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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

Upozornenie na uzávierku ulíc
počas Novobanského jarmoku 2022

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

podujatia „Novobanský jarmok, XXIX. ročník“ bude dňa 22.09.2022 (štvrtok) od 8:00 hod. úplná 
uzávierka Námestia slobody a Bernolákovej ulice, ku ktorej od 17:00 hod. pribudne úplná 
uzávierka ulíc Osvety, Spojná, Andreja Kmeťa a M. R. Štefánika (po RD č. 16/659 na parc. č. 280) 
a bude pokračovať v nasledujúcich dňoch konania jarmoku až do nedele 25.09.2022 do 01.00 
hod. Obchádzka bude viesť cez ulice Kollárova, Mieru, M. R. Štefánika (od RD č. 16/659 na parc. 
č. 280), Štúrova a Legionárska. Tiež upozorňujeme na zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na 
30km/h v čase konania jarmoku na vymedzenom úseku na Kollárovej ulici v blízkosti kolotočov. 

Európsky týždeň mobility

Sociálny podnik
mesta Nová Baňa, s.r.o.

ponúka PRÁCE V ZÁHRADE
5,50 EUR/hod.

Objednávky na telefónnom čísle:
0917 711 107

e-mailom:
socialnypodnik@novabana.sk

viac na str. 2



dopravy nepresahovala kapacity 
mnohých ďalších križovatiek v 
iných mestách, napríklad v Žiari 
nad Hronom a podľa jeho slov, kde 
nie je potrebné inštalovať svetelnú 
signalizáciu. Napriek tomu mesto 
iniciovalo opakované nadviazanie 
na predchádzajúce snahy a 
rokovalo s Banskobystrickým 
samosprávnym krajom. Zistenia 
z tohto dopravno-kapacitného 
posúdenia vidia riešenia v zmenách, 
ktoré súvisia s autobusovými 
zástavkami na ul. Školskej a na 
ul. Kollárovej a s  priechodom pre 
chodcov, ktorý je na ul. Kollárovej 
v blízkej vzdialenosti ku križovatke. 
Toto dopravné posúdenie bolo 
predložené do komisie dopravy a 
následne s ním bude oboznámené 
MsZ na septembrovom zasadnutí. 
Do roku 2023 je možné  v rozpočte 
zaplánovať finančné prostriedky 
na zmeny  dopravy v súvislosti 
s umiestneniami  autobusových 
zastávok. Na ulici Školskej sa 
vyžaduje odstránenie tzv. zálivov 
alebo ostrovčekov a vymedzenie 
zástavky vodorovným dopravným 
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• V roku 1722 
bola zahájená 
tzv. skúšobná 
p r e v á d z k a 
ohňového parného 
stroja, ktorý 

zostrojil anglický konštruktér 
Isaac Potter. Tento stroj pracoval 
v Novej Bani od roku 1724, v roku 
1729 bol potom presunutý do 
Banskej Hodruše. Nová Baňa si 
pripomína 300. výročie začatia 
činnosti tohto stroja v našom 
meste, čo bolo zároveň aj po 
prvýkrát na európskom kontinente 
mimo britských ostrovov. Tento 
významný krok v technickej 
revolúcii sa pripomína viacerými 
podujatiami na rôznej úrovni. 
Od odborníkov na banskú históriu, 
ktorí organizujú medzinárodnú 
konferenciu začiatkom októbra v 
Banskej Štiavnici, až po viacero 
lokálnych podujatí, medzi ktoré patrí 
aj návšteva účastníkov Európskej 
konferencie banských spolkov a 
cechov na začiatku septembra v 
Banskej Štiavnici, počas ktorej časť 
hostí navštívi aj lokalitu, na ktorej 
boli sprístupnené základy strojovne 
Potterovho stroja počas uplynulých 
4 rokov archeologického výskumu. 
V roku 2022 prebehla 4. etapa 
archeologického výskumu, ktorá je 
poslednou etapou a po jej ukončení 
sme pristúpili k sprístupneniu 
základov strojovne ich prekrytím 
a k umiestneniu informačných 
bannerov, ktoré vznikli z textov 
od archeológov, jednotlivých 
odborníkov, hlavne od prof. PhDr. 
Noémi Beljak Pažinovej, PhD., ktorá 
pôsobí na Filozofickej fakulte UKF v 
Nitre. Ďalším naším krokom, ktorý 
nadväzuje na túto etapu, je tak, ako 
bol pôvodný zámer pri odkúpení 
daného miesta, vybudovať 
komplexný projekt, ktorý môžeme 
nazvať projekt Althandel a ktorý 
zahŕňa  expozíciu základov 
strojovne, ako aj inštaláciu modelu 
Potterovho stroja, ktorý by mal byť 
umiestnený v exteriéri, a využitie 
existujúcej budovy na banícke 
múzeum a areálu na banícky 
skanzen. K tomu bol vypracovaný 
projektový zámer, ktorý bol 
predložený v tzv. schéme strategicko-
plánovacieho regiónu zahŕňajúceho 
tri okresy (Žiar nad Hronom, Banská 
Štiavnica, Žarnovica) a ktorý patrí do 
Integrovanej územnej stratégie v rámci 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja a je kompletne financovaný z 
eurofondov cez ministerstvo MIRRI. 
Záležitosti, ktoré súvisia s týmto 
projektovým zámerom, sme splnili 
a všetky materiály boli predložené 
s tým, že sa v mesiaci august 

značením a na ul. Kollárovej sa 
uvažuje o zrušení zastávky a 
jej zlúčenie so zástavkou na ul. 
Školskej a následne posunutie 
priechodu pre chodcov ďalej od 
križovatky smerom vyššie na ul. 
Kollárovej. Zároveň mesto v rámci 
rekonštrukcie ZUŠ v minulom 
roku zrealizovalo asfaltovanie 
prašnej plochy pred jej budovou, 
ktorá je súčasťou dopravného 
projektu a ktorý vypracovala 
dopravná projektantka na chodník 
na ul. Kollárovej. V tomto období 
boli nainštalované parkovacie 
dorazy pred budovou ZUŠ a 
bolo realizované dopravné 
značenie, aby táto plocha 
bola čo najefektívnejšia na 
parkovanie vozidiel. Po ukončení 
rekonštrukcie dvorovej plochy 
v areáli ZUŠ, ktorá práve teraz 
prebieha, bude následne dohodnuté 
parkovanie zamestnancov, 
respektíve mechanizmus zavážania/
vyzdvihnutia žiakov zo ZUŠ.      

