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Fakľový sprievod a Anna bál sa vydarili 
Mesto Nová Baňa pripravilo  na 23. júl 
2022 Banícky fakľový sprievod a Anna 
bál. Podujatie začínalo pri  Baníckej 
kaplnke svätej Anny na Starom Handli, 
ktorú na jej počesť a z úcty k nej dali 
postaviť novobanskí baníci v roku 1822.  
Tu sa k svätej Anne, patrónke baníkov a 
všetkých ťažko pracujúcich, modlievali 
pred nástupom do práce a ďakovali za 
svoje zdravie a šťastný návrat z nej. Od 
tejto kaplnky vyprevádzali v pohrebnom 
sprievode aj svojich zosnulých.

Od roku 2015, kedy sme opäť obnovili túto 
krásnu tradíciu, sa každoročne v sobotu pred 
sviatkom sv. Anny pri baníckej kaplnke schádzajú 
tí, ktorí prišli vzdať úctu všetkým baníkom, ktorí 
toto ťažké povolanie kedysi v našom meste 
vykonávali. Atmosféru umocňuje zvuk klopačky, 
banícka hymna v podaní speváckeho zboru 
Cantus Monte Regis a banícke piesne v podaní 
folklórnej skupiny Vinička. Po príhovoroch 
primátora mesta Branislava Jaďuďa a predsedu 
OZ Novobanský banícky spolok Zoltána Véna 
sme sa oboznámili nielen s históriou tohto 
miesta, práve v tomto roku slávime 200. výročie 
postavenia kaplnky, ale aj s históriou baníctva v 
našom meste a 300. výročím Potterovho stroja.  
Následne sa banícky fakľový sprievod vo svetle 
fakieľ (ktorých bolo pre veľké sucho tento rok 
obmedzený počet),  lampášov, spevu prítomných 
a zvuku heligónky vydal sa svoju cestu. Sprievod, 
smerujúci na Zvoničku cez banícku štvrť Vršky, 
viedli v baníckych krojoch členovia folklórnej 

skupiny HÁJ, ktorí hrdo niesli repliky baníckych 
insígnií, pozostávajúce z baníckych nástrojov 
kladivka a želiezka, najstaršieho pracovného 
náradia používaného na ťažbu. Povedľa nich 
kráčali s blikajúcimi lampášikmi malí permoníci, 
predstavujúci podľa baníckych povestí duchov 
skál, skalných škriatkov, poddaných mocného 
Permona, panovníka podzemia, ktorý má v 
banských štôlňach svoje banské kráľovstvo. 
Podobajú sa na škriatkov, ktorých poznáme z 
rozprávok. Za nimi kráčali baníci v baníckych 
uniformách a ostatní hostia. Po príchode na 
Zvoničku opäť zaznel zvuk klopačky. Oznámil sa 
ním príchod sprievodu do areálu, čo znamenalo, 
že sa o malú chvíľu prvým tancom primátora 
mesta a FS HÁJ  slávnostne otvoril Anna bál.  
Sviatočnú atmosféru vytvárala aj HS IDEÁL, 
ktorá sa postarala všetkým o zábavu. 
Pri tejto príležitosti ďakujeme všetkým, ktorí 

sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia. 
Okrem mesta Nová Baňa, ktoré je hlavným 
organizátorom, treba poďakovať aj účinkujúcim 
FSk Vinička, FS HÁJ, členom Novobanského 
baníckeho spolku, členom Občianskeho 
združenia Nová Baňa, speváckemu zboru 
CANTUS MONTE REGIS, heligonkárovi 
Vladkovi Víglaskému a permoníkom, ďalej 
členom Dobrovoľného hasičského zboru v Novej 
Bani, Technickým službám mesta Nová Baňa, 
rodine Jána Letku, ktorí dbajú o poriadok a čistotu  
baníckej kaplnky a jej okolia počas celého roka. 
 

Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa
foto: Veronika Štrbová, MsÚ Nová Baňa

 ▪ z čísla vyberáme

Zmena termínu podávania 
Žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Nová Baňa 

na rok 2023  
Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým 

právnickým osobám a fyzickým osobám 
(podnikateľom), ktoré majú sídlo alebo trvalý 
pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mesta, alebo 
poskytujú služby obyvateľom mesta, že  
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta Nová Baňa na rok 2023 je možné podať 
do 30. septembra  2022 na Mestský úrad 
Nová Baňa.
Žiadosti je potrebné podať v súlade s 

požiadavkami, ktoré určuje VZN mesta 
Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27. 04. 2022  o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Nová Baňa.  Súčasťou žiadosti sú 
povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť 
zároveň so žiadosťou.
Formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu mesta Nová Baňa v zmysle VZN 
č. 4/2022 /Príloha č. 1/ a Čestné vyhlásenie 
žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Nová 
Baňa /Príloha č. 2/, ktoré je spolu s potvrdením 
o vedení bankového účtu žiadateľa, príp. 
výpisu z účtu nie starším ako 3 mesiace ku 
dňu podania žiadosti povinnou prílohou k 
žiadosti, sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta www.novabana.sk v sekcii Občan/
Žiadosti a formuláre/Dotácie. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

BANÍCKA KAPLNKA - posvätné miesto baníckej 
slávy

viac na strane 4 

viac na strane 8



spoločnosťou, ktorá 
sa zaoberá tepelným 
hospodárstvom, a 
jednou z alternatív 
je využitie banských 
vôd, ktoré majú 
konštantnú teplotu a 
mohli by byť práve 
preto využité pri 
výrobe tepla. Pre 
mesto by v budúcnosti takýto projekt mohol 
znamenať zabezpečenie stability pri výrobe 
tepla hlavne pre bytové domy a možno v rámci 
rozvodov aj pre určité lokality individuálnej bytovej 
výstavby.

• Do konca mesiaca august je potrebné 
dodať požadované dokumenty v súvislosti 
s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami a 
voľbami do vyšších územných celkov. Verím, že 
všetci, ktorí sa chystajú podať si svoju kandidatúru 
buď na poslanca do mestského zastupiteľstva, 
na primátora alebo poslanca do vyššieho 
územného celku splnia všetky náležitosti a bude 
môcť prebehnúť počas jesenných mesiacov ich 
predvolebná kampaň podľa vlastného uváženia, 
na konci ktorej sa voliči vyjadria vo voľbách dňa  29. 
10. 2022. V tomto roku máme po prvýkrát spojené 
komunálne voľby a voľby  do vyššieho územného 
celku. Tým, ktorí sa zapoja do tohto procesu, 
prajem, nech všetko prebehne  korektne a 
aby na konci tohto procesu boli výsledky 
uspokojivé pre voličov a do ďalšieho obdobia 
im priniesli to, čo očakávajú od jednotlivých 
kandidátov.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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• V júlovom čísle 
Novobanských novín v 
infobloku sme informovali 
o hroziacich rizikách 
nedostatku v zásobovaní 
pitnej vody, ktoré sa sčasti 
aj naplnili a StVPS musela 
pristúpiť v mesiacoch jún aj 
júl k dopĺňaniu rezervárov 

cisternami, ktoré dovážajú pitnú vodu z Hronského 
Beňadika. Zdroje vody na Veľkom Pole a 
Píle, na ktoré je pripojená Nová Baňa, podľa 
stanoviska  zo  StVPS poklesli v týchto letných 
mesiacoch na svojej výdatnosti o cca. 50%. 
Výzva od StVPS na zákaz napúšťania bazénov, 
polievania záhrad, používania pitnej vody vo 
verejných priestranstvách platí naďalej. Mesto 
používa na  polievanie verejnej zelene vodu, 
ktorú čerpá v potoku. Stále budeme monitorovať 
dodržiavanie tohto nariadenia prostredníctvom 
MsP tak, aby sme prekonali toto kritické obdobie 
aj v nasledujúcom mesiaci. Všetci si prajeme 
výdatnejšie zrážky tak, aby nedošlo k odstaveniu 
pitnej vody a k zásobovaniu obyvateľstva 
cisternami. Zároveň je však treba povedať, že 
samotná StVPS aj Stredoslovenské vodárne 
a kanalizácie apelujú na systémové riešenie, 
ktoré bude dlhodobé, a to je dobudovanie 
Pohronského skupinového vodovodu, ktorého 
výstavba zastala v súčasnosti v Dolnej Ždani a 
privádza vodu z vodných diel, ako sú Turček a 
Harmanec. V Žarnovici je spustená do prevádzky 
úpravňa pitnej vody v Revištskom Podzámčí, ktorá 
bola dlhší čas odstavená. Posledný mesiac je jej 
prevádzka obnovená, čo môže sčasti napomôcť 
k redistribúcii vody zo zdrojov Veľkého Poľa a 
Píly medzi Novobansko a Žarnovicko v prospech 

Novej Bane tak, aby do budúcna bol zabezpečený 
dostatočný objem vody.

• Mesto v súčasnosti finalizuje proces verejného 
obstarávania energií na nasledujúce obdobie. 
Podľa vývoja na trhu a stanovísk spoločností, ktoré 
externe zabezpečujú tento proces, pristúpime tak 
ako aj ostatné samosprávy k realizácii obstarávania 
na obdobie 24 mesiacov. Ceny na trhu sú stále 
veľmi vysoké a na nasledujúce roky 2023-
2024 sa budeme musieť vysporiadať s týmto 
nárastom hlavne vo vzťahu redukcie spotreby, 
a to jednak na organizovanie chodu jednotlivých 
zariadení a inštaláciou riadiacich prvkov, ktoré 
nám umožnia efektívny chod a zníženie spotreby. 
Do budúcnosti je riziko pre mesto hlavne v 
súvislosti so zabezpečením výroby tepla pre 
bytové domy, nakoľko Nová Baňa vyrába 
teplo najmä zo zemného plynu. Výzvy, ktoré 
boli dostupné z Eurofondov na výrobu tepla 
z obnoviteľných zdrojov, napríklad zo štiepky 
alebo biomasy, neboli dostupné pre naše 
územie, nakoľko nie sú v našom meste dobré 
rozptylové podmienky. Konkrétne, pri výmene 
kotla na ulici Štúrovej v kotolni Mestského bytového 
podniku, ktorá bola realizovaná v roku 2020, sa 
rozhodovalo, aký druh média bude využívaný. 
Preverovali sme aj možnosť štiepky a táto nám 
bola kvôli nevhodným rozptylovým podmienkam v 
Novej Bani zamietnutá. Alternatívou k zemnému 
plynu by mohli byť aj tepelné čerpadlá, avšak 
na túto technológiu je potrebná elektrická 
energia a mesto stále naráža na limity, nakoľko 
výstavba nového vedenia bude realizovaná 
najskôr v roku 2023. Takže zatiaľ sme odkázaní 
na výrobu tepla zo zemného plynu. Sme si vedomí 
týchto rizík, a preto sme iniciovali rokovania so 

Zhrnutie stavebných prác realizovaných v mesiaci 
jún na prvej promenáde pod Gupňou

Nad štátnou cestou III. triedy 2512, ulica Školská 
v Mestských lesoch Nová Baňa sa nachádzal 

zanedbaný chodník, nazývaný aj prvá promenáda, 
a hrozil zosuv kameňov na štátnu cestu. 

V jednej časti chodníka sa vybudovalo rozšírenie 
na údržbu a násypový svah sa spevnil múrom z 
gabiónov v dĺžke 12m. Boli použité Terramesh 
koše naplnené kameňom a na ne bol položený 
Green Terramesh systém so zapustenými tiahlami 
pod rozšírené miesto do svahu, aby nedochádzalo 
k zosuvu pôdy. Pláň bola upravená a zárezy 
vysvahované. Chodník sa rozšíril na šírku 2,5m. 
Okolo chodníka bol v dĺžke 250 m postavený plot 
s drevenými namorenými kolmi, ktorý bude slúžiť 
ako zábrana voči prípadným padajúcim kameňom 
na štátnu cestu a aj ako ochranné opatrenie 
proti prípadnému pádu návštevníkov - hlavne 
detí v  Mestských lesoch Nová Baňa. Zároveň v 
lese nad chodníkom bol umiestnený pachový 
ohradník proti diviakom, aby neskotúľavali kamene 
na chodník, prípadne na cestu. Tento chodník 
nebude bezúdržbový a bude vyžadovať pravidelnú 
starostlivosť. Parametre chodníka však budú 
umožňovať bezpečnú údržbu strojmi, nakoľko 
celková dĺžka najviac využívaného chodníka je viac 
ako 600m.  

 Stavbu promptne a perfektne zrealizovala v 
mesiaci jún 2022 skúsená firma EKOSTAV z 
Kysúc.

Prajeme návštevníkom bezpečný prechod, 
vychutnanie si športových aktivít a príjemné 
prechádzky  v Mestských lesoch Nová Baňa.

Ing. Šmondrk Jozef 
konateľ spoločnosti 

foto: archív Mestské lesy Nová Baňa
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Polovica letných táborov za nami

Spoznaj svoj kraj
v termíne 4.7. – 8.7.2022

so Základnou školou
Jána Zemana Nová Baňa

Hlavnou úlohou našich Permoníkov počas celých 
štyroch dní denného tábora bolo spoznávanie 
histórie baníctva, baníckych miest a krásy okolitej 
prírody, ktorá je s nami a s baníctvom úzko spojená. 
Naša výprava po stopách Permoníkov začala v 
Kremnici, kde sme navštívili Štôlňu Andrej. Štôlňa 
Andrej v Kremnici, ktorú nazývajú aj „križovatka 
storočiami.“ Absolvovali sme dobrodružnú 
prechádzku časom, počas ktorej sme videli 
exponáty zo 17. až 20. storočia. Oboznámili sa s 
históriou dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej 
sa v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná časť zlata v 
Európe. Štôlňou sme prešli v prilbách s „čelovkami“ 
približne 60 m pod povrchom. Z múzea naše kroky 
smerovali na rozhľadňu Krahule. Z jej najvyššieho 
poschodia sme pozorovali nielen blízke Kremnické 
a Štiavnické vrchy, ale i vzdialenú Malú Fatru.

