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Detský folklórny súbor Novobanček oslavoval okrúhle jubileum 
Centrum voľného času v Novej Bani 
zorganizovalo dňa 27. mája 2022 
úspešnú a obľúbenú akciu
Centráci rodičom a mestu pod názvom
20. výročie vzniku DFS Novobanček. 

Dvor CVČ sa krátko pred pol piatou postupne 
zaplnil rodičmi, príbuznými a priateľmi Centra 
voľného času Nová Baňa. Vystupujúce deti už 
netrpezlivo čakali prezlečené v sále na svoju 
každoročnú príležitosť odprezentovať svoj 
talent a všetko to, čomu sa venovali počas 
celého školského roka v rámci voľného času 
v záujmových krúžkoch. Prestávku sme mali 
dvojročnú, o to sme sa viac tešili na vystúpenie. 
Každé podujatie je vždy určené nielen rodičom, 
ale i mestu. Svojou účasťou celej akcie dodali 
slávnostnú atmosféru zástupcovia mesta, škôl a 
mestského zastupiteľstva.
Po úvodnom slove riaditeľky CVČ Tatiany 

Polcovej bohatý program roztlieskal a vyčaril 
úsmev všetkým divákom. V programe sa 
ukázali Novobanské mažoretky s folklórnou 
choreografiou, ktorú si pripravili k 20. výročiu 
vzniku DFS Novobanček. Súbor sa v programe 
predviedol v piatich najobľúbenejších 
choreografiách vybratých zo štyroch ročných 
období a piateho moderného tanca ako 
prekvapenie. Spomínané vystúpenia boli pod 
názvom Na jarmoku, Betlehemci, Morena na 

tancovačke, Zahrajme sa na starie ženy a 
posledným tancom bola Barbie. Pri folklórnych 
choreografiách nás sprevádzala DĽH pri ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre pod vedením Paulíny Hadrik. 
Tanečný súbor Zuzana zatancoval choreografiu 
Girls. V programe  sa predstavili aj tanečný krúžok 
Lentilky a tanečná prípravka Lienky s úsmevnými 
tanečnými číslami Tanec nás baví a country 
tancom z Divokého západu. Medzi jednotlivými 
tanečnými číslami sme si pripomenuli históriu 
folklórneho súboru za pomoci živej kroniky v 
podobe bývalých členov  DFS Novobanček. Boli 
to spomienky, úspechy, priateľstvá a úsmevné 
zážitky z vystúpení či nácvikov. Ďalšie záujmové 
útvary, ako Malí včelári a hrnčiari, svoju činnosť 
predstavili v spoločnom stánku, kde ponúkali 
na obdiv a predaj svoje výrobky. S jednotlivými 
choreografiami a celou náplňou krúžkovej 
činnosti nás sprevádzala bývalá členka DFS 
Novobanček Karin Tužinská. Za jej pomoci a 
bývalých pozvaných členov súboru sme mohli 
priblížiť život dvadsaťročného Novobančeka.  
Detský folklórny súbor Novobanček vznikol v 
školskom roku 2001/2002 v centre voľného 
času. Od jeho začiatku stojí na jeho čele 
súčasná riaditeľka CVČ Tatiana Polcová, ktorá 
dala súboru jeho smerovanie. DFS Novobanček 
bol  a stále je jediný detský folklórny kolektív 
v Novej Bani  za posledných 20 rokov. Súbor 
sa, samozrejme, vyvíjal. Pri svojom vzniku 
mal len okolo 10 dievčat. Počas 20 rokov ho 

navštevovalo cca. 300 malých tanečníkov. Dnes 
v súbore tancujú deti od piatich do 12 rokov. 
Hravosť, bezprostrednosť detí na scéne tak 
príznačná pre Novobanček sa tiahne po celé roky 
jeho existencie. Ako súbor z Novej Bane sa od 
začiatku snažil vo svojich tancoch spracovávať 
tradície z oblasti Pohronia, resp. mestský folklór. 
Každé jeho vystúpenie obsahuje dramatizáciu, 
veľa spevu a, samozrejme, tanca. Tieto tri 
zložky nájdete v každej choreografii. Spolu ich 
nacvičili veľké množstvo. Medzi najznámejšie 
patria: Novobanský jarmok, Ondrejský jarmok, 
Betlehemci, Vianoce doma, Svadba, Jarné hry 
detí, Morena, Zbojníci, Na Kuba, Na gazdovskom 
dvore. V repertoári nájdete aj tance upravené pre 
detský kolektív  – Tlieskaná polka, Šotíš, Štyri 
kroky, Na kozu a mnohé iné. Počas dvadsiatich 
rokov sa obohacovala aj krojová šatňa a to 
hlavne dievčeniec. Musíme sa pochváliť, že ešte 
dnes deti vystupujú v krojoch, ktoré sme získali 
na jeho začiatku. Pýtate sa, ako je to možné? 
Odpoveď je jednoznačná. V krojoch sa neje, pije 
sa iba čistá voda a staráme sa o ne s láskou. DFS 
Novobanček v priebehu roka v priemere vystúpi 
na desiatich  vystúpeniach - jarmok, Náš deň pre 
vás, vianočné trhy, vianočné firemné stretnutia, 
benefičný koncert, jarné trhy, majálesy, Centráci 
rodičom a mestu. Novobanček neodmietol 
pozvanie ani na nitriansky Agrokomplex alebo 
detský folklórny festival.

Pokračovanie na str. 12

Poďakovanie 
prispievateľom

Touto cestou chceme 
vysloviť poďakovanie 

prispievateľom do našich 
novín. Žiaľ, z kapacitných 
dôvodov sa nám nepodarilo 
do júlového čísla novín 
zaradiť všetky vaše príspevky. 
Zverejníme ich v nasledujúcich 
číslach Novobanských novín.

Redakcia novín 
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prostriedky podarí 
získať. V prípade 
prívalových dažďov 
najmä v jesenných 
mesiacoch pristúpime 
v spolupráci s 
Okresným úradom v 
Žarnovici k vyhláseniu 
mimoriadnej situácie a 
realizácii odčerpania alebo zníženia vodnej hladiny 
prostredníctvom Hasičského a záchranného 
zboru alebo prostredníctvom Slovenského 
vodohospodárskeho podniku.

• So začínajúcim letom by som chcel zapriať 
najmä všetkým deťom pekné prázdniny a veľa 
zážitkov a oddychu od školských povinností. 
Chcel by som rovnako poďakovať aj všetkým 
pedagógom a vychovávateľom, ktorí sa 
podieľali počas uplynulého školského roka 
na výchove a vzdelávaní našich detí.  Takisto 
prajem pekné leto všetkým ostatným, hlavne 
aby každý načerpal potrebné sily do ďalšieho 
obdobia v roku.

• Momentálne sme zaznamenali teplotné 
rekordy aj u nás v Novej Bani,  ako aj na iných 
miestach na Slovensku a v iných štátoch 
Európy. V takomto extrémne teplom a suchom 
počasí treba dodržiavať určité zásady tak, aby 
sme v každom prípade neutrpeli nijaké následky. 
Okrem iného je treba dbať na prevenciu na 
zabránenie šíreniu požiarov. Preto apelujem aj 
touto cestou na všetkých, aby boli obozretní a 
aby dodržiavali zákaz, ktorý platí a vzťahuje sa 
na zákaz kladenia ohňa v období extrémneho 
sucha tepla a v každom roku ho hasičský 
a záchranný zbor komunikuje smerom k 
občanom.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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• S príchodom letných 
mesiacov Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková 
spoločnosť zaslala 
mestu Nová Baňa ako aj 
ostatným  samosprávam  
v našom regióne výzvu 
na obmedzenie spotreby 
pitnej vody, nakoľko hrozí 
riziko nedostatku pitnej 

vody  v priebehu letných mesiacov. Posledné 
týždne nám potvrdzujú, že tieto obavy by sa mohli 
aj naplniť, a preto je potrebné túto výzvu brať vážne. 
Mesto zverejnilo 20. júna v časti Aktuality na 
stránke mesta, že na základe tejto výzvy StVPS  
je zakázané polievať pitnou vodou záhrady, 
trávniky a zakázané je tak isto používať 
pitnú vodu na verejných priestranstvách na 
verejnú zeleň. Je zakázané umývanie áut a 
najmä napúšťanie bazénov. Mestská polícia 
je o tejto výzve informovaná a bude monitorovať 
jej dodržiavanie. V prípade porušenia zákazu 
budeme musieť pristúpiť k sankciám za takéto 
konanie. 

• Na konci mája 2022 bola zadaná požiadavka 
mesta na projektanta v súvislosti so 
spracovaním štúdie a odhadu výšky nákladov 
na zrekonštruovanie kúpaliska v našom meste. 
V zámere podania žiadosti na Fond na podporu 
športu to bolo plánované v roku 2021 v poradí 
najprv MŠH a až následne kúpalisko. Toto 
opačné poradie znamená, že by sa v prvom kroku 
pristúpilo k realizácii kúpaliska a až v druhom kroku 
by bol uvažovaný projekt výstavby multifunkčnej 
haly v tomto areáli. Rekonštrukcia kúpaliska v 
Novej Bani bola témou aj v predchádzajúcom 
volebnom období. V roku 2017 bol vypracovaný 
projekt, ktorý zahŕňal asanáciu pôvodnej 
budovy kúpaliska, výstavbu novej budovy typu 
drevostavby, využitie existujúcich bazénových 
telies a využitie areálu na ďalšie športové 

aktivity. Tento projekt bol rozpočtovaný na 
úrovni 1,2 milióna eur. V návrhu, o ktorom sme 
uvažovali v roku 2021 pre žiadosť na Fond na 
podporu športu, boli verzie dve. Jedna možnosť 
bola využiť kompletne zázemie z multifunkčnej 
športovej haly na kúpalisko a zainvestovať iba do 
exitujúcich bazénových telies a nových technológií 
na úpravu vody. V druhom návrhu bolo okrem 
rekonštrukcie bazénových telies a technológie 
aj vybudovanie samostatnej budovy – zázemia 
pre kúpalisko. Tento druhý návrh nakoniec 
aj s multifunkčnou športovou halou bol 
pripravovaný na podanie na Fond podporu 
športu, a tak bola koncipovaná aj súťaž na 
projektovú dokumentáciu. Vzhľadom na krízu, 
ktorá nastúpila hlavne v súvislosti s konfliktom 
na Ukrajine a zmenami na globálnom trhu 
s energiami, sme tento projekt v takomto 
rozsahu pozastavili. Občanov budeme v 
najbližšom čase informovať o novom návrhu, ako 
uvádzame v poradí, najprv rekonštrukcia kúpaliska 
a následne v druhej etape ďalšie kroky smerujúce 
k výstavbe športovej infraštruktúry. Budeme sa 
zaoberať ďalej týmto návrhom vo vzťahu k cene,  
ktorá musí byť stanovená tak, aby sme tento 
projekt vedeli dofinancovať z vlastných zdrojov 
v kombinácii so žiadosťou na Fond na podporu 
športu. Na rekonštrukciu kúpaliska sú všetky 
náklady spočívajúce na pleciach samosprávy a v 
tomto čase nie sú dostupné schémy a fondy, ktoré 
by financovali takéto aktivity  z externých zdrojov.

• K vodnej nádrži Tajch a jej rekonštrukcii 
je možné uviesť, že sme vo fáze, kedy sú 
odkomunikované možnosti podania žiadosti o 
takzvanú mimoriadnu dotáciu z Envirofondu. 
ktorá sa poskytuje vždy na konci kalendárneho 
roku. Za týmto účelom sme absolvovali viacero 
konzultácií a všetky dokumenty, ktoré je 
potrebné predložiť, máme pripravené s tým, 
že budeme túto žiadosť podávať v najbližšom 
čase a budeme veriť, že sa nám tieto finančné 

TERMÍN VOLIEB
Voľby do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa 
(komunálne voľby) sa uskutočnia na základe 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „volebný zákon“) v sobotu 29. októbra 
2022 v čase od 7:00 do 20:00 hod. Na úrovni 
mesta sa bude voliť primátor mesta Nová Baňa a 
poslanci mestského zastupiteľstva.
Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát 
uskutočnia spolu s voľbami do orgánov 
samosprávnych krajov – ako spoločné voľby. 
Mesto Nová Baňa zverejňuje informácie týkajúce 
sa volieb do orgánov samosprávy mesta a volieb 
do orgánov Banskobystrického samosprávneho 
kraja.

PRÁVO VOLIŤ A BYŤ VOLENÝ
Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Nová 
Baňa má občan Slovenskej republiky a cudzinec 
(ďalej len „obyvateľ mesta“), ktorý má trvalý pobyt 
v meste Nová Baňa a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva 

voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak 
osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 Za poslanca mestského zastupiteľstva v Novej Bani 
môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý 
pobyt v meste Nová Baňa a najneskôr v deň volieb 
dovŕši 18 rokov veku. Za primátora mesta Nová 
Baňa môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má 
trvalý pobyt v meste Nová Baňa a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou 
práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, 
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, 
ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie 
spôsobilosti na právne úkony.
Stály zoznam voličov zostavuje a vedie mestský 
úrad. Volič si môže v úradných hodinách na 
mestskom úrade overiť, či je zapísaný v stálom 
zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé 
a môže požadovať doplnenie údajov alebo 
vykonanie opráv.
VOLEBNÉ OBVODY
Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani podľa § 166 

ods. 3 volebného zákona uznesením č. 122/2022 
zo dňa 22. júna 2022 určilo, že 13 poslanci budú 
volení v 6 volebných obvodoch. Vymedzenie 
volebných obvodov je nasledovné:
Volebný obvod č.1, ktorý zahŕňa
Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, 
Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska, Kollárova, 
Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, 
Spojná, Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská,
sa volia 2 poslanci.
Volebný obvod č. 2, ktorý zahŕňa
Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, 
Kamenárska, Májová, Mariánska, Moyzesova, 
Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod 
Gupňou, Pod Zvoničkou, Sládkovičova, Štúrova, 
Švermova, Vodárenská, Vršky,
sa volia 3 poslanci. 
Volebný obvod č.3, ktorý zahŕňa
Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, 
Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta, 
Legionárska, Mieru, M.R. Štefánika, Nad Hrázou, 
Podhorská, Pod Hrádzou, Pod sekvojou, Poľná 
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cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, 
Spodná, Starohutská, Štefankova cesta, Viničná 
cesta, Záhradná,
sa volia 3 poslanci.
Volebný obvod č.4, ktorý zahŕňa
Nábrežná, Školská, Železničný rad,
sa volia 2 poslanci.
Volebný obvod č.5, ktorý zahŕňa
Bukovina, Chotár, Stará Huta,
sa volí 1 poslanec.
Volebný obvod č.6, ktorý zahŕňa
Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova 
cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Lietajova 
cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, 
Poliačikova cesta, Potočná cesta, Prírodná, 
Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova 
cesta, Tajch,
sa volia 2 poslanci. 
Pre voľby primátora tvorí mesto Nová Baňa 
jeden jednomandátový volebný obvod.
 
INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY

A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV
KANDIDÁTNE LISTINY
Každý kandidát na poslanca mestského 
zastupiteľstva ako aj kandidát na primátora mesta 
Nová Baňa musí spĺňať podmienky stanovené 
volebným zákonom; osobitne poukazujeme na 
ustanovenia § 164, § 171 - § 174, § 176 - § 179. 
Kandidát musí mať trvalý pobyt v meste Nová 
Baňa.
Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 171 
(pre voľby poslancov) a § 176 (pre voľby primátora) 
volebného zákona. Ku kandidátnej listine musí 
byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 
kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že 
súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na 
inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva 
byť volený. V prípade kandidátnej listiny politickej 
strany treba pripojiť aj oznámenie o určení 
splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka; 
splnomocnenca si môže určiť aj nezávislý kandidát.
Splnomocnencom politickej strany ani jeho 
náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ 
mestskej volebnej komisie.
Splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže 
byť kandidát, zapisovateľ mestskej volebnej 
komisie, splnomocnenec politickej strany ani jeho 
náhradník.
Vzhľadom na to, že mesto Nová Baňa má ku dňu 
vyhlásenia volieb 6 946 obyvateľov, súčasťou 
kandidátnej listiny nezávislého kandidáta (t. j. 
nie kandidáta nominovaného politickou stranou) 
je aj podpisová listina minimálne 200 voličov s 
trvalým pobytom v meste Nová Baňa podporujúcimi 
jeho kandidatúru. Jednou podpisovou listinou 
možno podporiť len jedného kandidáta.
Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym 
listinám sú zverejnené na príslušnej webovej 
stránke Ministerstva vnútra SR a webovej stránke 
mesta Nová Baňa. 
Upozornenie na niektoré dôležité legislatívne 
zmeny:
• Na kandidátnej listine sa musí uviesť aj pohlavie 
kandidáta.
• Na kandidátnej listine sa uvádza zamestnanie, 
ktoré kandidát vykonáva v čase podania 

kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie 
obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich 
skratky.
ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme 
zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, a to 
do 30. augusta 2022  (60 dní predo dňom konania 
komunálnych volieb). Politická strana doručí 
kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom 
svojho splnomocnenca a nezávislý 
kandidát osobne alebo prostredníctvom 
splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý 
kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje 
svoju totožnosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne 
listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným 
spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po 
uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
VOLEBNÁ KAMPAŇ
Volebná kampaň začína dňom uverejnenia 
rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky (10. 6. 2022) a končí 48 hodín 
predo dňom konania volieb (27. 10. 2022 o 7:00 
hod.).
Podrobnejšie informácie o volebnej kampani 
sú zverejnené na príslušnej webovej stránke 
Ministerstva vnútra SR.
Mesto Nová Baňa ani mestská volebná komisia 
nemajú kompetenciu rozhodovať vo veciach 
porušenia zákonných pravidiel o volebnej kampani. 
Príslušné správne delikty a priestupky patria do 
pôsobnosti Štátnej komisie pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán, Ministerstva vnútra 
SR prípadne okresného úradu (§ 19 a § 20 zákona 
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani).