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

aktualizoval rozpočet vzhľadom 
k nárastu cien a bol  navýšený z 
pôvodného rozpočtu  582 000 eur až 
na sumu 900 000 eur. Časový rámec, 
kedy sa projekt začne realizovať, 
závisí od procesov na ministerstve 
MIRRI a od ďalších krokov, ktoré 
súvisia s eurofondami. Tieto projekty 
sú radené do programovacieho 
obdobia 2021 -2027 a máme ich 
aj zahrnuté v našom Programe 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja (PHRSR) a veríme, že sa 
tento projekt zrealizuje podľa našich 
očakávaní k spokojnosti všetkých.
• Na základe stretnutí so 
zástupcami Banskobystrického 
samosprávneho kraja a 
Banskobystrickej  regionálnej 
správy ciest, ktoré prebehli 
v jarných mesiacoch tohto 
roku, bolo zrealizované tzv. 
dopravné kapacitné posúdenie 
na návrh na organizácie dopravy, 
ktorú objednal Banskobystrický 
samosprávny kraj u odbornej 
spoločnosti, ktorá toto posúdenie 
realizovala na križovatke ulíc 
Školská, Bernolákova, Kollárová 
a Cintorínska, ktoré tvoria 
Námestie sv. Alžbety. Tento 
úsek dlhodobo vnímame ako 
problémový a mesto sa už 
v predchádzajúcom období 
snažilo o riešenie tejto situácie. 
V minulosti sa dala spracovať 
štúdia dopravným inžinierom, 
ktorá uvažovala o rozšírení a o 
plnohodnotnom odbočovacom 
pruhu z ul. Kollárovej alebo o 
kruhovom objazde, ktorý by 
umožňoval plynulejší chod 
dopravy. Návrhy štúdie neboli 
podporené Banskobystrickým 
samosprávnym krajom, ktorý 
je prostredníctvom BBRSC 
správcom týchto miestnych 
komunikácii a zároveň sú aj 
investormi takejto prestavby.  
Mestom bolo vykonané meranie 
intenzity dopravy v stanovených 
časoch opakovane s odstupom 
dvoch rokov, a to v roku 2017 a 
2019, ktoré vykonala mestská 
polícia.  Na základe nárastu 
intenzity sme iniciovali 
rokovanie s dopravným 
inšpektorom z okresného 
dopravného inšpektorátu 
s požiadavkou na jeho 
stanovisko k týmto zisteniam 
o intenzite dopravy, s návrhom 
riešenia svetelnej signalizácie 
na uvedenej križovatke. Po 
vyhodnotení týchto údajov 
zo zaťaženia dopravy 
inšpektorát neodporúčal 
svetelnú signalizáciu a z jeho 
pohľadu intenzita a frekvencia 
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Aktuálne projektové informácie
Obnova a reštaurovanie NKP – 
Radnica Nová Baňa:
- podpísanie zmluvy na schválenú 
dotáciu v sume 10 000 eur zo štátneho 

rozpočtu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj 
dom;
- realizácia prípravnej projektovej dokumentácie 
(umelecko-historický výskum, architektonicko-
historický výskum, stavebné zameranie celého 
objektu) na obnovu a reštaurovanie NKP.
Potterov ohňový stroj:
- sprístupnenie autentických základov jeho 
strojovne pre verejnosť vrátane posterov s 
informáciami o Potterovom ohňovom stroji a 
uskutočnených 4 etapách archeologického 
výskumu (2019-2022) a banneru s označením 
miesta.
Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa:
- ukončenie procesu verejného obstarávania, 
pracovné stretnutie k podpísaniu zmluvy s 
úspešným uchádzačom vrátane realizačnej 
obhliadky v teréne;

- zaslanie dokumentácie verejného obstarávania 
na schvaľovací proces na ministerstvo (MIRRI) 
– predpokladaný interval posúdenia: 3 mes., 
plánovaný začiatok realizácie: jar 2023 (trvanie 
realizácie: 6 mesiacov).
Modernizácia požiarnej zbrojnice:
- ukončenie verejného obstarávania, podpísanie 
zmluvy s úspešným uchádzačom, realizácia 
stavebných prác s termínom ukončenia prác 
(dotácia): október 2022.

Zvýšenie kapacity triedeného zberu 
komunálneho odpadu v meste Nová Baňa:
- doplnenie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok;
- vyhlásenie procesu verejného obstarávania.
Fond na podporu umenia:
- podpísanie zmluvy a nákup akvizície do mestskej 
knižnice z dotácie v sume 3 300 eur a 5% 
spolufinancovania.
Spracovanie a odoslanie:
- spracovaná a odoslaná žiadosť Vodná 
nádrž Tajch Nová Baňa, rekonštrukcia cez 
Environmentálny fond (MIMORIADNA PODPORA 
2022: Financovanie riešení na zabezpečenie 
starostlivosti o životné prostredie).
Ďalšie informácie:
- žiadosť ZELENÝ SAD v Novej Bani (lokalita 
Cingrík - vysadenie ovocného sadu a krov) v 
spolupráci so Základnou školou Jána Zemana, 
neschválená žiadosť; 
- aktualizácia rozpočtu kľúčových projektov 
pre strategický dokument BBSK – Integrovaná 
územná stratégia;
- Letné tábory 2022 – ukončenie celkovo 6 
turnusov so zdarným priebehom: „Mesto Nová 
Baňa vyslovuje POĎAKOVANIE svojim 
rozpočtovým organizáciám, s ktorými na nich 
spolupracovalo: Základnej škole Jána Zemana 
Nová Baňa (riaditeľke, pedagógom ŠKD) a 
Centru voľného času Nová Baňa (riaditeľke, 
pedagógom a animátorom).“
Pripravujeme:
- príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z Plánu obnovy SR (Komponent 2: Obnova 
budov) na exteriér kina Vatra ako celok podľa 
príslušných oprávnených aktivít výzvy;
- príprava podkladov k plánovanej výzve 
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá 
sociálno-zdravotná starostlivosť, obhliadka 
priestorov na rozšírenie kapacít komunitnej 
sociálnej starostlivosti;
- špeciálny banner Osobnosti Novej Bane (bližšie 
informácie nájdete na webovej stránke mesta), 

Čo chystá mládežnícky 
parlament v meste?