Na druhý deň sme pokračovali v našej výprave, 
do štôlne Bartolomej - banské múzeum v prírode 
s najatraktívnejšou expozíciou s možnosťou 
fárať do podzemia. Po krátkej video ukážke sme 
smerovali vystrojení v prilbe, plášti s lampou v ruke 
do originálnych banských priestorov, kde deti videli 
vývoj rudného baníctva. Najvzácnejším exponátom 
v podzemnej expozícii bol Gápel na konský pohon, 
ktorý je jediný stroj-motor od banského výťahu, 
ktorý sa na Slovensku zachoval. Druhá časť 
programu sa odohrávala v geoparku, v ktorom 
si deti vyskúšali hľadanie, dolovanie krištáľov a 
minerálov v teréne. Zažili tak osobnú skúsenosť, 
ktorou zistili, že nájsť vzácny kameň nie je až tak 
ľahké.

Ďalší bod nášho programu bol zameraný na 
čarovanie prírody bez zásahu človeka a techniky. 
Spomínaný jav deti pozorovali v Harmaneckej 
jaskyni, ktorá má kvapľový charakter a nachádza 
sa v Kremnických vrchoch. Deti porovnávali 
vzhľad štôlní, ktoré vytvorili ľudia s jaskyňou, ktorú 
vytvorila príroda. Pukliny v jaskyni sa rozširovali 
činnosťou vody, neskôr rúcaním a odrobovaním 
skál. Časť jaskyne je tvorená z čistého vápenca a 
práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni 
názov Biela jaskyňa.

Posledný deň tábora Permoníkov sa 
odohral v Španej doline, kde je prekrásna 
príroda a množstvo turistických 
chodníkov. Starohorsko-španodo-lincký 
región bol v minulosti významnou 
baníckou lokalitou, kde sa ťažila med. 
Aby sa na tento dôležitý míľnik v Španej 
doline nezabudlo, vzniklo tu z iniciatívy 
občianskeho združenia Banícke 
bratstvo Herrengrund. V múzeu medi, 
kde sa nachádza kompletná zbierka 

Mesto Nová Baňa s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja 
a v spolupráci so svojimi rozpočtovými 

organizáciami zorganizovalo už 3 turnusy 
letných táborov v roku 2022.

minerálov z ložísk sme sa dozvedeli zaujímavosti 
z histórie ťažby a spracovania rudy. Spoznali sme, 
čo je to cementácia medi, ako sa vyrábala vzácna 
zelená farba a tiež aj to ako a kam všade med zo 
Španej doliny putovala.

Takto sme počas štyroch prázdninových dní 
spoznávali banícku históriu. Venovali sme sa 
baníckej tematike, prírode, ale hlavne sme spoznali 
veľa milých ľudí, ktorí nás sprevádzali na našich 
potulkách. Utužili sme naše kamarátstva spoznali 
nových priateľov a zažili veľa neopakovateľných 
okamihov. 

Mgr. Bianca Kamodyová, Bc. Adriana 
Kocianová, Bc. Jana Kršiaková, Bc. et Bc. 

Mária Raffajová, Ľudmila Zimermanová, 
pedagogičky 

Športový tábor
v termíne 11.7. – 15.7.2022

s Centrom voľného času Nová Baňa 
V pondelok 11. 7. 2022 sme odštartovali športový 
tábor. Najprv sme sa vyviezli autobusom na 
Kostivrch, kde sme si zajazdili na koníkoch, potom 
nasledovala turistika cez vrch Johan  na Tajch, 
do Banského dvora. Tu sme absolvovali obed a 
športové súťaže. V utorok 12. 7. 2022, čo bol druhý 
deň športového tábora, sme si ráno zatrénovali 
na ihrisku a zvyšok dňa sme strávili na kúpalisku 
vo Vyhniach. Tretí deň športového tábora, 13. 7. 
2022, sme sa vlakom odviezli do Banskej Bystrice, 
kde nám dvojnásobná 
olympijská víťazka Elena 
Kaliská ukázala celý areál 
VŠC Dukla BB. Štvrtý deň 
športového tábora bol 14. 
7. 2022. Pred kúpaním 
vo Vyhniach sme stihli 
túru k baníckej útulni. 
Piatok 15. 7. 2022 sme 
sa  prehupli už do piateho 
a zároveň posledného 
dňa športového tábora, 
kedy sme sa presunuli 
na Tajch. Po rannom 
rozbehaní a rozcvičke 
sme si zasúťažili, 
naobedovali sa  a 
vyhodnotili celý týždeň.  

Tábor ATLETIKA
 v termíne

18.7. – 22.7.2022
Po náročnom týždni  v 
športovom tábore sme 

pre deti pripravili podobne 
náročný program s malými 
obmenami. V pondelok 18. 7. 
2022 sme začali atletický tábor 
zoznamovacími hrami v CVČ. 
Vyviezli sme sa na Kostivrch, 
pozreli sme  koníky a iné zvieratá na farme. 
Značili sme chodníček novobanských povestí až 
na vrch Johan. Cez Šarvíz sme prešli na Tajch 
do Banského dvora. Po obede sme si zabehali 
a zasúťažili. Utorok 19.7.2022 začal atletickým 
tréningom na školskom ihrisku, potom sme 
sa okúpali a pošmýkali vo Vyhniach. V stredu 
20.7.2022 sme mali v pláne prehliadku VŠC 
Dukla BB, ale kvôli plánovanej akcii EYOF to už 
nebolo možné. Preto sme si dohodli návštevu 
Vlada DRAKLU Moravčíka, 11-násobného majstra 
sveta v thajskom boxe a K1, v jeho Drakula gyme. 
Deti si zatrénovali a zaboxovali v ringu. Štvrtok 
21.7.2022 ráno sme vyrazili na turistiku k baníckej 
útuľni a cez Červenku na Zvoničku. Po turistike 
nás opäť čakal zaslúžený relax vo Vyhniach. 
Piatok 22.7 sme celý strávili na Tajchu. Čas sme 
si vyplnili rozcvičkou, atletickou abecedou, súťažou 
na kolobežkách, obedom, cezpoľným behom, 
kúpaním, vyhodnocovaním súťaží a vyhodnotením 
celého týždňa. 

Mgr. Juraj Kološta, pedagóg táborov

„S finančnou podporou Banskobystrického 
samosprávneho kraja.“

Spracovala: PhDr. Lenka Šubová 
projektový manažér

Športový tábor

Spoznaj svoj kraj

Aktuálne projektové informácie

Tábor ATLETIKA
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BANÍCKA KAPLNKA - posvätné miesto baníckej slávy

Novobančania sú právom hrdí na banícku 
tradíciu svojich predkov, lebo nejeden z 
nich si našiel v rodostrome odkaz, že mal 

predkov, ktorí pracovali v baniach. Vynovená 
banícka kaplnka k svojmu 200. výročiu dostala 
nový šat, technické vybavenie a úpravu okolia, čo 
je dôkazom, že si vážime a ochraňujeme  kultúrne 
dedičstvo, ktoré nám ako historická pamäť  zostala.
Baníctvo predstavovali ľudia pracovití a zbožní, 
o čom svedčí niekoľko cirkevných, historických 
pamiatok a medzi nimi v nedeľu vysvätená 
200-ročná banícka kaplnka. Sviatok sv. Anny bol a 
je vždy symbolom ochrany baníkov v Novej Bani. 
Sv. Anna bola ochrankyňou ťažko pracujúcich, 
ochrankyňou rodiny. Modlievali sa k nej v čase 
sucha, búrok. Aj v roku 1822 mesiac jún, podľa 
zápisov vo farskej kronike, bol mesiacom veľkého 
sucha, ktoré pripravilo Novobančanov o úrodu, ale 
i o 200 rokov neskoršie sa situácia so suchom a 
nepriazňou vysokých teplôt opakuje. 
Nadšení Novobančania sa rozhodli dať baníckej 
kaplnke úctu a vďaku za poslanie, ktoré spĺňala a 
spĺňa ako hlbokú úctu k baníckej histórii. Od roku 
1822 svojou prítomnosťou na Starom Handli na 
halde Trojkráľovej štôlne je pamätníkom prosieb a 
zbožnosti baníkov v pomoci pri ich náročnej práci 
v podzemí. 
Dňa 12.9.1822 bola požehnaná banícka kaplnka 
dôstojným pánom farárom Andrejom Petykóm 
a v nedeľu 24.7.2022 Mons. Petrom Mišíkom. 
Novobančania a prítomní hostia na Starom Handli 
prežívali neuveriteľnú hrdosť nad vynovenou 
baníckou kaplnkou, ale prežívali i hrdosť nad 
ľuďmi – Novobančanmi, ktorí svojou ochotou, 
obetavosťou, veľkorysosťou podnikateľov, 
finančnou podporou, povzbudivým slovom, ale 
i zručnosťou členov Novobanského baníckeho 
spolku, o.z. a Nová Baňa, o.z., mestom Nová Baňa 
na čele s jej primátorom Branislavom Jaďuďom 
prispeli k ušľachtilej obnove baníckej kaplnky. 
Dnes banícka kaplnka aj pekne upravené okolie 
je posvätným miestom duchovného zamyslenia, 
zapálenia sviečky alebo prenesenia mysle do 
minulosti, zastavením sa a rozjímaním sám nad 
sebou. 

Nedeľnú slávnosť si prišli pripomenúť 
podpredseda BBSK Ondrej Lunter, predseda 
Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska Erik Sombathy, starostovia okolitých 
obcí - Hronského Beňadika, Brehov a Orovnice, 
predstavitelia baníckych spolkov zo slobodných 
kráľovských baníckych miest – Libetha 
Ľubietová, Banskoštiavnicko-hodrušský spolok, 
Cremnychbana Kremnica, Eisenbach Vyhne, 

Terra Banensium Banská Bystrica, prajní a oddaní 
občania Novej Bane k tradíciám mesta.
Buďme hrdí na Novobančanov, ktorí prezentovali 
ochotu a hrdosť nad poznaním histórie Novej 
Bane a svojím pričinením prispeli k obnove 
baníckej kaplnky. 
Do pomyselnej knihy úcty primátora mesta svojimi 
činmi boli zapísaní.
Za finančnú podporu: mesto Nová Baňa, 
Banskobystrický samosprávny kraj, Novobanský 
banícky spolok, o.z., Nová Baňa, o.z., Prospech 
Slovakia, s.r.o., Ján Kačinec, rodina Anny a Jozefa 
Tužinských, rodina Jána Ohlasa, Jozef Barniak.
Rekonštrukciu a organizáciu prác zastrešili: 
Branislav Jaďuď, Ján Havran, Zoltán Vén, 
Oľga Lauková, Branislav Medveď, Anton 
Medveď, Jozef Spurný, Ľudmila Rajnohová, 
Anna Faturová, Ján Letko.
Materiálnou a odbornou činnosťou prispeli: 
WOODCOTE GROUP, s.r.o., Dvor Farieb, s.r.o., 
PIPPER SLOVAKIA, s.r.o., Anton Hollý st., 
Anton Holý ml.– KLAMPIARSTVO, BOROSTAV, 
s.r.o., Martin Štrba, GEOVRTY – DRILLROCK, 
s.r.o., Branislav Medveď, Anton Medveď, Karol 

Vzácni hostia
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Šipikal, Jozef Šipikal, Jozef 
Ľachký, Ladislav Búry, Peter 
Bránik, Marián Beňovský, 
DITTE, s.r.o., Ján Letko, Jozef 
Spurný, MONT–DESIGN, s.r.o., 
Ján Ďurček– ORBIS, Ľubica 
Budinská, Oľga Moťovská, 
Ľuboslav Moravčík.

Brigádnických a 
dobrovoľníckych prác sa 

zúčastnili:
Ján Havran, Branislav a Kristián 
Medveďovci, Ján, Janka, Adam 
a Tadeáš Letkovci, Ján a Monika 

Katinovci, Miloš Hrnčiar, Martin Mikuška, Radovan Mádel, Ľuboš Hrnčiar, Patrik Svetík, Viliam 
Mihál, Peter Konečný, Katarína Konečná, Peter Hudec, Peter Kopernický, Jakub Mihál, 
Katarína a Michal Štaubner, Ľudovít Štaubner, Zoltán a Zdenka Vénovci, Jozef Spurný, Jozef 
a Ľudmila Ditteovci, Vladimír Šimo, Ján Hubač, † Ľubomír Volf, Juraj Schwarz, Vladimír 
Víglašský, Radovan Ďurovič, Vincent Budinský, Jozef a Anna Kľačkovci, Renáta Jányová, 
Marián Beňovský, Jozef Spurný – baník, Otto Urda.
Na propagácii, kultúrnom programe a publikácii o baníckej kaplnke pracovali: Igor 
Gladiš – FOGO, Oľga Sobotková, Katarína Rumanková, Jozef Považan, Mária Považanová, 
Viera Kopernická, Oľga Lauková, Lenka Šubová, Ján Havran, Ján Letko.
V kultúrnom programe vystúpili: FS Háj, FSk Vinička a Jozef Suchý, spevácky zbor Cantus 
Monte Regis. 