 
MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
O MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISII

Mestská volebná komisia sa zriaďuje na celé 
volebné obdobie. Mestská volebná komisia:
1. preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o 
registrácii kandidátov,
2. dohliada na pripravenosť okrskových volebných 
komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
3. vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo 
volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v 
meste,
4. uverejňuje výsledky volieb v meste,
5. vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o 
zvolení,
6. odovzdáva volebné dokumenty do úschovy 
mestu.
DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV
Podľa § 169 v spojitosti s § 17 a § 18 volebného 
zákona do mestskej volebnej komisie môže 
delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá 
podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského 
zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. 
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 
18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a 
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 
Členom mestskej volebnej komisie nesmie byť 
kandidát na primátora mesta ani kandidát na 
poslanca mestského zastupiteľstva.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka 
obsahuje náležitosti uvedené v § 169 ods. 2 
volebného zákona. Vzor oznámenia o delegovaní 

člena a náhradníka volebnej komisie je zverejnený 
na príslušnej webovej stránke Ministerstva vnútra 
SR a web stránke mesta.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka 
doručí politická strana alebo koalícia v lehote do 
30. 8. 2022. Oznámenie o delegovaní člena a 
náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo 
elektronicky na emailovú adresu rajnohova@
novabana.sk . Lehota na doručenie oznámenia 
sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 
oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa 
neprihliada.
ZASADNUTIA MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Predpokladaný termín prvého zasadnutia 
mestskej volebnej komisie je v intervale 5. - 7. 9. 
2022.
Na prvom zasadnutí mestskej volebnej komisie 
členovia komisie zložia zákonom predpísaný 
sľub a začnú vykonávať činnosť spojenú s 
preskúmavaním kandidátnych listín a registráciou 
kandidátov. 
ZAPISOVATEĽ MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Zapisovateľ mestskej volebnej komisie 
zabezpečuje organizačné a administratívne 
záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom 
rokovania mestskej volebnej komisie a plní funkciu 
jej odborného poradcu.
Primátor mesta Nová Baňa  Mgr. MVDr. Branislav 
Jaďuď, MBA v súlade s § 169 ods. 6 volebného 
zákona za zapisovateľku mestskej volebnej 
komisie vymenoval Mgr. Ľudmilu Rajnohovú, 
prednostku Mestského úradu v Novej Bani.
Kontaktné údaje na zapisovateľku mestskej 
volebnej komisie:

Mgr. Ľudmila Rajnohová
Mestský úrad Nová Baňa

kancelária č.19, 1. poschodie
emailová adresa: rajnohova@novabana.sk

tel.: 045/67 82 820 mobil: 0917 590 700 

Koncert v ZUŠ
Sme vďační, že sa nám 

opäť po dlhom čase 
podarilo navštíviť krásne 
zrekonštruovanú budovu 

ZUŠ a zažiť neopakovateľnú 
atmosféru koncertu, ktorý si 
žiaci pod vedením svojich 

pedagógov pre nás pripravili.
 Deti z našej MŠ mali hneď 
po koncerte jasno v tom, 

na aký hudobný nástroj sa 
prihlásia. 

A my veríme, že sa ich sen 
naplní a budeme sa môcť 

naďalej tešiť na nádherné a 
inšpiratívne koncerty.

Mgr. Júlia Laktišová
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MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK NOVÁ BAŇA, S.R.O.
BERNOLÁKOVA 11, 968 01 NOVÁ BAŇA

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

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

„POTRAVINY“ 

A. PREDMET SÚŤAŽE
1.Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových  
priestorov v budove súp. č. 1452, na ulici Pod Sekvojou v Novej Bani 
– v nebytových priestoroch, ktoré sa nachádzajú pri plynovej kotolni. 
Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným 
úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853. Predmet nájmu 
konkrétne:
Nebytové priestory o výmere 146 m2  

Doba nájmu: neurčitá s 3 mesačnou výpovednou lehotou

2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru  je 
stanovená na 22,40 eur/m2/rok a je uvedená bez služieb spojených s 
nájmom nehnuteľnosti. Služby spojené s užívaním nebytového priestoru 
(energie – dodávka tepla, elektrická energia, voda) sú účtované osobitne 
a hradí ich nájomca. 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Prenájom nebytových priestorov sa uskutoční formou elektronickej 
aukcie prostredníctvom aukčného systému.
2. Záujemca predloží vo svojom návrhu:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu;
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 
sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia ku 
konaniu;
• návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru, 
za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú výšku nájomného  za predmet 
súťaže, uvedenú v eur/m2/rok, účel nájmu s dátumom a podpisom 
záujemcu;
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže; 
• kontakt: telefón a e-mail; 
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže, že ku dňu podania návrhu 
nemá žiadne splatné záväzky voči mestu  Nová Baňa a organizáciám, 
ktoré sú zriadené mestom;
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.
3. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
4. Lehota na podávanie návrhov: návrh je potrebné doručiť najneskôr do 
28.07.2022 - štvrtok, do 12.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 968 
01 Nová Baňa s označením hesla:
„OVS  Pod Sekvojou – uzatvorenie nájomnej zmluvy – nebytový priestor  
 - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická aukcia 
na nájom nebytových priestorov. V prípade predloženia len jedného návrhu 
sa elektronická aukcia neuskutoční.
7. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVÝHODNEJŠÍ NÁVRH NA 
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY.
8. Priebeh súťaže je neverejný.
9. Oznámenie vybraného návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po 

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

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
nájomnej zmluvy na podpis.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
nájomnej zmluvy a jej podpise.
3. Označenie vyhlasovateľa ako prenajímateľa je nasledovné:
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., 
zastúpený Annou Tužinskou, konateľom
sídlo: Bernolákova 11, 968 26 Nová Baňa 
IČO: 36 644 277
DIČ: 22022102467
IČ DPH SK 2022102467
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 8504422/0200 
IBAN: SK97 0200 0000 0000 0850 4422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) splatnosť nájomného (v štvrťročných splátkach, 2. mesiac príslušného 
štvrťroku)  a  spôsob jeho platenia (prevodom na účet);
(b) podmienky refakturácií energií – voda, elektrická energia – na základe 
podružného merania energií, dodávka tepla – štvrťročné zálohové platby  
na MsBP, s.r.o., Nová Baňa vo výške 336 eur, vyúčtovanie po skončení 
kalendárneho roka.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže  a 
obhliadky priestoru na kontaktnú osobu: Anna Tužinská, konateľ MsBP, 
s.r.o., ul. Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa, 2. posch., e-mail: msbp@
novabana.sk, príp. na telefónnom čísle 0903 509327 

OVS je zverejnená v Novobanských novinách, na úradnej tabuli a 
internetovej stránke mesta Nová Baňa www.novabana.sk.
V Novej Bani dňa  24.06.2022

Anna Tužinská
konateľ spoločnosti
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Aktuálne projektové informácie
Schválenie: 
Obnova a reštaurovanie NKP – Radnica Nová 
Baňa
- schválenie žiadosti o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR - 
Obnovme si svoj dom v sume 10 000 eur; 
- príprava podkladov k podpísaniu zmluvy a 
príprava podkladov k začatiu prác na prípravnej 
projektovej dokumentácie na obnovu a 
reštaurovanie NKP. 
Spracovanie a odoslanie:
-spracovaná a odoslaná žiadosť ZELENÝ SAD 
v Novej Bani (lokalita: Cingrík - vysadenie 
ovocného sadu a kry) v spolupráci so Základnou 
školou Jána Zemana. 
Ďalšie informácie:
- Rekonštrukcia a modernizácia 
autobusových zastávok v meste Nová Baňa 
(Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR) - neschválená žiadosť;
- Vybudovanie dvoch cykloprístreškov v 
ZŠ v Novej Bani – úspešná žiadosť, avšak z 
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
nepodporená;
- uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 
22.6.2022 bolo schválené predloženie žiadosti 
o rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej 
starostlivosti z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR z Plánu obnovy a odolnosti v 
rámci Komponentu č.13, ktorá bude vyhlásená 
v júli 2022;
- pri príležitosti júlovej oslavy 200. výročia 
Baníckej kaplnky sv. Anny v spolupráci s OZ 

Novobanský banícky spolok boli vyrobené 
drevené magnetky kaplnky, omaľovánka s 
kresbami baníckej tematiky od žiakov ZUŠ Nová 
Baňa, ktorá bude venovaná aj deťom materskej 
školy a mladším žiakom základnej školy; 
- mesto Nová Baňa v spolupráci s mestským 
mládežníckym parlamentom a Gymnáziom F. 
Švantnera sa zúčastní projektu ERAZMUS+ 
„Youth Action For Nature and Wellbeing.“ 
Projekt je pod záštitou ED Banskobystrický 
región. Je to týždňový turnus stretnutia 36 osôb/
členov celoeurópskej skupiny centier, ktorej 
súčasťou bude aj Samuel Šadlák, 
predseda mestského mládežníckeho 
parlamentu. Uvedená skupina príde 
dňa 21.7.2022 do nášho mesta pri 
príležitosti poznania mesta Nová 
Baňa, spolupráce a odprezentovania 
projektov z PRAXE.
Pripravujeme:
Potterov ohňový stroj
- v budúcom čísle NN prinesieme 
článok o zrealizovanej 4. etape 
archeologického výskumu 
Potterovho stroja na Althandli.
Pri tejto príležitosti „mesto Nová Baňa 
vyslovuje POĎAKOVANIE všetkým 
zúčastneným dobrovoľníkom z OZ 
Novobanský banícky spolok a OZ 
Nová Baňa, Katedre archeológie 
UKF a zanietencom, ktorí priložili 
ruku k zdarnému priebehu finálnej 
etapy výskumu;“ 
- začiatkom augusta pribudne v areáli 

Althandlu drevený poster s informáciami o 
Potterovom ohňovom stroji a uskutočnených 4 
etapách archeologického výskumu.
Výstavba, stavebné úpravy alebo 
rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
- vyhlásená výzva pre projekty rozvoja 
cyklistickej infraštruktúry financované z Plánu 
obnovy a odolnosti. Mesto Nová Baňa nebolo 
oprávneným žiadateľom (OŽ) na zapojenie sa. 
OŽ boli mestá nad 20 000 obyvateľov podľa 
Prílohy č. 10 Zoznam miest a obcí v rámci 
oprávneného územia POO.

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora

Podpora letných táborov Mesto Nová Baňa ako žiadateľ 
v spolupráci so svojimi 

rozpočtovými organizáciami – 
Základnou školou Jána Zemana 
Nová Baňa a Centrom voľného 
času Nová Baňa pripravilo na 
letné prázdniny denné letné 
tábory vo viacerých turnusoch 
pre deti s trvalým pobytom v 
Banskobystrickom samosprávnom 
kraji vo veku od 6 – 15 rokov. Názvy 
táborov a turnusy sú uvedené na 
plagáte. Projekty boli podporené 
poskytnutím dotácie vo výške 980 
eur/tábor, a to na základe VZN 
BBSK č.36/2019.
Deťom prajeme, aby si z týchto 

letných táborov odniesli veľa 
zážitkov, spomienok, aby si 
vyskúšali čo najviac záujmových 
aktivít a nadobudli nové poznatky 
z histórie aj súčasnosti mesta, 
regiónu a kraja.
„S finančnou podporou 

Banskobystrického 
samosprávneho kraja.“

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie 

primátora



SAMOSPRÁVA/KULTÚRA 

6     NOVOBANSKÉ NOVINY JÚL 2022

prácu pre mesto Nová 
Baňa. 
Na pracovnom stret-
nutí, kde odovzdávala 
dokumenty, sa rada 
podelila o svoje skúse-
nosti pri príprave 
textu samotného 
zápisu do kroniky a 
podrobne opísala 
postup získavania informácie ako významného 
podkladu pre zápis. Mne ako novej kronikárke 
mesta darovala symbolicky sadu pier, aby som 
v jej záslužnej práci pokračovala s takou istou 
zodpovednosťou ako ona. 
Mesto Nová Baňa aj touto cestou vyjadruje veľké 
poďakovanie pani Mgr. Helenke Orgonášovej 
za svedomitú prácu kronikárky a želá jej veľa 
zdravia a rodinného šťastia.

Ľudmila Rajnohová,prednostka MsÚ
a kronikárka mesta Nová Baňa

Poďakovanie Mgr. Helene Orgonášovej, 
kronikárke nášho mesta

Mestské 
kroniky patria 

k veľmi dôležitým 
a nenahraditeľným 
dokumentom, na 
základe ktorých sa 
môžeme zoznámiť 
s históriou i 
súčasnosťou 
danej lokality.

Mapujú spoločenský, politický, hospodársky, 
kultúrny, športový život mesta, významné 
historické medzníky a zmeny v organizme 
spoločnosti a krajiny, život, fungovanie a rozvoj 
inštitúcií, prinášajú zaujímavé údaje o zmenách 
klímy či počasia, o zaujímavých osobnostiach 
a ďalšie podnetné informácie. Sú dôležitým 
zdrojom poznania nielen pre nás – súčasníkov, 
ale najmä pre nastávajúce generácie. Práca 

kronikára je pre spoločnosť neobyčajne 
významná.  Ľuďom, ktorí túto prácu vykonávajú, 
patrí naša úcta, uznanie i obdiv za tisíce 
hodín strávených pri zbieraní, dokumentovaní 
a spisovaní faktov a informácií. Sú často aj 
neúnavnými bádateľmi a nálezcami nových, 
nepoznaných skutočností. Po týchto, spravidla 
veľmi skromných a nenápadných ľuďoch, 
zostávajú precízne spracované a spísané reálie, 
exempláre kroník, ktoré majú vysokú hodnotu. 
Ich vzácnosť si často ani neuvedomujeme.
Aj život nášho mesta mapovala od 27. marca 
2003 do 8.júna 2022 Mgr. Helena Orgonášová. 
Na poste mestskej kronikárky pôsobila celkom 
19 rokov. Za jej dlhoročnú, záslužnú prácu 
mestskej kronikárky, za svedomité a precízne 
vedenie kroniky mesta Nová Baňa jej patrí 
naše poďakovanie, prejav úcty a poďakovanie 
všetkých občanov za jej kvalitnú a svedomitú 

ZAČNI LETO S NAMI!!!

Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, 
ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 

sveta. Oslavuje sa každoročne 1. júna. Na 
Slovensku sa slávi od roku 1952. 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla 
na Svetovej konferencii pre blaho detí (World 
Conference for the Wellbeing of Children) v 
Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto 
konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami 
týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii 

viacero vlád zaviedlo 
vo svojich krajinách 
takýto deň s cieľom 
urobiť deťom radosť 
a zároveň poukázať 
na problémy týkajúce 
sa detí vo svete. Nie 
je úplne jasné, prečo 
práve 1. jún bol vybraný 
ako MDD. Avšak 
tento dátum je na 
svete najobľúbenejší, 
oslavuje sa vo viac 
ako 21 krajinách. Na 
deň detí by sa malo 
deťom uľaviť, napr. od 
domácich prác alebo 
prípadne zrušiť zákazy. 
Prípadne im dopriať 
viac čokolády. 
Aj mesto Nová Baňa a 
Knauf Insulation, s. r. 

o., Nová Baňa dopriali deťom pri príležitosti ich 
sviatku veľa zábavy a potešenia.  Dňa 4. júna 
zorganizovali na futbalovom štadióne v Novej 
Bani celodenné detské podujatie s názvom 
ZAČNI LETO S NAMI!!! Súčasťou podujatia bolo 
aj privítanie našich najmenších spoluobčanov 
na Uvítaní detí do života. Z Krajiny za dúhou 
pricestovala za deťmi veselá, zvedavá a smelá 
Dúhalka. Veľa sa spolu smiali, tancovali, spievali 
a spoznávali svet okolo seba. Zaujímavou a 
zábavnou bola aj chemická show. Aby deťom 
urobili radosť a zabavili ich,  až z Rozprávkova k 
nim zavítali aj dvaja nerozluční kamaráti Tárajko 
a Popletajka. Fúzik a Nezábudka predstavili 
v hudobnom divadelnom vystúpení svojich 
rozprávkových kamarátov. Detskí návštevníci 
mali možnosť využiť všetky atrakcie, ktoré boli 
pre nich pripravené. Či už to boli skákací hrad 
a nafukovací gladiátor, maľovanie na tvár, 
„Bumber balls“, ukážky policajtov, hasičov či 
poľovníkov, jazda na veteránoch a na koníkoch.   
Počas celého dňa mali deti možnosť sa zapojiť 
do mnohých súťaží  aj o hodnotné ceny. O 
výbornú zábavu sa počas celého dňa postarali 
skvelí AαP dokážeš to. 

Mgr. Iveta Lukáčová
Msú Nová Baňa

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/
Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_

det%C3%AD
foto: Ing. Beťková

Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.