Začiatkom roka sme začali 
plánovať projekt cyklotrailov 
na Zvoničke. Požiadali sme 

mesto o participatívny rozpočet a 
aktuálne sa tieto traily budujú. 

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť 
s výstavbou trailu, záujemcovia nás môžu 
kontaktovať buď prostredníctvom Instagramu: @
mmp_novabana, Facebooku: @mmpnovabana, 
e-mailu: parlament@mmpnovabana.sk alebo na 
tel.č.: +421 948 342 099. 
Jeden z našich členov sa zúčastnil Erasmu v 
Hokovciach, kde sme mali aj možnosť nadviazať 
spoluprácu s Vidieckym parlamentom na 
Slovensku a Vidieckym parlamentom mladých. V 
tomto projekte sa chystáme pokračovať, a preto 
sme sa prihlásili do ďalšieho kola v Lotyšsku.
Boli sme pozvaní na Národnú konferenciu 
mládežníckych parlamentov, ktorej sa plánujeme 
zúčastniť 16.09.2022, chceme sa prezentovať, 
získať nové informácie a inšpiráciu od ostatných 
parlamentov.
Chceme pokračovať v spolupráci s vidieckym 
parlamentom, a preto sa chceme zúčastniť 
projektu, kde ukážeme, ako na Slovensku 
fungujú skupiny mladých akčných ľudí. V 
januári navštívime Českú republiku, aby sme 
sa dozvedeli, ako u nich fungujú miestne akčné 
skupiny.
Plánujeme tiež zorganizovať II. ročník 
študentského plesu pre mládež v meste. Ale 
o tejto akcii a predaji vstupeniek ešte budeme 
informovať.

Samuel Šadlák
predseda mládežníckeho parlamentu

zoznam osobností sa priebežne dopĺňa, príprava 
podujatia.   

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora

(Inzercia 1/9)
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Tábor FANTÁZIA
v termíne 25.7. – 29.7.2022

Tábora Fantázia sa zúčastnilo 20 detí. Na 
začiatku tábora sa deti zahrali zoznamovacie hry 
a zasúťažili si. Farbami na textil, pečiatkovaním a 
maľbou si malí umelci vytvorili vlastné originálne 
tričká a pomocou prístroja na zhotovenie 
odznakov si vyrobili odznaky so svojím logom. 
Za pomoci vedúceho sa rozdelili do tímov, 
každý tím si vymyslel svoje logo a názov.                                                                                                                                    
Na druhý deň sme si zasúťažili v štafetových hrách 
a vycestovali spoločným autobusom do Banskej 
Štiavnice. Navštívili sme múzeum Minerálov a 
Terra Permoniu. Deti si vyskúšali prácu s rôznym 
materiálom. Domou si odniesli nielen krásne 
zážitky, ale aj veľa  darčekov, ktoré si sami vyrobili. 
V stredu  sme sa pustili do výroby náramkov a 
príveskov na mobilný telefón, zahrali vedomostný 
kvíz a zasúťažili. V poobedných hodinách sme 
navštívili kúpalisko Vodný raj vo Vyhniach. Deti si 
užili krásne letné počasie a do sýtosti sa vyšantili 
na toboganoch.                                                             
Štvrtkový deň sme strávili v CVČ. V doobedných 

hodinách sme si zahrali táborové hry, zasúťažili, 
nacvičovali letný prázdninový tanec a vyrobili 
smotanovú maškrtu. Po dobrom obede v 
Radničnej vinárni u pána Ivana Lachkého zažili 
deti muzikoterapiu, dozvedeli sa niečo o zvuku a 
rôznych druhoch hudobných nástrojov. 
Tábor sme zavŕšili na Tajchu v Banskom dvore, 

kde sme si zasúťažili, zahrali táborové hry, hľadali 
poklad. O stravu v ten deň sa nám postarala 
pani Šipikalová z Banského dvora. Potom sme 
sa presunuli mestskou dopravou do CVČ, kde 
sme vyhodnotili tábor a na záver deti zatancovali 
rodičom táborový tanec, ktorý sa učili počas 
celého týždňa.  

                      Tatiana Lachká, pedagóg tábora  

Rozprávkový tábor
v termíne 1.8. – 5.8.2022

Rozprávkovo bolo tematicky zamerané na rozvoj 
komunikačných schopností detí. Vďaka kráľovstvu 
rozprávkových príbehov sa deti každý deň zobudili 
do novej rozprávky a stali sa súčasťou jej deja. 
Stretli sa s rozprávkovými bytosťami, s ktorými 
súťažili, hrali 
sa, tancovali, 
s p i e v a l i , 
zabávali, ale aj 
veľa naučili. 
Prvý deň 

sme zažili 
dobrodružstvo 
so sliepočkou 
a kohútikom. 
Porozprávali 
sme si 
r o z p r á v k u , 
hľadali a 
skladali jej 
p o s t a v i č k y. 
Hrali sme sa 
pohybové hry 
na Janka a 
Marienku a 
slimáka Turba. 
Vyrobili sme 
si rozprávkový 
peračník zo 
šablón pomocou textilných farieb. Po dobrom 
obede v Radničnej vinárni sme sa zúčastnili 
hudobného kúpeľa s ujom Majom a naučili veľa o 
zvuku. V závere dňa sme si nakreslili prvú stranu 
rozprávkového denníka. 

