 
vyšší územný celok a krajské mestá okrem 
Bratislavy.
Fond na podporu športu
- v máji 2022 rozhodla Správna rada Fondu na 

podporu športu (FPŠ) o podpore 90 projektov 
takmer za 31 miliónov eur v rámci 2. kola 
predkladania žiadostí o finančný príspevok 
na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 
športovej infraštruktúry v slovenských mestách a 
obciach (vyhlásenie výzvy: 15. november 2021, 
termín predkladania: od 15. decembra 2021 do 
31. januára 2022);
- zo 179 žiadostí neprešlo 28 formálnou 

kontrolou kancelárie Fondu na podporu športu. 

• Príjmy z podielových daní pre 
samosprávu za prvých 5 mesiacov sú 
vyplácané v súlade s očakávaniami, 

ktoré boli stanovené. V nasledujúcich mesiacoch 
sa môže situácia zmeniť v súvislosti s negatívnymi 
vonkajšími vplyvmi, najmä v dôsledku nárastu cien 
energií a materiálov, čo je ovplyvnené vojnovým  
konfliktom na Ukrajine. Pokiaľ sa daňové príjmy 
v nasledujúcom období, t.j. v druhej polovici roka 
2022 budú vyvíjať nepriaznivo, budeme nútení 
prehodnotiť plánované aktivity a bude musieť 
dôjsť k redukcii výdavkov tak, aby sme dosiahli 
vyrovnaný rozpočet. 
• Opakované verejné obstarávanie na podlimitnú 
zákazku „Revitalizácia vnútroblokov,“ ktoré 
bolo vyhlásené na projekt, na ktorý čerpáme 
nenávratné finančné prostriedky prostredníctvom 
výzvy z MIRRI, bolo ukončené. Sme vo fáze 
vyhodnocovania víťazov a pristúpime k podpisu 
zmluvy. Problémom aj v tomto verejnom 
obstarávaní je rovnako ako aj vo verejnom 
obstarávaní CIZS fakt, že finančné prostriedky, 
ktoré boli pre tieto projekty schválené, a 
ponuky, ktoré boli predložené vo verejnom 
obstarávaní, sa nezhodujú. Predložené ponuky 
tieto schválené sumy presahujú. Pokiaľ bude 
uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom 
a bude nám zrejmá  konkrétna suma, o ktorú 
presahuje toto verejné obstarávanie nenávratnú 
finančnú výpomoc, budeme rokovať s MIRRI 
vo veci redukcie rozsahu projektu tak, aby sme 
vedeli financovať realizáciu projektu bez potreby 
navýšenia, resp. dofinancovania zo strany mesta. 
Takýto postup je predbežne možný a pokiaľ bude 
dochádzať k redukcii v rámci tohto projektu, tak 
sa bude týkať ulice Nábrežnej v časti, ktorá je 

za bytovým domom „D“ , kde budeme musieť 
vypustiť niektoré prvky. 
• Práve v tomto období pristúpime k obstarávaniu 
energií na rok 2023 s možnosťou zazmluvnenia 
aj na rok 2024, čo však ešte nie je rozhodnuté. 
Situácia na trhu s energiami a s obstarávaním 
elektrickej energie a plynu je veľmi komplikovaná. 
Pre odbery malej samosprávy, akou je naše 
mesto, nie je možné samostatne obstarávať a 
žiadny dodávateľ nám nepredloží ponuky na 
takto malý objem, preto je potrebné sa  spojiť. 
Takto sme obstarávali energie na konci roku 
2021 na rok 2022. Boli sme zastrešení externou 
spoločnosťou, ktorá zabezpečuje obstarávanie 
energií aj pre mnoho iných samospráv. Tak 
je tomu aj tento rok a sme v skupine ďalších 
samospráv, ktoré budú obstarávať energie v 
priebehu najbližších týždňov. Ceny energií na 
burze, ktoré sú v tomto čase, a ich vývoj nie je 
priaznivý a taktiež vyhliadky na nasledujúce 
obdobie je veľmi ťažké stanoviť. Načasovanie pre 
stanovenie optimálnej ceny je takmer nemožné, 
práve z dôvodu neprehľadnosti vývoja vo 
vonkajšom prostredí. Okrem tohto sa vo vzťahu  
k elektrickej energii na nás a ďalšie samosprávy 
obrátila spoločnosť Energie 2, s ktorou máme 
uzatvorenú zmluvu o dodávke energií s 
informáciou, že od 1.5. 2022 navyšuje ceny 
energií o 20%. Dôvodom je turbulentné vonkajšie 
prostredie a nemožnosť udržať stabilný chod na 
strane jej spoločnosti. Pristúpili sme k rokovaniu s 
externou spoločnosťou, ktorá realizovala verejné 
obstarávanie a zatiaľ sme vo fáze, kedy 20 %-né 
navýšenie odmietame. Musíme mať na zreteli, 
že pokiaľ takáto spoločnosť skrachuje, staneme 
sa odberateľom podľa aktuálnych cenníkových 
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MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  NOVÁ BAŇA

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

obchodnú verejnú súťaž  o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského 
pozemku ako záhradky pri BD ul. Cintorínska

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnom 
území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. 
Cintorínska, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom 
podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 6123, konkrétne:
časť pozemku E KN parc. č. 4653/13 – zastavaná plocha a nádvorie,                     
o celkovej výmere 1.351 m2 v rozsahu 50 m2 (10 m x 5,00 m).
2. Minimálna výška nájomného  je stanovená na 0,10 eur/m2/rok. 
B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční formou obchodnej verejnej 
súťaže.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu;
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia 
ku konaniu;
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za ktorý vyhlasovateľ považuje 
ponúknutú cenu nájomného  uvedenú v eur/m2/rok, s dátumom a 
podpisom záujemcu;
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže;
• kontakt: telefón a email; 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám,                   
ktoré sú zriadené mestom;
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr 
do 29.06.2022 - streda, 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:
„5. OVS – uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok ako záhradky                            
pri BD Cintorínska 117/40 a 117/42 - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty 
na podávanie návrhov.
6. V prípade, ak bude doručených viac cenových ponúk spĺňajúcich 
podmienky stanovené v tomto zámere, ktoré obsahujú rovnakú výšku 

cenovej ponuky, úspešnou je cenová ponuka, ktorá bola doručená 
ako prvá, pričom rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezenčnej 
pečiatke mesta Nová Baňa. V prípade,  že sa o prenájom časti mestského 
pozemku bude uchádzať len jeden záujemca, môže byť tento po splnení 
podmienok prenajatý tomuto záujemcovi.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže bude najvhodnejší predložený 
návrh  na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ 
bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných 
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ 
uzavrieť nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení 
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj 
v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola 
najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom 
súťaže.
13. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy 
aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka 
bola najvýhodnejšia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej 
vyhlasovateľom súťaže.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže 
alebo súťaž zrušiť podľa (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka). Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a 
uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
návrhy podľa (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného 
návrhu. Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a 
uverejní ju spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný 
návrh je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v 
súťažných podkladoch vyradiť návrh z OVS.
18. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.

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

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

V Novej Bani dňa 11. mája 2022
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

O zvyšných 151 žiadostiach rozhodovala príslušná odborná komisia. Bola 
navýšená alokácia výzvy z 20 miliónov eur na takmer 31 miliónov eur. 
Z celkového počtu 90 žiadostí bolo 35 podporených a schválených na 
základe regionálneho princípu a 55 na základe celoštátneho princípu. 
Medzi schválenými žiadosťami sú aj dva projekty športovej infraštruktúry 
národného významu: ide o zásadnú modernizáciu Zimného štadióna 
Pavla Demitru v Trenčíne a Angels arény v Košiciach;
- v májovom čísle Novobanských novín sme priniesli informácie k 

vyhodnoteniu 1.kola žiadostí o finančnú podporu z FPŠ k športovej 
infraštruktúre a všetky informácie k uvedenej výzve nájdete na stránke 
Fondu na podporu športu: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-
podpory/sportova-infrastruktura. 

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora
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MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  NOVÁ BAŇA

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

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom mestských 
pozemkov ako záhradiek v lokalite ul. Mieru

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy v katastrálnom 
území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v lokalite ul. Mieru, 
vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, 
podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:
A) pozemok C KN parc. č. 349 – zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 399 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 
Baňa v lokalite ulica Mieru;
B) pozemok C KN parc. č. 351 – zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 400 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 
Baňa v lokalite ulica Mieru;
C) pozemok C KN parc. č. 360 – zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 400 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 
Baňa v lokalite ulica Mieru.
2. Minimálna výška nájomného  je stanovená na 0,10 eur/m2/rok. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční formou obchodnej verejnej 
súťaže.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
miesto trvalého pobytu;
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku 
konaniu;
• označenie pozemku (A, B, C) podľa údajov ponuky, o ktorý má účastník 
súťaže záujem (účastník súťaže môže súčasne predložiť ponuku o viaceré 
pozemky);
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za ktorý vyhlasovateľ považuje 
ponúknutú cenu nájomného  uvedenú v eur/m2/rok, s dátumom a podpisom 
záujemcu;
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže;
• kontakt: telefón a email; 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu Nová Baňa a organizáciám,                   
ktoré sú zriadené mestom;
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr do 
15.06.2022 - streda, 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 na pozemok ako záhradky                            
v lokalite ul. Mieru - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade, ak bude doručených viac cenových ponúk spĺňajúcich 
podmienky stanovené v tomto zámere, ktoré obsahujú rovnakú výšku 
cenovej ponuky, úspešnou je cenová ponuka, ktorá bola doručená ako 
prvá, pričom rozhodujúci      je dátum a čas vyznačený na prezenčnej 
pečiatke mesta Nová Baňa. V prípade,  že sa o prenájom mestského 

pozemku bude uchádzať len jeden záujemca, môže byť tento po splnení 
podmienok prenajatý tomuto záujemcovi.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže bude najvhodnejší predložený 
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po vyhodnotení návrhu. Rovnako vyhlasovateľ 
bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí ostatných 
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
11. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
nájomná zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ 
uzavrieť nájomnú zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej 
verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
12. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj 
v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola 
najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom 
súťaže.
13. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy 
aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka 
bola najvýhodnejšia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej 
vyhlasovateľom súťaže.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť podľa (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
podľa (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) 
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch vyradiť návrh z OVS.
18. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
19. Vyhlasovateľ schválil spôsob a podmienky prenechania do nájmu 
nehnuteľností pozemkov – uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe 
obchodnej verejnej súťaže na Mestskom zastupiteľstve mesta Nová Baňa 
dňa 27.04.2022 uznesením č. 59/2022. 

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

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

V Novej Bani dňa 13. mája 2022
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
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Štafetový beh škôl o pohár primátora mesta Nová Baňa
spojený s Behom mieru

Mesto Nová Baňa, centrum voľného 
času a ZŠ Jána Zemana zorganizovali 
v poradí už XXVIII. ročník Štafetového 

behu škôl o pohár primátora mesta Nová Baňa. 
Po dvojročnej prestávke sa 6. mája 2022 o 

8:00 hod.  v areáli ZŠ Jána Zemana v Novej 
Bani stretli štyri štafetové družstvá. Svoje 
zastúpenie mali ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, 
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, ZŠ s MŠ Brehy a ZŠ 
s MŠ Tekovská Breznica. 
V úvode sa členom štafetových družstiev, 

nastúpených na školskom dvore ZŠ Jána 
Zemana, prihovorili Mgr. MVDr. Branislav 
Jaďuď, primátor mesta, Mgr. Juraj Kološta a 
čestní členovia organizačného výboru Mgr. 
Dalibor Krúpa a PaedDr. Vincent Debnár, ktorý 
je zakladateľom tohto športového podujatia. 
Vzápätí si kapitáni štafetových družstiev 
vylosovali dráhy, prevzali štartové čísla a 
následne sa všetci presunuli na antukový ovál, 
na ktorom Mgr. Juraj Kološta musel hneď ráno 
„nalajnovať“ dráhy, nakoľko tie, ktoré pripravil 
deň vopred, zmyl večerný dážď. Po krátkej 
rozcvičke PaedDr. Vincent Debnár výstrelom zo 
štartovacej pištole odštartoval samotný štafetový 
beh. Za aktívneho povzbudzovania spolužiakov 
a pedagógov začal skutočný boj súťažiacich 
družstiev o dosiahnutie čo najlepšieho času. Aj 
napriek nie práve ideálnym podmienkam na trati 
členovia štafetových družstiev vydali zo seba 
maximum.