Rekreačný areál Tajch je najmä v letnom období obľúbenou  oddychovou 
zónou Novej Bane, vyhľadávanou a využívanou  nielen domácimi 

návštevníkmi, ale v nezanedbateľnej miere aj dovolenkármi či turistami, ktorí  
návštevu nášho mesta volia pre jeho krásu a široké možnosti turistického 
vyžitia.  V areáli sú organizované športové i kultúrne podujatia, konajú sa tu 
rôzne zrazy...
Preto je v záujme mesta rozširovať nielen ponuku kultúrno - spoločenského 
vyžitia, ale zároveň aj spestriť ponuku pre rekreačných športovcov. Práve toto 
sa nám darí aj vďaka firmám, podnikateľom, ale aj vám, obyvateľom Novej 
Bane.
Vďaka finančným prostriedkom, ktoré nám v roku 2021, poskytla spoločnosť 
Cortizo Slovakia, a.s.,  sa nám okolo jazera Tajch podarilo osadiť tri vonkajšie 

certifikované fitness stroje.
V minulom roku tu bola tiež inštalovaná 
workoutová zostava, zadovážená 
z výťažku benefičnej zbierky, ktorú 
zorganizovalo mesto v období december 
2020 až február 2021 a dofinancovaná 
z rozpočtu mesta.  Táto si vzhľadom na 
typ nevyžadovala špeciálnu dopadovú 
plochu, avšak po čase jej užívania  bol 
trávnik pod zostavou vydratý, dopadová 
plocha zostávala nerovná a po daždivom 
počasí blatistá. Preto sme sa rozhodli 

tento nielen kozmetický 
nedostatok riešiť a zvýšiť 
tak komfort športovcom. 
Vďaka spoločnosti MetaCell, 
s.r.o. Praha, ktorá špeciálnu 
gumovú dopadovú 
plochu, zvyšujúcu zároveň  
bezpečnosť športovcov, 
sponzorsky zakúpila,  sa 
nám toto podarilo. Prípravné 
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Ľahkoatletický míting po 2-ročnej prestávke

Mesto Nová Baňa a Centrum voľného 
času v Novej Bani v úzkej spolupráci s 

novobanskými školami zorganizovali 9. ročník 
Ľahkoatletického mítingu. V utorok 7. júna 2022 
sa na ihrisku ZŠ Jána Zemana stretol veľký počet 
žiakov a študentov zo ZŠ Jána Zemana, ZŠ 
svätej Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera 
a  SOŠ obchodu a služieb. Krásny slnečný deň 
dotváral jedinečnú atmosféru tohto športového 
podujatia, ktoré sa začalo slávnostným 
otváracím ceremoniálom. V sprievode 
mažoretiek z centra voľného času nastúpilo na 
trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana vyše 200 
žiakov – športovcov z novobanských škôl, ktorí 
boli rozdelení do 12 kategórií a prišli si zmerať 
sily v 8 disciplínach. Peter Rumanko, moderátor 
tohto športového podujatia, privítal všetkých 

prítomných a odovzdal slovo Mgr. MVDr. 
Branislavovi Jaďuďovi, MBA, primátorovi mesta, 
ktorý oficiálne otvoril 9. ročník Ľahkoatletického 
mítingu, poprial športovcom veľa športových 
úspechov, zdravej súťaživosti v duchu fair 
play. Následne Mgr. Juraj Kološta, riaditeľ 
mítingu, predstavil realizačný tím, jednotlivé 
stanovištia a rozhodcov športových disciplín. V 
závere slávnostného otvorenia mítingu zazneli 
slávnostné sľuby, ktoré za rozhodcov predniesla 
PaedDr. Lucia Považanová a za športovcov 
Žaneta Gajdošová.  Bežecké disciplíny (šprint na 
60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 
m) mala pod kontrolou Mgr. Mariana Andrášiková 
za asistencie PaedDr. Vincenta Debnára,  Mgr. 
Eriky Kopernickej, Michaely Stehlíkovej, DiS a 
zapisovateľkami dosiahnutých časov boli žiačky 
zo ZŠ J. Zemana. Skok do diaľky prebiehal pod 
vedením Mgr. Petra Hudeca, Antona Medveďa, 
Mgr. Renáty Jányovej a Zuzany Hrnčiarovej.  
Skok z miesta už tradične zabezpečovala 
Katarína Štrbová. Skok do výšky vo veľkej 
telocvični mal na starosti Mgr. Ondrej Fidermák, 
ktorému pomáhali žiaci ZŠ sv. Alžbety. Vrh 
guľou zastrešovala PaedDr. Lucia Považanová 
za pomoci žiačok ZŠ Jána Zemana. Tlač 
štartovacích listín, spracovanie výsledkov 
a vypisovanie diplomov zabezpečil kolektív 
centra voľného času v zostave PaedDr. Tatiana 
Polcová, Tatiana Lachká, Mgr. Anna Kopernická 
a Helena Lacová. O zdravotný dohľad počas 

trvania ľahkoatletického mítingu sa postaral 
Mgr. Peter Hudec.  Celý míting, od objednania 
medailí, zabezpečenia diplomov, občerstvenia, 
propagácie a ostatného materiálno-technického 
vybavenia bol v réžii Odd. kultúry, športu a 
mestskej knižnice pri MsÚ Nová Baňa.
Víťazov sme oceňovali priebežne, krátko po 
ukončení jednotlivých disciplín. Celkom sme 
odovzdali takmer 150 diplomov a medailí.  
Poďakovanie za úspešný priebeh patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí. 
Koordinátorom jednotlivých disciplín, 
pomocníkom, dobrovoľníkom... Mnohí z nich 
nezaváhali a venovali svoj voľný čas na naozaj 
dobrú vec. Ďakujeme aj našim súťažiacim, 
veľmi nás teší ich záujem o šport. Veď počet 
prihlásených, súťaživá nálada a dosiahnuté 
výsledky hovoria za všetko. 
Za pomoc ďakujeme tiež mestskej polícii a 
Technickým službám mesta Nová Baňa.
Na záver si dovoľujeme vysloviť prianie, aby 
nám už nič nezabránilo stretnúť sa na takomto 
peknom športovom podujatí, ktoré podporuje 
deti a mládež k aktívnemu športovaniu, 
prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo 
najlepších výsledkov opäť o rok, na jubilejnom 
10. ročníku Ľahkoatletického mítingu. 

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa, manažér kultúry a športu

foto: Veronika Štrbová

„Ten, kto dosiahne víťazstvo nad niekým 
iným, je silný, no ten, kto dosiahne víťazstvo 
sám nad sebou, je silnejší.“

Nové možnosti rekreačného športu na Tajchu

Memoriál Antona Krištofa
v karate

Po dlhšom čase sa v Novej Bani 14.5.2022 uskutočnil turnaj v karate 
- Memoriál Antona Krištofa. Za účasti 13 klubov a viac ako 100 detí 

vo veku do 13 rokov si športovci zmerali svoje sily v kata a kumite. 
Turnaj bol zameraný na začínajúcich pretekárov, tu sa zapojila do 
súťaženia aj necelá 40-ka pretekárov z domáceho klubu. Skúsenosť 
to bola úspešná, veď domáci klub získal 4 zlaté, 9 strieborných a 16 
bronzových medailí. Je to dobrý predpoklad na budúce úspechy klubu 
v podobe nastupujúcej „pokoronovej“ generácie karatistov.
 Veľké poďakovanie patrí hlavne mestu Nová Baňa, bez ktorého 
podpory by organizácia aj takéhoto podujatia bola náročná, skvelým 
rodičom za pomoc pri organizácii a akejkoľvek podpore tohto turnaja, 
sponzorom, rozhodcom. 

JŠ
foto: Silvia Ďatková

práce realizovali Technické služby mesta Nová Baňa a o jej samotné 
položenie  sa vo svojom voľnom čase postarali Marek Rudzan a Juraj 
Kološta, ktorý zároveň tohto sponzora aj  sprostredkoval. 
Ďakujeme a všetkým športujúcim prajeme, nech si tieto prvky užijú v 
zdraví!

Text a foto: Dagmar Lachká
manažér kultúry a športu, MsÚ Nová Baňa
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VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2022 & GROUPAMA LADIES RACE SLOVAKIA
Nová Baňa bude v  dňoch 23. - 24. 7. 2022  dejiskom dvoch 

medzinárodných cyklistických pretekov. V sobotu, 23. 7. 2022  
po prvý krát na našich cestách privítame preteky žien „GROUPAMA 
LADIES RACE SLOVAKIA“, ktorých slávnostný štart bude na Námestí 
slobody o 14:00 hod. a v nedeľu, 24. 7. 2022 o 13:00 hod. slávnostne 
odštartujeme finálové preteky VISEGRAD 4 BICYCLE RACE – GRAND 
PRIX SLOVAKIA. 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste počas pretekov 
neparkovali motorové vozidlá na uliciach: M. R. Štefánika, Štúrova, 
Školská, Cintorínska, Dlhá lúka, Rekreačná cesta, Andreja Kmeťa, 
Legionárska, Bôrina, Viničná cesta, Nad Hrádzou, Kútovská cesta, 
Prírodná, Slameníkova cesta, zároveň boli obozretní a ohľaduplní pri 
výjazde s motorovým vozidlom na miestnu komunikáciu  a akceptovali 
dopravné obmedzenia, ktoré sú počas pretekov nevyhnutné pre 
zabezpečenie bezpečnosti podujatia. 
ORIENTAČNÝ ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV
Upozornenie: v čase prejazdu peletónu (±10 minút) bude premávka na 
uvedených komunikáciách dočasne uzatvorená.

Viac informácií o cyklistických pretekoch sa dozviete na:
https://visegrad4bicyclerace.com/

Veríme, že sa na toto športovo-spoločenské podujatie tešíte spolu s 
nami a prídete si užiť jeho jedinečnú atmosféru. 

Tešíme sa na každého z vás. 
Ing. Ján Žilovec, riaditeľ pretekov 

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

Dagmar Lachká, manažér kultúry a športu, MsÚ Nová Baňa

km0

Nová Baňa

1. kolo / 1st lap

2., 3. kolo / 2nd, 3rd lap

4., 5., 6. kolo / 4th, 5th, 6th lap

Map created on Inkatlas.com.
Copyright OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA).
Map created on Inkatlas.com.
Copyright OpenStreetMap contributors (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA).

17%

23. 7. 2022 SOBOTA 
GROUPAMA LADIES RACE SLOVAKIA 2022

13:00 - Predstavenie teamov
14:00 - Slávnostný štart

14:00 - 15:30 - Detské preteky s účastou rodičov
16:30 - 17:00 - Oficiálne vyhodnotenie pretekov 

24. 7. 2022 NEDEĽA 
VISEGRAD 4 BICYCLE RACE  

GRAND PRIX SLOVAKA 2022 (UCI cat. 1.2)
12:00 - Predstavovanie teamov

13:00 - Slávnostný štart
16:45 – 17:00 Oficiálne vyhodnotenie pretekov

17:30 - Koncert hudobnej skupiny ELÁN TRIBUTE
19:00 - Koncert hudobnej skupiny HRDZA 

Moderátor: Slávo Jurko 

Časy programu sú orientačné a zmena programu vyhradená.

VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2022
& GROUPAMA LADIES RACE SLOVAKIA 2022

23. - 24. 7. 2022 NOVÁ BAŇA

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.

Organizátori

Gold partneri

Silver partneri

Local partneri Podporujú

®

Bronze partneri

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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Z dejín volejbalu v Novej Bani
Volejbal sa v Novej Bani hrával vo svojich 

počiatkoch po 2.svetovej vojne rekreačne, 
nesúťažne. Priniesli ho so sebou študenti z 
rôznych škôl z väčších miest.  Zaregistroval sa 
až po roku 1945, keď sa na celom území bývalej 
ČSR vytvorila telovýchovná organizácia Sokol, 
ktorá zjednotila členov všetkých športových 
oddielov.
Mužský volejbal v Novej Bani sa zaregistroval 
po roku 1949. Starší športoví priaznivci  - Jozef 
Foťko st. a Viliam Binda spomínajú mená: Anton 

Struhár, bratia Olíkovci, Šefan Koning, Laco 
Prímer, Jozef Budinský, Ján Rozinaj, Július 
Velty,...
Milovníci tohto športu sa schádzali na bývalej 
žandárskej stanici na Sokolskom ihrisku 
(dnešný futbalový štadión), na ihrisku Klingáč, 
na tenisovom dvorci pri ÚNZ v Novej Bani. Po 
zriadení POU v Novej bani sa volejbal hrával v 
školskej telocvični a od roku 1975 v telocvični 
základnej školy.

 V 70. rokoch hrávali volejbal športovo všestranne 
nadaní, napr. Rudolf Hellebrandt, Tomáš Vacval, 
Karol Hellebrandt, Jozef Laco, Igor Horváth, 
Dano Očenáš, Belo Felix, Drahuš Oktavec, 
Alexander Petráš a ďalší.
Volejbal v 80.rokoch
Volejbal  sa v rokoch 1976 – 77 spopularizoval 
aj  vďaka príchodu nových hráčov z Novej 
Bane a okolia. Vyššiu kvalitu volejbalu priniesli 
volejbalisti, ako Pavel Budinský, Ľubo Svitek, 
Ján Minka, Michal Konečný, Vojto Konečný, Ján 
Roman, Juraj Šurka, Štefan Ďurovský, Jozef a 
Dušan Garajovci, Juraj Žembery, Juraj a Ľubo 
Schwarzovci, Jozef Horniak, Braňo Pirháč, Pavol 
Kuba, Pavol Lipták.
Najlepší mužský volejbal sa hral s príchodom 
študentov – gymnazistov v roku 1978, kedy 
hráči Novej Bane zvíťazili v okresnej súťaži a v 
roku 1979 postúpili do krajskej súťaže 2.triedy. 
V súpiske hráčov, z ktorej sa vyberali hráči do 
krajskej súťaže, boli Marián Bakoš, Jozef Fabka, 
Jozef Garaj, Marián Holý, Karol Hlaváč, Vojtech 
Konečný, Michal Konečný, Ferdinand Klimant, 
Pavol Lipták, Ondrej Mráz, Ján Minka, Peter 
Michalec, MUDr. Pavol Moják, Ľubomír Svitek, 
Ladislav Sobotka, Michal Seneši, Ivan Spurný, 
Vincent Štrba, Rudolf Zúbek, Ing. Daniel Živický, 
Milan Kosegy, Peter Bokník, Michal Čulík, Imrich 
Michalovský, Pavol Píš, Jozef Foťko.
Vedúcim trénerom družstva bol v jeho začiatkoch 
Rudolf Zúbek, neskôr Jozef Foťko.

AN
foto: súkromný archívZľava: Jozef Laco, Karol Helebrandt, Igor Horváth, Vojtech Félix, Tomáš Vacval, 

Laco Helebrandt, Daniel Očenáš, Laco Levický

História sa nedá vygumovať

Prežité roky zostávajú v pamäti a potvrdzujú 
ich  záznamy v kronikách. Písal sa rok 

1951 a bolo horúce leto. V meste otvorili 
moderné kúpalisko. Nekúpali sa všetci. Skupina 
nadšených ľudí pod vedením miestneho 
organistu Jozefa Vojčiaka zodpovedne 
pripravovala novú školu v starej radnici. Málokto 
si pamätá, že to bolo miesto, kde vznikla jedna 
z prvých hudobných škôl v okolitom regióne. 
Stará radnica, plná starého papiera a rôzneho 
haraburdia, si vyžiadala vyčistenie celého 
poschodia a úpravu vnútorných priestorov. 
Ako deti sme sa podieľali na čistiacich a 
pomocných prácach, ale aj pri príprave malty 
či doprave stavebných materiálov pre murárov. 
Boli to desiatky odpracovaných hodín, ktoré 
dokumentuje aj kronika školy. Tešili sme sa na 
svoju novú hudobnú školu. Každý učiteľ získal 
svoju malú triedu oddelenú tenkými tehlovými 
priečkami. Prvé – nesmelé tóny hudobných 
nástrojov sa začali šíriť po celom priestore 
historickej radnice. Spoločná miestnosť, určená 
na vyučovanie teórie, bola trochu väčšia. 
Pýšila sa heslom „Hudbou k srdcu – srdcom k 
vlasti.“ Učitelia boli pôvodne len štyria - riaditeľ 
hudobnej školy Jozef Vojčiak, vyučujúci hru 
na klavíri, harmonike, dychových nástrojoch 
a teórie, Anna Trgová (neskôr riaditeľka 
ĽŠU v Banskej Bystrici) vyučovala hru na 
klavíri, Dr. Ladislav Ledényi hru na husliach a 
obetavý osvetový pracovník Ján Melek hru na 
dychových nástrojoch. Za krátky čas sa pripojili 

ďalší učitelia: Vojtech Reus (husle), Leopoldína 
Strančíková (klavír) a Klára Štefková (klavír).
 Prví žiaci majú na školu milé spomienky a trvalé 
zážitky. Riaditeľ Vojčiak preferoval od začiatku hru 
v kolektíve. Každá skupina hudobných nástrojov 
nacvičovala aj hru v súbore.  Založil detský 
orchester, ktorý za pomoci učiteľov a početnej 
speváckej skupiny bol už po troch rokoch svojej 
činnosti  jedným z najlepších detských súborov 
na Slovensku.  Skúšky orchestra  prebiehali vo 
večerných hodinách, čo sa  deťom veľmi páčilo. 
Niektorí začínajúci muzikanti dokázali preukázať 
svoje schopnosti  v orchestri dospelých.  Vzorom im 
boli muzikanti z tohto orchestra - Ing. Macko, MUDr. 
Boča, Truska, Oktavcová, Julo Laco, speváčka 
Bočová, ale aj učitelia, ktorí ovládali niekoľko 
hudobných nástrojov. Napríklad pianistky – Trgová 
a Levická hrali aj na violončele. Vďaka  patrí 
veľkej trpezlivosti a snahe prvých učiteľov hudby 
pri práci so začiatočníkmi. Venovali im kus svojho 
profesionálneho života – kus seba samého.
 Hudba je prostriedkom k prebudeniu citu. Robí 
človeka lepším, čo je  v dnešných časoch veľmi 
aktuálne. O vznik hudobnej školy v našom meste 
(vtedy okresnom) pred sedemdesiatimi  rokmi sa 
zaslúžili  vtedajší funkcionári mesta. Najviac úsilia 
pre  vznik školy vynaložil pracovitý a dobrý človek 
– Jozef Vojčiak. Bolo by chvályhodné, keby sa v 
názve školy, na ktorú sme právom hrdí, nachádzalo 
aj jeho meno.