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

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora

foto: Ľubomír Lužina

Buďte pozdravení všetci, ktorí si tento odkaz prečítate

Píše sa rok 2022, ktorý je rokom 
extrémneho sucha a tepla v celej Európe. 
Je rokom, v ktorom sa začala vojna v 
susednom štáte na Ukrajine, a obdobím, 
v ktorom už viac ako tretí rok celý svet 
zápasí s pandémiou koronavírusu 
COVID- 19, ale aj rokom veľkého 
zdražovania a inflácie na celom svete.

Napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré na Novú 
Baňu, jej obyvateľov, na Slovensko a na celý svet 
doľahli, je rok 2022 pre Novobančanov aj rokom 
výročí významných udalostí v histórii nášho 
mesta, ktoré sú spojené s viac ako 550 – ročnou 
baníckou tradíciou hrdého, bývalého slobodného 
kráľovského a banského mesta. V roku 2022 si 
pripomíname aj 300. výročie uvedenia Potterovho 

parného stroja do prevádzky, ktorý ako prvý 
na európskom kontinente využíval parnú silu 
na odčerpávanie vody zo zaplavených štôlní, 
v ktorých sa v minulosti ťažilo zlato a striebro. 
Základy strojovne tohto unikátneho stroja boli 
objavené v roku 2019  a v tomto roku sa ukončil 
štyri roky trvajúci archeologický prieskum, 
ktorým bolo potvrdené pôvodné miesto základov 
strojovne Potterovho parného stroja v Novej Bani 
na ulici Mariánskej č. 9. 
200. výročie postavenia Baníckej kaplnky sv. 
Anny - patrónky baníkov z Novej Bane nech je 
pre vás symbolickým dátumom, ktorý vám bude 
pripomínať náš odkaz, ktorý sme pre vás do oltára 
uložili. História dokumentuje, že ku kaplnke sa 
baníci obracali v modlitbách pred prácou i po práci, 
žiadajúc svätých o ochranu svoju, svojej rodiny a 

blízkych, ale aj o ochranu svojho mesta, 
ktoré bolo v histórii mnohokrát skúšané.
Vedomí si významu tohto miesta pre 
našich predkov a pre nás sme sa rozhodli 
pri príležitosti 200. výročia jej postavenia 
obnoviť banícku kaplnku v Novej Bani 
ako hmotný prejav nášho kultúrneho 
dedičstva z časov minulých. Týmto by 
sme vás chceli vyzvať, aby ste aj vy 
vzdávali úctu predkom a hodnotám, ktoré 
vyznávali a vyznávame, a to pracovitosti, 
viere, úcte a spolupatričnosti, na ktoré  
sme nadviazali aj my pri obnove baníckej 
kaplnky.  
Chceli by sme vyjadriť túžbu, aby tieto 
hodnoty spoločnosti pretrvali a boli 
hodnotami i pre ďalšie generácie, o čo 
vás prosíme ako našich nasledovníkov. 
Túto kaplnku sme s úctou opravili pre 
všetkých Novobančanov, ale aj pre tých, 

ktorí majú radi históriu a dedičstvo našich predkov.

S pozdravom ZDAR BOH

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
primátor mesta

Zoltán Vén 
predseda Novobanského baníckeho spolku, o.z.

Branislav Medveď 
predseda Nová Baňa, o.z.

Mgr. Ján Havran 
organizátor rekonštrukčných prác

na baníckej kaplnke

PhDr. Oľga Lauková, PhD. 
organizačné, propagačné a rekonštrukčné 

zastrešenie prác

Posvätenie baníckej kaplnky  Mons. Petrom Mišíkom

Spevácky zbor Cantus Monte Regis

FSk Vinička a Jozef Suchý

foto: Ján Letko
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Na baňu klopajú...
V piatok 24. 6. 2022 sme v areáli  Zvonička v Novej Bani strávili príjemné posedenie pri 

baníckych melódiách.
Podujatie v duchu baníckych tradícií venované celej rodine otvorili primátor mesta Nová Baňa 
Branislav Jaďuď a pracovníčka Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom Judita 
Frantová.
V rámci programu Na baňu klopajú sa predstavili spevácke zbory Cantus Monte Regis z Novej 
Bane a Štiavničan z Banskej Štiavnice. Mali sme možnosť si vypočuť známe, ale aj menej 
známe banícke piesne.
Pre najmenších boli pripravené tvorivé dielne a spestrením programu bola tombola. 

Mgr. Iveta Lukáčová
MsÚ Nová Baňa

foto: POS Žiar nad Hronom

GASTROfest 2022 
Bola to vôňa... korenín, cibule, proste, 

nezameniteľná vôňa gulášu a mäsových 
špecialít,  ktorá rozvoniavala celým námestím 
25. júna. Na mestskej tržnici sa práve konal 
1. ročník GASTROfest-u, ktorý bol spojený so 
súťažou vo varení gulášu O varešku primátora 
mesta. Od rána vládla výborná pracovná nálada. 
Súťažné družstvá si pripravovali svoje stanovištia 
a začínali s prípravou gulášu. Krájali cibuľu, mäso, 
pripravovali rôzne tajné špeciálne ingrediencie, 
sekalo sa drevo a podkurovalo pod kotlami. 
Nesúťažné družstvo zložené z priateľov z Ukrajiny 
pripravovalo chutný boršč. Počas dňa, keď nebol 
gulášik ešte navarený, boli pre okoloidúcich 
pripravené rôzne kulinárske špeciality. Super 
náladu dotváral aj novobanský hudobník Vlado 
Čík. Poobede pred pol štvrtou, čo bol čas na 
odovzdávanie gulášových vzoriek navareného 
gulášu, už napätie gradovalo. Hodnotiaca porota 
hodnotila svojím prísnym okom viacero aspektov. 
Porotcovia neochutnávali hotový guláš na 
stanovištiach jednotlivých súťažných družstiev, 
ale na určenom mieste a pod číslami, ktoré sa 
identicky nezhodovali 
s číslom stanovišťa. 
Návštevníci netrpezlivo 
čakali na ochutnávku 
majstrovských gulášov 
a „gulášmajstri“ 
súťažných družstiev na 
vyhodnotenie. A to prišlo 
vo chvíli, keď primátor 
mesta Nová Baňa 
Branislav Jaďuď vyhlásil 
výsledky.  I. miesto si 

vybojovalo družstvo TRIO v zložení Bóna, Sajko, 
Adamec, ktorí zároveň získali aj varešku primátora 
mesta. II. miesto patrilo družstvu CVČ v zložení 
Kološta, Lachká, Kopernická a III. miesto obsadilo 
družstvo VIKING v zložení Lukáč, Hudec. Okrem 
víťazných družstiev, ktoré si odniesli svoje výhry, 
získali všetky ostatné zúčastnené družstvá 
finančné poukážky na nákup tovaru od firmy 
HOPRO, s.r.o., ktorá ich do súťaže sponzorsky 
venovala. Súťaženie však zďaleka nekončilo, 
pokračovalo sa v súťažiach o najrýchlejšie 
obielenie a nakrájanie cibule a zemiaku, či 
najrýchlejšie vypitie piva, ktoré do súťaže venovalo 
Le bistro fou.  
Krásne počasie, množstvo ľudí a výborná nálada 
nás sprevádzali počas celého podujatia. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným súťažiacim družstvám za 
účasť a veríme, že nám zachovajú svoju priazeň a 
o rok sa opäť stretneme.

Mgr. Iveta Lukáčová
MsÚ Nová Baňa

foto: Ing. Lucia Beťková
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ŠPORT
Ocenenie najúspešnejších v oblasti športu za rok 2021

„Neexistujú žiadne tajomstvá úspechu. Je výsledkom prípravy, tvrdej
práce a učenia sa z neúspechu.“

 Colin Powell

Mesto Nová Baňa v rámci prezentácie športu 
každoročne oceňuje najúspešnejších 

športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov 
mesta Nová Baňa za ich vynikajúce výsledky a 
reprezentáciu mesta.   

Na základe podaných návrhov, spĺňajúcich 
požadované kritériá, boli ocenení tí najúspešnejší, 
bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

V kategórii Jednotlivci juniori – mládež do 19 
rokov bola za dosiahnuté športové výsledky 
a reprezentáciu mesta Nová Baňa v roku 
2021 ocenená Žaneta Gajdošová. Žaneta je 
všestranná športovkyňa, avšak jej dominantnými 
športami sú triatlon a diaľkové plávanie. Medzi jej 

najvýznamnejšie športové úspechy dosiahnuté v 
roku 2021 patrí účasť na Majstrovstvách SR žiakov 
v triatlone,  kde v kategórii staršie žiačky získala 
2. miesto a v republikovej súťaži Slovenský pohár 
v diaľkovom plávaní na 3 km na otvorenej vode 
obsadila 1. miesto v kategórii najmladšie juniorky. 
V kategórii Jednotlivci seniori – nad 19 rokov boli 
ocenený Adam Šipikal, motocyklový jazdec, ktorý 
reprezentuje Novú Baňu v disciplínach enduro a 
country cross. Jeho najvýznamnejším výsledkom, 
dosiahnutým v roku 2021, bolo celkové 3. miesto 
v 5-dielnom seriáli Medzinárodných majstrovstiev 
SR enduro a country cross. Adam však súťažne 
jazdí  aj na „pitbike.“ V tejto kategórii obsadil 1. 
miesto v pretekoch Pohár starostu obce Zbehy. 

V kategórii Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci 
bol za celoživotný prínos a dlhoročnú prácu s 
deťmi a mládežou  v oblasti športu,  sprevádzanú 
postojmi a činmi v duchu fair play, ocenený 
PaedDr. Vincent Debnár. Ako učiteľ a tréner svojím 
prístupom k športu ovplyvnil celé generácie detí a 
mládeže. Počas svojho aktívneho pôsobenia v 
škole dosiahol pozoruhodné športové výsledky. 
Bol iniciátorom, zakladateľom a organizátorom 
mnohých športových podujatí a so svojimi 
zverencami dosiahol veľa významných športových 
úspechov aj na republikovej úrovni. PaedDr. 
Vincent Debnár je v tejto oblasti dodnes aktívny. 
Podieľa na viacerých športových podujatiach, 
organizovaných mestom, školami a školskými 
zariadeniami v meste Nová Baňa. 
Slávnostný ceremoniál Vyhlásenia 

najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých 
funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2021 sa 
uskutočnil dňa 30. 6. 2022 v obradnej sieni mesta 
Nová Baňa. Úsilie, výkony a celkový prínos v 
oblasti športu ocenil Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 
MBA, primátor mesta. Oceneným poďakoval za 
vzornú reprezentáciu a do ďalších rokov im poprial  
veľa športových i osobných úspechov. Po zápise 
do pamätnej knihy mesta Nová Baňa si ocenení 
športovci prevzali ďakovné listy za reprezentáciu 
mesta Nová Baňa a za dosiahnuté výsledky v 
oblasti športu, športové trofeje a iné vecné ceny.

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa

foto: Ing. Klaudia Hósová Kasanová
 MsÚ Nová Baňa

VISEGRAD 4 BICYCLE RACE & GROUPAMA 
LADIES RACE SLOVAKIA  23.-24.07. 2022

Minulý rok v daždi, a predsa ste sa prihlásili. 
Ani 2 dni v horúčavách nezabránilo 

dobrovoľníkom z Novej Bane a okolia, aby 
zabezpečili hladký priebeh tohtoročných 
cyklopretekov. Bolo vás viac ako 50 a 
už po druhý rok ste sa stali základom 
úspechu celého podujatia. Dovoľte 
mi, prosím, aj touto cestou poďakovať 
sa vám za vaše odhodlanie a čas, 
ktorí ste nám venovali na úkor svojich 
rodín. Vzhľadom na dobu, ktorú všetci 
žijeme, je vaša ochota a zanietenie ešte 
obdivuhodnejšie.

Poďakovanie patrí všetkým zložkám 
(policajti, hasiči, záchranári, spol. 
Mediform), ktoré zabezpečovali hlavné 
križovatky a pelotón. Zamestnancom 
Mestského úradu mesta Nová Baňa, 
Technickým službám mesta Nová 
Baňa, mestskej polícii, Poľovníckej 
spoločnosti mesta Nová Baňa za guláš 
pre dobrovoľníkov, Novobanskému 
baníckemu spolku a FS Háj za 
reprezentatívne ocenenie víťazov, 
Národnej diaľničnej spoločnosti za 

zapožičanie značiek, susedným obciam a 
starostom za spoluprácu, všetkým partnerom 
podujatia a hlavne fanúšikom, ktorí povzbudzovali 
na námestí, ako aj popri celej trati.

Poďakovanie patrí aj môjmu najbližšiemu tímu, s 
ktorým to spolu ťaháme už 2 roky - Ján Žilovec, 
Ján Letko a Dagmar Lachká.

Všetci ste prispeli k bezproblémovému priebehu 
a k úžasnej atmosfére podujatia, ktorú ocenili aj 
naši zahraniční hostia. 

JUDr. Vladislav Lalka 
hlavný organizátor za mesto Nová Baňa

Obrovské ĎAKUJEME!!!