Po odbehnutí štafetového 
behu a krátkej oddychovej 
prestávke sa bežci zo 
štafety, ku ktorým sa 
pridali aj deti z atletického 
krúžku v CVČ,  zapojili 
do Behu mieru, ktorým 
sme si symbolicky 
pripomenuli Deň víťazstva 
nad fašizmom.  Pelotón, 
v ktorom nechýbali vlajky 
Slovenskej republiky a 
Novej Bane, odštartoval 
primátor mesta. Beh 
mieru viedol ulicami mesta 
za sprievodu MsP. Po 
dobehnutí sa na školskom 
dvore uskutočnilo 
záverečné vyhodnotenie 
štafetového behu. Víťazom 
tohto ročníka sa stalo družstvo zo Základnej 
školy Jána Zemana s dosiahnutým časom 
4:23, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 
Základnej školy svätej Alžbety, ktoré dosiahlo 
čas 4:38, a tretie miesto obsadilo družstvo ZŠ s 
MŠ Brehy s časom 4:48. Štafetové družstvo ZŠ 
s MŠ Tekovská Breznica s dosiahnutým časom 
5:17 skončilo na štvrtom mieste.
Všetkým členom umiestnených štafetových 

družstiev sa po vyhodnotení na hrudi ligotali 
zaslúžené medaily a v rukách nechýbali 

diplomy. Celkový víťaz si prevzal od primátora 
mesta víťazný športový pohár. 
A na záver patrí poďakovanie všetkým - 

zapojeným školám a ich družstvám, ale aj 
tým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k úspešnému priebehu tohto športového 
podujatia. 
Verím, že sa stretneme opäť o rok!

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa, manažér kultúry a športu

foto: Martina Svetíková

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň 
športu pre všetkých. 17. ročník týždňa plného športu sa uskutoční v dňoch od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022. 
Ponuka aktivít je naozaj pestrá a zašportovať si budú môcť všetky vekové kategórie. Ak si v harmonograme 

nájdete tú „svoju“, stačí kontaktovať organizátora danej športovej aktivity.
Tešíme sa na vás v Týždni športu pre všetkých!

17. ročník Týždňa športu pre všetkých

 Mesto Nová Baňa

  

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. 8:30 Turisticko - športové hry Zvonička MŠ, ET Štúrova 47, Nová Baňa 045/6857104
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. 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. 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. 8:00-12:00 Florbal,  4. - 9. ročník školský dvor ZŠ sv. Alžbety ZŠ sv. Alžbety/Mgr. Andrej Fidermák 911 978 869
22.6. 9:00-12:00 Netradičné športy Spojená škola, Školská 5 - školský dvor Spojená škola Nová Baňa/Mgr. Martin Mikuška 903 523 653
22.6. 9:00-12:00 Netradičné športy Spojená škola , Rekreačná cesta - areál DSS Hrabiny Spojená škola Nová Baňa/Mgr. Anton Segéň 907 881 046
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 Plachy 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

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

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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Večer plný lásky, 
ľudskosti a emócií

Týmito slovami sa dá vystihnúť atmosféra 
11. ročníka benefičného koncertu MY A 
NAŠE MESTO, ktorý sa uskutočnil 13. 

mája 2022 v kine VATRA,  tentokrát s podtitulom 
„Mamka a ocko v jednej osobe.“ 
Podujatie, ktorého organizátorom je mesto 

Nová Baňa, je prevažne smerované na pomoc 
ľuďom v ťažkej životnej situácii.   
A inak tomu nebolo ani tentokrát. Koncert 

ako aj  finančný výťažok z neho bol venovaný 
trom rodinám, ktoré prišli o milujúceho otca 
a starostlivého manžela, rodinám Tužinskej, 
Mὔllerovej a Bocánovej. Myšlienka pomôcť 
práve im sa zrodila v Komisii kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta 
Nová Baňa.  
Záštitu nad týmto ročníkom benefičného 

koncertu prevzala Základná škola svätej Alžbety 
Nová Baňa, ktorá sa tejto úlohy zhostila so 
všetkou pokorou a úctou. O krásny a emotívny 
program sa postarali deti a mládež z Materskej 
školy Nová Baňa, Základnej školy Jána Zemana 
Nová Baňa, Centra voľného času Nová Baňa,  
Základnej školy svätej Alžbety Nová Baňa, 
Spojenej školy Nová Baňa, Gymnázia Františka 
Švantnera Nová Baňa. Medovníkové srdiečka, 

ktorými koncert podporila Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v Novej Bani, boli 
ako poďakovanie venované návštevníkom pri 
vstupe do kinosály.
Hosťom programu bol Filip Urda, skvelý 

hudobník -  akordeonista, ktorý ani na okamih 
nezaváhal, prijal  pozvanie a svojím nezištným 
vystúpením v závere koncertu zanechal 
divákom krásny odkaz.
Na koniec večera, ktorým nás sprevádzali 

Ivanka a Samko, žiaci Základnej školy svätej 
Alžbety v Novej Bani, vystúpili na javisko 
Branislav Jaďuď, primátor mesta, Juraj Kološta, 
predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu, mamičky - pani Tužinská, pani 
Mὔllerová a Kristián, syn pani Bocánovej, ktorá 

sa koncertu nemohla zúčastniť. 
Obdarovaným sa prihovoril 
primátor mesta a predseda 
komisie informoval o sume, ktorá 
bola darcami poukázaná na účet 
Spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. 
Alžbety. Od vyhlásenia benefície 
ku dňu konania koncertu bolo 
naň na tento účel pripísaných 
3060 Eur.   Táto suma bude 
rovným dielom (1/3) poukázaná 
bezhotovostným prevodom 
na účty mamičiek Tužinskej, 
Mὔllerovej a Bocánovej.  
Následne primátor mesta 
odovzdal pani Tužinskej a pani 

Mὔllerovej  finančnú hotovosť z dobrovoľného 
príspevku od darcov a návštevníkov koncertu. 
Pani Bocánovej bude finančný dar odovzdaný 
v náhradnom termíne. Finančná hotovosť v 
sume 1650 Eur bola taktiež rozpočítaná rovným 
dielom (1/3).  Aj napriek veľmi emotívnej 
atmosfére obdarované mamičky a Kristián 
vyslovili úprimné poďakovanie všetkým, ktorí za 
benefičným koncertom stáli.  
Naše poďakovanie za finančný dar patrí: 

Mestské lesy, spol. s r. o.; Knauf Insulation, 
spol. s r. o.;       H-Dent, spol. s r. o.; UNISTAV 
NB, spol. s r. o.; HalfPoint, spol. s r. o.; NOBA 
- Trans, spol. s r. o.; Industry Vision Progress, 
spol. s r. o.; Great Escape, spol. s r. o.; Peter 
Forgáč a Jaroslav Udička, ale aj všetkým 
nemenovaným.
Zároveň poďakovanie patrí všetkým,  ktorí 

akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby 
sme mohli pomôcť mamičkám a ich deťom v ich 
neľahkej životnej situácii.
A o tom, že spolupatričnosť a solidarita  sú 

stále našimi základnými hodnotami, svedčí 
nielen suma, ktorá  bola darovaná na podporu 
rodín, ale aj do posledného miesta zaplnená 
kinosála a aura, ktorá sa vznášala počas celého 
koncertu.  
ĎAKUJEME!

Dagmar Lachká
MsÚ, manažér kultúry a športu

foto: Peter Valachovič

Po stopách baníckej 
slávy v Novej Bani

Narodila som sa v Novej Bani. Milujem 
svoje mesto. Som hrdá na jeho históriu. 
Na jeho banícku históriu. Tridsaťdeväť 

rokov som túto lásku a hrdosť vštepovala do 
sŕdc svojim žiakom, ale keď som im chcela 
ukázať niečo banícke, musela som ich vziať 
na exkurziu do Banskej Štiavnice. Snáď aj 
preto som v roku 2016 prijala ponuku vstúpiť 
do novovznikajúceho baníckeho spolku, 
ktorého hlavným cieľom bolo vybudovať náučný 
chodník, ktorého dominantou bude replika 
Potterovho ohňového stroja a vrátiť tak mestu 
niekdajšiu banícku slávu. Bolo mi ľúto, že ja 
ho už mojim žiakom nebudem môcť ukázať. 
Osud však bol ku mne prajný. Vrátil ma do školy 
a rovno do ročníka, v ktorom sa učí história 
obce. Keď som žiakom povedala, že sa o nej 
dozvedáme z povestí a kroník, vytiahla som 
tú našu z baníckeho spolku. Žiaci so záujmom 
počúvali, ako spolok krok za krokom vznikal, 

ako prebiehal archeologický výskum, ako nás 
navštívil  vzácny hosť J. E. Andew John Garth, 
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska, ktorý navštívil 
Novú Baňu pri príležitosti odkrytia  základov 
strojovne atmosférického stroja I. Pottera. Vtedy 
som žiakom sľúbila, že ich na náučný chodník 
zoberiem a pozrieme sa na našu banícku históriu 
zblízka. Dňom D sa stal 30. máj 2022. Školské 
vyučovanie sme zamenili za zážitkové učenie 
a plní očakávania sme vstúpili na náučný 
chodník. Žiaci so záujmom počúvali môj 
výklad, čítali si orientačné tabule a učili 
sa nové pojmy z histórie baníctva: čo je 
to pinga, aký je rozdiel medzi dobývacou 
a vetracou šachtou, na čo slúžila banícka 
útulňa, ako znela klopačka, ako sa využíval 
Potterov ohňový stroj. Pri šachte Althandel 
sme stretli živého baníka – predsedu 
baníckeho spolku p. Zoltána Véna, 
ktorý im porozprával o práci baníkov a 
archeologickom výskume. Dostali od neho 
aj sladkú odmenu. Exkurziu sme ukončili 
pri Baníckej kaplnke, ktorá si oblieka nový 
šat, aby bola na svojej oslave 200. výročia 

krásna. Bola to prvá exkurzia novobanských 
žiakov na BNCH „Po stopách baníckej slávy v 
Novej bani“. Vzala som na ňu žiakov 3. A triedy.  
Škoda, že som im nemohla ukázať aj repliku 
Potterovho stroja. Ale ja verím, že raz tu jeho 
replika bude stáť a ja si ju s mojimi, vtedy už 
bývalými žiakmi pozriem. Teším sa, že banícka 
história v Novej Bani ožila.

Mgr. Viera Kopernická, tr. uč. 3. A triedy a 
kronikárka Novobanského baníckeho spolku
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Novobanský Althandel je jedným z tých 
mála vzácnych miest, ktoré aj dnes 
symbolizujú význam prelomových 

inovácií, ľudskej tvorivosti, technologického 
pokroku a dôležitosti medzinárodnej spolupráce. 
Pred 300 rokmi anglický konštruktér pomohol 
zachrániť baníctvo nielen v Novobansku ale 
aj na celom európskom kontinente. Týmto 
prvenstvom sa dostal na technologickú mapu 

História unikátneho diela v súčasnosti mesta
 300. výročie Potterovho stroja (1722-2022)

sveta. Z dobových správ o 
parnom stroji v Novej Bani 
vieme, že stroj poháňali tri 
piestové čerpadlá. Za minútu 
dosiahol priemerne 13 
zdvihov a za 24 hodín dokázal 
vyčerpať až 45 000 vedier 
vody, každé o objeme cca. 
50 litrov. Výkon novobanskej 
„ohňovej mašiny“ sa rovnal 
výkonu štyroch gápľov, ktoré 
poháňalo 64 koní. Historické 
nákresy stroja i strojovne, 
vrátane schematických 
zakreslení na dobových 
mapách, ponúkajú predstavu 
o podobe samotnej strojovne. 
Najstarší známy nákres 
strojovne i samotného 
stroja z roku 1725 približuje 
strojovňu v priereze ako 
trojpodlažnú stavbu s 
podkrovím sedlovej strechy. V 
interiéri sa na 1. nadzemnom 
podlaží nachádza pec s 
piestom prechádzajúcim aj 
do úrovne 2. nadzemného 
podlažia, pričom vahadlá 
sú opreté o obvodový múr 
na 3. nadzemnom podlaží. 
Atmosférický parný stroj 
Newcomenovho typu pracoval na základe 
kondenzácie vodnej pary. Keď horúca para z 
kotla vytlačila piest nahor, uzavrel sa ventil pri 
kotle a pod piest sa vstrekla studená voda, ktorá 
spôsobila rýchlu kondenzáciu a tým aj podtlak. 
Tak bol piest atmosférickým tlakom opäť 
stlačený dole a vykonal prácu kývavým pohybom 

hore a dole. Preto sa výborne hodil na pohon 
piestového čerpadla, pripojeného jednoduchým 
tiahlom. Ak sa čerpadlá pripojili na obe ramená 
vrchného vahadla, vznikol dvojčinný stroj, 
ktorý dodával takmer stály prúd vody. Samotný 
atmosférický stroj Newcomenovho typu pracoval 
na základe kondenzácie vodnej pary, pričom 
horúca para tlačila piest nahor a následným 
vstreknutím vody pod piest sa kondenzáciou 
vytvoril podtlak a stlačenie piestu nadol. Pohyb 
piestu sa prenášal na ramená vahadiel, ktoré 
posúvali pohyb do odčerpávaných priestorov 
štôlní. (viď. foto makety Potterovho stroja v 
priereze – Pohronské múzeum NB)
 Nová Baňa sa ako kráľovské banské mesto 
vďaka slovensko-britsko-rakúskej spolupráci 
dostalo do pozornosti vzdelancov a priekopníkov 
svojej doby.  Isaac Potter svoju dobu predbehol, 
bol prvý na európskom kontinente a vytvoril 
most, po ktorom stačí kráčať ďalej. V Novej 
Bani oživujú staré spojenectvá a projekt obnovy, 
zachovania a vybudovania Nového Althandlu, 
ktoré má veľkú podporu nielen novobanskej 
verejnosti, ale aj Veľvyslanectva Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na 
Slovensku. Svedčí o tom fakt, že za posledné 
tri roky navštívili obaja akreditovaní veľvyslanci 
Novú Baňu a podporili projekt realizácie 
Potterovho stroja.
Zámer mesta obnoviť fenomenálny ohňový 
zázrak, ktorý ožil na podnet Novobanského 
baníckeho spolku, o.z. na prelome rokov  2017-
2018, sa začal odkúpením domu s areálom od 
súkromných majiteľov na ul. Mariánskej 8 a 
bol zaradený do Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta. 