Ing. Július Uhrecký
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Bola raz jedna trieda

Letný mesiac jún, plný kultúrnych i športových 
podujatí v našom meste, odštartovali 

podujatia k MDD.  Tretieho júna 2022 sa konalo 
podujatie Novobanská Zvonička, prezentácia 
folklóru a baníckych tradícií. Organizátorom bol 
aj novobanský rodák Anton Budinský, žiak IX. 
A triedy ZDŠ, ktorá mala v tento deň stretnutie 
po 52 rokoch. Snaha stretnúť sa po 50 rokoch 
sa neuskutočnila pre corona epidémiu. Túžba 
stretnúť sa aj po toľkých rokoch je obdivuhodná. 
Podobne je obdivuhodná aj oddanosť nášho 
spolužiaka k folklóru, ktorému sa venuje od 
detstva. Viedol k tomu svojich synov Martina a 
Michala, celú rodinu i svojich žiakov v základnej 
umeleckej škole. Synovia sa venujú hre na 
cimbal a Martin je držiteľom popredných ocenení 
v SR, ČR i zahraničných.
Stretnutie žiakov IX. A triedy sa konalo v 
Penzióne Tajch, kde pokračoval v amfiteátri aj 
folklórny program, takže sme mali možnosť 
vzhliadnuť i folklór z celého Slovenska i Moravy. 

Bolo príjemné stretnúť sa so žiakmi, z ktorých 
dnes sú už ľudia v dôchodcovskom veku. Dušou 
stretnutia bol organizátor Daniel Szilva, ktorý 
svoje výtvarné a umelecké schopnosti uplatnil 
aj v pripravovanej knihe ,,Bola raz jedna trieda“. 
Sú to spomienky zo života a osudy žiakov 
našej triedy. Nadšenie spolužiakov prísť z 
rôznych kútov Slovenska, dokonca aj z Prahy, 
svedčí o tom, že ich spomienky na školské 
roky sú pekné a stále živé a nezabudnuteľné. 

Ďakujem Danielovi a všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave akýmkoľvek spôsobom či svojou 
účasťou. 
Prítomní sa rozhodli o rok stretnúť znova. 
Zostáva len veriť, že nám bude dopriate si splniť 
i toto predsavzatie vrátiť sa opäť na miesta srdcu 
blízke..., pretože je taký kraj, kde si sa narodil, a 
škola, do ktorej si chodil.

Mgr. Vilma Kráľová, triedna učiteľka 
foto: Silvia Ďatková

Gulášové posedenie seniorov „Lipa“

Členovia Denného centra seniorov „Lipa“ radi 
navštevujú akcie organizované v klube, ako 

sú gulášové posedenie či opekačka.  Na deň 
14. júna 2022 pripravil výbor v zložení: Milka 
Lovíšková, Marta Žňavová, Natália Šimová a 
Alexander Daniš  varenie guláša   a  vytvoril 
prostredie, aby sa prítomní cítili dobre. Na akcii, 
samozrejme, nemohol chýbať náš pán primátor 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,  pretože 
by to bez neho nebolo ono. Spolu s ním sa 
za mesto akcie zúčastnila aj  Ing. Mgr. Eliška 
Valová, sociálna pracovníčka, ktorá sa  okrem 
iného stará aj o nás seniorov, aby nám nič 
nechýbalo, za čo sme jej veľmi vďační.
Prítomní členovia denného centra si hneď 
úvodom spoločne uctili pamiatku našej 
dlhoročnej členky - pani Anky Volfovej minútou 
ticha, ktorá sa ešte v minulom roku zúčastňovala 
akcií v klube a len pred nedávnom nás navždy 
opustila. Bude nám veľmi chýbať, ako každý, 
ktorý odíde z našich radov.
V horeuvedený deň na ďaleko rozvoniaval 
výborný guláš, ktorý uvaril náš  dlhoročný člen 
- pán Ervín Žofiak. Nad touto časťou posedenia 
mala patronát naša členka výboru  Natálka 
Šimová. Spolu s Helenkou Búryovou nakúpili 
potraviny a  s ostatnými členkami DCS -  Majkou 
Hudecovou, Ankou Šedianskou,  Kvetkou 
Číkovou,  Jolankou Hrnčiarovou a Marikou 
Mišurovou pripravili suroviny, aby bolo z čoho 

variť. Šikovné ruky našich žien  všetko potrebné 
upravili a pomohli navariť voňavý a chutný 
guláš, za čo im právom patrí v mene všetkých 
prítomných úprimné poďakovanie. Sme vďační 
mestu, že nám poskytuje prostriedky na 
financovanie takýchto akcií a nemusíme vyberať 
do klobúka. 
Po podaní guláša vyše šesťdesiatim členom 
denného centra vystúpila spevácka skupina 
Jesienka pod vedením svojho vedúceho pána 
Ctibora Šályho a  zaspievala šesť piesní, za 
čo jej aj týmto veľmi pekne ďakujeme. Väčšina 
prítomných sa k nej pridali svojím spevom, a tak 
sa vytvorila výborná nálada. Pán vedúci zahral 
aj sólo na harmonike a veselá hudba a spev sa 
ozývali do širokého okolia.  
Už sa stalo tradíciou, že každý polrok 
gratulujeme našim členom, ktorí sa v danom 
období dožili okrúhleho alebo polookrúhleho 
životného jubilea. Pán primátor s veľkou 
radosťou a úctou pogratuloval oslávencom za I. 
polrok 2022 a poprial im najmä dobré zdravie, za 
čo mu úprimne ďakujeme.
 So svojimi vtipmi vystúpila aj členka výboru - 
pani Marta Žňavová, čo tiež prispelo k  dobrej 
nálade. Akcia je bezprostrednejšia s technikou, 
ktorú nám nezištne  poskytol  Ing. Šebo Imrich 
s manželkou Ankou formou ozvučenia, hudbou 
na počúvanie, hrou na saxofóne a príjemným 
vlastným spevom, za čo im právom patrí 

naše poďakovanie. Nemenej 
dôležitou pre našu akciu bola 
aj fotodokumentácia, ktorú pre 
nás tiež nezištne už viac rokov 
vykonáva Ing. Jarko Burjaniv s 
manželkou Ľudkou, za čo im tiež 
úprimne ďakujeme. Už večer v 
deň akcie sme sa mohli vidieť na 
jeho stránke. Obidva manželské 
páry sú našimi dlhoročnými 
členmi a pracovať s takými 
ľuďmi je potešenie.  Svojou hrou  
a krásnym spevom spríjemnili  

prostredie, že aj vtáky v korunách stromov sa 
započúvali.
Záverom chcem úprimne a srdečne poďakovať 
všetkým prítomným, že prijali naše pozvanie, 
pretože ich prilákala vôňa nášho guláša. Takáto 
akcia sa nezaobíde bez fyzickej pomoci, ktorú 
nám poskytli Jožko Šediansky, Vladko Danko, 
Janko Budinský, Jožko Klačko a ďalší, ktorí 
pomáhali pri prenášaní stolov a stoličiek a 
obsluhovali prítomných členov.
Výbor pracuje, aby vytvoril príjemné prostredie 
pre svojich členov, a je vďačný podpore, ktorá 
sa mu dostáva od svojich členov, a to účasťou 
na akciách i na brigádach. Veľmi si prajem, aby 
takáto spolupráca ešte veľa rokov pokračovala 
a prinášala nám všetkým radosť. 

Ing. Marta Búryová
foto: Ing. Jaroslav Burjaniv
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Inzercia č. 2/7

Výstava sa bude konať v Slovenskom banskom 
múzeu v budove Berggerichtu a bude otvorená 
do konca októbra 2022. Následne by sa 
časť výstavy mala presunúť aj do priestorov 
Pohronského múzea v 
Novej Bani.

Mgr. Milan Palou, 
Slovenský banský archív

Výstavu podporili:
foto: Ing. Lubomír Lužina

Denné centrum seniorov Lipa Nová Baňa 
zorganizovalo dňa 30. mája 2022 pre svojich 

členov výlet do Smoleníc. Je dosť občanov, ktorí 
sa do tejto lokality ani ešte nedostali. Výletníkom 
bolo naklonené aj počasie. Nebolo horúco, 
nefúkal nepríjemný vietor a nepršalo. Úžasným 
parkom, plným vzácnych drevín, sme sa pekne 
upravenou cestou dostali do Smolenického 
zámku. Príjemná sprievodkyňa nás voviedla 
do histórie zámku, oboznámila nás s jeho 
vlastníkmi, ktorých sme mali možnosť vidieť aj 
na obrazoch. Smolenický zámok v súčasnosti 

Novobanskí seniori boli na príjemnom výlete

slúži ako kongresové centrum pre SAV, kde 
pracujú ich zamestnanci, ale časť zámku je 
venovaná histórii. Zaujímavá bola zbierka 
dobových kočiarov a kočiarikov pre deti, ktoré už 
dnes vidíte len v múzeu. Tak my skôr narodení 
sme sa týmto vrátili do nášho detstva.  V zámku 
sa zachovala aj časť nábytku z čias rozkvetu 
zámku.  Správcovia Smolenického zámku sa 
s veľkou láskou starajú aj o jeho okolie a je 
veľkým zážitkom v ňom pobudnúť. Sme vďační  
za poučnú prehliadku, našej členke výboru 
pani Milke Lovíškovej za zorganizovanie výletu 

a za krásny výhľad z najvyššieho poschodia 
vyhliadkovej veže zámku na mesto Smolenice.  
Po spoločnej fotograffi v parku zámku sme 
sa pobrali do reštaurácie v meste, kde nás 
všetkých 40 účastníkov čakal výborný obed. 
Boli sme všetci obslúžení v jednej miestnosti, 
okrem obedu nám podali  aj  občerstvenie, za čo 
im veľmi pekne ďakujeme.  Popoludní už vyšlo 
aj slniečko a naša cesta Smolenicami viedla 
do výrobne medoviny Včelovina. Privítal nás 
sympatický majiteľ a oboznámil nás s činnosťou 
ich firmy. Najprv sme videli upravené záhrady, 
ktoré sa stále inovujú a modernizujú, uvideli 
sme výrobu medoviny a po usadení v miestnej 
reštaurácii sme boli na „koštovke“ viacerých 
druhov medovín. V miestnej  predajni si mohli 
účastníci výletu zakúpiť pravý včelí med a 
výrobky z neho. Určite im to osladilo život aj v 
ďalších dňoch. Po krásne prežitom dni nás náš 
vodič autobusu pán Milan Majerčík šťastlivo 
doviezol naspäť do našej Novej Bane, ktorému 
aj týmto chceme poďakovať za bezpečnú 
jazdu a za pomoc pri orientácii pri hľadaní  
navštívených miest. Záverom chceme úprimne 
poďakovať mestu Nová Baňa, že nám umožnilo 
zažiť tento krásny deň a za starostlivosť o nás 
skôr narodených. 

Ing. Marta Búryová
foto: archív DCS LIPA

Pripravovaná výstava

Dňa 8. júla 2022 sa v priestoroch Slovenského 
banského múzea v Banskej Štiavnici 

uskutoční vernisáž výstavy Stroj, ktorý zmenil 
svet: Príbeh „ohňového stroja“ Isaaca Pottera. 
Táto výstava sa koná pri príležitosti 300. výročia 
postavenia prvého atmosférického parného 
stroja v stredoeurópskom baníctve. Koncom 
roku 1722 anglický konštruktér Isaac Potter 
dokončil prácu na parnom stroji Newcomenovho 
typu, ktorý bol určený na čerpanie vody zo 
šachty Althandel v Novej Bani, čím sa u nás 
začala éra využívania parnej energie. Hlavným 
organizátorom je Slovenské banské múzeum v 
spolupráci so Slovenským banským archívom a 
OZ Althandel.
Pripravovaná výstava ponúkne nielen prienik 
do problematiky samotnej výstavby Potterovho 
atmosférického parného stroja, ale aj široký 

záber udalostí, ktoré predchádzali súhlasu 
cisára Karola VI. s týmto novým a do tej doby 
nevšedným spôsobom riešenia veľmi pálčivej 
otázky odčerpávania vody z banských diel. 
Bola to totiž práve spodná voda, ktorá v danom 
období výrazným spôsobom komplikovala ťažbu 
drahých kovov.
Prostredníctvom inovatívnych prvkov výstava 
vtiahne malých i veľkých do deja nevšedného 
príbehu o parných strojoch v stredoslovenskej 
banskej oblasti, ktorý trval niekoľko desaťročí. 
Priblíži osud celého ťažiarstva, ktoré vyrástlo 
pri pôvodnom zariadení v Novej Bani, ako aj 
s osudmi zvyšných atmosférických parných 
strojov. Zároveň sa návštevník oboznámi s 
princípom fungovania takéhoto stroja, jeho 
prevádzkovými nákladmi a s ďalšími aspektmi 
začínajúcej sa éry fosílnych palív v 18. storočí, 
ako aj s výsledkami archeologického výskumu z 
posledných rokov na šachte Althandel.

Úspechy v športovej gymnastike

Viktória Vozárová – 13-ročné skromné, 
tiché dievča, ktoré boduje na pretekoch v 

športovej gymnastike. Za tým však stojí tvrdý 
tréning, neraz boľavé telo,  obetaví rodičia 
a kopec hodín strávených v telocvični. Do 
gymnastickej telocvične v Handlovej prišla Viki 
pred 3 rokmi spolu s kamarátkami z mesta. 
Rodičia ju 3x týždenne vozia na tréningy do 
Handlovej. Na gymnastiku je to dosť vysoký vek, 
ale ona svojou vytrvalosťou dokázala dobehnúť 
svoje rovesníčky, ktoré sa venujú tomuto 
krásnemu športu od svojich 4 rokov. Hneď 
na pretekoch v Topoľčanoch získala striebro 
a kvalifikovala sa  na Slovenský pohár do  
Žiliny, kde sa umiestnila v silnej konkurencii 38 

pretekárok na krásnom 2. mieste.  Vybojovala 
si postup do ďalšieho kola Slovenského pohára 
do Prievidze, kde postupuje len 10 najlepšie 
umiestnených pretekároch z oblasti. Ani v 
Prievidzi sa Viki nezľakla  silnej konkurencie 
a obsadila krásne 8. miesto. Takýmto pekným 
umiestnením reprezentuje nielen Klub športovej 
gymnastiky Handlová, ale predovšetkým seba, 
svojich rodičov a svoje mesto. Posledné kolo 
Slovenského pohára ju čaká na jeseň, kde sa 
kvalifikuje na Majstrovstvá Slovenska v kategórii 
„C“. Držíme jej všetci palce a tešíme sa na 
pekný športový zážitok.

 kolektív trénerov KŠG Handlová
foto: Silvia Koštialová, tréner

Slovenské banské múzeum – Berggericht
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Záverečné slovo patrilo primátorovi mesta 

Nová Baňa Branislavovi Jaďuďovi, ktorý 
súboru zablahoželal k výročiu a zamestnancom 
poďakoval za tvorivú prácu, ktorá patrí deťom z 
nášho mesta. Posledné ďakujem vyslovila pani 
riaditeľka CVČ Tatiana Polcová. Poďakovala 
sa všetkým  našim šikovným a talentovaným 
deťom a rodičom za prejavenú dôveru. Menovite 
poďakovala zamestnancom z CVČ - Tatiane 
Lachkej, Jurajovi Kološtovi, Anke Kopernickej 
a Helke Lacovej za príkladnú a obetavú prácu 
a pomoc pri dnešnom programe. Veríme, že 
sa rodičia utvrdili v poznaní, že strávený čas 
v krúžkoch CVČ ich deti napĺňa a sú radi, keď 
im niekto venuje čas, rozvíja talent, prežíva 
s nimi veľké či menšie detské problémy. Deti 
po programe dostali dva darčeky. Jedným 
boli dve fantastické torty, druhým vystúpenie 
bruchomluvca - kúzelníka Semana.