Na fotografií je len časť dobrovoľníkov
foto:  súkromný archív
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Usporiadateľ: mesto Nová Baňa, Lyžiari mesta Nová Baňa,
         občianske združenie, a nadšenci behu

Organizačný výbor:  Peter Gajdoš. riaditeľ pretekov 
    Dagmar Lachká
Technické zabezpečenie: mesto Nová Baňa
Termín: 3. september 2022, sobota
Miesto: rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa
-  štart z cyklochodníka pri jazere
-  registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri
P R O P O Z Í C I E

Zn. kategória rok nar. dĺžka trate registrácia

A predškolský vek 
– dievčatá, chlapci

2017 a mladší 100 m áno

B super baby I 
– dievčatá, chlapci

2016, 2015 200 m áno

C super baby II 
– dievčatá, chlapci

2014, 2013 300 m áno

D predžiačky, 
predžiaci

2012, 2011 500 m áno

E mladšie žiačky, 
mladší žiaci

2010, 2009 864 m áno

F staršie žiačky, 
starší žiaci

2008, 2007 1,2 km áno

A1 muži do 40 rokov                      2004 – 1983

8 km

áno

A2 muži nad 40 rokov 1982 – 1973 áno

A3 muži nad 50 rokov 1972 a starší áno

B1 ženy do 40 rokov 2004 – 1983
8 km

áno

B2 ženy nad 40 rokov 1982 a staršie áno

C1 muži (bez rozdielu veku) 5,52 km áno

C2 ženy (bez rozdielu veku) 5,52 km áno

C3 študenti SŠ
 – dievčatá, chlapci

2007 – 2003 5,52 km áno

G1 muži do 40 rokov                      2004 – 1983 5,52 km áno

G2 muži nad 40 rokov                      1982 a starší 21,33 km áno

G3 ženy (bez rozdielu veku) 21,33 km áno

POHYB PRE ZDRAVIE (cyklochodník okolo 
jazera Tajch) – bez obmedzenia veku, 
disciplína beh/chôdza – podľa fyzických 
schopností účastníka

864 m 21,33 km

TRATE
100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2  km – asfalt – cyklochodník 
okolo jazera Tajch;
5,52 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer 
Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta – 
štálanská zvonička a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 137 m;
8 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer 
Feriancov rígeľ – Štepnica – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu; 
nárast výšky 245 m;
21,33 km – asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 
m); štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička – Háj 
– Kostivrch – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu. Trasa začína 
vo výške cca 315 m n. m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca. 
640 m n. m., potom znovu klesnete, aby ste zase nastúpali do výšky cca. 

630 m; navyše - trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a, 
samozrejme, aj krátke rovinky.

CENY
Medaily, diplomy, pohár za najlepší čas muži/ženy v kategórii A1 – B2, 
darček pre  najstaršieho/najmladšieho registrovaného účastníka. 

PROGRAM: 
• 8:00 hod. – 10:00 hod. –  REGISTRÁCIA účastníkov prihlasovaných 
na mieste v deň podujatia
• 8:00 hod. – 10:30 hod. –  PREZENTÁCIA účastníkov registrovaných 
vopred cez internet

POZOR! Prezentácia kategórií G1 – G3 len do 10:15 hod.
• 10:45 hod. – štart kategórií G1 – G3
• 11:00 hod. – štart kategórií A – F, postupne   
• 12:00 hod. – hlavné preteky – štart kategórií A1 – A3, B1 – B2 a C1 – C3
• 13:00 hod. – POHYB PRE ZDRAVIE (beh/chôdza) – bez registrácie
• 13:30 hod. – vyhlásenie výsledkov detských kategórií
• 14:00 hod. – vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií 

ŠTARTOVNÉ
v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 – C3,  G1 – G3:
• pri registrácii online do 1. 9. 2022 do 24:00 hod.

zdarma

• pri registrácii od 2. 9. 2022 od 0:00 – 3. 9. 2022 do 10:00 hod.
5€ – platba na mieste v hotovosti

PRIHLÁŠKY:
Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame 
účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED 
prostredníctvom web stránky: 

www.tajchovaosmicka.sk

!!! POZOR !!!
• Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania bude len do 10:00 hod.!
• Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a 

podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané 
na e-mail pri online registrácii.

PREDPIS:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
MERANIE ČASOV:
Meranie je zabezpečené pomocou jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť 
štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii spolu so samotným 
štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám 
na pamiatku spolu so štartovým číslom.
UPOZORNENIE: 
• Podujatie sa uskutoční za dodržania  ustanovenia Vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných 
podujatí a ktorá bude aktuálna v  čase konania podujatia. 
• Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo 
na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a  s účasťou pretekárov na 
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podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
nebezpečenstvo, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze 
spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Každý účastník 
musí mať so sebou preukaz poistenca. 
Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
• Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a 
podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu boli zaslané na e-mail pri 
online registrácii.
•  Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového 
podujatia v prípade nepriaznivého počasia.
• Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a 
bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. 
organizačných pokynoch.
• Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť 
konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade 
vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, 
nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť 
účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior 
udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na 
vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti.

PROTESTY:
Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 minút 
po zverejnení výsledkov na tabuli.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:
Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky poskytovania prvej pomoci.

OBČERSTVENIE: 
Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a na trati, viac – možnosť 
zakúpiť v bufete.

KONTAKT:
Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, odd. kultúry, športu a 
mestskej knižnice – 045/6782885, kultura@novabana.sk

Spolupráca mládežníckeho parlamentu s vidieckym parlamentom
Zúčastnil som sa týždňového 
pobytu v Hokovciach.
Bolo to v rámci projektu Youth 

Action for Nature and Well-being, 
ktorého súčasťou je aj Vidiecky 
parlament na Slovensku a 
ďalšie organizácie z iných 
krajín. Projektu sa zúčastnili 
tímy mladých študentov z 
Írska, Španielska, Lotyšska a 
Slovenska. Počas celého týždňa 
18.7.-22.7. sme sa zúčastňovali 
rôznych vzdelávacích aktivít 

zameraných na životné prostredie a duševné 
zdravie. Každý deň bol pre nás pripravený iný 
tematický program.
V pondelok sme sa hravou formou spoznávali a 
snažili sa zapamätať ostatné mená. Predstavili 
nám Vidiecky parlament na Slovensku a jeho 
pôsobenie. Boli sme oboznámený s programom 
na celý týždeň a potom sme si boli zaplávať na 
Počúvadle. 
Utorková téma bola, že „prečo sme tu?“ Zaoberali 
sme sa našimi silnými stránkami, eko-komunitami 
a navštívili sme múzeum v Lišove, kde sme mali 
rôzne workshopy z tradičného slovenského 
remesla.
V stredu sme riešili, „čo by sme vedeli urobiť.“ 
Zamýšľali sme sa nad tým, ako prekročiť hranice 
udržateľnosti a dávať energiu do lepšej budúcnosti. 
Všetci sme potom šli vyskúšať ferraty na Skalke, 
kde sme vyskúšali rôzne trasy. 
Vo štvrtok sme sa zaoberali tým, „ako to urobíme.“ 
Naučili sme sa, ako premýšľať nad vecami tak, aby 
sme využili čo najviac už dostupných možností a 
navštívili sme Novú Baňu, aby sme získali príklady 
z dobre praxe. 
Záverečným dňom tohto 5-dňového Erasmu bolo 
zhodnotenie všetkého, čo sa za týždeň udialo. 
Ukončili sme to spoločnou večerou, na ktorej 
nechýbali ani tradičné halušky, ktoré zahraničným 
študentom veľmi chutili. 
Cieľom tohto celého projektu je vybudovať 
„framework” pre pracovníkov s mládežou, v ktorom 
budú zahrnuté rôzne metódy zábavného učenia, 
prepojenie s prírodou a duševným zdravím. 

Projekt týmto nekončí, pretože ešte sú plánované 
stretnutia v Lotyšsku a Španielsku.

Samuel Šadlák
predseda MMP Nová Baňa 

Dňa 21.7.2022 sme sa ako Mládežnícky 
parlament mesta Nová Baňa zúčastnili projektu 
Erasmus+, o ktorom sa už vyjadril môj kolega a 
predseda parlamentu Samuel Šadlák.
V daný deň začínali zahraniční študenti na mieste 
svojho ubytovania a neskôr sa presunuli do Novej 
Bane, kde sme im predstavili 3 zaujímavé a pre 
projekt užitočné miesta. Ako prvé mali možnosť 
vidieť mestský úrad, kde predstavil pán primátor 
seba i naše mesto. Hovoril o projektoch, ktoré sme 
za posledné roky mali možnosť zrealizovať, no 
spomenul i náčrty do budúcnosti. 
Ďalej sme sa presunuli do Gymnázia Františka 
Švantnera v Novej Bani, kde sme dostali 
podrobnú prehliadku školy s vysvetlením jej 
projektov, úspechov, históriou, no i prekvapením 
pre niektorých študentov, ktoré uvidia až v 
septembri.
Pani riaditeľka nám taktiež ukázala 
školský dvor, jeho výhľady, ale i vonkajšie 
priestory na výučbu telesnej výchovy, kde 
sa nachádza pre študentov lezecká stena. 
Zo strany našej zahraničnej návštevy 
dostávala otázky najmä na ekológiu. Pani 
riaditeľka na otázky zodpovedala, že sa 
veľmi pokúšajú a aj presadzujú ekologické 
zmýšľanie na škole. Hovorila o rozdieloch 
výučby a povedomia vtedy a dnes. Zároveň 
poukazovala plány do budúcnosti, ako by 
chcela ekológiu ďalej posúvať. Keď sme 
sa s pani riaditeľkou Juhásovou rozlúčili, 
pobrali sme sa na našu finálnu zastávku 
Zvonička. 
Skupina sa presunula na Zvoničku, kde 
PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka, 
predstavila projekty mesta, ktoré mohli vidieť 
aj priamo v teréne. Potom sme nastúpili my, 
zástupcovia a členovia MMP Nová Baňa. 
Hovorili sme o príkladoch z dobrej praxe. 
Kolega Samuel Šadlák nás predstavil. Ja 
som prezentovala náš mládežnícky ples z 
roku 2020 a zodpovedala som na otázky, 
ktoré mi študenti na tento projekt dávali. 

Nakoniec sa zahraničným študentom predstavil 
tretí člen a ním bol Tomáš Jaďuď, ktorý hovoril 
o projekte cyklistické „traily“, ktorý budujeme 
na Zvoničke. Na otázky ohľadom trailov Tomáš 
odpovedal individuálne. Následne sme sa všetci 
občerstvili v bufete na Zvoničke a pomaly skončil 
výlet v Novej Bani.
 Pre MMP je možno zaujímavý rozhovor medzi 
mnou a predsedníčkou vidieckeho parlamentu, 
s ktorou sme diskutovali o projektoch a rôznych 
spoluprácach. Možno jedného dňa niečo 
vytvoríme spoločne pre vás, drahí čitatelia. 
Zahraniční študenti sa nám odvďačili rôznymi 
darmi, špecifickými pre ich krajinu. Ale hlavne ich 
pozornosťou a záujmom dozvedieť sa čo najviac 
o našom meste.
Týmto ďakujem za príležitosť a prajem veľa 
úspechov všetkým.

Ľudmila Pálenkášová
členka MMP Nová Baňa

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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Pohronské múzeum Nová Baňa srdečne pozýva na výstavy 
 

„SKVOSTY Z MÚZEA“

Je výstava pripravená pri príležitosti 
70. výročia založenia nášho múzea. 

Pohronské múzeum vzniklo pôvodne 
ako Okresné múzeum 8. augusta 1952 
uznesením Rady ONV v Novej Bani. 
Prvým správcom múzea bol novobanský 
obuvník a zberateľ starožitností Anton 
Solčiansky. Jeho rozsiahla súkromná 
zbierka a predmety uchovávané dovtedy 
v mestskom archíve sa stali základom 
zbierkového fondu múzea. Z pôvodných 
niekoľko sto predmetov sa zbierky v 
múzeu rozrástli na presne 18 861 kusov.
Rozmanitosť zbierkového fondu 
ilustrujeme cez tematické okruhy, do 
ktorých sa snažíme
vtesnať jedinečné a netradičné zbierkové 
predmety. Počas prehliadky sa stretnete
s okruhmi, ako Militárie, Kresťanstvo, Mesto Nová 
Baňa alebo Reštaurovanie. Vôbec po prvýkrát budú 
vystavené dvere z mestského väzenia, ktoré sa 
kedysi nachádzalo v budove
novobanskej radnice. Bohatý fond archeológie je tu 
zastúpený lótovými závažiami a aj
fosíliou zubu nosorožca srstnatého.

Druhá výstava „PREMENY“ je 
autorskou výstavou Michaly Lenčovej.  Je výberom 
obrazov prírody Novej Bane a okolia cez rôzne formy 
zobrazenia, od klasického až po experimentálnejšie. 
Panoramatické pohľady na krajinu Novej Bane s 
ústrednými bodmi v diaľke striedajú rôzne realistické, 
poloabstraktné až abstraktné premeny krajiny, 
ktorá je v pohybe a odraze. Rovnakou premenou 

prechádza aj technika spracovania námetu, od čistej
formy akrylovej maľby cez postupné stupňovanie 
rôznych kombinácií techník, ako sú akryl,
koláž či sprej. Najpodstatnejšiu časť obrazov tvoria 
štvorce vo formáte 80x80 cm, ktoré
môžeme pokladať za autorkino „okno“ do krajiny, kde 
sa deje premena. Obrazy spája
farebnosť, dynamizmus, experimentovanie, 
viacvrstvovosť, ako aj istá miera porušenia
pravidiel. Sprievodnou akciou výstavy budú 
workshopy s autorkou pre všetky 
vekové
kategórie. Autorka inklinuje k 
výtvarnému umeniu od detstva a 
neustále si dopĺňa svoje vzdelanie v 
tomto smere, prakticky aj teoreticky. 