Druhý deň v Rozprávkove bol veselý. Rozprávka 
Mimoni nás sprevádzala po celý deň. Ráno sme 
si vyrobili odznak rozprávkovej bytosti. Autobusom 
p. Štrbu sme sa odviezli do Banskej Bystrice. Tam 
sme si pozreli v kine Cinemax novú rozprávku 
o Mimoňoch. Po návrate do Novej Bane nás 
čakalo rozdelenie úloh v divadelnej rozprávke O 
sliepočke a kohútikovi a spoločne sme zavinšovali 
k narodeninám kamarátke Anežke. 
Tretí rozprávkový táborový deň bol spojený 

s rozprávkou Za plotom. Tak ako zvieratká v 
rozprávke vyšli zo svojho domova a vybrali 
sa na výlet, tak aj my sme si spravili výlet na 
Tajch. Súťažili sme, vyrábali náramky na mobil, 
kolobežkovali, korčuľovali, močili si nôžky v Tajchu.  
O hladné brušká sa nám počas obedu postarala 
p. Šipikalová z Banského dvora. Po návrate do 

centra mestskou dopravou sme sa naučili a zahrali 
hru „Táborové podnikanie,“ ktorá deti veľmi bavila. 
Predposledný táborový prázdninový deň 
sme začali zhodnotením predchádzajúceho 
rozprávkového dňa, a to kvízom, ktorý dopadol 
fantasticky. Každé dieťa dostalo možnosť 
namaľovať a vyrobiť si svoju závesnú ozdobu v 
tvare rybičky. Na dvore CVČ sme sa zahrali. Ďalším 

táborovým programom bolo kúpanie na termálnom 
kúpalisku vo Vyhniach. Vykúpali sme sa a zahrali 
sme sa vodné hry, zabavili na tobogane, spoločne 
sme sa naobedovali.  Naplnení novými zážitkami 
sme sa opäť všetci šťastlivo vrátili domov vďaka 
autobusovej doprave p. Štrbu.
Piaty a záverečný deň rozprávkového tábora 

sme prežili v centre voľného času a prípravou 
na divadielko, ktoré sme si pripravili pre svojich 
rodičov. Po ranných hrách sme si vyskúšali 
kostýmy  a pripravili scénu a hľadisko. Po obede v 
Radničnej vinárni Ivana Lachkého sme pokračovali 
v príprave. Upiekli sme dva koláče. Niekoľkokrát 
sme si divadielko O sliepočke a kohútikovi 
zopakovali. Pred samotným príchodom rodičov 
sme si v kruhu uskutočnili vyhodnotenie tábora  
a celotáborovej hry Anjel. Deti boli pochválené. 
Záver tábora bol nádherný, rodičia boli potešení z 
krásneho predstavenia. Ďakovali a vyjadrili veľkú 
spokojnosť za celý prímestský tábor. 
Deti si na pamiatku z tábora odniesli vecné ceny 

v podobe odznakov, namaľovaných rybičkových 
závesných ozdôb, korálkových náramkov na 
mobily a textilné peračníky na pastelky. Deti 
prežili päť krásnych dní s bohatým programom 
s rozprávkovou tematikou. Letný prímestský 
tábor hodnotíme veľmi pozitívne. Ciele a úlohy 
stanovené na začiatku boli splnené.

PaedDr. Tatiana Polcová,
riaditeľka CVČ - pedagóg tábora 

Tábor Indiánska osada
v termíne 8.8. – 12.8.2022

Tábora Indiánska osada sa zúčastnilo 20 detí. Na 
začiatku tábora sa deti zahrali zoznamovacie hry a 
zasúťažili si. Oboznámili sa s programom tábora. 
Deti si vyrobili odznaky so svojim indiánskym 
menom, ktoré si samy vymysleli. Zhotovili si 

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

so svojimi rozpočtovými organizáciami 
zorganizovalo aj zvyšné 3 turnusy letných 
táborov v roku 2022 z celkového počtu 6 
táborov.

Letné tábory ukončené



Mesto Nová Baňa na základe týchto skutočností 
sa začalo zaujímať o komplexnú rekonštrukciu 
NKP objektu od roku 2019. Po viacerých 
obhliadkach objektu vydal rozhodnutie až v roku 
2020 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
vykonať obnovu a reštaurovanie NKP, evidovanej 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 

1253/1 

z a 
určitých  podmienok 
pre využitie na kultúrne a muzeálne účely. Mesto 
ako vlastník pamiatky začalo hľadať externé 
finančné prostriedky na obnovu prostredníctvom 
Nórskych fondov, kde neboli vhodné podmienky, 
ale aj cez Ministerstvo kultúry SR podaním žiadosti 
o dotáciu na rok 2021 cez grantový program 
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Obnova a reštaurovanie NKP - radnica

Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. 
K jeho dominantným pamiatkam patrí 
historická  budova radnice, ktorá je 

pôvodne stredovekou blokovou budovou so 
zachovanými viacerými gotickými prvkami. Svoju 
dnešnú podobu s tromi nadzemnými a jedným 
podzemným podlažím získala po viacerých 
stavebných etapách, v baroku ju doplnili o 
dominantnú vežu s cibuľovou strechou. Radnica 
má okrem mnohých hodnotných kamenných 
a iných architektonických prvkov 
zachované aj nástenné maľby.

Radnica, slúžiaca v súčasnosti 
ako múzeum, je situovaná v 
historickom centre mesta. Je to 
pôvodne solitérna štvorpodlažná 
gotická stavba pevnostného 
charakteru, postavená niekedy 
po r. 1353. Po prestavbe v 1. 
polovici 18. storočia sa už objekt 
uvádza ako radnica. Nie je známy 
presný stavebný vývoj budovy. 
Posledná obnova radnice prebehla v 2. 
polovici 20. storočia, avšak bez potrebných 
pamiatkových výskumov, reštaurátorské výskumy 
boli len čiastkové, došlo aj k zmene dispozície 
a vnútorného schodiska. Objekt si nutne 
vyžaduje obnovu, sanáciu zavlhnutia, opätovné 
reštaurovanie už degradovaných architektonických 
článkov v interiéri i na zadnej fasáde, obnovu 
šindľovej krytiny i komplexnú obnovu všetkých 
povrchov. 

Obnovme si svoj dom, ktorá bola neúspešná. 