Dovoľte nám poďakovať sa sponzorom, 
ktorí materiálne pomohli pri programe 
Centráci rodičom a mestu 2022: HOPRO 
– všetko pre stavbu, hobby a záhradu, 
Elektro Kocian, Peter Ziman - oprava skla, 
Patrik Herko – AutoPaťo, Sanja – umelecké 
fotenie, Drevo design, Stierky – Karol 
Palaj, Banskému dvoru - p. Šipikalovej, 
Ľubici Horniakovej, Zuzane Doubravovej, 
Stanislave Mlynárikovej, Magdaléne 
Drgoňovej, Miriame Kašubovej, Marte 
Jakubíkovej, Špeciálnej spojenej škole - 
Stanke Lalkovej, Ingrid Uškrtovej, Hane 
Zavadilovej, Technickým službám mesta 
Nová Baňa, Milanovi Polcovi, Antonovi 
Medveďovi, Petrovi Kopernickému a 
Marekovi Adamcovi, Vinárni Ivan Lachký za 
fantastické občerstvenie, mestu Nová Baňa 

XIII. ročník Dodekova Nová Baňa
Výtvarná súťaž sa organizuje každoročne 

a je jednokolová. V tomto školskom roku 
2021/2022 nesie číslo trinásteho ročníka. 
Určená je pre deti MŠ, ZŠ v Novej Bani a okolia. 
Cieľom súťaže Dodekova Nová Baňa je vytvoriť 
priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať 
na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre 
neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy a 
reálny svet, v ktorom žije. Témou trinásteho 
ročníka bolo 70. výročie vzniku Pohronského 
múzea v Novej Bani.
 Výtvarné a literárne práce hodnotili dve 

samostatné odborné poroty. Vo výtvarnej súťaži 
to boli PaedDr. Jana Melišková, PaedDr. Tatiana 
Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu 
tvorili Tatiana Lachká, Mgr. Janka Šutková, Mgr. 
Anna Krauseová. Do súťaže bolo zapojených 
67 prác.  
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom 

výtvarno – literárnej súťaže je Centrum voľného 
času v Novej Bani. Autorkou je PaedDr. Tatiana 
Polcová. Spoluorganizátormi je mesto Nová 
Baňa a Pohronské múzeum Nová Baňa. 
Najlepšie ocenené výtvarné práce Dodekovej 
Novej Bane: 
1. kategória
1.miesto –  L. Mučková, MŠ Nová Baňa, el. ul. 
Štúrovej
2.miesto – S. Halaiová, MŠ Nová Baňa, el. 
ul. Štúrovej3.miesto – M. Tužinský, MŠ Nová 
Baňa, el. ul. Kolibská
2. kategória
1.miesto -  K. Krnáčová, ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa
2.miesto – D. Naď, ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
3.miesto – M. Zumerlingová, ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa

3. kategória  1. miesto – V. Sedliaková, ZŠ sv. 
Alžbety Nová Baňa
2. miesto – S. Lalíková, ZŠ s MŠ Veľká Lehota
3. miesto – M. Svetík, ZŠ J. Zemana Nová Baňa
4. kategória 
1. miesto – E. Vozárová – ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa
2. miesto – H. Budinská – ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa
3. miesto – N. Psotková – ZŠ s MŠ Brehy
Najlepšie ocenené literárne práce Dodekovej 
Novej Bane:
1. kategória
1.miesto – Ž. Zalaiová, ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa
2. miesto – L. Wolfová, ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa

– Rasťovi Uhreckému, Jánovi Ďurovskému, 
NOBA - p. Gladišovi. 

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ

2. kategória
1. miesto – M. Oklápeková, ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa 
2. miesto – L. Raffajová, ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa
3. miesto – S. Adamcová, ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa
3. kategória
1. miesto – M. Kráľová, ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa
2. miesto – Š. Šipikal, ZŠ J. Zemana Nová 
Baňa
3. miesto – J. Kopernický, ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa
Ocenenie Pohronským múzeom: lit. oblasť: 
N. Pšenáková, ZŠ J. Zemana Nová Baňa
výt. oblasť: S. Budinská, ZŠ sv. Alžbety Nová 
Baňa

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ
foto: archív CVČ

REGIÓN GRON PRINÁŠA LETO PLNÉ ZÁŽITKOV

Región GRON – 
stredné Pohronie 

má na letnú sezónu 
pripravenú bohatú 

ponuku zážitkov. Spoznávať budeme hrady 
v rámci projektu Pohronská hradná cesta i 
banícku históriu mesta Nová Baňa. Vyskúšame 
si tradičné remeslá, na turistickej vychádzke 

sa prejdeme po štáloch a pozrieme sa aj do 
vesmíru. 
PREHLIADKY NA POHRONSKEJ HRADNEJ 
CESTE
Ak zvažujete navštíviť hrady Revište a Šášov, 
urobte tak v niektorom z termínov, kedy sa tu 
konajú komentované prehliadky. Hradní páni 
– predsedovia združení na záchranu hradov 

vás prevedú po hradoch a oboznámia vás s ich 
históriou. Vďaka dobovým scénkam či ukážkam 
šermiarskych súbojov v podaní historickej 
skupiny Vir Fortis zo Zvolena sú prehliadky 
veľmi obľúbené aj u detských návštevníkov. 
Špeciálne miesto v ponuke majú prehliadky 
Nočný Šášov, ktoré sú spojené s pozorovaním 
hviezdnej oblohy profesionálnym ďalekohľadom 
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a výkladom odborníka. Prehliadka bude počas 
všetkých termínov spestrená 6 metrovým 
podsvieteným modelom Mesiaca, ktorý sa 
nazýva Lunalón. Ten vytvorí okrem kulisy pre 
spoznávanie Mesiaca aj pre návštevníkov 
vizuálne atraktívnu scenériu. 
Vyberieme sa aj na málo známe hrady, ktoré 
označujeme ako zaniknuté, pretože po nich 
zostali už len reliéfne pozostatky či zvyšky 
múrov. Aj tie však skrývajú rôzne tajomstvá, 
ktoré budete odhaľovať spolu s historikom. 
Prehliadky sú spojené aj s turistickou 
vychádzkou (cca. 1 hodinu trvajúci výstup). 
Nepremeškajte príležitosť spoznať neznámu 
históriu hradov Teplica (Sklené Teplice), 
Breznica (Tekovská Breznica) a Rudno (Rudno 
nad Hronom). 
Posledná z prehliadok vedie do kaštieľa v Žiari 
nad Hronom – niekdajšieho sídla ostrihomských 
arcibiskupov či biskupa a prvého predsedu 
Matice slovenskej – Štefana Moysesa. Ide o 
jedinečnú príležitosť dostať sa za brány kaštieľa 
a pozrieť si jeho obnovený interiér, nakoľko 
kaštieľ nie je bežne prístupný verejnosti.
TURISTIKA, REMESLÁ, VESMÍR, LES I 
BANÍCTVO
Región GRON však nie sú len hrady. Ak 
vás láka vyskúšať si tradičné remeslá, máte 
príležitosť priučiť sa hrnčiarstvu alebo tkaniu 
kobercov. Skúsiť si prácu na hrnčiarskom 
kruhu prináša workshop s názvom Čáry máry 
hrnčiarom. Vašim učiteľom bude hrnčiar Ján 
Fiala z obce Brehy, ktorý učil toto remeslo aj 

princeznú z rozprávky Kráľ Drozdia brada. Vy 
sa s ním stretnete priamo u neho doma, kde má 
svoju dielňu a hrnčiarsku pec.
Ak máte rýchle prsty a dostatok trpezlivosti, 
kurz tkania kobercov je určený práve vám. 
Na tradičných krosnách pod dohľadom pani 
Pružinovej v obci Lutila máte možnosť si utkať 
vlastný pokrovček.
Ak sa chcete vydať na niekoľkohodinovú, 
ale nie náročnú turistiku, máme pre vás 
turistickú vychádzku Od štálu k štálu. Trasou 
po pílanských štáloch vás prevedie skúsená 
sprievodkyňa Zuzana Gašparová. Súčasťou 
vychádzky je aj piknik regionálnych produktov. 
Najbližší termín nás čaká v septembri.  
Vesmír a jeho záhady najlepšie objavíte v 
Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari 
nad Hronom. Jeho programy sú zamerané na 
detského i dospelého návštevníka. Na úvod sa 
premieta krátky animovaný film vo Hviezdnej 
sále, ktorý je v rozlíšení 4K a v režime fulldome. 
Po skončení filmu prevedie skúsený lektor 
účastníkov pestrým svetom súhvezdí na oblohe. 
Ak je priaznivé počasie, v ďalšom programe 
návštevníci pozorujú oblohu prostredníctvom 
astronomickej techniky. Viac informácií o 
ponuke planetária nájdete na stránke www.
planetarium.sk
Ak chcete spoznať banícku históriu mesta 
Nová Baňa, využite ponuku komentovaných 
prehliadok v sprievode baníka – Branislava 
Medveďa. Spolu s ním sa prejdete po 
významných bansko-technických pamiatkach 

mesta, nahliadnete do štôlní či šácht a dozviete 
sa aj to, ako fungoval slávny Potterov stroj. To 
všetko zažijete počas prechádzky po Banskom 
náučnom chodníku.
Novinkou v ponuke je komentovaná prehliadka 
po Záhradnom lese, ktorý sa nachádza na 
Zvoničke a Kohútove a lemuje chodník medzi 
nimi. Počas vychádzky so sprievodcom po tomto 
krátkom okruhu, ktorý tvoria domáce i vzácne 
cudzokrajné stromy či kríky, sa predovšetkým 
deti dozvedia hravou formou všeličo o živote 
v lese. Tento zážitok odporúčame spojiť s 
návštevou detských ferrát na Zvoničke, kde si 
viete požičať aj ferratové sety. 
Vždy čerstvé informácie o dianí v Regióne 
GRON nájdete na stránke www.regiongron.sk 
alebo na sociálnych sieťach Región Gron.
Zážitky sú organizované v spolupráci s krajskou 
cestovnou kanceláriou Banskobystrického kraja 
- Za horami, za dolami. Predpredaj vstupeniek: 
www.zahoramizadolami.sk v sekcii Rezervuj si 
zážitok.
Marketingová aktivita je realizovaná s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Logo Región GRON,  Dovolenka na SK a 
Ministerstvo dopravy.

Mgr. Gabriela Matlovičová
Marketingový 
koordinátor – OOCR 
Región GRON
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Palatínska návšteva v Novej Bani 

Návšteva osobností 
je vždy sprevádzaná 

veľkými ováciami. Mestá sa pripravujú na 
príchod skrášľovaním okolia, budovaním 
slávobrán či tvorením sprievodného programu. 
Inak tomu nebolo ani v minulosti. Konkrétne 
sa presunieme o 200 rokov dozadu k návšteve 
palatína Jozefa. 
Palatín bol zástupca kráľa, najvyšší úradník v 
Uhorsku, „prvý po kráľovi.“ Pôvod tejto funkcie sa 
kladie do obdobia Veľkej Moravy. Mal na starosti 
organizáciu a správu života na veľkomoravskom 
kniežacom dvore, najmä otázky súdnictva 
a veliteľstva. V začiatkoch Uhorského 
kráľovstva palatín fungoval ako hlavný správca 
kráľovského dvora, organizoval jeho denný život, 
zásobovanie a ochranu kráľovskej domácnosti. 
Spravoval aj kráľovské financie a mal na starosti 
súdnictvo. Od 11. storočia bol zástupcom 
kráľa, čím sa jeho činnosť presunula do oblasti 
správy celého kráľovstva. Od 12. storočia mal 
palatín právo zastupovať kráľa na zasadnutiach 
šľachty, prijímať cudzích vyslancov. Mal dozor 
nad uvádzaním kráľovských nariadení do života. 
Kráľ mu ponechával svoje veliteľské funkcie. Na 
konci 13. storočia bol palatín už funkcionárom 
s najvýznamnejšími právomocami. Táto funkcia 
bola spočiatku menovaná na určité funkčné 
obdobie, od roku 1526 bola už doživotná a po 
roku 1848 mala už len symbolický význam.
Funkciu palatína zastávalo množstvo 
významných osobností, spomenieme aspoň: 
Štefan Verböci, Mikuláš Oláh, Juraj Thurzo či 
Pavol Pálfi. A medzi rokmi 1795-1847 to bol 
Jozef Anton Ján Baptista Habsbursko-Lotrinský.
Narodil sa 9. marca 1776 ako deviate dieťa 
toskánskemu veľkovojvodovi Leopoldovi a 
Márii Ludovike Španielskej. Mladosť prežil 
vo Florencii. Ovládal štyri jazyky: taliančinu, 
nemčinu, latinčinu a francúzštinu. Keď sa jeho 
otec Leopold stal cisárom i uhorským kráľom, 
rodina sa presťahovala do Viedne. Po smrti 
svojho staršieho brata Alexandra sa Jozef 
stal uhorským miestodržiteľom a o rok na to, 

v r. 1776, bol uhorským snemom zvolený za 
palatína. Zaslúžil sa o hospodársky a kultúrny 
rozvoj krajiny. V roku 1802 podporil vznik 
uhorského národného múzea. Bol za založenie 
školy pre dôstojníkov, nazvanej Ludoviceum, 
ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1835. 
Na výstavbu Uhorskej akadémie vied venoval 
10 000 zlatých. Počas jeho úradovania bola v 
Uhorsku vybudovaná prvá železnica a založená 
Uhorská komerčná banka. 
Funkciu zastával pol storočia, od roku 1796, 
teda od svojich dvadsiatich rokov, až do smrti 
13. januára 1847.
Palatín Jozef bol ženatý trikrát. Jeho 
prvá manželka bola Alexandra Pavlovna 
Romanovová, ktorá spolu s dieťaťom zomrela 
pri pôrode. Druhá manželka Hermína Anhaltská 
tiež zomrela pri pôrode. Dvojičky Hermína a 
Štefan prežili. Tretia manželka sa volala Mária 
Dorotea Württemberská. Spolu mali 5 detí, z 
ktorých tri sa dožili dospelosti. 
Palatín arciknieža Jozef Anton Ján Baptista 
Habsbursko-Lotrinský navštívil Novú Baňu 26. 
augusta 1822. O jeho návšteve sa vo farskej 
kronike píše: „ ...navštívili Novú Baňu vznešení 
hostia, palatín Jozef s arcikňažnou, svojou 
manželkou Máriou Dorotheou spolu s prefektom 
Bekersom s manželkou a za veľkého návalu 
ľudí zosadli v radnici, kde si za čas poprezerali 
starožitnosti. O trištvrte na druhú sa odobrali 
do Hronského Beňadika, kam ich odprevadil 
barón Ján Révay, komisár banských miest so 
svojím aktuárom Martineszom a pánmi Ambro, 
Jeszensky, Brogy a Lieszkovszky, notárom a 
fiškálom mestským, kde po prijatí pohostenia 
odcestoval na noc do Levíc. Hostí očakávalo na 
moste 13 jazdcov, kde ich pozdravil p. notár a 
na radnici uvítal p. richtár, a tak sa skončila bez 
streľby z mažiarov a bez iných ceremónií táto 
návšteva.“ 
Z vďačnosti za jeho návštevu vedenie mesta 
dalo namaľovať jeho portrét k portrétom 
uhorských panovníkov na stenu v Radnej 
sieni. Znenie nápisu pod jeho podobizňou je vo 

voľnom preklade nasledovné: 
„Arcivojvoda Jozef, kráľovský palatín, navštívil 
naše mesto a pozdvihol ho k väčšiemu rozkvetu.“
Kedysi bývali do latinských nápisov šikovne 
zašifrované letopočty. Takéto nápisy nazývame 
chronostikon. Sú to rímske číslice M, D, C, 
L, X, V a I., ktoré sú v nápise zvýraznené - 
namaľované väčšie a svetlejšie. Ich spočítaním 
nám vyjde letopočet 1822 - teda rok návštevy 
palatína v našom meste. Spočítali ste ich?
Nástennú maľbu palatína Jozefa môžete vidieť 
u nás v múzeu spolu s 12 portrétmi panovníkov. 
Boli reštaurované s prispením MK SR a mesta 
Nová Baňa. Reštaurátorské práce vykonal tím 
odborníkom pod vedením Juraja Matáka. 
Ak ste ich ešte nevideli, príďte si ich pozrieť.

Mgr. Katarína Stredáková
Pohronské múzeum Nová Baňa

Z Radnej siene

Kosák ako poľnohospodársky nástroj

Kosák sprevádza človeka - poľnohospodára 
od mladšej doby kamennej a je inováciou 

spojenou s prvými poľnohospodármi. Kosák je 
jednoručný poľnohospodársky nástroj navrhnutý 
s rôzne zakrivenými čepeľami a zvyčajne sa 
používa na zber obilnín alebo krmiva hlavne 
na kŕmenie dobytka, či už čerstvo narezaného 
alebo sušeného ako seno. 
Prvé kosáky objavujúce sa v dobe kamennej, ako 
už napovedá pomenovanie historickej epochy, 
boli z kameňa, konkrétne z jednotlivých čepielok 
silicitu. Tento druh horniny umožňoval  štiepaním 
získavať úštepy s veľmi ostrou hranou. Vkladali 
sa do násady z vhodne tvarovaného dreva a 
fixovali prírodným glejom. Najstaršie nálezy 
pochádzajú z kolísky poľnohospodárstva, 
úrodného polmesiaca. Veľké množstvo ich 
bolo vykopaných na náleziskách obklopujúcich 
Izrael, čo je západná časť úrodného polmesiaca, 
a boli datované do obdobia epipaleolitu (18000 

- 8000 pred Kristom). Čepele mávali dĺžku od 
10 do 20 cm a mali zubatý okraj. Kosákovité 
čepele, ktoré sa našli v tomto období, boli 
vyrobené z pazúrika, rovné sa používali  skôr pri 
pílení ako pri modernejšom zakrivenom dizajne. 
Jasnú predstavu o mladších formách násad v 
európskom neolite máme vďaka nálezom najmä 
z prostredia jazerných sídlisk zo švajčiarsko-
nemecko-talianskeho alpského pomedzia.