Momentálne sa venuje voľnej tvorbe, ilustrovaniu, 
grafickému designu, občasnému teoretickému 
písaniu, vedie kurzy a učí vo
výtvarnom odbore ZUŠ Nová Baňa. Viac o jej 
aktivitách a tvorbe nájdete na webe
michalalencova.com a Instagrame michalalencova_
art.
Srdečne pozývame!

Mgr. Jana Potocká

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.



vďaka členom za ochotu a pomoc. Celú akciu 
organizovali a pomáhali realizovať aj  ďalší 
členovia nášho výboru, a to Milka Lovíšková a 
Natálka Šimová, bez ktorých by to nebolo ono. Po 
posedení pri káve sme sa rozišli domov spokojní 
po dobre vykonanej robote. Určite ten pocit dobre 
poznáte, keď za vami vidieť krásne výsledky. So 
stromami bude v našom klube na niekoľko rokov 
pokoj, čo nás veľmi teší a prostredie klubu bude 
pripravené na ďalšie akcie.
Záverom chcem ešte raz poďakovať za výbornú 
spoluprácu s členmi Denného centra seniorov 
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Usilovní seniori sú vždy ochotní pomôcť

V jeseni 2021 sme v Dennom centre seniorov 
Lipa opílili ovocné stromy, na čom mal veľkú 

zásluhu pán Gregor Káder a naši členovia mu 
pomáhali. Koncom júna 2022 sme sa dohodli, 
že si ešte krajšie upravíme prostredie klubu 
opílením ihličnatých stromov. Členovia denného 
centra, páni Vincko Budinský a Janko Hubač, si 
priniesli svoje motorové pílky a ich opílili,  za čo im 
veľmi pekne ďakujeme. Technické služby mesta 
pristavili do klubu kontajner a ďalší členovia, páni 
Marián Maruška, Janko Budinský a Alexander 
Daniš, ho naplnili vzniknutým odpadom. Veľká 

Príjemné zážitky seniorov
na výlete

Denné centrum seniorov Lipa v Novej Bani zorganizovalo na deň 18. júla 2022 výlet 
pre svojich členov. Prvá naša zastávka bola na kúpalisku v Kováčovej. Objednali 

sme si aj pekné počasie, tak akurát - ani zima, ani veľmi horúco. Ešte  ráno nebolo 
ani veľa návštevníkov, čo nám vyhovovalo. Využili sme vnútorné i vonkajšie priestory, 
vyskúšali vodu v každom bazéne. Pretože sme prišli ako skupina, využili sme aj zľavu 
na vstupnom. Tri hodinky nám úplne stačili, a tak sme sa presunuli do Reštaurácie pod 
zámkom, ktorú nám odporučil náš vodič Ing. Pavel Štrba, ale v tento deň ho zastupoval 
pán Milan Majerčík. Boli sme milo prekvapení bohatým menu a primeranou cenou. Po 
výbornom obede a po vykúpaní by sa bolo žiadalo dať si poobedňajší odpočinok, ale my 
sme mali naplánovanú ďalšiu návštevu, a to v Zámku Vígľaš. Čakala tam na nás príjemná 
sprievodkyňa Mária, ktorá nás oboznámila s bohatou históriou zámku. Postupne sme 
prešli všetkými priestormi, z ktorých časť sa dnes využíva ako hotel. Krásne historické 
vybavenie, veľké priestranné izby sú ako stvorené na romantické výlety. Cestou domov 
sme sa ešte zastavili vo Zvolene na koláčiku a kávičke. Z výletu sme sa vracali v dobrej 
nálade. Ďakujeme mestu Nová Baňa, že nám umožňuje zúčastňovať sa takýchto 
príjemných akcií.

Ing. Marta Búryová

Lipa a s Technickými 
službami mesta 
Nová Baňa, s pánom 
riaditeľom Ľubošom 
Palajom a s pánom 
majstrom Eliásom. 
Verím, že aj naďalej si 
ako zariadenia mesta 
budeme pomáhať.

Ing. Marta Búryová
foto: Milka Lovíšková

Park má od jari iný nádych
V rekonštruovanom parku svoje 
miesto našla konšelská lavica. Pri 
otvorení Chodníčka novobanských 
povestí jej život vdýchli žiaci 
literárno-dramatického odboru ZUŠ.

Výnimočné dielo
Dubovú lavicu k povesti Ako radní páni lavicu 
natiahli vytvoril Maroš Brieška z Brehov. Vyučil sa 
za stolára a práci s drevom sa profesijne venuje už 
od školských čias. Pravidelne sa zúčastňuje letnej 
akcie Netradičné plavidlá, kde každoročne prispeje 
nejakým svojím dielom. Rád má výzvy a jedinečné 
projekty, práve preto sa zapojil aj do projektu 
Chodníček novobanských povestí. Dubové drevo 
použité na konšelskú lavicu pochádza z Hulína. 
Strom mal M. Brieška vyhliadnutý už dlhší čas. Keď 

okolo neho prechádzal, stále rozmýšľal, na čo by 
sa asi tak hodil. Až zvážil, že z neho vytvorí práve 
výnimočnú lavicu do Radničného parku v Novej 
Bani, čo, samozrejme, uštipačne okomentoval, 
že ešte aj lavicu musel Novobančanom vyrobiť 
Brežan. Na lavici sa veľmi dobre sedí a keď 
chodím okolo, málokedy je voľná, čo ma teší.

História v podaní ZUŠ
Do projektu sa zapojili dve dôležité organizácie 
z Novej Bane – základná umelecká škola a 
Pohronské múzeum. Mgr. Alžbeta Kráľová, 
pracovníčka múzea, nám pomohla so skrátením 
povestí pre účely nahrávok desiatich povestí, ktoré 
si môžete vypočuť na jednotlivých stanoviskách 
chodníčka, a tiež s prípravou textov na informačné 
tabule. Texty povestí nahovorili žiaci literárno-
dramatického odboru pod vedením pána učiteľa 

Mgr. art. Pavla Olešňana. Tam ich aktivita 
našťastie neskončila, vďaka čomu sme si počas 
otvorenia chodníčka v sobotu 26. marca mohli v 
ich prevedení pozrieť a vypočuť povesť Ako 
radní páni lavicu natiahli. Povesti ich natoľko 
zaujali, že na koncerte k 70. výročiu ZUŠ 
zas dramaticky spracovali povesť Fašiang v 
bani. Verím, že budú v práci s novobanskými 
povesťami aj naďalej pokračovať. 
Projekt Chodníček novobanských povestí bol 
realizovaný s finančnou podporou Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky – program Podpora 
regionálneho rozvoja, firmy Cortizo Slovakia, a.s. a 
nadácie Veolia Slovensko. Viac informácií nájdete 
na www.chodnicek.novabana.sk.

Viktória Valachovičová
foto: Peter Valachovič

Maroš Brieška s Katarínou Naďovou, technickou manažérkou 
projektu, odskúšali lavicu ako prví

Počas otvorenia chodníčka žiaci ZUŠ Nová Baňa odohrali 
divadielko „Ako radní páni lavicu natiahli“
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Triedim, triediš, triedime

Okrem toho, že recykláciou odpadu sa šetria prírodné zdroje, mesto má z 
triedenia odpadu aj finančný prínos, nakoľko v zmysle platnej legislatívy 

je možnosť požiadať Environmentálny fond o príspevok za mieru vytriedenia 
komunálnych odpadov.
V roku 2021 sa vytriedilo v Novej Bani 48,25 % komunálnych odpadov, čím 
sme splnili hlavnú podmienku na získanie príspevku z Environmentálneho 
fondu - požadovanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov nad 34 %. 
Na základe podanej žiadosti bol mestu koncom júna vyplatený príspevok 
vo výške 12 878,76 €, ktorý môže byť použitý len na účely odpadového 
hospodárstva.
Pre porovnanie, v roku 2019 sa vytriedilo 33,18 % komunálnych odpadov a 
dostali sme príspevok vo výške 9434,- €, v roku 2020 sa vytriedilo 33,31% 
komunálnych odpadov a dostali sme príspevok vo výške 7583,- €.
Prehľad jednotlivých vytriedených odpadov za roky 2019, 2020, 2021 aj 
s mierou vytriedenia je uvedený v tabuľke č. 1. Nárast sme dosiahli vďaka 
efektívnemu zberu biologicky rozložiteľných odpadov (konárov a haluziny) a 
vďaka zavedenému zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.  
Významný podiel majú aj údaje zo zberných surovín (kovové zložky 
komunálnych odpadov) a taktiež nárast pri skle a plastoch.
Tabuľka č. 1

Kód 

odpadu

Názov odpadu podľa Prílohy č. 1 

zákona č. 329/2018 Z.z.

kateg.

odp.
kg/2019 kg/2020 kg/2021

20 01 01 papier a lepenka O 56065 64754 65604

20 01 02 sklo O 47190 69715 106620

20 01 03 VKM O 10780 3230 5125

20 01 04 obaly z kovu O 6015 3500 13210

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a 

reštauračný odpad 
O 0 0 34680

20 01 10 šatstvo O 0 0 3200

20 01 11 textílie O 18522 22220 8000

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 74 0 10

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce 

chlórfluórované uhľovodíky 
N 5664 0 0

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 0 0 0

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N 1850 0 0

20 01 33 batérie a akumulátory uved v 160601, 

160602, 160603 
N 0 0 1033,5

20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené 

v 20 01 33 
O 0 398 135

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia 
N 7022 24680 34052

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické 

zariadenia 
O 7785 142 455

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 60332 78984 95400

20 01 39 plasty O 39470 49358 101635

20 01 40 kovy O 3300 2540 37426

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 6426 7622 11407

20 01 40 02 hliník O 10264 16955 36935,4

20 01 40 03 olovo O 17 29 93

20 01 40 04 zinok O 0 0 37

20 01 40 05 železo a oceľ O 571285 582203 956211

20 01 40 06 cín O 0 0 3

20 01 40 07 zmiešané kovy O 565 2869 13831,3

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 355600 244150 525300

Spolu kg 1208226 1173349 2050403

Celkové množstvo komunálnych odpadov 

(skupina 20)
kg 3641000 3522475 4249837

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov % 33,18 33,31 48,25

Zákonný poplatok na príslušný rok (Príl. č. 

1 Tab. č. 1 NV SR č. 330/2018 Z.z.)
€/t 13 22 18

Touto cestou sa chceme poďakovať občanom, ktorí triedia odpad, že nám 
pomohli získať príspevok z Environmentálneho fondu a zároveň sa vďaka 
nim znižuje množstvo odpadu smerujúceho na skládku. A čím menej odpadu 
sa skládkuje, tým menší je zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku. 
Vývoj sadzieb zákonného poplatku podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. 
je uvedený v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2

Dúfame, že tento rok sa podarí udržať stúpajúci trend triedenia komunálnych 
odpadov a budúci rok budeme môcť opätovne požiadať o príspevok z 
Environmentálneho fondu a zníži sa nám zákonný poplatok.

Mgr. Erika Jauschová
samostatný odborný referent životného prostredia

,,Keď môžeš, pomôž!“
Prinášame vám rozhovor s výživovou poradkyňou  Zuzanou Tomovou. 

Je to človek, ktorý miluje dobrodružstvo, pohyb, módu, chutné a 
zdravé jedlo. V neposlednom rade sa venovala aj humanitárnej pomoci 

pre utečencov z Ukrajiny.
Povedzte nám pár slov o sebe...
Ťažko sa mi samej o sebe niečo popisuje, to by skôr mal niekto iný objektívne 
ma popísať, ale čo je 100% - som žena, matka, dobrodruh. Vyštudovala 
som sociálnu prácu, ktorá má veľa spoločné s pomocou. Počas materskej 
dovolenky, keď zrazu začalo byť toho času viac a viac, som sa rozhodla 
založiť si instagramovú stránku @zuzanna_toma, kde som sa začala venovať 
zdravej strave, fitness a tripom, kam s deťmi na výlet. Po tehotenstve, keď asi 
každá žena priberie nejaké to kilo (ja 25 kg), som sa rozhodla s nimi zatočiť 
tak, že som si urobila kurz výživový poradca a fitness tréner a všetky svoje 
skúsenosti som začala pridávať práve na IG a na moju webovú stránku www.
zuzanatoma.sk. 
Čo vás viedlo pomáhať utečencom na Slovensku? Kedy prišlo  
rozhodnutie, že „treba pomôcť“?
Teší ma, keď môžem pomôcť, či už ženám s nadváhou, alebo aj v horších 
životných situáciách, v akých prednedávnom boli ženy, matky z Ukrajiny. 
Keďže sama som matka, bez rozmýšľania som oslovila moje ženy na 
Instagrame, ktoré boli také úžasné, že mi okamžite začali písať, že by rady 
pomohli, a rozbehla sa zbierka šatstva a najnutnejších hygienických potrieb. 
Dokonca bolo aj pár elektroniky, čo ma ešte viac milo prekvapilo. 
Organizuje sa humanitárna pomoc ľahko?
Vtedy som zistila, aké úžasné ženy ma sledujú. Keď máte okolo seba tých 
správnych ľudí s dobrým srdiečkom, aj humanitárna pomoc sa organizuje 
ľahko. Každej jednej slečne, žene a matke ešte raz moc ĎAKUJEM za pomoc. 
Ako reaguje na snahu pomáhať vaše okolie?
Do dnešného dňa sa mi nedostala žiadna negatívna kritika a chváliť ma za 
pomáhanie, to nepotrebujem. 
Čo by ste odkázali tým, ktorí by chceli pomáhať?
Pomoc jednému človeku nemusí znamenať zmenu celého sveta, ale môže 
znamenať zmenu sveta pre jedného človeka . Keď môžeš, pomôž . 