zdroj: Peter Kopernický

Maketa repliky Potterovho stroja v priereze, zdroj: Pohronské múzeum

Althandel – areál v Novej Bani, zdroj: archív Novobanský banícky spolok, o.z. (2019)



DÁVAME DO POZORNOSTI

NOVOBANSKÉ NOVINY     11JÚN 2022

V rokoch 2019-2021 boli za aktívnej pomoci 
Novobanského baníckeho spolku, o.z. a OZ 
Nová Baňa uskutočnené 3 výskumy zamerané na 
analýzu a preskúmanie postupne archeologicky 
odkrývaných murív a dispozície zaniknutej 
strojovne, a to aj v súvislosti s analýzou 
historických mapových a ikonografických 
dokumentov, ktoré poskytol Mgr. Peter Konečný, 
PhD a kartograficky zaznamenal v mape RNDr. 
Peter Pauditš. Historické písomné pramene 
publikoval a zosumarizoval Peter Kopernický, 
fotogrametrické zameranie odkrytých konštrukcií 
zrealizovali a poskytli Prof. PhDr. Noémi Beljak 
Pažinová, PhD a Mgr. Matej Styk, PhD z Katedry 
archeológie FF UKF v Nitre.
Výsledky troch sezón archeologického výskumu 
dokazujú, že sa tu nachádzajú výnimočne 
zachované pozostatky strojovne Potterovho 
atmosférického stroja reprezentované nielen 
základmi budovy, ale aj samotným kúreniskom 
pod pôvodným strojom. Tieto doklady 
predstavujú unikátny nález nielen na Slovensku, 
ale aj v celej Európe. Tým sa stáva skúmaná 
lokalita unikátom nielen z historického, ale 
najmä z archeologického hľadiska, nakoľko 
predstavuje hmatateľný doklad parnej revolúcie 
v banskom priemysle. 
Projekt vybudovania kompletného baníckeho 
múzea s funkčným modelom Potterovho 
atmosférického stroja, vonkajšou a vnútornou 
expozíciou banského múzea je zaradený do 
Integrovanej územnej stratégie (ďalej IÚS), 
podporený v rámci spádového strategicko-
plánovacieho regiónu Banskobystrického 
samosprávneho kraja.  
Nová Baňa spadá do strategicko-plánovacieho 
regiónu (ďalej SPR), ktorý tvoria tri okresy: 
Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. 
Za mesto a mikroregión boli z celkového počtu 
projektov vybrané štyri návrhy kľúčových 
projektov: Európske centrum gajdošskej 
kultúry 400 000 eur, Obnova národnej kultúrnej 
pamiatky - Radnica 600 000 eur, Vybrané 
miestne komunikácie v rámci mikroregiónu 700 
000 eur a Vybudovanie kompletného baníckeho 
múzea s funkčným modelom Potterovho 
atmosférického stroja, vonkajšou a vnútornou 
expozíciou banského múzea 582 500 eur, 
kde nositeľom projektu je mesto Nová Baňa v 
spolupráci s Novobanským baníckym spolkom, 
o.z. a OZ Nová Baňa.  
Súčasne odprezentované 3 návrhy k 
projektu výstavby Potterovho stroja, ktoré boli 
iniciované lokálnymi aktérmi, tvorili podklad 
k stanoveniu aproximatívneho rozpočtu 
finančných prostriedkov. Vízia smerovania 
realizácie projektu v neposlednom rade umožnili 
verejnosti sa oboznámiť so zameraním daných 
plánov. Pred samotným financovaním IÚS bude 
potrebné zrealizovať súťaž návrhov s výberom 
konkrétneho projektu. 
Prvoradou úlohou je konzervácia pred 
poveternostnými a eróznymi vplyvmi na 
nálezisku.  V súvislosti s požiadavkami a 
podmienkami mesto Nová Baňa pripravuje 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa konzervácie 
a súťaž návrhov konkrétneho projektu. V 
čase od 20.6.2022 do 1.7.2022 sa uskutoční 
pokračovanie výskumu v rámci projektu „Banské 
múzeum“ a súvisí s finálnou etapou terénneho 

archeologického výkopu strojovne Potterovho 
„ohňového stroja.“ Budú preskúmané úseky 
stavby s cieľom čo maximálne sprístupniť 
interiérový priestor strojovne a objekt kúreniska, 
aby boli pripravené na konzerváciu, ktorou 
je výskum podmienený. Súčasne s tým bude 
rozšírená odkrytá plocha v línii pokračovania 
odvodňovacieho kanála. Úpravy bude mesto 
financovať z vlastných zdrojov.
V novom programovom období 2021-2027 
je dôležité sústrediť sa na eurofondy a ďalšie 
zdroje, ktoré z EÚ smerujú na rozvoj regiónov 
Slovenska. Preto bude dôležité spracovať 
projekty, ktoré vystihujú vízie, ciele a potreby 
Novobanska. 
300. výročie spustenia Potterovho stroja si 
v tomto roku pripomenieme sprístupnením  
autentických základov jeho strojovne pre 
verejnosť a vydaním knihy o histórii baníctva 
v Novej Bani. Za dlhodobý cieľ považujeme 
vybudovanie repliky Potterovho stroja a  
vybudovanie komplexného baníckeho múzea 
ako pobočky Pohronského múzea v  areáli. 
Predpokladáme, že uvedené etapy dlhodobého 

cieľa sa budú realizovať z eurofondov v 
blízkom časovom horizonte, aby sa mesto 
Nová Baňa dostalo do širšieho povedomia aj 
prostredníctvom tohto jedinečného projektu v 
európskom kontexte. 
Lokalita ponúka harmóniu už s existujúcimi 
vybudovanými kultúrnymi a turistickými 
zaujímavosťami: oddychová zóna Zvonička, 
pútnické miesto Kohútovo, turistická rozhľadňa 
Háj, portál štôlne Tag a banský náučný chodník, 
ktorého centrom sa stane banícky skanzen 
s Potterovým strojom, gápľom a baníckym 
múzeom. Pri príležitosti 300. výročia Potterovho 
stroja vznikne pri areáli „Námestie Isaaca 
Pottera s baníckou uličkou.“ Je to idea, ktorá 
sa môže stať skutočnosťou, ako i zapísanie 
archeologického náleziska do Zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. 

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

PhDr. Oľga Lauková, PhD.
Novobanský banícky spolok, o.z.

Výkopy strojovne na šachte Althandel v Novej Bani, zdroj: Stanislav Manca

Nálezisko pri archeologickom výskume, zdroj: archív mesto Nová Baňa (2019)
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Banícka kaplnka  sv. Anny

Medzi kultúrne pamiatky svedčiace 
o histórii baníctva v Novej Bani a 
zachovaní kontinuity až do súčasnosti 

patria Kostol sv. Alžbety a špitál z roku 1391, 
Kostol sv. Kríža na Kalvárii z roku 1847, 
neskorogotické súsošie najsv. Trojice z roku 
1847, neogotická pútnická Kaplnka Panny 
Márie v Kohútove z roku 1863  a Banícka 
kaplnka sv. Anny z roku 1822. Celé generácie 
baníkov počas viac ako 550 rokov s nádejou a 
trpezlivosťou vyhĺbili do podzemia banské diela 
v dĺžke okolo 35 kilometrov s previsom približne 
300 metrov.
V oblasti novobanských Vrškov sa nachádzal 
systém prepojených banských diel 
pozostávajúci zo štôlní nazvaných Svornosť 
(Einigkeit), Trojkráľová (Dreikonig) a Narodenie 
Panny Márie (Mária Geburt). Tu sa nachádzali 
rudné žily Jozef a Laurenz. Pri ústí Trojkráľovej 
štôlne na jej halde bola postavená a vysvätená 
12. septembra 1822 Banícka kaplnka sv. Anny.
Novobanskí baníci ju postavili svojej patrónke 
sv. Anne, ku ktorej sa utiekali v dobrých a zlých 
časoch. Kaplnka sa stala miestom, kde sa baníci 
pred nástupom do ťažkej práce modlievali za 
svoju ochranu a pomoc a po návrate z podzemia 
vzdávali jej vďaku za svoje zdravie a život. Tieto 
tradície  sa zachovávali aj po roku 1877,  kedy 
bola zastavená ťažba. Na sviatok sv. Anny sa až 
doteraz  slúži sv. omša.
Keď umrel novobanský baník, v kaplnke sa 

s ním lúčili. V sprievode baníkov, ich rodín a 

Novobančanov ho odprevádzali  na poslednej 
ceste. V súčasnosti v predvečer sviatku sv. Anny 
sa koná fakľový sprievod („faklcúg“), ktorým sa 
oživila i tradícia Anna - bálov na Zvoničke. 
Banícka  kaplnka je postavená na mieste, kedysi 
nazývanom Starý Handel, kde predtým stál  
vysoký drevený kríž. Je  to dôležitá  autentická 
zastávka pri spoznávaní pamiatok slávnej 
baníckej minulosti, ktorú prezentujú banícky 
vozík - hunt, kameň z gápla a informačná 
tabuľa o náučnom banskom chodníku, ktorý 
bol vybudovaný v roku 2019. Ľudia prichádzajú 
na toto miesto posedieť si, zapáliť sviečku, 
rozjímať a preniesť sa v čase do minulosti 
pripomenutím si slávnej baníckej histórie. 
Neďaleko sa nachádza baroková budova, 
v ktorej sídlil od 18.storočia erárny banský 
dozorca – Schichtenmeister. Jemu podliehal 
priamy dozor nad prevádzkou v baniach v Novej 
Bani. Dnes v budove sídli detský domov.
 Z hľadiska architektúry je banícka kaplnka 
jednoduchou empírovou stavbou, ktorá je 
zaklenutá valenou klenbou so sedlovou 
strechou. Jej čelo zdobia namaľované symboly 
baníctva – skrížené kladivko a želiezko a po 
ich stranách banícky pozdrav ZDAR BOH. 
Banícka kaplnka je pozoruhodná aj svojím 
vnútorným vybavením. Nachádza sa v nej 
oltár zdobený polychrómovanými kľačiacimi 
plastikami baníkov – „facigerov“, teda 
svetlonosov v „aušustníckych“ uniformách. 
Baníci si ich obliekali na slávnostné či pietne 

príležitosti. Podľa zachovanej ústnej tradície 
je autorom týchto sošiek baník a ľudový rezbár 
Štefan Loczner. Ústredným motívom oltára 
je ukrižovaný Kristus a maľba Golgoty, ktorej 
autorom je podľa zachovanej fotografie z roku 
1939 Jozef Ďuriš. Neskôr maľbu udržiaval a 
obnovoval baník a amatérsky maliar Anton 
Kvasnička. Viac ako 50 rokov kaplnku udržiaval 
František Martinec, rodák z Martina, srdcom 
Novobančan.
Od roku 1822 sa podpisoval na kaplnke 

zub času. Po 100 rokoch novobanskí baníci 
zamýšľali na jej mieste postaviť novú, väčšiu. 
Bol už vypracovaný aj projekt, ktorého autorom 
bol staviteľ A. Englisch, s novým názvom 
Kaplnka sv. Kríža. Pamiatkový úrad však novú 
stavbu nepovolil a nariadil kaplnku ponechať a 
opraviť. Bol vymenený oltárny kameň, opravená 
strecha a múry. Kaplnka bola 18. septembra 
1928 sv. omšou vysvätená. Priebežne sa 
kaplnka opravovala v rokoch 1920, 1957, 
1966, 1981, 1995. Pri príležitosti 200.výročia 
postavenia (2022) dostáva kaplnka nové 
technické, stavebné a historicky zodpovedajúce 
vybavenie. Zápis medzi kultúrne pamiatky 
Slovenska je opodstatnený.