V roku 2022 sa podarilo mestu získať finančnú 
podporu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
na opätovne podaný projekt vo výške 10 000 
eur. Projekt bude spolufinancovaný mestom a 
zrealizujú sa pamiatkové výskumy a prípravné 
dokumentácie. To je prvotný krok k spracovaniu 

projektovej dokumentácie a začatiu realizačných 
prác na obnove a rekonštrukcii NKP. Mesto 

naďalej bude žiadať finančné prostriedky 
na uvedené práce cez grantovú 

schému ministerstva „Obnovme si 
svoj dom.“ V tomto roku z vlastných 
zdrojov mesto rieši havarijný stav 
strechy – „roh.“

Komplexná obnova a rekonštrukcia 
tejto pamiatky predstavuje horizont 8 

až 10 rokov, ale  prispeje k rozšíreniu 
a skvalitneniu poskytovaných služieb na 

vyššej úrovni v oblasti kultúry, k zachovaniu 
a prezentácii kultúrneho dedičstva na lokálnej a 

národnej úrovni, k dosiahnutiu trvalo udržateľného 
stavebno-technického stavu národnej kultúrnej 
pamiatky, no najmä zabráni degradácii pamiatky 
zameranej na celkové odstránenie narušeného 
súčasného stavu pamiatky. 

PhDr. Lenka Šubová
poverená vedením kancelárie primátora

projektová manažérka 
foto: Martina Svetíková

indiánske čelenky, farbami na textil, pečiatkovaním 
a maľbou si malí umelci vytvorili vlastné originálne 
tričká. Naučili sa indiánske pokriky a hry. Na 
druhý deň  sme sa pustili do výroby indiánskych 
náramkov a príveskov, zahrali indiánske hry a 
zasúťažili. V poobedných hodinách sme navštívili 
kúpalisko Vodný raj vo Vyhniach. Deti si užili 
krásne letné počasie a do sýtosti sa vyšantili na 
toboganoch.                                                                         

V stredu sme sa mestskou dopravou presunuli do 
jazdeckej školy Beri, kde si deti zajazdili na koníkoch. 
Potom sme sa presunuli na Tajch do Banského 
dvora, kde sme si zasúťažili, zahrali táborové hry. 
V tento deň sme mali aj osobnú návštevu z BBSK 
- poverení zamestnanci, ktorí vykonali kontrolu 
na mieste a my sme sa mohli odprezentovať v 
plnej kráse v indiánskom odeve. O stravu sa nám 
postarala pani Šipikalová z Banského dvora. V 

poobedných hodinách sme vyrobili pozvánku 
pre rodičov na piatkové ukončenie tábora.                                                                                                                                          
Štvrtkový deň sme začali táborovými hrami, 
nacvičovali sme indiánsky tanec a vyrobili 
čokoládovú maškrtu. V poobedných hodinách 
sme navštívili Zveropark v Žarnovici, kde si deti 
pozreli zvieratká.
Tábor sme zavŕšili na Zvoničke, kde si deti 
vyskúšali lezenie na feratách. O stravu v ten 
deň sa nám postaral Ivan Lachký z Radničnej 
vinárne. Po dobrom obede sme sa pripravovali 
na program, ktorí sme nacvičovali pre rodičov 
počas celého týždňa a vyhodnotili tábor.                                                                                           
Deti si z celého týždňa odniesli veľa nových 
zážitkov, poznatkov a priateľstiev. Preto aj touto 
cestou chceme poďakovať za finančnú podporu 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju.  

 Tatiana Lachká, pedagóg tábora  

Touto cestou chceme poďakovať 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju 
za finančnú podporu a našim organizáciám 

Základnej škole J. Zemana a Centru 
voľného času Nová Baňa za organizačné 
zastrešenie všetkých táborov, vytvorenie 
bohatého programu a zážitkov pre deti.                                                                              

 „S finančnou podporou Banskobystrického 
samosprávneho kraja.“

 PhDr. Lenka Šubová
poverená vedením kancelárie primátora mesta

projektový manažér 
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Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch

Banský inžinier Johan Lill vybudoval v roku 
1794 vodnú nádrž ako zásobáreň vody na 
pohon banských zariadení - dnešný Tajch.

Vodná nádrž Tajch (ďalej len „VN Tajch“) bola 
komplexne rekonštruovaná v rokoch 1996-
1997, kedy bol obnovený výpustný a výustný 
systém, nazývaný mních, bola spevnená hrádza 
a boli opravené aj brehy, vstup do jazera vrátane 
bezpečnostného prepadu a odtokového kanála. 
Od tohto obdobia v nasledujúcich 2-3 rokoch už 
uplynie úctyhodných 20 rokov a nepriaznivá je 
skutočnosť, že najmenej posledných  15 rokov 
nefunguje výpustný a výustný systém „mních.“ 
Nefunkčnosť mnícha je v dôsledku chyby, ktorá sa 
vyskytla na ovládacích ťahadlách, ktoré otvárajú 
zábrany na dne mnícha z návodnej strany. Už 
v roku 2013 sa snažilo mesto o vypracovanie 
projektu a rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch s 
ambíciou uchádzania sa o externé finančné zdroje 
z eurofondov. Žiaľ, od tohto roku až po súčasnosť 
nebolo možné sa zapojiť do žiadnej výzvy s 
takouto požiadavkou, nakoľko výzvy nepokrývali 
oblasť rekonštrukcie vodných nádrží podľa našich 
požiadaviek. 
Tento projekt, ktorý vypracovala spoločnosť 