Rozhovor poskytla: PhDr. Zuzana Tomová
Spracovala: redakcia novín

INZERCIA
Prenajmem obchodný priestor vo výmere

27 m2 na ulici Bernolákova č. 15.
Tel. kontakt: 0915 975 299

Inzercia č. 1/8
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Malý záchranár 2022 – 7. ročník

Pod týmto názvom sa uskutočnil 
7.ročník záchranárskej súťaže 

pre deti predškolského veku 
v obvode mesta Nová Baňa. 
Hlavnými organizátormi boli OZ 

Salus Vitalis, Centrum voľného času  v Novej 
Bani a OZ Centráčik pri Centre voľného času  v 
Novej Bani. Súťaž prebehla s finančnou podporou  
mesta Nová Baňa.   
   Dňa 15. júna 2022 sa v Centre voľného času v 
Novej Bani stretlo osem  družstiev  z  jednotlivých  
materských škôl v Novej Bani a v obvode. 
Boli to MŠ z Novej Bane na ul. Nábrežnej, 
elokované  triedy na ul. Kolibskej, na ul. Štúrovej 
a MŠ zo Špeciálnej školy pre žiakov s telesným 
postihnutím. Zástupcami z obvodu boli  MŠ z 
Brehov, MŠ z Hronského Beňadika a nováčikom 
na súťaži bola MŠ z Tekovskej Breznice.
Súťaž začala slávnostným nástupom jednotlivých 
družstiev, organizátorov a rozhodcov. Súťažiaci 
boli označení svojím logom a farbou trička. V 
úvode otvorenia súťaže  zazneli sľuby detí a 
rozhodcov.  
Družstvá boli päťčlenné a na stanovištiach ich 
sprevádzali staršie žiačky. Súťažilo sa na ôsmich 
praktických stanovištiach v oblastiach zdravoveda, 
dopravná výchova a zvládnutie krízových situácií.

 Deti v jednotlivých 
d i s c i p l í n a c h 
dokazovali svoje 
vedomosti, ale aj 
praktické zručnosti 
súvisiace s 
ochranou človeka 
za mimoriadnych 
udalostí (napríklad 
vedomosť využiť 
linku tiesňového 
volania, poskytnúť 
prvú pomoc, 
rozoznať uniformy 
záchranárov  a 
policajtov a ich 
vozidlá, bežať s lekárničkou, rozpoznať, čo patrí 
do lekárničky a naopak, čo tam nepatrí). Tiež 
si vyskúšali manipuláciu s ručnou hasičskou 
striekačkou. Na záver  tejto malej záchranárskej 
akcie prednostka MsÚ Mgr. Ľudmila Rajnohová 
rozdala víťazným družstvám diplomy, medaily 
a tým najlepším družstvám  víťazné poháre. V 
závere súťaže sme vyhodnotili, že všetky deti 
boli úspešné a dostali sladkú odmenu a medailu 
záchranára. Veľké poďakovanie patrí úžasným 
ľuďom - profesionálnym záchranárom z OZ 
Salus Vitalis,  ktorí venovali kus svojho voľného 

času  najmladším záchranárom nášho mesta. 
Naše veľké ďakujem patrí  aj Dobrovoľnému  
hasičskému zboru mesta Nová Baňa, ako aj 
mestskej polícii a pani učiteľkám za dôkladnú a 
zodpovednú  prípravu.       
V neposlednom rade chcem poďakovať kolektívu 
Centra voľného času v Novej Bani za súdržnú 
spoluprácu a profesionálny prístup. Teší nás, že 
sme sa po dvojročnej prestávke opäť všetci stretli 
a mohli zorganizovať toto krásne podujatie.                                                                                           

Tatiana Lachká
foto: archív CVČ

Finále školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta Nová Baňa

Dňa 21.6.2022 v rámci Týždňa športu pre všetkých sa konal 15. ročník 
školskej florbalovej ligy o pohár primátora mesta Nová Baňa. Celkovo sa 

odohrali štyri súťažné kolá a výsledky sú nasledovné:
1. ZŠ Jána Zemana
2. ZŠ MŠ Brehy
3. ZŠ Fraňa Kráľa Žarnovica
4. ZŠ 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 žiakom - účastníkom 
florbalovej ligy. Finálové zápasy rozhodoval rozhodca SZFB.
Touto cestou by som chcela poďakovať:
- mestu Nová Baňa – primátorovi Mgr. MVDr. Branislavi Jaďuďovi, MBA za 
zabezpečenie medailí, za trofeje a športové vaky pre všetkých zúčastnených 
žiakov;
- Základnej škole Jána Zemana ako domovskej škole pri organizovaní 
florbalovej ligy;
- reštaurácii Tekovská Kúria za občerstvenie;
- všetkým zúčastneným základným školám za účasť na 15. ročníku, ako aj 
učiteľom TSV za pomoc pri rozhodovaní;
- žiakom ZŠ Jána Zemana  za reprezentáciu školy;
- CVČ - PaedDr. Tatiane Polcovej a Tatiane Lahkej za zabezpečenie vystúpenia 
novobanských mažoretiek.

text a foto: PaedDr.Mária Rudzanová



14     NOVOBANSKÉ NOVINY AUGUST 2022

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

„SLNIEČKA“ ukončili 
školský rok

Tešíme sa, že posledné 
mesiace školského 

roka mohli naše „Slniečka“ 
v  škôlke na Kolibskej ceste 
„rozbehnúť naplno“, a 

veríme, že na pestrý zážitkový program budú dlho 
spomínať.
Keďže dlhšie sa nemohli organizovať divadielka, 
pripravili sme pre deti hneď dve divadelné 
predstavenia. Jedno „O hrochoch“ v kultúrnom 
dome na Štáloch a na druhé veselé predstavenie 
„Divadla na predmestí“ sme cestovali do CVČ.
Vychádzky, ktoré v čarovnom prostredí Štálov 
pravidelne realizujeme, sme obzvláštnili piknikmi 
a zážitkovým učením v prírode.
Prijali sme aj pozvanie do areálu jazdeckej školy 
BERI, kde sme sa oboznámili so starostlivosťou o 
koníky a smelší si na nich aj zajazdili.
 Deň detí sme veľkolepo oslávili záhradnou párty 
so skákacím hradom, kde sa súťažilo, maškrtilo a 
zabávalo.
Pomedzi zábavu  sme sa však stihli aj svedomito 
pripraviť a následne zúčastniť súťažnej prehliadky 
„Malý záchranár“ v CVČ.
V rámci Týždňa športu pre všetkých sme 
zorganizovali turistickú vychádzku ku studničke 
na Pelúchovej ceste, kde sa deti mohli  pohojdať 
na čerstvo osadenej hojdačke a spoznať pre 
niektorých nové štálanské cestičky.
Aj v areáli Banského dvora sme na rozlúčke 
s predškolákmi prežili príjemné chvíle. Po 
slávnostnom programe rodičia pripravili pre 
všetkých zúčastnených chutné občerstvenie 
a nezabudnuteľný program vrátane skákacích 
hradov, jazdy na koníkoch, trampolíny.
Čerešničkou na torte bola posledná, záverečná 
akcia „NOC V MŠ.“
Odštartovali sme ju vychádzkou do Čarovného 
lesa na Skalke, kde deti objavili tajomné 
prekvapenia.

Po hrách na ihrisku pri Tajchu sa už všetci tešili na 
dlho očakávanú opekačku .
Odtiaľ sme sa až večer ako svätojánske mušky so 
svietiacimi náramkami a spevom vracali do MŠ.
Na dvore sme sa do tmy zabávali, súťažili a 
tancovali. Nakoniec sme unavené, ale šťastné 
a spokojné „Slniečka“ uložili do spacákov a po 
uspávanke a rozprávke na dobrú noc si už tíško 
snívali sny o jednej škôlke, v ktorej sa plnia sny o 
šťastných deťoch.
A zazvonil zvonec a školskému roku je koniec...
 Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru, výborné 

priateľské vzťahy, pomoc a spoluprácu počas 
celého školského roka.
Všetkým deťom prajeme krásne, slnečné 
prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov.
Predškolákom želáme nádherné posledné 
škôlkarske prázdniny a nech sa im po veselom 
lete v škole darí.
Na všetky ostatné detičky sa tešíme opäť  v 
septembri.
 S láskou vaše pani učiteľky. 

text a foto: Mgr. Júlia Laktišová

Deň športu
v materskej škole

22. júna 2022 naša Materská škola Nábrežná 2 v 
Novej Bani zažila dopoludnie plné športu, tanca 
a pohybu. V tento „DEŇ ŠPORTU“ v rámci 17. 
ročníka Týždňa športu pre všetkých v našom 
meste sa exteriér materskej školy zmenil na 
športovisko plné rôznych loptových hier a aktivít 
a tiež malých húževnatých športovcov plných 
odvahy, sily a energie. 

 Deti sa s radosťou a plné očakávania pustili do 
športovania a plnenia jednotlivých disciplín s 
loptami, kde si overili svoju rýchlosť, presnosť, 
obratnosť i odvahu. Na záver športového 
dopoludnia nechýbal ani  tanec, pri ktorom sa všetci 
spoločne zabávali a zároveň tešili zo zvládnutých 
športových disciplín. Každý odvážny športovec bol 
odmenený diplomom a sladkou odmenou. 

Mgr. Daniela Rajnohová
foto: kolektív MŠ 



NOVOBANSKÉ NOVINY     15AUGUST 2022

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Zemaňácky spravodaj

S posledným zvonením 
30. júna život v našej 

škole nezastal a aj keď 
začali prázdniny, škola 
svoju bránu nezatvorila ani 
pred deťmi. Zvedavé deti s 
bádateľskými schopnosťami 
sa totižto mohli prihlásiť do 

tábora, ktorý pre ne pripravili pani vychovávateľky. 
A to, že bolo o čo stáť, bolo jasné už zo zamerania 
tábora: PO STOPÁCH PERMONÍKOV, ktorý 
povodil deti po stopách baníckej slávy v našom 
meste, ale aj v širšom okolí. Tábor sa konal s 
podporou Banskobystrického samosprávneho 
kraja a mesta Nová Baňa. Prejdime sa teraz aj 
my, aspoň prostredníctvom fotiek, kadiaľ sa túlali 
a objavovali nové, ale i staré zabudnuté, naše deti.
1. deň: Slávu NÁŠHO BANSKÉHO MESTA si 
obzreli z blízka s odborným výkladom baníka 
BRAŇA MEDVEĎA. Pri dolnej štôlni sv. JÁNA Z 
KRÍŽA-KREUZ Braňo začal rozprávať o histórii a 
pamiatkach súvisiacich s ťažbou drahokovových 
rúd v Novej Bani. Cesta náučného chodníka 
viedla chodníčkami GUPNE k baníckej útulni popri 
ťažobných a vetracích šachticiach k BANÍCKEJ 
KLOPAČKE, ktorú si, samozrejme, vyskúšali. 
Záujmu našich PERMONÍKOV neušli ani banské 
RUMPÁLE, ktoré fungujú tak ako kedysi, a 
obzreli si aj početné povrchové banské diela 
PINGY. Chodníčky banskej histórie sa križovali 
s históriou pútnického miesta v KOHÚTOVE 
a s povesťou ovečky, ktorá vyhrabala prameň. 
Osviežení chladnou vodou a príjemnou tôňou 
sekvoje a vysokých borovíc pokračovali k 
najdôležitejšej banskej štôlni ALTHANDEL. 
Na tomto mieste sa práve konala prezentácia 
ukončenia ďalšej fázy archeologického výskumu 
ako CELOSVETOVÉHO UNIKÁTU. Pán Mgr. 
P. Konečný, PhD. zo Slovenského baníckeho 
archívu a člen občianskeho združenia Althandel 
priblížil deťom históriu a význam tohto zariadenia. 
Deti si obzreli prácu baníkov naozaj zblízka a v 
štôlni Althandel videli ako ťažko a pracne ZEM 
VYDÁVALA SVOJE BOHATSTVO.
2. deň: Permoníci z ŠKD sa vybrali na 
preskúmanie Štôlne Andrej v Kremnici, ktorú 
nazývajú aj „KRIŽOVATKA STOROČIAMI.“ 
Absolvovali dobrodružnú prechádzku 
časom,  počas ktorej videli exponáty z 17. 
až 20. storočia. Oboznámili sa s históriou 
dobývania zlato-striebornej rudy, z ktorej sa 
v 14. a 15. storočí vyrobila podstatná časť 
zlata v Európe. Štôlňou sme prešli v prilbách s 
„ČELOVKAMI“ približne 60 m pod povrchom. 
Z múzea kroky permoníkov smerovali na 
ROZHĽADŇU KRAHULE. Z jej najvyššieho 
poschodia pozorovali nielen blízke Kremnické 
a Štiavnické vrchy, ale i vzdialenú Malú Fatru.
3. deň tábora našich PERMONÍKOV zaviedol 
do BANSKEJ ŠTIAVNICE. Chodníčky 
BANSKEJ SLÁVY a histórie v Banskej 
Štiavnici sú nezabudnuteľné a vždy odhalia 
niečo nové. Prvou zastávkou bádania bolo 
BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE. Rozsiahla 
banská expozícia ukazuje vývoj rudného 
baníctva od stredoveku až po súčasnosť. 
Vystrojení plášťami, prilbami a lampášmi 