Jubilejné stretnutie a svätá omša
sa uskutoční 24. júla 2022.

PhDr. Oľga Lauková, PhD.
Novobanský banícky spolok, o.z.

Zdroj: Pohronské múzeum Nová Baňa
Farský úrad Nová Baňa - farská kronika 1922-1923

Schválili sme nový pasport miestnych komunikácií
mesta Nová Baňa, ktorý je v platnosti od 13.05.2022

Pasport miestnych komunikácií bol 
spracovaný na základe § 3d ods. 8 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov. V zmysle uvedeného 
zákona má mesto ako správca miestnych 
komunikácií povinnosť viesť o nich technickú 
evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a 
pre účely poskytovania údajov ministerstvu a 
štatistickému úradu.
Mesto Nová Baňa malo doposiaľ schválený 

pasport miestnych komunikácií z roku 1979. 
Kvôli tejto skutočnosti bolo nevyhnutné pristúpiť 
k jeho aktualizácii na súčasnú situáciu.
Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií 

prebiehala v spolupráci so spoločnosťou ASSP-
GEO, s.r.o., ktorá dokument spracovala do 
fyzickej aj elektronickej podoby.

Nový pasport miestnych komunikácií bol 
prerokovaný v komisii dopravy dňa 04.04.2022  
a v komisii územného plánu, životného 
prostredia a majetku dňa 06.04.2022. Obidve 
komisie vzali tento dokument na vedomie bez 
pripomienok. Dokument bol tak isto schválený 
aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 
27.04.2022 uznesením č. 39/2022.
Po schválení aktuálneho pasportu miestnych 

komunikácií slúži tento dokument ako 
podklad pre správu miestnych komunikácií 
a je prenesený do programu Cleerio, ktorý 
pomáha prehľadnosti jeho použitia. Občanom 
sú informácie prístupné na Mestskom úrade v 
Novej Bani.
V rámci sietí komunikácií je podľa zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) potrebné rozlišovať 3 druhy 

ciest, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území 
mesta Nová Baňa:
- Podľa § 4a (3) sú cesty III. triedy lokálne cesty, 

ktoré vzájomne prepájajú ostatné sídelné útvary 
a pripájajú ich k cestám I. a II. triedy, výnimočne 
k diaľniciam. V našom katastrálnom území sa 
nachádzajú dva takéto cestné ťahy:
- cesta od železničnej stanice cez ulice 

Školská, Štúrova, Dlhá lúka a Rekreačná cesta;
- druhým ťahom vedie cez ulice Kollárova a 

Starohutská. 
Tieto cesty III. triedy spravuje Banskobystrická 

regionálna správa ciest aj napriek tomu, že sa 
nachádzajú v katastri mesta Nová Baňa.
- Druhou skupinou ciest sú podľa vyššie 

uvedeného zákona § 4b (1) miestne cesty. 
Miestnymi cestami sú všeobecne prístupné 

100. výročie baníckej kaplnky – farská kronika 1922-1923
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Po s l e d n ú 
m á j o v ú 
sobotu sa 

na hrade Revište 
konal druhý ročník 

podujatia GLGÁČ – Hrnčiarska slávnosť na 
hrade Revište. Návštevníkom sa 28.5.2022 
predstavilo šesť hrnčiarov, ktorí prezentovali 
svoje jedinečné hrnčiarske umenie. 
Ambasádorom podujatia bol brežský hrnčiar 
Janko Fiala, ktorý zastupoval domáci región 
Gron – stredné Pohronie. Spolu s Pohronským 
osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom 
mali svoju tvorivú dielňu pod jedným stanom. 
Možnosť vyskúšať si hrnčiarske remeslo priamo 
za hrnčiarskym kruhom využilo veľa nádejných 
malých hrnčiarov.
Stredné Pohronie reprezentovali aj manželia 

Špičkovci z Orovnice. V tvorbe pána Františka 
sa spájajú prvky tradičnej novobanskej, 
pukanskej a brežskej keramiky, pani Dorota sa 
venuje tzv. tvorbe z ruky a vytvára rôzne figúrky 
či šperky. Región Horehronie a rovnomennú 
regionálnu značku reprezentoval hrnčiar Peter 
Tatárik a jeho ľubietovská keramika, modranskú 
majoliku predstavil majster ľudovej umeleckej 
výroby Marián Liška z Modry. Zo stredného 
Slovenska prišiel na Glgáč hrnčiar Ravelin, ktorý 
sa venuje výrobe replík stredovekých nádob, v 
jeho tvorbe sa nachádzajú aj unikátne africké 
keramické bubny udu či hlinené zvieratká. 

HRAD REVIŠTE OŽIL HRNČIARSKYM REMESLOM NA PODUJATÍ GLGÁČ
Danka Bakšová z Hrnčiarskych 
Zalužian zastupovala regionálnu 
značku Gemer-Malohont. Skupinu 
hrnčiarov doplnila predstaviteľka 
drotárstva Blažena Kriváková, ktorá 
je pre svoje dekoratívne predmety a 
šperky z drôtu držiteľkou regionálnej 
značky Pohronie. V každom stánku 
mali návštevníci možnosť si skúsiť 
niektorú z činností, ktorá je s hlinou 
spojená. Točenie na tradičnom 
kopacom či elektrickom hrnčiarskom 
kruhu, modelovanie z hliny alebo aj 
maľovanie na už vypálené drobné 
predmety.  
Na podujatí prebiehal aj bohatý sprievodný 

program, o ktorý sa postarala predovšetkým 
historická skupina Rytieri Vir fortis zo Zvolena. 
Vďaka nej si napríklad skupina detských 
návštevníkov mohla vyskúšať dobýjanie hradu 
Revište v plnej zbroji. Atmosféru stredovekého 
hradu doplnilo divácky atraktívne vystúpenie 
kaukliara – šaška Kuba či možnosť vyskúšať si 
lukostreľbu. Hradný pán a súčasne predseda 
Združenia na záchranu hradu Revište, Ratibor 
Mazúr, zase divákom sprostredkoval históriu 
hradu počas dvoch komentovaných prehliadok. 
Na záver dňa sa konal sprievod hrnčiarov s 

darmi, ktoré hrnčiari venovali Hrnčiarskemu 
múzeu v Brehoch, ktoré z týchto darov doplní 
svoju zbierku. Glgáč mal aj tento rok hojnú 
účasť, ohlasy boli pozitívne a veríme, že zostane 
v ponuke podujatí v regióne aj v ďalších rokoch. 
Podujatie Glgáč bolo realizované s finančnou 

podporou Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky.

Mgr. Gabriela 
Matlovičová
foto: OOCR

Región GRON

komunikácie vo vlastníctve obcí a verejné 
priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave 
a sú zaradené do siete miestnych ciest (nový 
pasport miestnych komunikácií). Takúto 
evidenciu vedie mesto ako podklad pre ich 
správu a údržbu. Cestným správnym orgánom 
je v tomto prípade mesto Nová Baňa, špeciálny 
stavebný úrad a ich správu a údržbu vykonávajú 
Technické služby mesta Nová Baňa. 

-Treťou skupinou sú podľa vyššie menovaného 
zákona § 22 (1) účelové cesty. Účelové cesty 
slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov 
alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností 
s ostatnými pozemnými komunikáciami 
alebo komunikačným účelom v uzavretých 
priestoroch alebo objektoch. Povinnosťou 
správcu komunikácií nie je takéto cesty 
udržiavať a udržiavať by ich mali občania, 

ktorí ich využívajú pre svoje účely po dohode s 
vlastníkom predmetnej cesty. Technické služby 
mesta Nová Baňa sa však snažia podľa svojich 
možností po dohode, na základe objednávky od 
majiteľov nehnuteľností, nachádzajúcich sa na 
účelových komunikáciách, vykonať aj údržbu 
takýchto ciest. 

Ing. Veronika Búryová
Oddelenie VŽPaSM

Večery, ktoré obohacujú

Radosť z ľudskej blízkosti a 
komunikácie po dvoch rokoch 
korona – izolácie priviedla 

priaznivcov podujatí opäť do cukrárne 
Alžbetka v našom meste 20. mája 2022. 
Tentoraz bola témou história Ukrajiny a 
ruských vojen pod názvom ,,Od cárov k 
Putinovi.“
Veľmi fundovane, zanietene a s 

encyklopedickým prehľadom nás 
uviedol do problematiky náš rodák Ing. 
Andrej Žiarovský, MBA. Momentálne 
pôsobí v Trnave, žije v Bratislave. 
Popri zaujímavom povolaní sa stala 

história jeho koníčkom. Spomínal na 
študentské roky v ZSSR, neskôr na 
pracovné povinnosti, ktorému umožnili 
poznať históriu i mentalitu krajín, v ktorých 
pôsobil.
Ďakujeme Andrejovi za rozšírenie obzoru 

z histórie a tešíme sa na pripravovanú 
knihu, ktorú, ako sľúbil, nám príde 
predstaviť.
Prajeme veľa pracovných, publicistických 

i osobných úspechov.
Ďakujeme aj organizátorom za príjemný 

večer.
VK

Návšteva múzea

Dňa 13.5.2022 sme sa boli pozrieť v Pohronskom múzeu 
Nová Baňa na výstavu Otec a syn: DODEKOVCI.
Bol deň otvorených dverí, tak sme si pozreli aj 

všetky ostatné expozície, výstavy obrazov a pochodili so 
sprievodkyňou po celom múzeu.
Veľmi sa nám páčilo a najviac nás zaujali výstavy rôznych 

krčahov, nástrojov a výrobkov, čo sa kedysi používali, a, 
samozrejme, deti upútal aj kláštor Hronský Beňadik vytvorený 
z  lega. Na záver sme sa zastavili pri krásnej fontáne, ktorá 
nás trošku osviežila.

Ďakujeme veľmi pekne za úžasný zážitok.
Školský klub detí vo Veľkej Lehote

ZŠ s MŠ Veľká Lehota
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Cantus Monte Regis

Medzinárodný festival speváckych zborov 2022 v Taliansku
„Hlavné je správne dýchať:
vdychovať šťastie a energiu
a vydychovať dobro.“

Účasť členov speváckeho zboru Cantus 
Monte Regis na 11. hudobnom festivale 
v Benátkach bola zaregistrovaná už 

pred dvoma rokmi,  pred pandémiou korony 
aj  pred neuveriteľným vojnovým konfliktom 
medzi Slovanmi.  Stretnutia  spevákov a 
nácvik skladieb prebiehali do poslednej chvíle 
podľa pokynov kompetentných zdravotníckych 
a štátnych inštitúcií. Viacerí bojovali so 
zdravotnými komplikáciami. Čas, viera a túžba 
po takmer dvoch rokoch opäť spojili všetky 
unavené mužské a ženské hlasy do harmónie. 
Viera je potravou duše, prostredníctvom ktorej 
sa naše ciele premenili na skutočnosť  pod 
umeleckým vedením osobnosti našej dirigentky 
Janky Šumichrastovej z Kremnice. Usilovnosť, 
obetavosť, radosť zo stretnutí a láska k spevu, 
občas aj dvojfázový tréning počas týždňa, ba aj 
celodenné sústredenie všetkých členov CMR 
slúžili jedinému cieľu: postaviť reprezentatívny, 
umelecky a ideovo hodnotný program. 
Po príjazde cez rakúske Alpy a talianske 

Dolomity do Lido di Jesolo 19. 5. 2022 sme 
sa ubytovali v príjemnom hoteli Metropol a 

adaptovali na prímorský vzduch prehliadkou 
prekrásneho pobrežia. V piatok 20. 5. ráno nás 
čakalo nemilé prekvapenie – štrajk miestnej a 
lodnej dopravy. Naši obetaví šoféri Tonko a Laci 
sadli za volant, aby sme stihli loď na koncert 
v Benátkach. O 13:15 hod. sa CMR ako prvý 
predstavil v Kostole Santa Maria della Pieta. 
Nielen naše spevácke umenie bolo odmenené 
zážitkom, potleskom a spokojnosťou. Zaujali 
sme dôstojnosťou, sústredenosťou a skvelým 
výkonom. 
Po návrate do Lido di Jesolo sme sa zúčastnili 

spoločnej hlasovej skúšky, ktorá predchádzala  
večernému koncertu o 20:30 hod. v sále Centro 
Congressi Kursaal. Napriek dosť vysokej teplote 
v sále sme všetko dôstojne zvládli. 
Sobota 21. 5. bola odmenou  za dvojročné úsilie  

členov CMR zostať spolu, nerozpadnúť sa, ako 
to postihlo mnohé spevácke zbory na celom 
svete, prekonať problémy doby, vek, zdravotné 
nástrahy. Dopoludnie sme strávili prehliadkou 
historických dominánt Benátok - Námestia sv. 
Marka a Baziliky sv. Marka, Dóžovho paláca, 
kanálov s plaviacimi sa gondolami, stovák 
obchodíkov s typickými výrobkami, symbolmi 
mesta a prezentmi Talianska. Pravdaže sme 
si zaspievali aj v civile na námestí, kde nám 
tlieskali nadšení turisti. Zvládli sme takmer 8 

km dlhú „prechádzku“ sprevádzaní  nemeckou 
sprievodkyňou s prekladom M. Klimantovej a K. 
Rumankovej. Popoludní nás čakal zaslúžený 
odpočinok na pláži v Jesole.
V nedeľu dopoludnia sme sa rozlúčili spevom 

s majiteľmi hotela a kuchármi. Plní zážitkov 
sme vyštartovali na spiatočnú cestu. Naše 
krédo akoby sme našli: „Snaž sa nájsť pozitíva 
vo všetkom, tým aj negatívne veci lepšie 
prekonáš...“ Ani búrka, pokazený autobus a 
ani niekoľkohodinové čakanie na zázrak od 
asistenčnej služby Scania nám nezabránili, 
aby sme docestovali domov s pocitom hrdosti 
na reprezentáciu nášho mesta, kraja, vlasti 
a sponzorov, ktorí nám  finančne pomohli 
zúčastniť sa MF v Benátkach.   Ďakujeme 
všetkým!
Skutočná hodnota, ktorú si priniesli všetci 

účastníci festivalu, je priateľstvo a túžba 
zotrvávať v medzinárodnej komunite ľudí 
reprezentujúcich  folklór a kultúru. Najkrajšie 
európske destinácie otvárajú dvere speváckym 
zborom a orchestrom, aby krásou hudby spájali 
národy. Už máme plán na prehliadku 2023. 
Nechajte sa prekvapiť!