V takejto podobe 
sa používali až do 
objavenia sa tavby 
medi a skoro potom 
aj bronzu, čiže do 
doby eneolitu a 
doby bronzovej. 
Nástup používania 
kovových nástrojov 
v bežnom živote 
bol oneskorený 

najmä vyššou hodnotou kovu. Tieto prvé kovové 
kosáky boli menšie ako tie používané dnes. 
Jeden taký exemplár je možné zhliadnuť aj v 
expozícii archeológie Pohronského múzea. Je 
to typ kosáka s tŕňom. Rovnako môžeme vidieť 
aj vyššie spomenuté kamenné čepielky. 
Prvé bronzové kosáky sa objavili v Karpatskej 
kotline počas strednej doby bronzovej (prvá 
polovica 2. tisícročia pred Kristom) a potom sa 
vyrábali a používali v takmer nezmenenom tvare 
až takmer tisíc rokov. Niekoľko typov kosákov 
je známych z rôznych regiónov Európy doby 
bronzovej; hlavný rozdiel medzi nimi je v tvare 
prevedenia rukoväte, resp. technike prichytenia 
k rukoväti. Niektoré typy sa vyskytovali súčasne, 
čo umožňuje predpokladať ich využite pre zber 
konkrétnych plodín. Na území Karpatskej kotliny 
boli dva hlavné typy foriem. 
Prvým sú kosáky s tŕňom. Ich pôvod sa 
predpokladá priamo v Karpatskej kotline. Tento 
typ pozostáva takmer len z čepele, na ktorej 

Rôzne formy neolitických kosákov
z Blízkeho východu
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základni je zvislý výčnelok - tŕň, ktorý pomáhal 
zaistiť rukoväť z organického materiálu. Kosáky 
tejto skupiny mali bližšie k nožom a teda aj 
pravdepodobne iné funkčné využite ako žatie 
obilia. Prvé bronzové kosáky boli pomerne malé, 
dĺžky čepelí sa pohybovali okolo 10 – 15 cm. Na 
počiatku obdobia popolnicových polí sú takmer 
úplne vytlačené typom kosákov s jazykovitou 
rukoväťou. 
Kosák s jazykovitou rukoväťou pozostáva z 
čepele, na ktorú sa niekedy takmer v pravom 
uhle napája rukoväť často zdobená rebrovaním 

a rôznymi 
geometr ickými 
motívmi. Na ňu 
sa pripevňovalo 
obloženie z 
o r g a n i c k é h o 
materiálu. Ich 
rozšírenie zaberá 

územie od Nemecka po Taliansko, Karpatskú 
kotlinu, Moravu a Poľsko s drobnými variáciami.
Bronzové čepele sa začali nahrádzať železnými 

čepeľami v staršej dobe železnej. Typy 
železného kosáka, ktoré boli vyvinuté v mladšej 
dobe železnej, slúžili ako prototypy zberných 
nástrojov najbližších dvetisíc rokov. Tieto kosáky 
z neskorej doby železnej sa svojím tvarom a 
spôsobom uchytenia rukoväte veľmi podobajú 
na dnešné náradie.
Keď hovoríme o mladšej dobe železnej, jej 
hlavnými aktérmi boli Kelti. Do podoby bližšie 
k tej, v akej kosák poznáme dnes, ho dotiahli 
práve oni. Toto etnikum prinieslo mnohé inovácie 
v remeslách okrem iného. Spočiatku ich vyrábali 
zo železa a neskôr z ocele. Tieto kosáky možno 
primárne rozdeliť na hladké alebo zúbkované 
čepele, pričom obe môžu byť použité na kosenie 
zelenej trávy alebo zrelých obilnín použitím 
mierne odlišných techník. 
Tvarovo a veľkostne sa podobali na formy 
kosákov používané v nezmenenej podobe 
takmer celý stredovek až takmer do 19. storočia. 
Za celý ten čas sa používali primárne na zber 
obilia pri žatve, ale postupne od 16. storočia boli 

nahrádzané kosami, aj keď v niektorých menej 
rozvinutých regiónoch sa zachovali aj pri tejto 
činnosti.

Mgr. Rudolf Nádaskay
spracované podľa:

Chris Clarkson/Ceri Shipton (2015): Teaching 
Ancient Technology using “Hands-On” 

Learning and Experimental Archaeology, 
Ethnoarchaeology, 7:2, 157-172

Eszter Fejér (2020): Bronze age sickles in 
diverse roles. ,Hungarian Archaeology Vol. 9 

Issue 4, 23–30
Bronzový kosák s jazykovitou 
rukoväťou

Stredoveká žatva

Prvá lastovička v duálnom vzdelávaní

Pre SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa 3. 
jún 2022 stal pamätným dňom. Podpísaním 

zmluvy  začíname novú etapu, etapu duálneho 
vzdelávania. Naším prvým zamestnávateľským 
partnerom sa stala firma AGROJÁN, s.r.o., 
prevádzka Tekovská kúria.  Od budúceho 

školského roka žiaci učebných odborov kuchár 
a čašník, servírka tak budú môcť získať 
praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa na 
odbornom vyučovaní.
Duálne vzdelávanie je systém odborného 
vzdelávania a prípravy na výkon povolania, 

ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti 
a zručnosti potrebné pre povolanie. 
Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením 
všeobecného a odborného teoretického 
vzdelávania v strednej odbornej škole 
s praktickou prípravou u konkrétneho 
zamestnávateľa.
Praktické vyučovanie v systéme duálneho 
vzdelávania sa vykonáva na pracovisku 
praktického vyučovania u zamestnávateľa 
na základe učebnej zmluvy medzi 

zamestnávateľom a žiakom, resp. zákonným 
zástupcom  a zamestnávateľom a školou. 
Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných 
strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu 
žiaka. Súčasťou  zmluvy sú aj podmienky 
hmotného a finančného zabezpečenia, pretože 
žiaci  dostávajú finančný príspevok vo forme 
podnikového štipendia a  odmeny za produktívnu 
prácu.
Veríme, že táto spolupráca sa v budúcnosti 
rozvinie aj pre študijný odbor škola podnikania 
a naši študenti tak získajú kvalitné vzdelanie 
a zručnosti priamo v prevádzke pre úspešnú 
profesijnú kariéru.
Firme AGROJÁN, s.r.o., prevádzke Tekovská 
kúria v zastúpení p. Radovana Gondu ďakujeme 
za dôveru a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Ing. Katarína Garajová
foto: archív SOŠ

Exkurzia na Fourfeste v Rimavskej Sobote

Dňa 10.5.2022  sa opäť po dvoch rokoch konal festival odborných 
zručností FourFest  v Rimavskej Sobote. Bol to v poradí 13. ročník 

festivalu škôl krajín V4. Hlavnými myšlienkami festivalu boli konfrontácia 
zručností, výmena skúseností a nadväzovanie priateľstiev škôl, ktoré 
patria do Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.
FourFest mal  tradičný formát, kde sa súťažilo  v kategóriách kuchár, 
čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný 
pracovník. Celá súťaž sa niesla v téme:
Jar – obdobie farieb, vôní a chutí.
Tohto festivalu sa zúčastnili majstri odborného výcviku a žiačky prvého 
ročníka odboru kuchár a odboru čašník – servírka, aby sa v budúcom 
ročníku aj naša škola mohla zapojiť do jednotlivých súťaží.
Fourfest prebiehal v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote 

a v hoteli Zlatý býk.
Žiačkam sa veľmi páčilo, 
sledovali jednotlivé súťaže, 
hlavne kuchársku súťaž, 
kde povinnou surovinou bol 
vyfiletovaný pstruh. Tu mali 
možnosť vidieť, na koľko 
spôsobov sa dá pstruh 
pripraviť.

Čašníčky zaujala hlavne barmanská súťaž, v ktorej mali súťažiaci pripraviť 
Bartender´s choice drink - ľubovoľný druh nápoja /short drink - before 
dinner, after dinner, long drink/, kde povinnou surovinou bola Vodka 
Nicolas, extra jemná.
Tiež sme si prezreli súťaž vo vytvorení slávnostnej tabule k danej  téme. 
Táto súťažná úloha bola pre dvojčlenné družstvá, kde súťažiaci pripravili  
slávnostnú tabuľu.  
Súčasťou Fourfestu bola aj súťaž kaderníčok a vizážistiek a pre 
obchodníkov bola vytvorená súťaž, kde mali zabaliť darček a fľašu k danej 
téme.
V neďalekom hoteli Zlatý býk sa zasa konali súťaže pre baristov a 
someliérov. Baristi mali v priebehu 10 minút pripraviť a predložiť dvom 
chuťovým komisárom 2 espressá, 2 cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje 
podľa vlastného výberu. Nápoje mohli byť alkoholické alebo nealkoholické. 
Povinnou ingredienciou bolo  espresso.
Súťaž someliérov prebiehala v troch častiach. Prvá časť pozostávala z 
odborného písomného testu, kde otázky sa týkali oblastí vinohradníctva 
a vinárstva Slovenskej republiky, kategorizácie vína, profesie someliéra, 
servisu vína, vínnej etikety, vínneho lístku, senzorického hodnotenia vína. 
Ďalšou časťou súťaže bola dekantácia červeného vína a poslednou časťou 
bol servis šumivého vína.
Pre našich žiakov bola táto exkurzia inšpiratívna, zaujímavá. Dúfame, že 
budúci ročník Fourfestu už navštívime ako súťažiaci.

text a foto: Bc. Kvaššayová
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Deň matiek, otcov a Deň rodiny

„Všetky kvety do rúk mamy vkladám ako 
drahokamy...“

Aj takto sa dá vyjadriť, čo pre nás znamená 
„mama.“ Mama je slovo, ktorému rozumie 

každý človek na celom svete. Veď práve mama 
darovala to najcennejšie, čo človek človeku  
môže darovať – život. Mama je tá, ktorá všetko 
chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále 
milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.
 Taktiež „otec“ je ten, ktorý si zaslúži pozornosť 
za všetko, čo pre nás a pre svoje deti robí. 
Mama, otec a deti... všetci spolu tvoria rodinu. 
Rodinu, tak dôležitú pre šťastný život.
 Deň matiek (8.5.2022), Deň rodiny (15.5.) a Deň 
otcov (19.6 2022) v Materskej škole Nábrežná 
2 Nová Baňa sme trieda A, trieda E a trieda 
F oslávili spolu z rodičmi, pre ktorých sme si 
spolu s deťmi pripravili prekvapenie vo forme 
programu a malých darčekov. Deti im tak vyjadrili 

vďaku za starostlivosť a lásku k nim. Rodičia ako 
poďakovanie svojim deťom prichystali chutné 
občerstvenie. 
 Spoločne sa tešili, radovali  a strávili pekné a 
emotívne spoločné chvíle.

Mgr. D. Rajnohová
foto: kolektív MŠ 

Týždeň detskej radosti

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, 
ktorý sa oslavuje vo viac ako 21 krajinách 

sveta zvyčajne každoročne 1. júna. Súčasná 
myšlienka tohto sviatku je urobiť deťom radosť, 
avšak nielen vo forme darčeka, ale formou 
zážitku, kde môžu prejaviť svoju radosť, svoje 
„JA“.
 Aj v našej Materskej škole Nábrežná 2, Nová 
Baňa sa tento deň oslavoval počas celého 
týždňa pod názvom „Týždeň detskej radosti“ 
a to rôznymi aktivitami, športovými súťažami, 
futbalovým tréningom s profesionálnym 
futbalistom, karnevalom, balónovou party, 
výletmi do planetária, na farmu za koníkmi, 
turistikou a stretnutím s hrnčiarom a košikárom,  
kultúrnymi zážitkami vo forme divadiel i 
kreslením najkrajšieho zážitku na chodník. 
 Tieto spoločné chvíle priniesli do výchovno – 
vzdelávacieho procesu inakosť a zároveň ďalšie 
zaujímavé činnosti, ktoré deťom priniesli ďalšie 
skutočné zážitky, hodnoty a zmysluplné aktivity. 
Všetci prežívali nefalšované pocity šťastia, 
radosti a naplnenia v detských srdiečkach.

Mgr. Daniela Rajnohová
foto: kolektív MŠ 

Čo nového
v ZŠ sv. Alžbety

Literárnu súťaž s baníckou 
tematikou Prečo sa Nová Baňa 

volá Nová Baňa organizoval Novobanský 
banícky spolok. Paulína Valachovičová obsadila 
so svojou prácou 1. miesto, Jakub Kopernický 
a Roman Filip Fremal získali účastnícky diplom.
Online súťaže ENGLISHSTAR sa zúčastnilo 
42 žiakov. Úspešnosť 100 %  dosiahli Klára 
Gregorová, Laura Holá, Leonard Chano, Emília 
Heather Mareková, Barbora Mučková a Nina 
Mihálová.
 Osem žiakov sa zapojilo do riešenia rôznych 
úloh súťaže MAXÍK. Všetci získali za riešenie 
odmenu. Najúspešnejší boli Roderik Hudec, 
Lukáš Jurášik a Matúš Král.
„Slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Slovo, 
ktoré má mnoho podôb. Dokáže povzbudiť, 
potešiť, ak je skutočne úprimné a precítené.“ 
Týmito slovami povzbudil zúčastnených kňaz 
počas sv. omše pred celoslovenskou súťažou v 
prednese kresťanskej poézie a prózy „ ...a Slovo 
bolo u Boha...“. Školu reprezentovali a postúpili 
z krajského kola: Lukáš Jurášik, Laura Wolfová 
Uka, Alžbeta Danišová. Laura Wolfová Uka 
svojím vystúpením v 2. kategórii - próza - získala 
3. miesto.
V Ľahkoatletickom mítingu novobanských škôl 
zaznamenali naši žiaci nasledovné výsledky:
II. trieda - dievčatá
60 m – Zuzana Krčmáriková - 2. miesto
skok do diaľky – Ema Abrahámová – 3. miesto
II. trieda - chlapci
60 m – Erik Ziman – 3. miesto
250 m – Teo Vallo – 3. miesto
III. trieda - dievčatá
skok do diaľky – Klára Gregorová – 3. miesto
IV. trieda - dievčatá
60 m – Nela Barboríková – 2. miesto
250 m – Bianka Gregorová – 2. miesto
IV. trieda – chlapci
60 m – Vladimír Kovarík – 1. miesto
skok do diaľky – Blahoslav Bartoš – 3. miesto
V. trieda – dievčatá
60 m – Hanka Szücsová – 1. miesto
skok do diaľky – Hanka Szücsová – 1. miesto

V. trieda – chlapci
60 m – René Záhumenský – 1. miesto
skok do diaľky - René Záhumenský – 1. miesto
VI. trieda – dievčatá
60 m – Sofia Žňavová – 2. miesto
500 m – Martina Oklapeková – 3. miesto
skok do výšky – Tamara Zumerlingová – 2. 
miesto
VII. trieda – dievčatá
60 m – Natália Paučeková – 1. miesto
500 m – Natália Paučeková – 1. miesto
skok do diaľky – Nina Kôpková – 2. miesto
VII. trieda – chlapci
60 m – Matúš Škvarka – 1. miesto
vrh guľou – Marek Suchý – 3. miesto
VIII. trieda – dievčatá
500 m – Nikola Budinská – 2. miesto
VIII. trieda – chlapci
1000 m – Jakub Kopernický – 2. miesto
skok do diaľky – Adam Zumerling – 2. miesto
skok do výšky – Adam Zumerling – 1. miesto
IX.. trieda – dievčatá
60 m – Viktória Paulíková – 2. miesto
500 m – Lýdia Bratková – 1. miesto
IX. trieda – chlapci
60 m – Bystrík Bartoš – 2. miesto
1000 m – Filip Oklapek – 2. miesto
skok do diaľky – Samuel Pauček – 1. miesto
vrh guľou – Karol Gašpar – 2. miesto
 V celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese 
slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy 
Dilongova Trstená školu reprezentovala Paulína 
Valachovičová.
 Medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa 
zúčastnilo 32  žiakov 1. – 5. ročníka. Úspešnými 
riešiteľmi boli Barbora Gregorová, Natália 
Tužinská, Matúš Lisičan, Kristína Krnáčová a 
Klára Gregorová.
Zapojili sme sa do 22. ročníka medzinárodnej 
súťaže robotov - ISTROBOT 2022 v Bratislave. 
V kategórii STOPÁR pod vedením Ing. Zdenka 
Krála reprezentovali školu Jakub Kopernický, 
Jozef Zimerman a Adam Zumerling.
Súťaž sa uskutočnila na vopred známej dráhe. 
Súťažiaci predviedli svojho robota. Dôležité 
bolo prejsť dráhou za čo najlepší čas, aby 
to bolo napínavejšie. Žiaci vopred nepoznali 
rozmiestnenie prekážok. Absolvovaním súťaže 