permoníci sfárali do štôlne Bartolomej. Sprievodca, 
skúsený baník, rozprával o dávnej histórii baníctva, 
viedol permoníkov úzkymi kresanicami, kľukatými 
chodbami cez banské križovatky k šachtám, 
k schodištiam, okolo exponátov banských 
strojov, odvodňovacích systémov k jedinečnému 
banskému gápľu ťahaného koňmi. Sprievodca 
rozprával, ako výdobytky vedy a techniky postupne 
uľahčovali prácu baníkom. Permoníkov po vyfáraní 
z bane prepadol hlad. Obed si dopriali v krásnom 
prostredí BANSKOŠTIAVNICEJ KALVÁRIE. 
Permoníci sa posilnili dobrotami, ktoré im pripravili 
mamičky, aby vládali kráčať v ústrety ďalšiemu 
dobrodružstvu. KRIŠTÁĽOVÝ KAMEŇOLOM bola 
ďalšia zastávka našich permoníkov. Prezentácia 
geologicko - mineralogických zaujímavostí a 
možnosť nazrieť do PODZEMNÉHO SKLADU 
MUNÍCIE im doslova vyrazil dych, a to boli 
ešte len na začiatku. Sprievodca ich priviedol 
do krištáľového pozemného lomu, kde mohli 
vlastnoručne získať KRIŠTÁLE MINERÁLU 
KREMEŇA. Permoníci kopali, hrabali a podarilo 
sa. Naozaj získali krásne poklady, ktoré si odniesli 
domov a budú im ešte dlho pripomínať skvelý 
zážitok.
4. deň tábora sa naši permoníci vybrali do 
KREMNICKÝCH VRCHOV pozrieť si vrch 
KLOTOLNICA zvnútra. Ktorý to je? No predsa 
ten, čo ukrýva Harmaneckú jaskyňu. Permoníci 
boli kedysi označovaní za strážcov baní a lomov. 
Dobrým baníkom ukazovali žily zlata či striebra. 
Tých zlých a chamtivých zasa zaviedli do baní 
tak, aby sa už nikdy nevrátili. Permoníci však 
strážili aj krásy prírody vytvorené na obdiv. Medzi 
tieto krásy určite patrí aj Harmanecká jaskyňa. 
Permoníci ju schovávali pred ľuďmi až do roku 
1932.  Preskúmali ju aj naši permoníci. Jaskyňa 
je na vysokom kopci. Museli sme preto zdolať 
náročný chodník ku vchodu do jaskyne. Stálo 
to za to! Výstup na kopec im poskytol úchvatný 
výhľad na okolité vrchy. Harmanecká jaskyňa patrí 
k najkrajším a jej vyzdobené útroby ich privádzali 
do údivu. Vyzdobené dómy, siene, jazierka s 
perlami, chodby či pukliny stoja za ochranu 
pre obdiv budúcich generácií. Naši permoníci 
porovnávali bane ako výtvory človeka a jaskyne 
ako výtvory prírody. Zážitok bolo vidieť oboje. Aj 
učenie sa vie byť zaujímavé! Unavení výstupom 
a očarení zážitkom sme sa cestou domov zastavili 

na zmrzlinu a hranolky, pretože správni permoníci 
sú aj maškrtníci. 
5. deň našich permoníkov - táborníkov zaviedol 
do ŠPANEJ DOLINY. Špania dolina je úchvatná 
tak prírodou, ako aj baníckou históriou siahajúcou 
až do 11. storočia.   Prvé kroky permoníkov 
viedli do MÚZEA MEDI. V múzeu im pán Sitár 
predstavil zbierku minerálov, previedol históriou 
ťažby a spracovania rudy, cestou exportu medi od 
staršej doby bronzovej až do roku 1888. Našim 
permoníkom ozrejmil cementáciu medi a výrobu 
zelenej farby. Ukázal nám prácu vodného ťažného 
stroja šachty Ludovika. Permoníci si obzreli aj 
pravý BANÍCKY ORLOJ s klopkajúcimi baníkmi, 
prešli baníckym náučným chodníkom obzerajúc 
krásnu pôvodnú banícku architektúru, miesta 
zašlej baníckej histórie, šachty a štôlne ukryté v 
okolitých lesoch. Permoníci neobišli ani skvelé 
výhľady z HALDY MAXIMILIÁN, ktorá vznikla 
kopením hlušiny zo šachty Maximilián a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť panorámy Španej doliny. 
Posledná zastávka na pizzu v Žarnovici a hurá na 
prázdniny! 
Putovanie našich permoníkov nemohlo zostať 
neocenené. Pani vychovávateľky udelili každému 
permoníkovi - táborníkovi zlatú medailu za odvahu, 
vytrvalosť, odkráčané kroky v podzemí i na zemi, 
do kopca i z kopca. 
POVEDZ MI NIEČO A JA TO ZABUDNEM, UKÁŽ 
MI NIEČO A JA SI TO ZAPAMÄTÁM, v tomto 
duchu sa niesol celý náš tábor a sme presvedčení 
o tom, že získané vedomosti deti využijú aj v 
budúcnosti na vyučovacích hodinách v škole.
Na záver by som sa chcela ešte raz poďakovať 
pani vychovávateľkám, ktoré sa venovali 
deťom aj nad rámec času vymedzeného na 
tábor, že im dopriali užiť si všetko naplno 
a do sýtosti. O tom, že to bolo tak, svedčili 
rozžiarené tváre detí, keď neskoro popoludní 
vystupovali z PERMONÍCKEHO AUTOBUSU 
pred školou a hneď oduševnene rozprávali 
rodičom, čo videli a zažili. Poďakovanie patrí aj 
BANSKOBYSTRICKÉMU SAMOSPRÁVNEMU 
KRAJU A MESTU NOVÁ BAŇA, bez ktorých 
finančnej podpory by tábor nemohol toho toľko 
deťom ponúknuť. ĎAKUJEME!

text a foto: Mgr. Denisa Bátorová
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Nie je deň ako deň

Uvedomujeme si to skoro 
každý rok, keď nám 
kalendár ponúka stále 

niečo nové. Možno sa nám 
to zdalo pre niekoľkými rokmi 
zvláštne, že každý deň má iný, ale 

zaujímavý prívlastok.  Sú tu dni dlhodobo známe, 
uznávané a v našich životoch aktívne prežité. 
Takýmito sú napríklad Deň detí, Deň vody, Deň 
zaľúbených, Deň matiek, Deň zosnulých, Sviatok 
práce. Vieme o nich, nezabúdame a oslavujeme. 
Potom sú tu dni, ktoré si zrejme vynútila moderná 
doba a nútia nás rozmýšľať o dôležitosti spôsobu 
nášho konania a hodnotách, ktorými meriame toto 
naše konanie. Pozastavíme sa nad nimi v behu 
diania práve v Deň bez mobilu, v Deň zdravého 
spánku, v Deň komplimentov. Vo výpočte nájdeme 
aj vtipné dni, ktoré by si každý rád užil, napr.   Deň   
zábavy v práci, Deň žonglovania, Záhaľčivý deň 
alebo Deň paniky. Je tu však aj vážnejší rozmer 
svetových dní, v ktorých sme upozorňovaní na 
rôzne negatíva, ktoré pretrvávajú v spoločnostiach 
dodnes. Pripomínajú nám to Dni proti detskej 
práci, Deň za právo vedieť, Deň proti trestu smrti 
a protiváhou sú dni, ktoré nám pripomínajú, že 
máme byť lepšími. Skúsme to v Deň úsmevu, v 
Deň vďačnosti, v Deň priateľstva. Z tejto plejády dní 
sme si aj my v škole vybrali niektoré a pripravili sme 
pre žiakov aktivity, ktoré im objasnili ich existenciu.
Deň včely – zaujímavosťou je, že korene oslavy 
včely siahajú až do obdobia Rakúsko- Uhorska.  
20. máj určila Organizácia spojených národov 
ako spomienku na Antona Janšu, ktorého Mária 
Terézia vymenovala za prvého riaditeľa včelárskej 
školy vo Viedni. Tento deň sa nielen oslavuje, 
ale aj zdôrazňuje význam pestovania včelstiev a 
poukazuje sa na nebezpečenstvá, ktoré včely a 
iné opeľovače ohrozujú. Pre deti bola pripravená 
pútavá prezentácia na včeliu tému a bez prítomnosti 
včielky Maji a čmeliaka by to nebolo ono. Odkryli 
nám fungovanie včelích rodín, kde má každý 
okrídlený tvor svoju funkciu, ktorej výsledkom 
je zlatistá tekutina plná zdraviu prospešných 
látok. Ľudské spoločenstvá im túto hierarchiu 
a neúnavnú pracovitosť môžu len závidieť. Po 
množstve zaujímavých informácií si deti vyskúšali 
zvládnuť pripravené aktivity a vypočuli si výsledky 
súťaže o najkrajší úľ. 
Deň detí –tradične sa v tento deň zmení chodník 
na Gupni na rozprávkový les. 
Tento rok však počasie donútilo 
organizátorov, aby zmenili miesto 
pobytu rozprávkových bytostí. 
A tak sa škola premenila na 
tajuplné čarovné bludisko, cez 
ktoré žiaci prechádzali často 
so zatajeným dychom. Niektorí 
odvážne, niektorí bojazlivo, ale 
všetci s rozprávkovými zážitkami. 
Kto by nechcel pomôcť uplakanej 
Popoluške roztriediť hrach a 
šošovicu, vodníkovi nachytať 
ryby, zatancovať si s éterickou 
vílou, či pozdraviť usmievavú 
kráľovnú? Huncútstva so šašom, 
to bola hračka a veľmi zábavná. 
No čakali nás aj tmavé kúty, 

kde číhala zlá ježibaba a lákala deti do svojho 
medovníkového domčeka. Najväčšou skúškou 
bola čertova pekelná diera. Deti všetko zdolali a 
slniečko ich odmenilo sladkými balíčkami. 
10. jún bol pre pracovníkov školy metodickým 
dňom. Vybrali sme sa po stopách starých 
remesiel, ktorými sú drotárstvo a rezbárstvo. 
Navštívili sme Budatínsky hrad, ktorý bol po 
rokoch zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. 
Mali sme možnosť vidieť zbierkové predmety, 
dobový nábytok v Čákyho jedálni, či miestnosť s 
poľovnými trofejami. Predmetom nášho záujmu 
bola drotárska expozícia, ktorá obsahuje historické 
artefakty z drôtu a plechu od jej prvopočiatkov až 
po továrenskú výrobu. Drotárstvo bolo špecifickým 
slovenským remeslom, ktoré sa vandrovaním 
dostalo do ďalekého sveta. Stopy vedú do strednej 
Ázie, na Blízky východ, ba aj na Sibír. Po skončení 
1. svetovej vojny však toto remeslo začalo upadať 
a koncom druhej svetovej vojny prakticky zaniklo. 
Dnešnými pokračovateľmi sú ľudia, ktorí toto 
remeslo povýšili na umenie. A práve tento rozmer 
drotárstva by sme chceli rozvíjať aj v našej škole, u 
našich žiakov. Po tejto historickej dávke informácií 
sme sa presunuli do Spojenej školy internátnej 
v meste Žilina. Má podobné zameranie ako 
naša škola, len v niektorých odboroch sa naše 
organizácie líšia. V praktickej škole sme mohli 
vidieť aj prácu s drôtom a inšpirovať sa zaujímavými 
výrobkami. Poslednou zastávkou na našej ceste 
bola Rajecká Lesná a unikátny betlehem majstra 
rezbára Jozefa Pekara. Je zaujímavé, že toto dielo 
začal tvoriť až po odchode na dôchodok. Bol to 
jeho sen, svojou prácou zhmotniť krásy Slovenska. 
Majstrovanie trvalo 15 rokov. Je to miniatúra 
a zároveň veľdielo so všetkými významnými 
pamiatkami a obrazmi života našich predkov. 
Bolo to nesmierne upokojujúce a dušu hladiace 
pozastavenie pred touto obdivuhodnou krásou. 
Tento metodický deň sme mohli absolvovať vďaka 
finančnej podpore mesta Nová Baňa, za čo sme 
veľmi vďační. 
Deň baníctva – 3. júna sme sa vďaka zaujímavému 
rozprávaniu mladého muža, Martina Papánka, 
dozvedeli o dávnej, ale stále driemajúcej histórii 
banského remesla v Novej Bani a blízkom okolí. 
Baníci síce oslavujú svoj deň v septembri, ale 
zhoda okolností nás voviedla do ich histórie práve 
v tomto júnovom dni. Nová Baňa patrí 
medzi 7 historických stredoslovenských 
banských miest. Začiatkom 14. storočia 
sa začalo s ťažbou zlata a striebra. Trvalo 
to do polovice 17. storočia, kedy došlo k 

úpadku tejto činnosti. Ohňový stroj anglického 
mechanika Izáka Pottera prispel k obnove ťažby 
a dodnes je jeho model súčasťou expozície 
mestského múzea. Sú štôlne, ktoré sú popísané a 
sú súčasťou banského chodníka, a sú štôlne, ktoré 
ešte len čakajú na svojich objaviteľov, pretože sa 
uvádza, že celková dĺžka banských diel v Novej 
Bani je približne 35 km. Žiaci sa dozvedeli, s akými 
nástrojmi baníci pracovali, aké pomôcky používali 
a hlavne, že to bola veľmi ťažká a nebezpečná 
práca.           
V závere si vyskúšali zodpovedať kvízové 
otázky a tie správne odpovede boli odmenené. 
Oceňujeme zapálenie, vedomosti a hlavne záujem 
o sprostredkovanie histórie a získaných informácií 
týmto študentom nám ostatným. 
Niečo zo športu -12. 6. -14. 6. sa konali v Banskej 
Bystrici Letné národné hry Špeciálnych olympiád. 
Uvádza sa, že je to najväčšie domáce podujatie 
Špeciálnych olympiád. Zúčastnilo sa na ňom 
150 športovcov z celého Slovenska. My sme tiež 
vyslali 7 člennú skupinu športovcov, aby sa pokúsili 
zabojovať o čo najlepšie umiestnenie a podarilo 
sa. Súťažili v 2 disciplínach- atletika a stolný tenis. 
Umiestnenie v atletike:                                           
Nataška Berkyová- 1. miesto v behu na 100 metrov
Nataška Berkyová – 1. miesto v skoku z miesta 
do piesku
Bohuš Gorči – 1. miesto v behu na 50 metrov
Bohuš Gorči – 1. miesto v skoku z miesta do 
piesku
Ľuboš Berky – 1. miesto v behu na 50 metrov
Ľuboš Berky – 3. miesto v skoku z miesta do 
piesku
Dušan Gorči – 3. miesto v behu na 100 metrov
Dušan Gorči – 6. miesto v behu na 200 metrov
Umiestnenie v stolnom tenise:
Filip Štrbáň – 3. miesto
Erik Filípek – 2. miesto
Mário Berky – 4. miesto
V takej konkurencii sú to vynikajúce výsledky, ku 
ktorým im blahoželáme.