Vodotika, a. s. v roku 2013, bol v roku 2017 
aktualizovaný a znova malo mesto ambíciu získať 
externé finančné prostriedky a rekonštruovať 
vodnú nádrž, nakoľko do areálu VN Tajch boli 
investované nemalé finančné prostriedky na 
vybudovanie cyklochodníka, vybudovanie nových 
spŕch a toaliet vrátane terasy a možnej prevádzky 
bufetu pri vode, do amfiteátra, ktorý sa nachádza 
pri Penzióne Tajch a pri Bufete u Igora, a do 
ďalšej infraštruktúry vrátane zakúpenia pozemku 
pod parkoviskom,  kompletného vybudovania 
osvetlenia okolo celého jazera, infraštruktúry 
NCH Zbojnícke studničky, či cvičebných zostáv 
workoutových prvkov a mobiliáru, ktorý umožňuje 
vyžitie návštevníkov tohto jazera. 
V roku 2019 mesto pristúpilo k vyhláseniu 

verejného obstarávania na opravu hlavne 
výpustného a vyústneho systému „mních,“ ale 
s požiadavkou bez vypustenia vodnej nádrže 
za pomoci potápačov. Na základe verejného 
obstarávania víťazná spoločnosť COMBIN Banská 
Štiavnica, s.r.o. realizovala niekoľko ponorov 
a opravila vnútorné uzatváracie zariadenie v 
mníchovi, ktoré je plne funkčné a zabezpečené 
tak, aby mohlo slúžiť ďalšiu dlhú dobu. Potápači 
konštatovali, že nie je možné pracovať na dne 
výpustného systému „mních,“ nakoľko sa tam 
nachádza cca. 1,5 m sedimentov bahna, ktoré sa 
za uplynulých takmer 20 rokov nakumulovalo, je 
tam nulová viditeľnosť a okrem toho sú tam z čias 
rekonštrukcie z r. 1995 nasunuté veľké balvany, 
ktoré v tom čase boli navrhnuté ako nejaká 
ochrana „mnícha.“ Došlo teda k zmene zadania, 
bol prepracovaný projekt na nový rozpočet v roku 
2022, ktorý narástol z 522 tisíc eur na celkovú 
sumu 804 tisíc eur. Mesto na jeseň 2020 a na jar 
2021 čelilo dvakrát v odstupe cca. 6 mesiacov 
povodniam v dôsledku prívalových dažďov na 
rieke Hron, kde bola zatopená lokalita hlavne v 
okolí SSÚR Nová Baňa/NDS, Cortizo Slovakia, 
a. s. a SC Zamkon, s. r. o. na ulici Železničný rad 
a zároveň bola spôsobená škoda na viacerých 
potokoch a menších vodných tokoch, ktoré boli 

v dôsledku prívalových dažďov  vyliate a mesto 
muselo investovať nemalé prostriedky do opráv 
rigolov, komunikácie a zabezpečenia vytopených 
rodinných domov v určitých lokalitách. Práve v 
tomto období sa v roku 2021 prihodila aj skutočná 
tragédia v susednej obci Rudno nad Hronom, kde 
bola pretrhnutá hrádza malej priehrady, ktorá bola 
vybudovaná v rámci projektu v predchádzajúcom 
období a ktorá mala práve obec zachrániť pred 
možnými povodňami v dôsledku prívalových 
dažďov. To sa stalo po intenzívnych zrážkach práve 
vtedy, keď bol vyliaty aj Hron v jarných mesiacoch 
2021. Zároveň aj my sme deklarovali zvýšenie 
hladiny VN Tajch, ktorú kontroluje aj celý technicko-
bezpečnostný dohľad a zabezpečuje zodpovedná 
osoba, Ing. Bakaliarová.  V jednotlivých správach 
a v prevádzkovo-manipulačnom poriadku 
je uvedené, nad aké zvýšenie hladiny je 
potrebné vyhlásiť povodňové ohrozenie a prijať 
protipovodňové opatrenia. V jarných mesiacoch 
sa hladina Tajchu kriticky zvyšovala v dôsledku 
prívalových dažďov, aj v dôsledku zanesenia 
bezpečnostného prepadu a hrablíc, ktoré sa v 

ňom nachádzajú, pevnými materiálmi – konármi a 
inými nečistotami, ktoré boli naplavené vodou. V 
dôsledku toho bol zvolaný krízový štáb mesta za 
účasti zástupcov z Okresného úradu Žarnovica, 
ktorý stanovil požiadavku na vypracovanie 
technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou 
spoločnosťou nad rámec existujúceho technicko-
bezpečnostného dohľadu a túto novú previerku 
zabezpečila Vodohospodárska výstavba, štátny 
podnik. Na základe zistení je potrebné pristúpiť 
k rekonštrukcii VN Tajch pre nevyhovujúci stav, 
hlavne v prípade prívalových dažďov nefunkčnosti 
výpustného zariadenia „mních,“ zároveň viacerých 
nedostatkov na bezpečnostnom prepade, ako aj 
na samotnom odtokovom kanáli. Na základe tejto 
správy sme požiadali Okresný úrad Žarnovica o 
vydanie rozhodnutia a uvedenia VN Tajch do tzv. 
havarijného stavu. Toto rozhodnutie nám bolo 
doručené v septembri 2021 s výpočtom opatrení, 
ktoré je potrebné realizovať na VN Tajch. Mesto 
zabezpečilo v závere roka 2021 odber sedimentov 
a ich vyšetrenie na stanovenie ekotoxicity 
odbornou spoločnosťou v akreditovanom 
laboratóriu. Sedimenty z dna nie sú ekotoxické 
a je s nimi možné manipulovať tak, že po ich 
vyťažení a vyvezení môžu byť použité na pôdu, na 
jej hnojenie. To by ušetrilo významným spôsobom 
náklady, ktoré by museli byť v prípade ich toxicity 
vynaložené na to, aby tento dnový sediment 
mohol byť bezpečným spôsobom zlikvidovaný na 
skládke. 
V ďalšej etape mesto preverovalo možnosti 

financovania a dospelo do stavu, kedy dňa 
6.9.2022 podalo žiadosť na Environmentálny fond 
v rámci mimoriadnych žiadostí, ktoré Envirofond 
bude posudzovať v závere roku 2022. Veríme, že 
VN Tajch bude v dohľadnom čase rekonštruovaná 
vďaka týmto externým prostriedkom, ktoré dúfame, 
že budú na tento zámer vyčlenené. Tým by sme 
zrealizovali vypustenie VN Tajch, samozrejme, po 
plánovanom a koordinovanom odlove a výlove 
rýb, následne vyťaženie dnových sedimentov 
a vyčistenie celého dna, opravenie „mnícha,“ 
výpustného zariadenia a jeho otváracieho, 
uzatváracieho zariadenia aj z návodnej strany, 
oprava bezpečnostného prepadu a celého 
odtokového kanála tak, aby na nasledujúce 
desaťročia bola vodná nádrž bezpečná a mohla 
byť využívaná na svoj účel. 
Čo je potrebné uviesť na tomto mieste, je 