Mgr. Marika Liptáková
foto: archív Cantus Monte Regis

Podujatie  sa malo v zmysle plánu práce 
Okresnej organizácie Jednoty seniorov 
v Žarnovici realizovať ešte v roku 2020, 

ale z dôvodu pandémie sa mohlo uskutočniť 
až teraz, keď Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Nová Baňa zorganizovala na deň 
5. mája 2022 celookresné stretnutie seniorov 
na Zvoničke v Novej Bani. Ranné počasie bolo 
pochmúrne až daždivé, ale neskôr sa rozsvietilo 
krásne slniečko a mohla sa uskutočniť 
zaujímavá akcia.
Stretnutie otvorila predsedníčka ZO Jednota 

dôchodcov v Novej Bani pani Mária Hudecová 
spolu s pánom primátorom mesta Novej Bane 
Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA a 
riaditeľkou Centra voľného času v Novej Bani 
PaedDr. Tatianou Polcovou. 

Oboznámili prítomných s pripravenými 
aktivitami:
1. individuálna turistika na rozhľadňu Háj 

- s odvozom,  dve terénne vozidlá poskytla 
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa; 
2. hľadanie pokladu - pravidlá, trasu, úlohy, cieľ 

a záverečné vyhodnotenie pripravilo Centrum 
voľného času Nová Baňa s Mládežníckym 
parlamentom mesta Nová Baňa;
3. komentovaná prehliadka baníckych 

náučných chodníkov pod názvom „Po 
stopách baníctva v Novej Bani“ s Branislavom 
Medveďom. 
Výbor základnej organizácie v spolupráci s 

mestom pripravili aktivity vhodné do prostredia 
Zvoničky a novobanského Hája. Na akcii sa 

zúčastnili mestá Žarnovica a Nová Baňa, obce 
Orovnica, Hrabičov, Hodruša Hámre - Dolné 
Hámre, Hodruša Hámre - Kopanice, Hodruša 
Hámre - Banská Hodruša, Kľak, Ostrý Grúň, 
Tekovská Breznica, Rudno nad Hronom, 
Župkov, Hronský Beňadik, Horné Hámre, 
Žarnovická Huta. Svojich súťažiacich prišli 
podporiť aj naši hostia - Ing. Jozef Dolinaj, 
starosta obce Tekovská Breznica,  Ing. Milan 
Mokrý, starosta obce Horné Hámre, Ing. 
Mária Behanovská, predsedníčka vidieckeho 
parlamentu, za okresnú organizáciu Jednoty jej 
predseda - pán Ján Repiský a pani Jaroslava 
Tillerová. Na akcii sa zúčastnilo celkom 248 
seniorov. Na podujatie prijali pozvanie aj členky 
družobného Denného centra seniorov č. 2 
a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
č. 2 v Leviciach. Aktívne sa zapojili do nášho 
programu a získali aj ceny z tomboly. Najstarším 
zúčastneným členom bol pán Vajteršic, ročník 
1935, z obce Hodruša Hámre - Dolné Hámre, 

Turisticko-zážitkové stretnutie seniorov
v Novej Bani
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ktorého náš pán  primátor mesta odmenil 
fľašou šampusu. Ocenený dôchodca nám za to 
prezradil recept na dlhovekosť.
Okrem turistických akcií  účastníkom stretnutia 

zaspievala na tri etapy Spevácka skupina 
Jesienka pod vedením jej vedúceho pána 
Ctibora Šályho. Mesto darovalo na vystúpenie 
členkám skupiny krásne tričká s logom mesta.  
V elegantnom krojovanom vystrojení na akcii 
vystúpila aj na dve etapy Spevácka skupina 
Hronka z Brehov. Obidvom skupinám týmto 

ďakujeme za ich kultúrne vystúpenia. K dobrej 
nálade na Zvoničke prispela aj hudobná skupina 
HS Traditional zo Žiaru nad Hronom, za čo jej 
patrí naše srdečné poďakovanie.
Organizátori podujatia pripravili pre prítomných 

aj bohatú tombolu, ktorá obsahovala až 72 
cien. Vecné ceny darovali sponzori z mesta 
Novej Bane a členovia Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov v Novej Bani. Ich zoznam 
s poďakovaním bol zverejnený počas podujatia.

Na túto akciu uvarila 
Poľovnícka spoločnosť 
mesta Nová Baňa spolu 
s Mestskými lesmi, s.r.o. 
Nová Baňa v zastúpení 
Jozefa Bónu, Ing. Ľuboša 
Barboru a Vladimíra 
Adamca výborný guláš. 
Členky výboru ZO 
Jednoty dôchodcov už 
od pondelka vypekali 
sladké a slané pochúťky. 
Do pohostenia prispeli 
aj ostatní prítomní. 
Najväčším finančným 
prispievateľom bolo 

mesto Nová Baňa, finančne prispel aj pán Peter 
Forgáč, Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
v Novej Bani a iné súkromné spoločnosti.
 Priestory na Zvoničke v súčasnosti prevádzkuje 

rodina Gajdošová, ktorej týmto ďakujeme za 
ochotu a spoluprácu pri organizovaní akcie.  
Ďakujeme za bezplatné poskytnutie priestorov, 
za spoluprácu pri príprave umiestnenia stolov a 
lavíc, následne za upratanie priestorov po akcii. 
Pracovité ruky Mgr. Renaty Jányovej bolo cítiť  
počas celého podujatia, za čo jej vyslovujeme 
srdečné ďakujeme.
 Víťazným družstvom pri hľadaní pokladu 

sa stali zástupcovia z obce Orovnica. Poklad 
darovalo mesto Nová Baňa.
 Záverom nášho príspevku chceme srdečne 

poďakovať všetkým účastníkom konania, 
všetkým sponzorom a prispievateľom, 
Technickým službám mesta Nová Baňa 
za manuálnu pomoc. Chceme vysloviť 
presvedčenie, že takýchto úspešných akcií 
bude v našom meste ešte viac, aby sa naši 
seniori mesta a celého okresu mohli potešiť, 
zabaviť, zatancovať a zúčastniť sa turistiky. 

text a foto: Mária Hudecová, Marta Búryová

NOVÝ ZVON PRI KOSTOLE JE SÚČASŤOU CHODNÍČKA 
NOVOBANSKÝCH POVESTÍ

Koncom marca „vyrástol“ pri kostole 
keramický zvon s dubovým rámom. 
Skadiaľ sa zobral?

(Článok je pokračovaním z májového čísla 
Novobanských novín.)
Stanovisko číslo 4
Chodníček novobanských povestí pozostáva 

z 10 stanovísk, na jeho trase nájdete 9 
sôch a jednu unikátnu lavicu, ktorej príbeh 

vám prinesieme už 
v najbližšom čísle 
Novobanských novín. 
Jedna zo sôch je 
špecifická tým, že 
jej prevedenie je 
kombináciou keramiky 
a dubového dreva, 
ostatné sochy sú z 
dreva. Touto jedinečnou 

sochou je zvon 
Juraja Vojčiaka, 
akademického 
s o c h á r a , 
ktorého si 
mnohí z nás 
pamätajú ako 
pána učiteľa 
zo základnej umeleckej školy. Juraj 
Vojčiak, sochár, keramik, dizajnér, 
monumentalista sa zúčastnil mnohých 
výstav a sympózií doma aj v zahraničí. 
Jeho dcéra Vierka Vojčiaková v rámci 
keramického zvona namodelovala 

reliéf pôvodného novobanského 
erbu. Dielo nájdete pri kostole 
Narodenia Panny Márie v Novej 
Bani a zobrazuje povesť, podľa 
ktorej je pomenovaná zbierka 
novobanských povestí od Jozefa 
Hindického - A zvony nezvonia.
Chvíle napätia
Zvon je z hliny, dielo vypaľoval 

J. Vojčiak doma. Všetci zapojení 
sme napäto čakali, kedy teplota v 
peci klesne na bezpečnú teplotu 
a umelec ho bude môcť vytiahnuť 
von. Našťastie skúsený autor si s 

teplotnou krivkou poradil a zvonu sa v peci nič 
nestalo, nepraskol. Dubový rám zobrazujúci 
studňu vytvorili Kreatippci, ktorí si spoluprácu s 
Vojčiakovcami pochvaľujú. „Príjemné vtiahnutie 
do projektu vyústilo do krásnej spolupráce s 
Jurajom a vzájomného obohatenia,“ hodnotia 
spoločne strávené chvíle. „Výborne navarené, 
poklona,“ doplňujú. Celý „výrobný“ proces 
tohto umeleckého dielka zaznamenal svojím 
objektívom fotograf Tomáš Oslanec. Túto 
vydarenú partiu nám pomohol dať dokopy 
Marek Uškrt, za čo mu veľmi pekne ďakujeme!
Projekt Chodníček novobanských povestí 

bol realizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky – program 
Podpora regionálneho rozvoja a firmy Cortizo 
Slovakia, a.s. Viac informácií nájdete na www.
chodnicek.novabana.sk.

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
foto: T. Oslanec, P. Valachovič
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PREZENTOVALI SME NIELEN NAŠU ŠKOLU, ALE AJ NAŠE MESTO 

– MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA GLOBE 

Ako pomôcť našej 
planéte? Ako naučiť 
deti prezentovať sa na 

verejnosti? 
Tak toto sa nám podarilo vďaka účasti 

na MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII 
GLOBE neďaleko Plzne v malom 
českom mestečku ZBIROH v dňoch 26. 
- 29. mája 2022. 
K medzinárodnému vzdelávaciemu 

programu GLOBE, v ktorom žiaci skúmajú 
prírodu a aktívne zlepšujú životné 
prostredie v okolí svojej školy, sme sa 
dostali vďaka p. Richardovi Medalovi, 
národnému koordinátorovi pre životné 
prostredie, s ktorým spolupracujeme 
v rámci projektu MLADÍ REPORTÉRI. 
V roku 2020 sme sa teda  AKO 
JEDNA Z 10 ŠKÔL NA SLOVENSKU 
ZAPOJILI DO PILOTNÉHO 
ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
GLOBE a naša škola postupne dostáva 
súbory vedeckých pomôcok, výučbové 
materiály, zaškolenie učiteľov a potrebné 
konzultácie.
Výzvou pre nás bolo, že sme sa mohli 

zapojiť do jednej z odborných oblastí, v 
ktorých nám bolo umožnené bádať, a to 
Meterorológia, Hydrológia, Vegetačný 
kryt a Fenológia. Ku každej vybranej 
téme škola získala študijné materiály a 
štartovací balíček pomôcok, ktoré sú k 
bádateľskému vyučovaniu potrebné.
 Prvými zanietenými z kolektívu 

našich pedagógov boli p. učiteľka Evka 
Sučanová, ktorá je momentálne aj 
školskou koordinátorkou projektu,  p. 
učiteľ Martin Dojčán, p. Deniska Bátorová 
a tento školský rok sa k nim pridala aj p. 
učiteľka Majka Rudzanová.
V projekte GLOBE sme sa so žiakmi 

zapojili už do veľkého množstva aktivít, 
napr.:

- skúmanie vody v Novobanskom 
potoku,
- pravidelné čistenie brehov 

Novobanského potoka aj cez projekt 
ZAŽI ČISTÉ RIEKY SLOVENSKO – 
NOVÁ BAŇA,
- fenologické skúmanie púčikov stromov,
- určovanie farebnosti jesenných listov,
- pozorovanie a určovanie typov 

oblakov,
- pravidelné meranie vonkajšej teploty, 

teploty vody, priezračnosti vody a vlhkosti 
vzduchu,
- určovanie drevín, bylín, hmyzu podľa 

určovacích kruhov z projektu GLOBE,
- pani učiteľky Evka Sučanová a Majka 

Rudzanová  absolvovali  dvojdňový 
seminár zameraný na bádateľské 
vyučovanie a program GLOBE v 
American Spaces Slovakia v Banskej 
Bystrici, kde si mali možnosť vyskúšať 
všetky pomôcky na meranie kvality 
životného prostredia, vidieť konkrétne 
ukážky bádateľsky zameraného  
vyučovania, vyskúšali si priamo v teréne 
zistiť pH vody, jej priehľadnosť, alkalitu 
či teplotu, a tak si overiť kvalitu vody v 
blízkom jazere či potoku,
- deti v ŠKD sa zúčastnili na online 

webinári s hosťom Jaroslavom 
Slašťanom, vedúcim Zásahového 
tímu pre medveďa hnedého (p. 
vychovávateľky Marika Raffajová a 
Adrika Kocianová), kde sa učili, čo 
neodhadzovať do odpadkového koša, 
aby to medveďov nelákalo a prečo 
nenechávať zvyšky jedla v lese a predísť 
tak neželaným stretom s medveďom,
- hneď prvý rok sme si vyskúšali online 

prezentáciu na ČESKO - SLOVENSKEJ 
KONFERENCII GLOBE, kde nás 
reprezentovali žiaci bývalej 4. B p. 
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učiteľky Denisky Bátorovej, ktorí svoju 
prezentáciu ozvláštnili prezentovaním 
svojho pozorovania pomocou divadielka,
- minulý rok sme sa zapojili do online 

MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 
GLOBE – Európa + Eurázia, kde 
sme reprezentovali našu školu a 
krajinu. Konferencie sa  zúčastnilo 
12 krajín Európy a európskej časti 
Ázie.  Slovensko zastupovali 2 školy 
a JEDNOU Z NICH bola práve NAŠA 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA. Žiaci 4. B triedy 
s p. učiteľkou Evkou Sučanovou v nej 
prezentovali svoje pozorovania vody v 
našom Novobanskom potoku. V rámci 
pozorovania robili prieskum teploty vody 
a priezračnosti vody. Celá konferencia 
bola vedená v anglickom jazyku, takže 
sme potrebovali pomoc. S prekladom 
nám vtedy ochotne pomohla p. učiteľka 
Zuzka Floreková a celú prezentáciu 
predstavili  naši  šikovní angličtinári 
Maťko  Dojčán a Timko Kopernický z 
5. A triedy. Všetky deti boli odmenené 
udelením medzinárodných certifikátov 
GLOBE.
A PREČO sme sa zúčastnili GLOBE 

konferencie tento rok opäť?
No preto, že máme zanietený tím 

štvrtákov (Samko Titurus, Sveťko 
Budinský, Karolínka Horniaková, Adelka 
Pahuli, Veronika Petrášová a ďalší) pod 
vedením p. učiteľky Evky Sučanovej a 
bolo to pre nás po prvýkrát naživo.
KDE A V ČOM NÁS PREZENTOVALI 

NAŠE DETI NA GLOBE GAMES?
GLOBE GAMES  2022 sme sa zúčastnili 

v českom meste Zbiroh  v Základnej 
škole  J. V. Sládka. 
Ďakujeme Základnej škole  J. V. Sládka 

za prípravu tohtoročného ročníka a zvlášť 
p. učiteľke Mgr. Ing. Andrei Tláskalovej, 
na ktorej pleciach to všetko „ležalo.“
Predstavili sme tam náš bádateľský 

projekt: „Voda v Novobanskom potoku.“
Hier sme sa zúčastnili ako JEDNA z troch 

škôl zo Slovenska spolu s Gymnáziom J. 
Kráľa v Zlatých Moravciach a  Strednou 
odbornou školou polytechnickou zo Svitu. 
Naše deti boli najmladšími účastníkmi 
hier. Na konferencii sa zúčastnili žiaci 
českých, slovenských, holandských a 
ukrajinských škôl. Miestna základná 
škola sa vo vlastných priestoroch 
postarala o ubytovanie, stravu a pestrý 
sprievodný program. 
ŠTVORDŇOVÝ PROGRAM:
1. DEŇ – slávnostné otvorenie 

konferencie a predstavenie sa 
tímov prostredníctvom zaslaných 
prezentačných videí, v ktorých musel 
každý tím predstaviť svoje mesto, školu 
a svoj bádateľský program. Video natočili 
naši žiaci spolu so svojou p. učiteľkou a 
následne im ho pomohol spracovať náš 
žiak 9.A triedy Tadeáš Letko, ktorému 
touto cestou ďakujeme.
2. DEŇ – prezentácie bádateľského 

výskumu  detí v skupinách - hlavný cieľ 
a následná poobedňajšia prezentácia 
sa detí pred kolektívmi zúčastnených 
škôl rôznymi  aktivitami súvisiacimi 
s  projektom. Tu sa musíme pochváliť, 
nakoľko naše deti mali možnosť  
prezentovať svoje aktivity  pred českou 
televíziou a môžete ich vidieť aj vy 
na: www.decko.cz/zpravicky, z dňa 
28.5.2022 (archív). Popoludní nás 
čakalo „GÚĽANIE ZEMEGULE“ za účasti 
českého ministra školstva Mgr. Petra 
Gazdíka, generálneho konzula Kellyho 
Kopciala, starostu mesta Zbiroh Michala 
Muraveckého, zástupcov združenia 
TEREZA - koordinátorov programu 
GLOBE v Českej republike, zástupcov 
DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie 
zameranej na ochranu prírody na 
Slovensku. „GÚĽANIE ZEMEGULE“ 
bolo od budovy školy na námestie 
sprevádzané úžasným koncertom 
miestnej ZUŠ. Večer prebehlo  udelenie 
certifikátov s rozdávaním darčekov pre 
zúčastnené školy. Odmenou na záver 
dňa bola  FYZIKÁLNA SHOW pre deti 
a stretnutie pedagógov škôl s dôrazom 
na získanie spolupráce so školami 
pre zúčastnených pedagógov (naša 
spolupráca s českou Základnou školou 
J. V. Sládka Zbiroh, so slovenským 
Gymnáziom Janka Kráľa Zlaté Moravce 
a s českou Základnou školou T.G. 
Masaryka Moravské Budějovice - do 
budúcna spoločné „bádateľské“ aktivity a 
výmena skúseností),
3. DEŇ – terénne workshopy, ktorých 

sa mohli deti aj pedagógovia zúčastniť 
podľa svojich záujmov. My sme si 
vybrali: Mikroplasty vo vodách, Výroba 
hudobných nástrojov z prírodných 
materiálov, Školský les do vrecka, 
Repatriácia „sýčka obecného“ a 
Korytnačky v núdzi. Večer čakal všetkých 
zúčastnených spoločný  „táborák“ s 
opekačkou a pesničkami.
ODMENA PRE DETI OD NÁS:
4. DEŇ - návšteva „stovežatej“ PRAHY- 

Karlov most, Malá strana, Hradčany, 
Pražský orloj a Václavské námestie.
Program GLOBE na Slovensku 

podporuje Veľvyslanectvo USA v 
Slovenskej republike, Ministerstvo 
životného prostredia SR (MŽP SR), 
sprostredkovateľom programu na 
Slovensku je DAPHNE - Inštitút 
aplikovanej ekológie, ktoré spolupracuje 
s odbornými inštitúciami a organizáciami, 
ako sú napr. Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Vzdelávacie centrum 
TEREZA v Českej republike.
ZAŽILI SME NAZABUDNUTEĽNÉ A 

TEŠÍME SA O ROK !!!
ĎAKUJEME RODIČOVSKÉMU 

ZDRUŽENIU PRI ZŠ JÁNA ZEMANA ZA 
FINANČNÚ PODPORU!

Mgr. Mária Jankoveová
foto: archív ZŠ Jána Zemana

Nová Baňa 
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Zemaňácky 
spravodaj

Máj - lásky čas. Láska má 
mnoho podôb a naši 
žiaci opäť prejavili svoju 

lásku k vedomostiam vzornou 
reprezentáciou školy v rôznych súťažiach. 
Znovu sa veľa športovalo, tvorilo, riešilo a 
mnoho iného. Prežívali zážitkové učenie, 
učenie vonku, rovesnícke učenie, takže zábavy 
bolo opäť dosť.
Máj, máj, máj, zelený, pre dievky postavený. 

Tradičné stavanie mája v ŠKD so všetkým, 
čo k tomu patrí, nemohlo chýbať ani tento 
rok. Hudba, tanec, spev a veselá zábava. 
Za máj ďakujeme šikovným chlapcom z 
TECHNICKÝCH SLUŽIEB.
V dňoch 3.- 5. mája 2022 pripravilo 

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej 
Bystrici podujatie 63. Sládkovičova Radvaň 
2022. Tejto súťaže sa prvýkrát zúčastnila aj 
žiačka našej školy KATKA DRGOŇOVÁ z 3. 
C triedy a hneď získala krásne 2. MIESTO v 1. 
kategórii v prednese poézie a to s básňou od 
Milana Rúfusa ,,Janko Hraško ide s obedom.“
Žiaci 2. A triedy sa zapojili do projektu LES 

UKRYTÝ V KNIHE, ktorý realizuje Národné 
lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci 
s knižnicami a lesníckymi organizáciami. 
Dňa 27. 04. celá trieda navštívila mestskú 
knižnicu, ďakujeme za spoluprácu na projekte 
vedúcej knižnice Evke, kde nám prednášku o 
lese, zvieratách, ochrane lesa... urobila lesná 
pedagogička pani Ing. Miška Pacalajová.
Dňa 5.5.2022 sa v Žarnovici uskutočnilo 

okresné kolo vo futbale žiakov základných 
škôl. Finále dopadlo v náš prospech a tak naši 
žiaci vybojovali pre našu školu PRVÉ MIESTO 
V OKRESNOM KOLE a zároveň POSTUP 
NA KRAJSKÉ KOLO. Najlepším strelcom z 
našich žiakov bol Robért Mánik. Našu školu 
rezprezentovali: Samuel Pacalaj, Dávid 
Rajnoha, Ctibor Doubrava, Róber Mánik, Martin 
Žembery, Leo Šediansky, Dávid Muller.
V rámci učebného celku Moja vlasť a témy 

Obecná samospráva si na hodinu občianskej 
náuky do 6. A triedy pozvali Mirkinu maminu, 

pani Katarínu Beniakovú, ktorá pracuje na 
Obecnom úrade v Rudne nad Hronom. Pani 
Katka porozprávala, aké kompetencie má 
samospráva. Témou besedy bola náplň 
jej práce, ako aj kompetencie starostu a 
poslancov v obci. Žiakov zaujímalo, ako 
vznikajú uznesenia, ako sa separuje odpad, 
kto rozhoduje o miestnych poplatkoch, či 
samospráva zapája do rozhodovania aj svojich 
občanov... Ďakujeme za návštevu.
Naši malí - veľkí futbalisti z I. stupňa zvíťazili 

nad súpermi z celého okresu v minifutbale 
McDonald cup v Žarnovici a postúpili do 
krajského kola. Sme na nich veľmi hrdí a 
ďakujeme za reprezentáciu školy- Samuel 
Titurus, Bruno Šediansky, Patrik Bátora, Timotej 
Medveď, Martin Tužinský, René Mánik, Tomáš 
Truban, Simona Svetíková, Martin Pavlove, 
Peter Supuka, Vladka Oláhová.
Žiaci 3.B, 3.C a 4.A sa zúčastnili návštevy 

Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána 
Hella v Žiari nad Hronom. Program pozostával 
z pásma vo hviezdnej sále – planetáriu, z 
prednášky odborného pracovníka v UFO sále a 
následnej diskusie. Exkurzia sa vydarila a deti 
si odniesli nielen nové poznatky, ale aj skvelé 
zážitky.
Naše futbalistky sa zúčastnili Okresného kola 

mladších žiačok základných škôl v malom futbale 
v Žarnovici. Hralo sa na multifunkčnom ihrisku 
za ZŠ Fraňa Kráľa v Žarnovici. Okresného kola 
sa zúčastnilo 5 škôl. Hralo sa systémom každý s 
každým na dva polčasy po 5 minút. POSLEDNÝ 
ZÁPAS, ktorý bol rozhodujúci, bol zároveň 
aj NAJŤAŽŠÍ. Súperom bola ZŠ Fraňa Kráľa 
Žarnovica, s ktorou sa nám podarilo remizovať, 
a tým celkovo zvíťaziť. Najlepšími strelkyňami 
boli SIMONA KAMENSKÁ a VIKTÓRIA 
VOZÁROVÁ. Našu školu reprezentovali: 
Barbora Gajdošová (5. A), Miroslava Beniaková 
(6. A), Laura Šadláková (6. B), Simona 
Kamenská (7. A), Saša Špireková (7. A), Diana 
Grolmusová (7. B), Veronika Štoselová (7. B), 
Veronika Vozárová (7. B).
Usporiadateľom športovej udalosti - 