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív školy  
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Národné hry Špeciálnych olympiád Slovensko

S označením ako najväčšie podujatie ŠOS sa 
v čase od 12.6.2022 do 14.6 2022  konali 
v Banskej Bystrici národné hry pod záštitou 

členky MOV, p. Bartekovej, olympijskej šampiónky, 
a p. Tótha, ambasádora tohto podujatia. Hry sa 
začali slávnostným zahájením na Námestí SNP 
presunom všetkých účastníkov cez celé námestie, 
za sprievodu skupiny bubeníkov latinskej samby. 
Podujatie otvoril primátor mesta Banská Bystrica, 
p. Nosko. Večer pokračoval vystúpením domácich 
speváckych a tanečných súborov. 
270 športovcov súťažilo v 6 disciplínach na troch 
športoviskách za asistencie 50 dobrovoľníkov a 
certifikovaných rozhodcov. Medaily sa rozdávali 

v atletike, plávaní, atletike, v hre boccia, tenise 
a kolieskových korčuliach. Naše zariadenie 
absolvovalo atletickú časť s výbornými športovými 
výkonmi, so ziskom 7 medailí, čo je zatiaľ najlepší 
dosiahnutý výsledok ŠK Hrabiny.
Výsledky: Petra Vráblová - dve prvé miesta, Dávid 
Kašpar - jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, 
Dušan Bitara - dve tretie miesta, Slavomír Palaj 
- jedno tretie miesto. Športovci boli zaradení do 
súťaží podľa vekových kategórií. Záver týchto 
hier patril všetkým zúčastneným na diskotéke na 
Námestí SNP.

 ISR  Ondrej Jurek
foto: DSS Hrabiny

Krajské kolo biblickej olympiády 
so skvelým výsledkom

Kurz ochrany života a zdravia na horách i na vode

Gy m n á z i u m 
F r a n t i š k a 

Švantnera pravidelne 
organizuje pre tretiakov 
kurz ochrany života a 
zdravia, ktorý trávime 
aktívne v prírode.

1. deň - 28.6. 2022 sme zorganizovali tento kurz vo 
ferratovej oblasti na Skalke v Kremnici. 
Súčasťou kurzu bola príprava a nácvik v témach 
a zručnostiach, ako napríklad plánovanie trasy, 
orientácia a navigácia v teréne, výber vhodného 
vybavenia. Žiaci sa naučili, ako sa správne 
istiť na lane karabínami, všetko pod vedením 
horského záchranára Martina Štullera a jeho 
spolupracovníka.
Následne zdolali 80 metrov dlhý visutý most vo 
výške 40 metrov, zvládli prechádzku k historickému 
Görgeyho tunelu a nakoniec prešli lávku na 
skalnom masíve.
Vďaka finančnej podpore BBSK mohla škola 
poskytnúť účastníkom kurzu ochrany života a 
zdravia nezabudnuteľný zážitok za hranicami ich 
komfortnej zóny – vyskúšali si, ako prekonávať 
fyzickú námahu, strach z výšky, byť samostatný v 
prírode a spolupracovať v tíme.

2. deň - 29. 6.2022 sme strávili na splave rieky 
Hron, čo mnohým žiakom prinieslo úplne novú 
skúsenosť a takýto pohyb na vode bol tou správnou 
voľbou v horúcom počasí. Ďakujeme Lodenici pod 
orechom a Tomášovi Hrnčiarovi, ktorý sa s nami 
určite nenudil.
Žiaci počas oboch dní zažili dobrodružstvo vo 
voľnej prírode a my veríme, že nadobudnuté 
zručnosti a skúsenosti a v neposlednom rade aj 
získané zážitky z kurzu využijú aj počas svojich 
vlastných voľnočasových aktivít.

text a foto: GFŠ

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

biblickej olympiády.
V rámci prípravy sme študovali knihy Skutky apoštolov, Tobiáš a Jozue. 
Knihy mali spoločnú tému - Putovanie za cieľom. Úlohy overovali najmä 
naše vedomosti, ktoré sme získali čítaním a študovaním spomínaných 
kníh z Biblie. Nechýbala ani práca s textom a obrázkami.
Bojovali sme spolu ako trojčlenný tím v zložení Anežka Ďurovičová 
(II.A), Juraj Majzler (III.A) a Šimon Peter Šuhajda (III.A). Po vypracovaní 
rôznych zaujímavých a aj náročných úloh sme v krajskom kole obsadili 
2. miesto a stali sme sa jeho úspešnými riešiteľmi. Z úspechu sa veľmi 
tešíme a sme vďační za túto skúsenosť.
Ďakujeme našej sestre Damiáne za koordinovanie olympiády, vedeniu 
školy za poskytnutie času a priestoru na súťaženie, ale aj všetkým, ktorí 
nás akokoľvek podporovali.

strieborný gymnaziálny tím

Riaditeľka Gymnázia Františka 
Švantnera v Novej Bani vyhlasuje 

obchodné verejné súťaže o 
najvhodnejšie návrhy na uzavretie 

zmlúv o nájme nebytových 
priestorov.

Bližšie informácie a formuláre 
prihlášok sú zverejnené na úradnej 

tabuli školy a na www.gfsnbana.
edupage.org. 
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Primátor mesta ocenil prácu našich 

študentov

Je peknou tradíciou, 
že  pán primátor na 

konci školského roka 
ocení prácu študentov, 
ktorí počas roka 
pracovali na svojom 
vzdelaní a osobnom 
rozvoji.
V tomto školskom 

roku primátor ocenil úspechy Jakoba Jána 
Juhása, študenta  septimy, za jeho výsledky v 
celoslovenskej súťaži SOČ týkajúce sa zdravého 
životného štýlu, za osobný rozvoj v programe 
DofE, v ktorom po dosiahnutí bronzovej a 
striebornej  úrovne smeruje k  zavŕšeniu programu 
na najvyššej zlatej úrovni.
Ocenenie získala aj Eva Žilková, študentka 
1. ročníka, ktorej sa vďaka svojej snaživosti 
a cieľavedomosti podarilo získať 2. miesto 

Ocenili sme našich 
najlepších absolventov 

POCHVALA RIADITEĽKOU ŠKOLY
Diana Valková – za výborný prospech počas 
osemročného štúdia, vzornú dochádzku a úspešnú 
reprezentáciu školy
Ramona Valková – za výborný prospech počas 
osemročného štúdia, vzornú dochádzku a úspešnú 
reprezentáciu školy
Martina Šabová – za výborný prospech počas 
osemročného štúdia a reprezentáciu školy
Zuzana Valentovičová – za výborný prospech 
počas osemročného štúdia a reprezentáciu školy
POCHVALA TRIEDNYM UČITEĽOM
Helena Křápková – za výborný prospech
Ema Medveďová  – za výborný prospech a 
reprezentáciu školy
Michaela Éderová – za prácu v triednom kolektíve 
a reprezentáciu školy
Jakub Ivan – za výborný prospech a reprezentáciu 
školy
Tobias Kopernický – za reprezentáciu školy 
Jasmína Youssefová – za výborný prospech a 
reprezentáciu školy
Aneta Rajnohová – za výborný prospech
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM
Ø1,0 (30€) – Diana Valková, Ramona Valková, 
Martina Šabová, Zuzana Valentovičová, Helena 
Křápková, Jasmína Youssefová, Aneta Rajnohová, 
Ema Medveďová
Externá časť maturitnej skúšky (30€) – SJL: 
Zuzana Valentovičová, AJ: Diana Valková, 
Ramona Valková,
MAT: Diana Valková
ŽIAK ROKA (50€) – Diana Valková, Ramona 
Valková
SKOKAN ROKA (20€) – Jasmína Youssefová
Oceneným blahoželáme a všetkým absolventom 
našej školy želáme veľa šťastia!                         

GFŠ

v krajskom kole chemickej olympiády. Ako 
členka  DofE si plní stanovené ciele v oblastiach 
Talent, Šport     a Dobrovoľníctvo. Na prehliadke 
Sládkovičova Banská Štiavnica obsadila 3. miesto 
v prednese poézie.
Ocenenie prevzal aj Samuel Struhár -  zodpovedný, 
aktívny, všestranne nadaný študent septimy, za 
reprezentáciu školy na športových a kultúrnych 
podujatiach. Vo svojom osobnom rozvoji mu 
pomáha aj účasť v programe DofE.
Je to veľmi  príjemný pocit pre učiteľa a zároveň 
pocit hrdosti pri pohľade na našich študentov 
preberajúcich ocenenia. Počas roka usilovne 
pracovali, vlastnou cieľavedomosťou dosiahli 
pekné výsledky, obstáli  v konkurencii a navyše 
ich prácu ocení učiteľ, škola a  mesto, v ktorom sa 
naše talenty rozvíjajú.
ĎAKUJEME!    

RNDr. Daniela Benčatová

Zostala prázdna trieda, ale v nás plno spomienok 
- 4.A 2022 hodnotí GFŠ

Kým my sa už pomaličky pripravujeme na nový 
školský rok, naši maturanti – absolventi GFŠ 

2022 na svoje posledné dni a hodiny v našom 
gymnáziu budú už len spomínať a čoskoro sa 
rozpŕchnu do rôznych kútov Slovenska i Česka, 
aby pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu.
Želáme im mnoho úspechov a zároveň ponúkame 
čitateľom Novobanských novín výber z myšlienok, 
s ktorými sa s nami rozlúčili: 
„Škola mi poskytla vzdelanie, vďaka ktorému 
môžem rásť a budovať si svoju budúcnosť. 
Študovať v našej škole malo veľa výhod pre mňa - 
do školy som chodila pešo, stretla som tu priateľov 
na celý život a v neposlednom rade učiteľov, ktorí 
ma vyformovali tam, kde teraz som.“ Martina 
Šabová
„V GFŠ je skvelá a priateľská atmosféra. Učiteľom 
záleží na výučbe a príprave žiakov.“ Helena 
Křápková
„Naša škola umožňuje 
rôzne mimoškolské 
aktivity, pomáha 
zlepšovať sa žiakom 
v tom, v čom sú dobrí, 
a v tom, čo ich baví. V 
našom gymnáziu som 
stretla veľa dobrých 
ľudí.“ Diana Copláková
„Určite neplatí to, že 
čím je škola ďalej, 
alebo je väčšia, tak 
je automaticky aj 
lepšia. Táto škola mi 
ponúkla všetko, čo som 
potrebovala, a veľkým 
plusom bolo pre mňa 
aj domáce, blízke a 
príjemné prostredie.“ 
Ema Medveďová
„Naše gymnázium 
je jedinečné svojím 
vzťahom žiak - učiteľ. 

Je jednoduché komunikovať s učiteľmi a pre toho, 
kto chce, je príprava na ďalšie vzdelanie kvalitná.“ 
Timotej Kokoška
„Veľmi sa mi páči, že ako škola sme familiárny 
kolektív, môžeme sa zapojiť do rôznych olympiád, 
ktoré nám potom pomôžu na VŠ, našli sme si 
množstvo nových priateľov.“ Lucia Beluská
„Štúdium na gymnáziu sa naozaj vyplatí - kvalitne 
vás pripraví na vysokú školu, pomáha množstvo 
krúžkov a súťaží, do ktorých sa neváhajte zapojiť.“ 
Diana Valková
„Ak nie si rozhodnutý, kam máš po ZŠ ísť, nemáš 
v živote jasno, čo by si chcel robiť v budúcnosti, 
poď na gymnázium zistiť, čo ťa baví. Máš na výber 
z množstva predmetov, v ktorých môžeš objaviť 
svoju vášeň. Želám ti veľa šťastia a pevné nervy 
na štúdium.“ Michaela Éderová

text a foto: GFŠ
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