získali cenné skúsenosti.
V okresnom kole súťaže Atletický 4 boj mladších 
žiakov zvíťazil v behu na 60 metrov Matúš 
Škvarka.
 Tradične sa zapájame do regionálnej výtvarnej a 
literárnej súťaže Dodekova Nová Baňa.  Témou 
XIII. ročníka bolo 70. výročie vzniku Pohronského 
múzea v Novej Bani.
Najlepšie ocenené výtvarné práce:
2. kategória
1.miesto - Kristína Krnáčová
2.miesto – Dávid Naď    
3.miesto – Miriam Zumerlingová
3. kategória
1. miesto – Viktória Sedliaková
4. kategória
1. miesto – Ema Vozárová  
2. miesto – Hanka Budinská  
Najlepšie ocenené literárne práce:
1. kategória
1.miesto – Žofia Zalaiová
2. miesto – Laura Uka Wolfová   
2. kategória
1. miesto – Martina Oklapeková 
3. miesto – Sofia Adamcová
3. kategória
3. miesto – Jakub Kopernický
Ocenenie Pohronským múzeom:
výtvarná oblasť: Sabína Budinská
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 V testovaní T9 žiakov 9. ročníka v matematike 
a slovenskom jazyku sme dosiahli v oboch 
predmetoch nadpriemernú úspešnosť v 
porovnaní s výsledkami základných škôl na 
Slovensku. Úspešnosť  v slovenskom jazyku 
bola na úrovni 63,5%  (celoslovenský priemer 
- 59,1%) a v matematike 60,8% (celoslovenský 
priemer - 53,2%). V testovaní piatakov T5 dosiahli 
naši žiaci úspešnosť v slovenskom jazyku 74% 
(celoslovenský priemer - 69,2%)  a v matematike 
65,6 % (celoslovenský priemer - 61%). 
Naši tretiaci mali slávnosť 1. svätého prijímania. 
Pri svätej omši účinkoval Spevácky zbor 
Alžbetka. Po prvýkrát spieval prvoprijímajúci žiak 
Matúš Benč aj žalm. 
 Jún je časom školských výletov. Naši prváci 
navštívili Zveropark na Repišti, druháci  spolu s 
tretiakmi Trenčiansky hrad, štvrtáci s piatakmi 
Harmaneckú jaskyňu a detskú herňu Club 
Café Family v Banskej Bystrici. Šiestaci so 

siedmakmi cestovali na Liptov, odviezli sa loďou 
po Liptovskej Mare a navštívili Demänovskú 
jaskyňu slobody. Ȏsmaci s deviatakmi 
absolvovali dvojdňový výlet do Pienin, kde bývali 
v stredovekom vojenskom tábore. Mali tu bohatý 
animačný program: rytierske súboje, streľbu 
z luku, hod sekerou,  jazdu na koni, navštívili 
Ľubovniansky hrad, skanzen, dom mešťana, 
vojenské múzeum, čokoládovňu v Hniezdnom 
a splavovali Dunajec na pltiach. Úspešným 
reprezentantom školy blahoželáme, ďakujeme 
ich pedagógom za prípravu.
Deviataci absolvovali tanečný Venček pod 
vedením manželov Pšenákovcov za prítomnosti 
svojich rodičov a pedagógov v sále Centra 
voľného času v Novej Bani. Do tanca hral 
DJ Andrej Minka. Tento tanečný večierok bol 
zároveň ich rozlúčkou so školou. Špeciálnu 
rozlúčku si deviataci pripravili aj pre žiakov 
1. stupňa, ktorým pripravili zábavný deň pod 

názvom Rozprávková cesta. Mladší žiaci boli 
rozdelení do skupín, kde plnili rôzne úlohy na 
stanovištiach. Tu sa mohli zabaviť, zašportovať 
si, ale aj  overiť svoje vedomosti v mini kvízoch. 
Na záver získali všetci sladkú odmenu.
So školským rokom sa rozlúčili viaceré triedy 
opekačkou na školskom dvore  spolu so svojimi 
rodičmi a triednymi učiteľmi.
Na záver školského roka boli ocenení najlepší 
žiaci školy primátorom mesta Nová Baňa Mgr. 
MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA. Za našu 
školu  to boli Ivana Balážiová, Samuel Pauček a 
Paulína Valachovičová.
Školský rok sme ukončili slávnostnou svätou 
omšou vo farskom kostole.
Všetkým žiakom prajeme krásne prežitie 
prázdnin, plné zážitkov a oddychu. Čitateľom 
Novobanských novín želáme príjemné prežitie 
letných dovolenkových dní.

PaedDr. Monika Solčanová

Školy z kraja si prevzali unikátne ocenenie
- medzi nimi aj tá naša ako jedna z dvoch v rámci BBSK. Riaditelia a učitelia na sebe pracovali v Diamantovej cene DofE

Riaditelia a učitelia zo stredného a 
západného Slovenska získali hodnotné 

manažérske vzdelanie. Vďaka programu 
Diamantová cena DofE si šesť škôl z 
Trnavského (TTSK) a Banskobystrického 
(BBSK) kraja vyše 6 mesiacov zlepšovalo 
svoje líderské a komunikačné zručnosti. Tento 
ročník sa slávnostne ukončil na záverečnom 
stretnutí, ktoré sa konalo 14. júna v priestoroch 
Banskobystrického samosprávneho kraja.
„Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a 
koordinátorom na školách, aby sa pozerali na 
svoje aktivity strategickejšie,” vysvetľuje jeden 
z lektorov Diamantovej ceny Karol Herian. 
Okrem strategického prístupu k vedeniu školy 
sa účastníci v programe naučili, ako efektívne 
viesť tímy na školách, ako vytvoriť víziu a aké sú 
možnosti financovania rôznych projektov.
Celé vzdelávanie realizuje organizácia 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
Slovensko (DofE), ktorá rozvíja charakterové 
vlastnosti mladých ľudí na Slovensku a úzko 
spolupracuje s vedením škôl a učiteľskými 
zbormi.
V rámci našej školy pracovali v programe 
PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy, a 
Mgr. Andrea Budinská, koordinátorka DofE.
Prepájame školy s odborníkmi aj biznisom
„Dlhodobo zaznieva potreba lepšieho 
vzdelávania v oblasti manažmentu, komunikácie 
a líderstva, ktoré na Slovensku aj podľa analýz 
a prieskumov pre školy ťažko dostupné,” 
vysvetľuje riaditeľ DofE Miloš Ondrášik. DofE sa 
preto spojilo v Trnavskom a Banskobystrickom 
kraji s TTSK a BBSK a takéto vzdelanie poskytujú 
vo forme rozvojového programu riaditeľom a 
učiteľom na školách zapojených v DofE.
„Vďaka zapojeniu BBSK a TTSK sme mohli 

v Diamantovej cene DofE prepojiť školy a 
vzdelávacích odborníkov zo samospráv. 
Program tak poskytol priestor na zdieľanie a 
učenie sa nielen medzi učiteľmi a riaditeľmi, 
ale aj medzi jednotlivými krajmi,” vysvetľuje 
Ondrášik.
„Keď chceme posúvať veci vpred, je dôležitá 
vzájomná jednota a podpora učiteľ – riaditeľ – 
zriaďovateľ a to je vďaka programu Diamantová 
cena možné. Riaditelia a koordinátori zapojení 
do tohto programu sa otvorili pre budovanie 
niečoho nového. Prajeme im, aby všetky cenné 
informácie, ktoré získali počas 6 mesiacov 
práce na sebe  dokázali implementovať do 
každodenného chodu škôl a tak budovali 
partnerské prostredie zamerané na vzájpmnú 
spoluprácu, tímovosť, odhodlanosť púšťať sa 
do nových výziev a tým vytvárali bezpečné, 
atraktívne a podnecujúce prostredie pre žiakov 
z kraja.”
Na slávnostnej ceremónii v Radnici v Banskej 
Bystrici bol aj Panel expertov v zložení: Jana 
Slačková, vedúca odboru školstva 
BBSK, Stanislav Pravda, vedúci odboru 
školstva TTSK a Maroš Skopal z BBSK.            
 „Nielenže sme otvorili program 
väčšiemu počtu účastníkov, zlepšili 
sme aj obsahový záber workshopov. 
Zaviedli sme aj nový workshop s názvom 
Ja, líder,” vysvetľuje programový 
manažér DofE Ján Smolka, ktorý projekt 
zastrešuje. „Líderstvo je v školskom 
prostredí podstatné, pretože učiteľ by mal 
žiakov viesť k rozvoju charakterových 
vlastností. Riaditeľ je líder, vedie 
učiteľský kolektív aj školu a mal by vedieť 
s tímom pracovať, viesť ho a stanovovať 
preň jasné ciele,“ vysvetľuje jeden z účastníkov 

vzdelávania, koordinátor Ján Belák zo Strednej 
odbornej školy pedagogickej v Modre.
Profesionálny mentor pre každého riaditeľa
Riaditelia a vybraní učitelia (koordinátori 
programu DofE na školách) absolvovali štyri 
workshopy - Vytvorenie vízie, Budovanie a 
riadenie efektívnych tímov, Fundraising, a Ja, 
líder.
Okrem kvalitných školení mali účastníci programu 
k dispozícii expertných mentorov z manažérskych 
pozícií zo slovenských firiem, ako napríklad 
Tesco či ZSE, a stretnutia s profesionálnymi 
biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie 
koučov, ktorí im individuálne pomáhali s rozvojom 
líderských a komunikačných zručností.                               
Súčasťou programu boli aj tzv. learning circles, 
stretnutia riaditeľov a koordinátorov DofE, v rámci 
ktorých raz mesačne navzájom prezentovali 
ciele jednotlivých škôl inšpirované práve týmto 
programom, zdieľali skúsenosti zo škôl.

Simona Lučkaničová
komunikačná manažérka DofE

Športu zdar

Beh Záhradným lesom v rámci 
Týždňa športu, volejbalový 

turnaj, branný deň na Zvoničke, 
ľahkoatletický míting, feraty na 

Skalke, plavecký kurz, splav Hrona, cvičné 
expedície, to všetko sú športové aktivity, ktoré 

sme sa v posledných dňoch školského roka 
snažili aj v spolupráci s ďalšími nadšencami 
športu a pohybu ponúknuť našim žiakom. 
Najlepší získali medaily, diplomy i malé 
upomienkové darčeky, ale to nebol hlavný cieľ. 
Opäť sme ukázali, že máme chuť športovať a 
zapájať sa do rôznych druhov športu. Zároveň 
sme zažili kopec radosti a stretli zaujímavých 

ľudí. Ďakujeme sponzorom jednotlivých podujatí 
– Banskobystrickému samosprávnemu kraju, 
mestu Nová Baňa, Rodičovskému združeniu pri 
GFŠ Nová Baňa a Sadom z Tekova - Jablkový a 
jahodový sad - Amazonit za podporu!

PaedDr. Renáta Juhásová
riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
ZEMAŇÁCKY 
SPRAVODAJ

Ani sme sa nenazdali a pomaly, ale isto, končí 
posledný mesiac školského roka. Ako obvykle 
bol plný športových súťaží, ale aj iných 

zaujímavých vecí. Všetci sa už nepochybne tešíme 
na vysnívané prázdniny a dovolenky, ktoré si určite za 
dobre odvedenú prácu zaslúžime.
Pri príležitosti DŇA VČIEL prebiehali v našej ŠKD rôzne 
aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o tomto 
VEĽMI UŽITOČNOM HMYZOM DRUHU. Deti v ŠKD 
diskutovali o VÝZNAME VČIEL pre prírodu a vplyve 
na človeka a jeho život. Jej užitočnosti a DOPADOCH 
používania PESTICÍDOV v poľnohospodárstve na 
jej život. Žabky si vyrobili lúku s kvetmi, včielkami a, 
samozrejme, aj s úľom z odpadových materiálov, ktoré 
takto zrecyklovali na DIELO VENOVANÉ VČELÁM.
Každoročne žiaci našej školy spoznávajú Novú Baňu 
prostredníctvom rôznych známych miest a udalostí 
podľa zadania literárno-výtvarnej súťaže Dodekova 
Nová Baňa. Tento rok sme si zaspomínali na založenie 
Pohronského múzea. Verše s ceruzkami sa sústredili 
na 70. výročie a dorýmovali a vykreslili sme si pekné 
ocenenia:
2. kategória- literárna časť-Lujza Raffajová- 2. miesto, 
3. kategória- literárna časť- 1. miesto- Michaela 
Kráľová, 2. miesto- Šimon Šipikal, Nia Pšenáková-
získala Cenu Pohronského múzea
3. kategória- výtvarná časť- 3. miesto- Martin Svetík. 
Blahoželáme.
V rámci MDD, sme si my, prvostupniari, užili príjemné 

chvíle. Deň sme odštartovali v zumba rytme v 
telocvični.  Počasie sa, našťastie, umúdrilo a my sme 
sa premiestnili do objatia lesa na Zvoničku. Páni lesníci 
mali pre nás pripravené zaujímavé aktivity z lesnej 
pedagogiky. Deti si mohli pohladkať a hádať, komu 
patrí ktorá kožušina, určovali, komu patria jednotlivé 
stopy, skladali puzzle, určovali prostredie, v ktorom 
živočíchy žijú, mohli pohladkať dravce, dokonca aj 
orla. Niektorí hudobníci si zahrali aj na lesnom rohu. 
DETI ODCHÁDZALI PLNÉ DOJMOV A ŠŤASTNÉ. 
Ďakujeme p. riaditeľovi mestských lesov Ing. Jozefovi 
Šmondrkovi za organizáciu a jeho kolegom za aktivity. 
Pre druhostupniarov bolo pripravené vystúpenie 
dvoch rapperov ADISSA A SHORTYHO. Ešte väčším 
prekvapením bola DOMINIKA MIRGOVÁ, ktorá ešte 
väčšmi rozprúdila zábavu. Nechýbal ani tanec a spev 
našich žiakov, ktorých odvaha bola odmenená mikinou, 
tričkom alebo cédečkom.
Deti v ŠKD usilovne pracovali a tvorili počas celého 

školského roka, takže prišli aj tie ZASLÚŽENÉ 
KOLÁČE. Pri príležitosti dňa detí pani vychovávateľky 
v ŠKD organizujú pre deti mnoho zábavných aktivít. 
Vlaňajšiu úspešnú GRILOVAČKU si zopakovali aj 
tento rok, ale sedenie pri horúcom ohni vymenili za gril 
v tieni stromov.
Mesto Nová Baňa, školy a školské zariadenia v Novej 

Bani organizovali Ľahkoatletický míting, ktorý sa konal 
7. 6. na ihrisku a v telocvični ZŠ Jána Zemana. Žiaci 
súťažili v atletických disciplínach a ich výkony boli 
odmenené medailami.
Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže v anglickom 

jazyku pod názvom ENGLISHSTAR. Z našej školy 
to bolo až 17 žiakov. Podľa veku organizátori 
zostavili rôzne náročné testy, ktoré obsahovali úlohy 
zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, pravopis a v 
neposlednom rade v nich preverili aj schopnosť žiakov 
čítať s porozumením. Testy sme odoslali na kontrolu 
a netrpezlivo sme čakali na ich vyhodnotenie. Podľa 
výsledkov, ktoré nám organizátor zaslal, najviac sa 
darilo týmto žiakom (vo svojej kategórii dosiahli viac 
ako 90 % úspešnosť): Patrik Búry, 1. A; Andrea I. 
Rovderová, 4. A; Emma Javorníková, 4. A; Martin 
Dojčán, 5. A; Ema Vavrincová, 6. B. Ani ostatní žiaci 
sa nenechali zahanbiť. Najnižší dosiahnutý výsledok 
našich súťažiacich bol 69%, čo vôbec nie je zlé.
Už tradične sme si v siedmych ročníkoch pripomenuli 

Deň bez tabaku. Žiaci začínajú citlivejšie vnímať 
problematiku fajčenia a je dôležité im práve v tomto 
veku vysvetliť, že závislosť od cigariet im môže 
poškodiť zdravie a v dospelosti aj ekonomickú situáciu, 
ktorá je pre chod rodín veľmi dôležitá. Sprievodkyňou 
tohto dňa nám bola pani Malatincová z RÚVZ, ktorá 