nový fenomén, ktorý sa stal v roku 2022, kedy 
v dôsledku sucha a nadmerných teplôt, ktoré 
sužujú aj našu krajinu od začiatku júna, vyschol 
prítok, ktorý zásobuje vodou VN Tajch, a zároveň 
sa začala odparovať voda z vodnej nádrže a 
poklesla jej hladina. V dôsledku tohto sa mení 
možnosť využitia VN Tajch a zhoršuje sa kvalita 
vody z dôvodu stúpajúcej teploty a zároveň 
premnoženia a zníženia kyslíka a možného úhynu 
rýb a premnoženia siníc. Hygiena opakovane 
odoberala vzorku práve teraz začiatkom augusta 
a upozorňovala na zhoršenú kvalitu vody a jej 
fyzikálne vlastnosti. Bol doručený výsledok odberu, 
v ktorom boli prekročené 5-násobne hodnoty 
cyanobaktérií (siníc) a voda bola označená ako 
nevyhovujúca na kúpanie. Okrem sucha, ktoré 
nás sužuje, je potrebné uviesť, že pozdĺž toku 
Novobanského potoka, ktorý priteká do VN 
Tajch, sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré boli 
postavené pred dlhším časom a je žiaduce všetky 
tieto nehnuteľnosti zabezpečiť tak, aby v žiadnom 
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prípade nebola kontaminovaná pritekajúca voda do 
Tajchu v dôsledku vypúšťania splaškovej vody zo 
septikov týchto nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú 
pozdĺž tohto potoka. Či sa podaria všetky tieto naše 
zámery splniť, zrealizovať a ako sa bude vyvíjať 
situácia so suchom v nasledujúcich obdobiach 
počas leta, je otázkou do budúcnosti. Zároveň 
je potrebné nájsť rovnováhu medzi rekreantami 
a turistami, ktorí toto jazero vyhľadávajú práve 
pre zázemie, ktoré ponúka, a medzi rybármi, 
ktorí celoročne aktívne pracujú na tejto vodnej 
ploche, ktorú majú v prenájme, s chovom rýb 

a rybolovom. Musí dôjsť k dôležitej rovnováhe 
medzi týmito dvoma kategóriami. Okrem letného 
vyžitia ponúka Tajch takisto zázemie a využitie na 
rôzne kultúrno-spoločenské akcie vrátane letného 
kina na amfiteátri, hudobných vystúpení v rámci 
televízie Šláger alebo iných hudobných vystúpení 
na strane Penziónu Tajch alebo Bufetu u Igora, 
alebo na strane Banského dvora, kde je tiež 
vybudované zázemie a reštauračné zariadenie 
vrátane ubytovania, kempu a v neposlednom rade 
športového vyžitia, prevádzkou dvoch veľkých 
antukových kurtov. 

Chceme veriť, že vážnosť situácie si uvedomí 
aj rezort Ministerstva životného prostredia SR 
a finančné prostriedky budú vyčlenené na 
rekonštrukciu tejto VN, ktorá je v majetku mesta, 
na rozdiel od mnohých štiavnických jazier a 
tajchov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, ktorý takisto je 
financovaný zo štátneho rozpočtu a stará sa o 
zabezpečenie týchto tajchov a o ich rekonštrukciu.  

PhDr. Lenka Šubová - poverená vedením 
kancelárie primátora mesta

projektový manažér

Vojna bola hrozná

Mala svojich hrdinov. Jedným z nich 
bol pán farár z Kľaku. Pomohla mu 
perfektná znalosť nemčiny. Zachránil 

najmenej 300 ľudských životov.
Kľak bol počas vojny súčasťou nášho okresu 

a Rudolf Klucha tam bol kňazom. Nemci po 
krvilačnom prepade Ostrého Grúňa, kde 
zavraždili 64 občanov a vypálili dedinu, vtrhli 
ako horda, podgurážená alkoholom do Kľaku. 
Obkľúčili celú obec a použili aj tanky a nákladné 
autá. Strieľali do ľudí a správali sa horšie ako 
zvieratá. Matke, ktorá kúpala trojmesačné 
dieťa, vytrhol esesák dieťa z rúk a zavraždil ho 
hodením do steny. Zraneného partizána Petra 
Boroša priviazali k obrnenému vozu, vláčili po 
ceste a položivého vhodili do horiaceho domu.

Farár Klucha komunikoval s Nemcami po 
nemecky. Nemci mu ponúkli milosť. Neprijal ju. 
Chcel zomrieť s ostatnými – so svojimi veriacimi: 
„Načo som tu ja, keď mi ich pobijete, veď ja som 
tu pre ľudí.“

Obyvatelia Kľaku boli odvlečení do stredu 
obce, kde mali byť masovo popravení. Klucha 
predlžoval vykonanie masakru a presviedčal 
vrahov, aby nestrieľali, kým im neudelí posledné 
rozhrešenie, až kým neprišla motospojka s 
povelom nestrieľať.
 Každoročná spomienka a oslava SNP sa konala 
v meste dňa 25.8.2022. Zabezpečilo ju vedenie 
mesta v spolupráci s organizáciou SZPB. 
Svoje príhovory predniesli primátor mesta a 
tajomník miestnej organizácie SZPB. Báseň 
predniesla Mgr. Bátorová, pri kladení kvetov a 
vencov nechýbal pán Martinec so synom, ani 
mnohonásobný darca krvi pán Spurný, ktorý 
položil kvety k obom pamätníkom. Bezchybné 
ozvučenie zabezpečil Bc. Ďurovský.Vďaka patrí 
vystúpeniu speváckej skupiny Jesienka, ktorá 
už dlhé roky aktívne  spestruje program osláv, 
pod vedením akordeonistu 
a dnes zároveň vedúceho 

súboru Ctibora Šályho. Nerušený priebeh 
krátkej oslavy zabezpečila mestská polícia 
a fotodokumentáciu PhDr. Šubová. Oslavy 
vyvrcholili obnovením dávnej tradície – 
zapálením partizánskej vatry.