Štafetového behu o pohár primátora mesta 
Nová Baňa bolo mesto Nová Baňa, Centrum 
voľného času Nová Baňa a ZŠ Jána Zemana. 
Zakladateľom tejto udalosti je PaedDr. 
VINCENT DEBNÁR, ktorý prišiel a zároveň aj 
pri tejto príležitosti odštartoval súťažiacich. Ako 
čestného hosťa sme privítali Mgr. DALIBORA 
KRÚPU. Štafetový beh absolvovali 4 družstvá 
z okolitých základných škôl, pričom sa behalo 
7x250m. Po ukončení štafetového behu sa 
žiaci zúčastnili BEHU MIERU. Naša škola opäť 
ZABOJOVALA, a tak ako posledné ročníky, 
NAŠI ŽIACI sa stali VÍŤAZMI tejto štafety. 
Reprezentovali: Žaneta Gajdošová (9. A), 
Tobias Kováč (9. A), Adrián Budinský (9. A), 
Tomáš Gáfrik (9. B), Viktória Forgáčová (8. A), 
Jakub Jánošov (8. A) a Martin Žembery (6. A).
Žiaci 4. A, 4. C a 3. A si užili veselý pobyt v 

škole v prírode v malebnom prostredí strediska 
Donovaly. Užili si mnoho zábavy v krásnom 
prostredí, stali sa z nich princezné a princovia, 
proste užili si týždeň aktívneho oddychu v 
prírodnom prostredí a v piatok sa unavení, ale 
šťastní vrátili k svojim rodičom.

Tretiaci zamenili školské aktovky za ruksaky 
a školské lavice za voľnú prírodu. Vybrali 
sa za zážitkovým učením do lesa. Cestou 
na Zvoničku prekonávali prírodné prekážky, 
pozorovali lesné rastliny, stromy a živočíchy. Na 
Zvoničke sa oboznámili so Záhradným lesom a 
užili si ferratový svet. Mnohé deti sa dozvedeli, 
čo ani netušili, a museli prekonať vlastný strach, 
ale o úžasný zážitok sa nepripravili. A ako 
bonus k tomu všetkému budú súčasťou relácie 
TELEVÍKEND, ktorú vysiela RTVS2.
V zdravom piatackom tele - zdravý duch, 

možno by sa mohlo zdať, že ide o telocvikársku 
aktivitu. No opak je pravdou. O zdravé telo sa 
môžeme pričiniť aj inými cestami ako cvičením. 
Viac o tomto poznaní sa dozvedeli žiaci oboch 
tried piateho ročníka. Pod vedením pracovníčky 
žiarskeho RÚVZ sa žiaci dozvedeli, že okrem 
cvičenia sa o zdravé telo môžeme starať 
prostredníctvom správnej stravy, pitného 
režimu, hygieny, dostatočného spánku či 
znížením stresu a vyhýbaním sa zafajčených 
priestorov. Prednášajúca obe triedy pochválila 
za aktivitu a rozhľadenosť v problematike. 
Dúfame, že nadobudnuté poznatky sa pretavia 
aj do NAŠICH ŽIVOTOSPRÁV a CHOROBY sa 
nám budú zďaleka VYHÝBAŤ.
Žiaci 4. B a C triedy sa zúčastnili po dvoch 

covidových rokoch obľúbeného plaveckého 
výcviku. V dňoch 9. - 12. 05. sa 17 detí 
zoznamovalo so základmi plávania v hoteli 
Sitno vo Vyhniach, kde sú nám už tradične 
vytvorené vynikajúce podmienky. Väčšina 
žiakov boli už plavci. Tí sa zdokonaľovali v 
plaveckých štýloch kraul a prsia. Štyria žiaci 
boli neplavci. Tí sa postupne učili splývať, 
plávať za pomoci plaveckej dosky a postupne 
aj bez nej. Čiastočne sa nám to podarilo vďaka 
ich usilovnosti. Musia však pokračovať a 
zdokonaľovať sa aj ďalej. Deti zažili aj zábavu 
na toboganoch, oddych vo vírivke a otužovanie 
vo vonkajšom bazéne. Posledný deň SÚŤAŽILI 
V PLAVECKÝCH PRETEKOCH: dievčatá: 1. 
Veronika Petrášová, 2. Chloé Guisseau, 3. 
Adela Pahuli; chlapci: 1. Samuel Titurus, 2. 
Rudy Kocian, 3. Svätoslav Budinský.
Naši žiaci sa dňa 20. 5. 2022 zúčastnili 

krajského kola vo futbale mladších žiakov 
za účasti 13 škôl z Banskobystrického kraja. 
Súťaž sa odohrala na umelom ihrisku v Banskej 
Bystrici – časť Radvaň. Nakoľko bol vysoký 
počet družstiev, učitelia si losovali skupinu, 
v ktorej ich škola odohrá. Naša škola si 
vylosovala poslednú skupinu, „štvorkovú“, kde 
našimi súpermi boli: Rimavská Sobota, Revúca 
a Malinec. Aj keď sa nám nepodarilo zabojovať 
o medailu, môžeme byť na našich chlapcov 
hrdí a ďakujeme za dobre odvedenú prácu. 
Našu školu reprezentovali: Samuel Pacalaj, 
7.ročník, Dávid Rajnoha, 7.ročník, Róbert 
Mánik, 6.ročník, Martin Žembery, 6.ročník, Leo 
Šediansky, 6.ročník, Dávid Muller, 6.ročník a 
Vladimír Boroš, 5.ročník.
Za vzornú reprezentáciu v matematických 

súťažiach ďakujeme M. Hybskému a P. 
Petlušovi z 3. B, M. Dojčánovi a J. Šutkovi z 5. A 
a Š. Katreniakovi z 5.B.
Všetci žiaci prvého, druhého a tretieho 

ročníka sa zúčastnili prednášky na tému 
PERMAKULTÚRA. Podstatu vystihuje už jej 
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názov – „perma“ od slova permanentný, v 
zmysle trvalo udržateľný a kultúru ako takú, 
to znamená celé naše fungovanie a vzťahy 
s okolím v tom najširšom zmysle slova. Alebo 
ešte jednoduchšie: treba robiť veci tak, aby ste 
sa čo najmenej narobili, čo najmenej minuli a 
mali pritom čo najväčší úžitok. Pod vedením 
BRAŇA TUŽINSKÉHO sa naučili, ako vyrobiť 
svoj vlastný kompost a prečo je to také dôležité 
pre našu planétu. Deti so záujmom počúvali 
a zisťovali nové informácie. Veríme, že táto 
náučná prednáška nechala aspoň malú stopu v 
srdiečkach našich detí. 

19. mája 2022 sme sa zúčastnili krajského 
kola v malom futbale mladších žiačok v Banskej 
Bystrici na ihrisku Radvaň. Krajského kola sa 
zúčastnilo 9 družstiev, ktoré boli rozdelené do 
troch skupín po tri družstvá. V našej skupine 
sme mali ZŠ Lučenec a ZŠ Brezno. Hoci sa 
nám nepodarilo vyhrať v skupine a postúpiť 
do troch najlepších, napriek tomu to bol pre 
dievčatá veľký zážitok a skúsenosť. Našu 
školu reprezentovali: Barbora Gajdošová (5. A), 
Miroslava Beniaková (6. A), Laura Šadláková 
(6. B), Simona Kamenská (7. A), Diana 

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Grolmusová (7. B), Veronika Štoselová (7. B) a 
Viktória Vozárová (7. B).
Úspešný máj je teda za nami a my sa už tešíme 

na posledný mesiac školského roka, po ktorom 
prídu vysnívané, ale zaslúžené letné prázdniny.
Veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať 

všetkým vám, ktorí nás podporujete v súťaži 
Slovenskô maľované, veľmi si to vážime. 
Ďakujeme za vašu podporu a priazeň.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Mesiac máj bol bohatý na vedomostné, 
umelecké, ale aj športové súťaže. 
Dvom našim žiakom - Jakubovi 

Kopernickému a Samuelovi Paučekovi  sa 
podarilo postúpiť do celoslovenského kola 
geografickej olympiády v kategórii E, ktoré 
sa konalo koncom mája v Tatranskej Lomnici 
počas dvoch dní. Obaja žiaci boli úspešnými 
riešiteľmi tejto súťaže.
 V krajskom kole chemickej olympiády v 

kategórii D obsadil Samuel Pauček vynikajúce 
3. miesto spomedzi 28 najlepších chemikov v 
kraji vo svojej kategórii. Paulína Valachovičová 
bola úspešnou riešiteľkou. 
V krajskom kole súťaže v umeleckom prednese 

kresťanskej literatúry ,, ... a Slovo bolo u Boha 
...,“ sa našim žiakom mimoriadne darilo. V próze 
v I. kategórii si vybojovala Ema Abrahámová  2. 
miesto, v  II. kategórii (próza) zvíťazila Laura 
Wolfová Uka, v II. kategórii  (poézia) obsadil 
Lukáš Jurášik 1. miesto,  v III. kategórii (próza) 
Alžbeta Danišová 1. miesto, v III. kategórii 
(poézia) Tamara Valentovičová 3. miesto, vo IV. 
kategórii (poézia) si vybojovala Ema Vozárová 
2. miesto. Víťazi každej kategórie si zabezpečili 
postup do celoslovenského kola.
Výberový turnaj ZŠ vo futbale priniesol 

nasledovné výsledky:
I. trieda  –  3. miesto
  Oliver Boroš, Dávid Hubač, Matúš Lisičan, 

Klára Melicherová, Adam Suchánek, Michal 
Škvarka
II. trieda  –  1. miesto
 Daniel Budinský, Tomáš Budinský, Hanka 

Kovaríková, Patrik Psotka, Lukáš Valachovič, 
Teo Vallo, Erik Ziman
III. trieda  –  3. miesto
  Filip Fidermák, Tadeáš Grús, Maxim Hrnčiar, 

Roderik Hudec, Dominik Maslák, Patrik Müller
IV. trieda  –  1. miesto
Blahoslav Bartoš, Šimon Brodziansky, Adrián 

Budinský, Jerguš Budinský, Vladimír Kovarík, 
Timon Tužinský
V. trieda  - 1. miesto
Tomáš Debnár, Jakub Fidermák, Ondrej 

Fidermák, Eliáš Krčmárik,  Pavol Šustek
Riešiteľkou  krajského kola biologickej 

olympiády v  kategórii E v odbore botanika 
 bola Janka Budinská a úspešnou riešiteľkou v 

odbore zoológia Natália Psotková.
V 28. ročníku Štafetového behu o pohár 

primátora mesta Nová Baňa nás reprezentovala 
štafeta v zložení: Bystrík Bartoš, Lýdia 
Bratková, Jakub Kopernický, Filip Oklapek, 
Samuel Pauček, Andrea Alžbeta Šályová, Adam 
Zumerling. Naši bežci skončili na   2. mieste.
V okresnom kole v Malom futbale mladších 

žiakov nás reprezentovalo družstvo v zložení: 
Ondrej Fidermák, Peter Kôpka, Matúš Škvarka, 
Filip Valachovič a  Noel Vallo.  Chlapci si 
vybojovali 2. miesto.
Vo výtvarnej súťaži: ,,Talent - Umenie – 

Kumšt” v kategórii – výtvarný návrh úžitkového 
dekoratívneho predmetu získala Janka 
Budinská  ČESTNÉ UZNANIE.
 V diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia 

očami detí“ obsadila v III. kategórii

Viktória Sedliaková 3. miesto a  postúpila do 
celoslovenského kola. Matej Bratko získal Cenu 
poroty.
Žiaci 9. ročníka absolvovali exkurziu do Múzea 

holokaustu v Seredi, pripomenuli si smutné 
udalosti z histórie 2. svetovej vojny, ktoré 
nechceme, aby sa viac zopakovali. Zvlášť sa 
venovali téme Deti a holokoaust. V múzeu sú 
vystavené dobové dokumenty, fotografie a 
predmety súvisiace s prenasledovaním Židov 
na území Slovenska,  dobytčí vagón, v ktorom 
deportovali Židov do koncentračného tábora 
Auschwitz. Expozičný komplex sa nachádza 
v piatich pôvodných budovách pracovného a 
koncentračného tábora pre Židov. Múzeum 
zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným 
Židom zo Slovenska, táborom v Seredi ich 
prešlo približne 16 000.
Žiaci druhého a tretieho ročníka mali 

koncoročný zážitkový výlet. Navštívili 
Trenčiansky hrad, kde mali špeciálnu detskú 
prehliadku plnú zábavných kvízových úloh. Po 
ich splnení boli pasovaní za rytierov a dvorné 
dámy. Po prehliadke si deti oddýchli v aktívnom 
mestskom parku na obrovských šmykľavkách. 
Na záver si pochutili na pravej talianskej 
zmrzline.
Tretiaci a štvrtáci navštívili interaktívnu výstavu 

vedeckej hračky v Žiari nad Hronom určenú pre 
deti aj dospelých, kde deti môžu vyskúšať každú 
hračku a objavovať princíp jej fungovania.
Ďakujeme úspešným žiakom za reprezentáciu 

školy i nášho mesta,  ich pedagógom a v 
nemalej miere aj rodičom, ktorí zabezpečili 
odvoz žiakov na súťaže.