žiakov pochválila za vedomosti a aktivitu.
Žiaci 3. A triedy školské vyučovanie opäť zamenili 

za zážitkové učenie a plní očakávania sa vydali na 
Banský náučný chodník „Po stopách baníckej slávy v 
Novej Bani“. Žiaci so záujmom počúvali výklad triednej 
učiteľky, 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 stretli baníka – 
predsedu baníckeho spolku p. Zoltána Véna, ktorý 
im porozprával o práci baníkov a archeologickom 
výskume. Dostali od neho aj sladkú odmenu. 
Poznávanie novobanskej histórie ukončili pri Baníckej 
kaplnke, ktorá si oblieka nový šat, aby bola na svojej 
oslave 200. výročia krásna. Svoje dojmy a zážitky 
využili aj v literárnej a výtvarnej tvorbe.
Našou poslednou okresnou súťažou bola atletika 

mladších žiakov a žiačok (5.- 7. ročník). Nakoľko v 
prvom termíne súťaže bola súťaž prerušená z dôvodu 
nepriaznivého počasia, absolvovali sme súťaž na druhý 
termín. Súťažilo sa v 4-boji, čo predstavuje pre chlapcov 
nasledovné disciplíny: beh na 60 m, skok do diaľky, hod 
raketkou - Nerf Vortex (namiesto kriketky), beh na 1000 
m. Disciplíny dievčat: beh na 60 m, skok do diaľky, 
hod raketkou Nerf Vortex, beh na 600 m. Pretože je 
to 4-boj, tak každý jeden žiak musel absolvovať každú 
jednu disciplínu. Konečné hodnotenie tvorí súčet bodov 
podľa umiestnení v jednotlivých disciplínach. Našimi 
najúspešnejšími žiakmi, ktorí postúpili na krajské kolo, 
sú: Viktória Vozárová zo 7. B, Jakub Noga zo 7. C a 
celkový víťaz troch disciplín Martin Žembery zo 6. A. 
Okrem nich sa nestratili ani ostatní naši žiaci, ktorí boli 
ocenení a to: Adam Boroš zo 7. A, suverénne vyhral 
beh na 1000m (pričom na rekord školy mu chýbali 3 
sekundy) a Martin Beluský zo 7. A - beh na 60 m a 1000 
m. 
V tanečnej sále rekreačného zariadenia Branko 

absolvovali ôsmaci ZŠ J. Zemana, ktorí ani zďaleka 
nepripomínali teenagerov v mikinách sediacich v 
školských laviciach, venček. V oblekoch, spoločenských 
šatách a lodičkách predvádzali svojim rodičom, čo sa 
za dva mesiace intenzívnych tréningov pod vedením 
skúsených trénerov naučili o alchýmii tanca. A, veru, 
bolo sa na čo pozerať.
Martinovi Žemberymu (6. A), Viktórii Vozárovej (7. 
B) a Jakubovi Nogovi (7. C) ďakujeme za účasť a 
reprezentáciu školy v krajskom kole 4-boja mladších 
žiakov a žiačok ZŠ a OG, ktoré sa konalo v Žiari nad 
Hronom. Zúčastneným prajeme veľa úspechov v 
ďalších športových disciplínach.
Žiaci 3. C si spoločne s p. učiteľkou triednou vo 

svojom voľnom čase nacvičili divadielko s pesničkami. 
Dôvodom bolo dvojročné kultúrne ,,COVIDOVÉ 
TICHO“, počas ktorého sa deti nemohli zúčastniť 
kultúrnych podujatí. Nevedeli sme, dokedy toto obdobie 
bude trvať, a tak sme sa odhodlali vziať ,,KULTÚRU“ 
do vlastných rúk. Inšpirovali  sa básňou Františka 
Hrubína ,,O nepodarených kozliatkach“, ktorú žiaci 
čítali v čítanke pre 2. ročník počas tohto obdobia. Hrali 
pre spolužiakov na 1. stupni i pre mnohých na 2. stupni 
našej školy. V rámci spolupráce a výmeny skúseností 
medzi školami sme na divadelné predstavenie pozvali 
aj druhákov a tretiakov zo Základnej školy sv. Alžbety a 
zo ZŠ s MŠ Brehy.
1. miesto v národnej súťaži Mladých reportérov 

zabezpečilo našim reportérom účasť na 3-dňovom 
workshope vo Vysokých Tatrách. Za náš tím ich 
tam reprezentoval žiak 9. A triedy - Tadeáš Letko. 
Počas celého pobytu mali všetci zúčastnení možnosť 
pracovať s tímom profesionálnych reportérov. Získali 
tak nielen cenné skúsenosti a vedomosti, ale zároveň 
aj množstvo príležitostí na nové kontakty a priateľstvá.
Dňa 21. 06. 2022 v rámci Týždňa športu pre všetkých 

sa konal 15. ročník Mestskej florbalovej ligy o pohár 
primátora mesta Nová Baňa. Celkovo sa odohrali štyri 
súťažné kolá a výsledky sú nasledovné: 1. ZŠ Jána 
Zemana (VYHRALI SME PO 15 ROKOCH – SLÁVA 
VÍŤAZOM!!!) 2. ZŠ s MŠ Brehy 3. ZŠ Fraňa Kráľa 
Žarnovica, 4. ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 5. ZŠ sv. Alžbety 
Nová Baňa. Posledné finálové kolo bolo obohatené 
o vystúpenie novobanských mažoretiek a taktiež o 
exhibičný zápas žiačok našej školy proti vybraným 
účastníkom florbalovej ligy (vybrali si Veľkú Lehotu). 
Finálové zápasy rozhodoval rozhodca SZFB. 
Žiaci 4. B a 3. C triedy si užívali spoločné chvíle v 

krásnej malebnej prírode okolia Valaskej Belej. O 
zábavu a šantenie sa staral tím skvelých animátorov.
Viete, čo sú to včelobaly? Naši štvrtáci to vedia, 

dokonca si ich sami vyrobili. S finančnou podporou 
mesta Nová Baňa nám dve dámy, Martina a Júlia 
(majú v Novej Bani eshop s čapovanou drogériou a 
udržateľnými produktami do domácnosti) usporiadali 
workshop, na ktorom deti vyrábali voskové obrúsky. 
Včelobaly, ktoré sa dajú využiť v domácnosti, ale aj na 
zabalenie desiaty či ovocia do školy aj na výlet. S deťmi 
sa rozprávali na tému udržateľnosti a bezobalového 
nakupovania. Tri hodiny uplynuli ako voda a výsledné 
produkty - včelobaly potešili výrobcov a určite potešia 
aj v rodinách. Ďakujeme mestu, aktérkam workshopu a 
vedeniu školy za vydarenú akciu.
Teden z posledných vyučovacích dní školského roka 

si žiaci 1. A užili v lone prírody v Kohútove. Vyučovanie 
začali matematikou, pokračovala slovenčina a telesná 
výchova v jednom, kde sme sa zabavili aj si rozhýbali 
telá pri behacom diktáte a ukončili  to pátracou akciou 
po muškách písmenuškách. Deti pracovali najprv 
individuálne, potom v skupinách, krásne spolupracovali 
a podporovali sa. Bolo to veľmi pekné dopoludnie 
vyplnené zábavným učením.
Každoročne sa naši žiaci 1.stupňa zapájajú do 

matematickej súťaže Maksík. V tomto školskom roku 
si s matematickými úlohami trápilo hlavičku 23 žiakov. 
Celý rok sa v piatich kolách korešpondenčne zapájali, 
počítali, riešili hlavolamy a zbierali body až do finišu. 
Netrpezlivo čakali na poslednú obálku s výsledkami, 
a tá teda bola poriadne veľká. Skrývali sa v nej ceny 
pre všetkých súťažiacich. Diplom NAJMÚDREJŠÍ 
MAKSÁČIK, tričko a ceruzku získali: Katarína Budinská  
a Richard Petráš z 2.B triedy, Šimon Budinský z 3.A 
a Lukáš Borkovič z 3.B triedy a zo štvrtákov Šimon 
Benč zo 4.A, Veronika Petrášová zo 4.B a Patrik Denis 
Bátora zo 4.C triedy. Ostatní riešitelia získali diplom 
MÚDRY MAKSÁČIK a ceruzku.
„Prečo sa Nová Baňa volá Nová Baňa“... S týmto 
názvom vyhlásil v máji Novobanský banícky spolok 
literárnu súťaž pre žiakov a študentov novobanských 
škôl. Do súťaže sa zapojilo 39 žiakov z Gymnázia F. 
Švantnera, ZŠ sv. Alžbety a ZŠ J. Zemana, z toho 32 
žiakov bolo z našej školy a to od 3. po 9. ročník. Preto 
boli rozdelení do troch kategórií: starší žiaci, mladší 
žiaci a najmladší žiaci. Víťazkou najmladších žiakov 
sa stala Lilien Cibuľová z 3. A triedy. Medzi mladšími 
žiakmi sa na 3. mieste umiestnil Oliver Považan – 6. A, 
na 2. mieste Adrián Radovan Bátora – 7. A, na 1. mieste 
Eliška Pavlová – 6. B trieda. Medzi najstaršími žiakmi 
uspeli Žaneta Gajdošová –     9. A a Hana Jančoková – 
9. B., obe získali 2. miesto. Žiaci dokázali, že poznajú 
históriu mesta a sú na ňu patrične hrdí. Víťazi boli 
ocenení v obradnej miestnosti MsÚ za účasti predsedu 
NBBS Zoltána Véna a primátora mesta Mgr. MVDr.  
Branislava Jaďuďa, MBA. Práce všetkých účastníkov 
súťaže boli ocenené.
V rámci matematickej súťaže Klokan  sa v našej škole 

do súťaže zapojilo 53 žiakov: 11 z 1. ročníka, 12 z 2. 
ročníka, 16 z 3. ročníka,    9 zo 4. ročníka, 3 z 5. ročníka 
a 1 zo 7.ročníka.
Úspešnými riešiteľmi sú: Monika Šályová, 2. A; Richard 
Petráš, 2. B; Jakub Valkovič, 3. A;  Patrik Petluš,  3. B; 
Šimon Repiský, 4. B; Vladimír Boroš, 5. A; Jakub Šutka, 
5. A, ktorý dosiahol úspešnosť 100%. 
Peknou akciou v rámci Týždňa športu pre všetkých 

býva Olympiáda nádejí a nebolo tomu inak ani tento 
rok. Žiaci 1. stupňa súťažili v atletických disciplínach 
a ich snaha bola odmenená krásnymi ligotavými 
medailami, z ktorých mali všetci obrovskú radosť. 
Ďalšou športovou akciou bol Štafetový beh, v ktorom si 
zmerali sily všetky triedy 1. stupňa. Následne si tretiaci 
a štvrtáci zmerali sily vo vybíjanej a prváci a druháci 
si vyskúšali rôzne disciplíny, náradia a náčinia detskej 
atletiky. Domov odchádzali unavení, ale vyšportovaní 
a šťastní. 
Vedomostne, ale i športovo sme to teda dotiahli do 

úspešného konca a dočkali sme sa zaslúženého 
oddychu. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu 
školy a želáme im veselé prázdniny plné zážitkov prežité 
v zdraví a tešíme sa na stretnutie v septembri. Veríme, 
že budúci školský rok bude ešte úspešnejší. Vám 
všetkým ďakujeme za vašu priazeň a podporu, ktorú 
venujete našej škole, a veríme, že vás nesklameme. 
Ďakujeme. 

Mgr. Denisa Bátorová
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S týmto názvom vyhlásil v máji Novobanský 
banícky spolok literárnu súťaž pre žiakov 

a študentov novobanských škôl. Do súťaže sa 
zapojilo 39 mladých autorov. Päť študentov z 
Gymnázia F. Švantnera, dvaja žiaci zo ZŠ sv. 
Alžbety a tridsaťdva žiakov zo ZŠ J. Zemana 
a to od 3. po 9. ročník. Preto boli rozdelení 
do troch kategórií: starší žiaci, mladší žiaci a 
najmladší žiaci. Mladší si mohli zvoliť ľahšiu 

tému, ale obsahom musel byť život baníkov 
alebo banícka história mesta. Zaujala aj žánrová 
pestrosť detských prác. Tí najlepší boli ocenení 
v  obradnej miestnosti MsÚ za účasti predsedu 
NBBS Zoltána Véna a primátora mesta Mgr. 
MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA.
Zvuk klopačky a hymnická pieseň Banícky stav 
v podaní členov ZSZ Cantus Monte Regis v 
ten slávnostný deň zneli pre našich ocenených 

Prečo sa Nová Baňa volá Nová Baňa
autorov. Prihovorili sa im predseda spolku aj 
primátor mesta. Víťazkou najmladších žiakov sa 
stala Lilien Cibuľová z 3. A triedy ZŠ J. Zemana. 
Medzi mladšími žiakmi sa umiestnili na  1. mieste 
Eliška Pavlová – 6. B trieda, na 2. mieste Adrián 
Radovan Bátora – 7. A, na 3. mieste Oliver 
Považan – 6. A, všetci zo ZŠ J. Zemana. Medzi 
najstaršími žiakmi sa víťazkou stala žiačka ZŠ 
sv. Alžbety Paulína Valachovičová, na 2. mieste 
sa umiestnili dve žiačky ZŠ J. Zemana Žaneta 
Gajdošová z 9. A a Hana Jančoková z 9. B a na 
3. mieste sa umiestnili dve žiačky Gymnázia F. 
Švantnera – Mária Alžbeta Vávrová a Anežka 
Ďurovičová. Všetci ocenení prečítali svoje práce, 
zapísali sa do kroniky NBBS a z rúk jej predsedu 
si prevzali diplom s  knižnou poukážkou a 
od primátora mesta spomienkové predmety. 
Vypočuli si aj uznanlivé slová predsedníčky 
poroty Mgr. Márie Liptákovej, ktorá detské práce 
posudzovala s členkami poroty PhDr. Oľgou 
Laukovou a Mgr. Katarínou Rumankovou. 
Odmenení boli všetci autori, ktorí sa do súťaže 
zapojili, pretože si to zaslúžili.
Žiaci dokázali, že poznajú históriu mesta a sú na 
ňu patrične hrdí.   Víťazné dielka budú postupne 
uverejnené v ďalších číslach Novobanských 
novín. Môžete sa  s nimi oboznámiť aj 
vy. 

Za Novobanský banícky spolok
 Mgr. Viera Kopernická

foto: Veronika Štrbová

V priebehu mesiaca máj sa 10 detí z 
Materskej školy Nábrežná 2, ET Kolibská 

a ET Štúrova zúčastnili Logickej olympiády 
pre najmenších, ktorá patrí medzi projekty 
celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. 
Organizátorom súťaže sú Pedagogická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Sabinove a Súkromná základná 
škola DSA v Prešove.
Súťaž bola určená len predškolákom a 
prebiehala v réžii zaregistrovaných materských 
škôl individuálne písomnou formou, na 
počítači alebo interaktívnej tabuli. Zo štyroch 
predškolských tried sa olympiády zúčastnili: 
z MŠ Nábrežná 3 deti z triedy B, 3 deti z 
triedy C, z ET Štúrova 2 deti a z ET Kolibská 
2 deti pod vedením pani učiteliek M. Číkovej, 
Z. Chrančekovej, Mgr. E. Mikovej a Mgr. J. 
Laktišovej.
Deti riešili 8 matematických úloh na rozvoj 
logického myslenia, napr. identifikovali cestu 
v bludiskách, dopĺňali na správne miesto 
chýbajúce obrázky podľa farby alebo tvaru na 
spôsob sudoku, identifikovali jeden zo štyroch 
obrázkov, ktorý sa niečím od ostatných odlišuje, 
a pod. Niektoré deti boli úplne suverénne, 
veľmi šikovné a riešenie im nerobilo väčšie 
problémy, iné potrebovali čas na premýšľanie 
a sústredenie sa. Pri plnení úloh si precvičovali 
správnu orientáciu na ploche, vizuomotoriku, 

algoritmus farieb a tvarov, ale najmä pozornosť 
a sústredenosť. Samostatným riešením úloh 
sa učili spoliehať sa na seba, byť zodpovedný 
a schopný dokončiť zadania. Pri spoločnej 
kontrole úloh na interaktívnej tabuli alebo pri 
počítači svoje správne riešenia deti slovne 
odôvodňovali. Spoločným úsilím sa snažili 
o správne zdôvodnenie každej úlohy. Učili 
sa chápať, že informačno-komunikačné 
technológie slúžia aj na získavanie nových 
informácií a úloh, prostredníctvom ktorých 
si môžu zdokonaliť svoje logické myslenie, 
sústredenie sa a pamäť. Súťaž brali veľmi 
zodpovedne, zvyšovali si sebavedomie, 
inteligenciu a boli hrdé na správne vypracovanie 
zadaných úloh. Tešili sa, že boli úspešné. Súťaž 
bola bodovo vyhodnotená, z celkového počtu 8 
bodov za jeden test získali spolu 71 bodov, čím 
získali priemerný počet bodov 7,1. Takže logickú 
olympiádu deti zvládli veľmi úspešne a za účasť 
v tejto súťaži boli odmenené diplomom. Srdečne 
gratulujeme a tešíme sa, že medzi nami vyrastá 
múdra, šikovná a usilovná budúca generácia.
Po skončení súťaže budú spomedzi všetkých 
prihlásených materských škôl vyžrebované 
3 materské školy, ktorým budú venované 3 
spoločenské hry pre MŠ. Pevne veríme, že 
jednou z nich bude práve tá naša.

„Súťažíme, ale neprehrávame.“
Milada Číková - školský koordinátor súťaže

POĎAKOVANIE

V školskom roku 2013/2014 rodičia na 
Základnú školu svätej Alžbety prihlásili 

toľko detí, že bolo možné otvoriť až dve triedy. 
Čas plynul a keď boli deti štvrtáci, prišlo 
rozhodnutie tieto dve triedy spojiť. Čas plynul 
ďalej a o súčasných deviatakoch sa začalo 
hovoriť ako o najlepšej triede na škole. Je 
to zdravá zmeska starostlivých, súťaživých, 
umelecky nadaných, logicky zmýšľajúcich, 
športovo zdatných a kresťansky vychovaných 
mladých ľudí. Aj medzi rodičmi vznikli 
priateľstvá. Do triedy postupne prišlo niekoľko 
detí, týchto žiakov ostatní medzi seba dobre a 
s láskou prijali. Keď boli decká siedmaci, začala 
korona a kontakty sa obmedzili. To, našťastie, 
neovplyvnilo usilovnosť žiakov 9. triedy, ani 
pevné vzťahy, čo sa ukázalo aj na venčeku, 
ktorý sa uskutočnil 24. júna v centre voľného 
času a bol akýmsi zavŕšením deväťročného 
života našich detí v cirkevnej škole. Zostáva 
nám už len poďakovať. Od „prvostupniarskych“ 
pani učiteliek Mgr. Andrey Štullerovej a Mgr. 
Miroslavy Brieškovej cez triednu pani učiteľku 
PaedDr. Moniku Solčanovú a pána riaditeľa 
Mgr. Branislava Pirháča po každého jedného 
učiteľa, vychovávateľa, rehoľnú sestričku či 
asistenta, ktorí sa o naše deti starali, učili ich 
aj vychovávali. Tiež manželom Pšenákovcom 
za kurz tanca a slávnostný „venčekový“ večer. 

Ďakujeme!

rodičia deviatakov ZŠ sv. Alžbety