PaedDr. Monika Solčanová

Čo nového v Spojenej škole Nová Baňa

Budete prekvapení, lebo je toho naozaj 
dosť. Nie sme obmedzovaní danými 
pravidlami a tým sa otvoril priestor na 

realizáciu vopred naplánovaných školských 
aktivít. Tak začnime s prehliadkou toho, čo sa v 
posledných dňoch u nás udialo. 
V prvom rade to bude hra na módnych 

návrhárov. Je to novinka v portfóliu nápadov 
našej školy a veľmi vydarená. Žiaci v škole 
odpad nielen triedia, ale aj rozmýšľajú, čo s 
ním ďalej. Pojem recyklácia je pre nás všetkých 
dobre známy. Podrviť, pomlieť a dať opäť 
do obehu v spoločnosti. Opakovane vznikne 
ten istý druh výrobku v trochu nižšej kvalite, 

ale je tento proces postačujúci? Čo tak 
vdýchnuť odhodenému materiálu nový 
život, nový rozmer, v úplne inej rovine. 
Pojem upcyklácia bol donedávna aj pre 
nás celkom neznámy. Rýchlo sme si 
ho však osvojili a začali v zhode s jeho 
obsahom tvoriť. Ide o kreatívne opätovné 
využitie vecí v podobe nových produktov. 
A my sme si vybrali oblasť módy. Papier, 
plasty, kovy boli využité pri dizajnovaní 
modelov na rôzne príležitosti. Žiaci – 
modely predviedli nádherne vytvorené 
kúsky vhodné na pláž, do dažďa, na 
spoločenské príležitosti či voľnočasové 
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aktivity. Zažili pocit poprechádzať sa po 
predvádzacom móle, vidieť obdiv prítomných a 
počuť uznanlivý potlesk. Počasie a slniečko boli 
k nám zhovievavé a práve tento faktor dodal 
udalosti noblesu a hviezdnosť. Bola to pastva 
pre oči. 
Chceli sme však nakŕmiť aj ostatné zmysly, 

a tak po dvoch rokoch k nám opäť zavítal 
pán Budinský, folklorista z Očovej a rodák z 
Novej Bane. Výchovný koncert pre žiakov bol 
popretkávaný spevom, tancom, hrou na známe, 
menej známe a tiež netradičné hudobné nástroje 
a, samozrejme, vtipným slovom. Záujem detí bol 
nesmierny.  Načúvali fujare, píšťalke dvojačke, 
blške, pastierskemu rohu a keď zaznela 
pozauna s dusítkom a melódiou „Močila konope, 
močila,“ nedalo sa nepripojiť spevom a tlieskať 
do rytmu. Pri heligónke sme spievali všetci a tí, 
ktorým ani nohy nechceli zaháľať, si zakrepčili. 
A keďže bol mesiac máj, pán Budinský nám 
poprial veľa lásky a „svätý pokoj.“ Posledný 
pohľad na uložené nástroje a tanečným krokom 
s „pomumlávaním“ chytľavých melódií sme sa 
mohli vrátiť do svojich tried. 

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
No vy ešte neodchádzajte, máme tu pre vás pár 

zaujímavých správ. V tomto roku sa opäť otvorili 
športoviská aj pre špeciálnych olympionikov, 
konkrétne v stolnom tenise .  Prvé aprílové dni 
patrili tomuto športu vo Vršatskom Podhradí. Za 
školu sa turnaja zúčastnili 2 žiaci pod vedením 
pána učiteľa Mikušku. V silnej konkurencii a za 
bohatej účasti získali Erik Filípek a Filip Štrbáň 
krásne tretie miesta. 
A je tu niečo aj pre zamestnancov školy. 13. 

mája sme sa spoločne vydali za poznaním 
a kultúrou. Cieľovou stanicou boli Oponice a 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Naše kroky 
viedli najprv na návštevu renesančného kaštieľa 
v Oponiciach, ktorého rekonštrukcia skončila 
v roku 2011, čím sa vytvoril predpoklad na 
navrátenie slávnej Apponyiovskej knižnice s 
viac ako 17 000 zväzkami vzácnych kníh, ktoré 
boli postupne zreštaurované. Krásne priestory 
a vôňa histórie. Bola to fascinujúca prehliadka 
diel známych autorov spred viac ako 500 rokov. 
Zazneli tu mená, ako Macchiavelli, Newton, 
Linné, Galilei, G. Bruno a náš obdiv si získala 
nádherná a obrovská Gutenbergova Biblia. Po 

krátkej prechádzke v blízkom parku sme sa 
presunuli do mesta Nitra, kde sme pookriali pri 
vynikajúcom muzikálovom predstavení Jozef a 
jeho zázračný farebný plášť. 
Tak to bolo o žiakoch, zamestnancoch a 

čo rodičia? Aj pre nich sme mali pripravené 
prekvapenie. 18. máj bol venovaný všetkým 
mamičkám, starým mamám, tetám. Deti, spolu so 
svojimi učiteľmi a asistentami, pripravili voňavú 
náruč prianí, piesní a tancov. Farebnú stužku 
vplietli aj žiaci zo ZUŠ. Krásne poďakovanie 
za nehu, lásku a trpezlivosť všetkým mamám. 
Veľkým prekvapením bolo hudobno-pohybové 
pásmo pod vedením pani učiteľky Papánkovej, 
kde sme obdivovali spev, tanec, akrobaciu 
a herecké výkony. Pani učiteľke patrí veľká 
vďaka za organizáciu a jej podiel na mnohých 
vystúpeniach. Je krásne oslavovať mamu, ktorá 
je symbolom dobra, obetavosti, pochopenia, 
lásky, opory. Mysleli na ňu už v období pred 
Kristom v starovekom Grécku. A je chvályhodné, 
že tento zvyk opakujeme dodnes. 

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív SOŠ

V letných mesiacoch nás čaká komplexná 
rekonštrukcia školského ihriska a 

priľahlých kaskád

Po mesiacoch vybavovania potrebných 
dokumentov a schvaľovania finančných 
prostriedkov sa púšťame do ďalšej 

obnovy školy. Tentokrát prejde modernizáciou 
školské ihrisko a priľahlé kaskády, v rámci 
ktorých budú odstránené pôvodné materiály 
a porasty, zlikvidovaný opotrebovaný umelý 
trávnik a po úprave terénu bude na povrch ihriska 
položená nová športová podlaha. Kaskády, 
ktoré vedú k ihrisku, sa upravia, spevnia a 
zabezpečia nielen uložením zatrávňovačov, ale 
aj zábradlím. Rekonštrukcia sa bude realizovať 
z finančných prostriedkov Banskobystrického 
samosprávneho kraja a my ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu.

Úpravou tejto časti školy sa uzatvorí vonkajšia 
rekonštrukcia nášho gymnázia a vznikne 
moderný a ucelený vonkajší areál, na ktorý sa 
už všetci tešíme. Veríme, že po dvoch rokoch 
obmedzovanej športovej činnosti náš Klingáč 
v novom šate opäť ožije a zatraktívni nielen 
výučbu telesnej výchovy, ale aj iných športových 
a voľnočasových činností.
V ďalšej budúcnosti sa chceme pustiť do obnovy 

vonkajšej fasády budovy a do zabezpečenia 
nových energetických zdrojov, ktoré prinesú 
úsporu a hospodárnosť.

PaedDr. Renáta Juhásová

Ďalšie skvelé 
výsledky v oblasti 

prírodných vied
Úspech v chemickej olympiáde
Do chemickej olympiády kategórie C sa v tomto 

školskom roku zapojili študenti Adam Bernát, 
Tomáš Jaďuď, Eva Žilková a Peter Papánek 
(1.A). V školskom kole sa stali úspešnými 
riešiteľmi a po výbere  komisiou  z nich postúpili 
do krajského kola  E. Žilková a A. Bernát. 
Vo voľnom čase sme sa stretávali a venovali 

sa rozširovaniu a prehlbovaniu vedomostí  s 
cieľom čo najlepšie sa pripraviť na súťaž. Hodiny 
prípravy, konzultácií a štúdia priniesli krásny  
výsledok. E. Žilková obsadila 2. miesto a A. 
Bernát bol úspešným riešiteľom krajského kola. 
Obaja študenti patria k usilovným a aktívnym 
študentom našej školy. Evka je nielen vynikajúca 
študentka, ale i skvelá recitátorka. Adam je 
zanietený chemik, triedny „doučovateľ“, ktorý si 
plní svoje ciele aj v programe DofE.
Fyzikálna súťaž FYZKUS
Martin Bánský sa počas školského roka 

zapojil do súťaže, ktorá pozostávala z riešenia 
fyzikál-nych príkladov, rébusov a z realizácie a 
vysvetlenia domácich experimentov z rôznych 
tém. K riešeniu úloh, ktoré boli nad rámec učiva, 
si náš vedátor z 3. A musel veľa naštudovať, 
ove-riť a konzultovať. Sledovali sme, ako sa 
posúva hore z kola na kolo stále vyššie a vyššie. 
Nakoniec vo výslednom hodnotení obsadil 4. 
miesto v kraji, čo je krásny výsledok.
K dosiahnutým výsledkom našim žiakom, 

ktorých pripravovala RNDr. Daniela Benčatová, 
srdečne blahoželáme. 

text a foto: GFŠ

Krajské kolo 
biblickej olympiády 

so skvelým 
výsledkom

Po úspešnom absolvovaní dekanátneho 
(okresného) kola sme sa 27.04.2022 
zúčastnili online formou diecézneho 

(krajského) kola biblickej olympiády.
V rámci prípravy sme študovali knihy Skutky 

apoštolov, Tobiáš a Jozue. Knihy mali spoločnú 
tému - Putovanie za cieľom. Úlohy overovali 
najmä naše vedomosti, ktoré sme získali čítaním 
a študovaním spomínaných kníh z Biblie. 
Nechýbala ani práca s textom a obrázkami.
Bojovali sme spolu ako trojčlenný tím v zložení 

Anežka Ďurovičová (II.A), Juraj Majzler (III.A) 
a Šimon Peter Šuhajda (III.A). Po vypracovaní 
rôznych zaujímavých a aj náročných úloh sme 
v krajskom kole obsadili 2. miesto a stali sme sa 
jeho úspešnými riešiteľmi. Z úspechu sa veľmi 
tešíme a sme vďační za túto skúsenosť.
Ďakujeme našej sestre Damiáne za 

koordinovanie olympiády, vedeniu školy za 
poskytnutie času a priestoru na súťaženie, ale aj 
všetkým, ktorí nás akokoľvek podporovali.

strieborný gymnaziálny tím

Riaditeľka Gymnázia Františka 
Švantnera v Novej Bani vyhlasuje 

obchodné verejné súťaže o 
najvhodnejšie návrhy na uzavretie 

zmlúv o nájme nebytových 
priestorov určených na 

kancelárske účely a poskytovanie 
služieb. Bližšie informácie a 

formuláre prihlášok sú zverejnené 
na úradnej tabuli školy a na
www.gfsnbana.edupage.org.
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Len STLAČENÝ odpad 
je dobrý odpad

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov.

   Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť.
   Stláčaním odpadu pomôžeme efektívnemu zberu. 
   So stlačeným odpadom sa ľahšie manipuluje.

   Nestlačený odpad zaberá veľa miesta a kontajner  
     či vrece sa oveľa skôr naplní. 
   Ďalší odpad sa už doň nezmestí. 
   Zberové spoločnosti zbytočne odvážajú vzduch.

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

Pred: Po:

 Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá,  

plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.  
Napovie vám aj označenie na obale: 
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. 

 Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad  

občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia  
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

 Obal označený patrí do triedeného zberu.
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P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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INZERCIA
Obec Hronský Beňadik predáva osobné motorové vozidlo FORD FUSION, rok výroby 2007, farba šedá. Motorové vozidlo 
je možné obhliadnuť na Obecnom úrade v Hronskom Beňadiku počas úradných hodín. Bližšie informácie k VOS nájdete 

na www.obechronskybenadik.sk.
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