Ing. Július Uhrecký
foto: PhDr. Lenka Šubová
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 SAMOSPRÁVA
MESTO NOVÁ BAŇA

NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 01  NOVÁ BAŇA
podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov a podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, v 
lokalite ul. Vodárenská, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v spoluvlastníckom 
podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, konkrétne:

pozemok registra „C“
pozemok C KN parc. č. 1184/2 – záhrada o celkovej výmere 197 m2 
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 
3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. 
Vodárenská.
    
2. Minimálna kúpna cena je stanovená po 4,30 eur/m2. 
Na predmet súťaže bol vypracovaný znalecký posudok č. 94/2022 
znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, ktorým bola stanovená všeobecná 
hodnota majetku.

3. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave, v akom sa 
nachádza.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj  pozemku sa uskutoční formou 
obchodnej verejnej súťaže s využitím elektronického súťažného predaja.
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 kúpnej zmluvy na predaj pozemku (príloha č. 2), za 
ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú cenu za predmet súťaže, uvedenú 
v eur/m2, s dátumom a podpisom záujemcu,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a email, dôležitý pre komunikáciu v elektronickej aukcii,
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže  s úradne overeným 
podpisom, 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,
• bankové spojenie – číslo účtu,
• prílohou súťažného návrhu je kópia dokladu o zaplatení  finančnej 
zábezpeky.
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 
30.09.2022 - piatok, do 12.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský úrad, Námestie  slobody 1, 968 01  Nová Baňa, s 
označením hesla: „8. OVS – uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 
pozemku,  ul. Vodárenská  - NEOTVÁRAŤ!“
5. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do 
OVS v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý 
splní podmienky účasti v elektronickej aukcii, môže komisia menovaná 
primátorom na vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh vyhodnotiť 
ako víťazný a elektronická aukcia sa nemusí uskutočniť.
7. 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 predaj majetku. 
8. Kritériom na určenie víťaza súťaže bude najvhodnejší predložený návrh              
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku.
9. Priebeh súťaže aj s aukciou je neverejný.
10. 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.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
12. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
kúpna zmluva z dôvodov na strane účastníka, môže vyhlasovateľ uzavrieť 
kúpnu zmluvu s účastníkom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej 
súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
13. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj 
v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého ponuka bola 
najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom 
súťaže.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť podľa (§ 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka). 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
podľa(§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) 
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
18. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
19. Vyhlasovateľ schválil uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
- predmetu súťaže na základe obchodnej verejnej súťaže na Mestskom 
zastupiteľstve mesta Nová Baňa dňa 27.04.2022 uznesením č. 60/2022 a 
dňa 22.06.2022 uznesením č. 96/2022.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
kúpnej zmluvy, spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
kúpnej zmluvy, jej podpise a uhradení kúpnej ceny.
3. Označenie vyhlasovateľa ako predávajúceho je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
IČO: 00 320 897
DIČ: 2021111455
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu:14429422/0200 
IBAN:  SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) účastník súťaže je povinný zložiť na príjmový účet vyhlasovateľa     
VÚB, a. s., číslo účtu: IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422, BIC: 
SUBASKBX finančnú zábezpeku vo výške 100,00 eur. Kópia dokladu o 
zaplatení finančnej zábezpeky je prílohou súťažného návrhu. Zaplatením 
sa rozumie pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasovateľa, vo variabilnom 
symbole účtovného dokladu pre potreby identifikácie účastníka, bude 
uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v prípade 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa,
(b) v prípade, ak nebude s úspešným účastníkom súťaže po vyhotovení 
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OVS uzatvorená kúpna zmluva z akéhokoľvek dôvodu na strane 
úspešného účastníka súťaže, zábezpeka podľa bodu 4a) prepadá v 
prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty,
(c) spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní odo dňa 
podpísania kúpnej zmluvy,
(d) zmluvná pokuta pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny 
je vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej 
sumy,
(e) osobitná podmienka: predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť                          
od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky alebo nezaplatí 
kúpnu cenu,
(f) správny poplatok súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť 
kupujúci. 
5. Kupujúci sa  zaväzuje  zároveň s kúpnou cenou uhradiť predávajúcemu 
aj náklady vzniknuté predávajúcemu za vypracovanie znaleckého posudku 
č. 94/2022 zo dňa 25. 05. 2022, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota 
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom predaja vypracovaným znalkyňou Ing. 
Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre vo výške 
150,00 eur. 

6. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené 
s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži s využitím elektronického 
súťažného predaja.
7. Za podmienky celej súťaže sa považujú aj tieto podmienky kúpnej 
zmluvy.

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

OVS  je zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke
mesta Nová Baňa  - www.novabana.sk.

V Novej Bani dňa 8. augusta 2022 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
primátor mesta

FS Háj sa zúčastnil Slovenského dňa kroja 2022

Folklórny súbor Háj sa zúčastnil dňa 1. 
septembra sprievodu folklórnych súborov 
a skupín z celého Slovenska na podujatí 

SLOVENSKÝ DEŇ KROJA 2022 v Banskej 
Bystrici. Ide o ojedinelé podujatie zamerané na 
šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových 
krojov a prezentáciu slovenských obcí, regiónov 
a slovenské kultúrne dedičstvo, ktoré sa konalo 
už po piatykrát. Sprievod sa tiahol od Dolnej ulice 
až po Námestie SNP k hlavnému pódiu. Naši 
folkloristi sa páčili mnohým obyvateľom Bystrice 
ako aj iným návštevníkom podujatia.

Za reprezentáciu mesta im touto formou 
vyslovujeme poďakovanie.

LŠ

Slávnostná vernisáž odovzdania cien 3. ročníka Obrázok pre Darinku

Projekt Obrázok pre Darinku je 
celoslovenská výtvarná súťaž detí 
predškolského veku, ktorá poskytuje 

deťom príležitosť prostredníctvom výtvarných 
činností a jednoduchých výtvarných 
vyjadrovacích prostriedkov vyjadriť svoje 

predstavy, rozvíjať si fantáziu a tvorivosť, získať 
a rozvíjať elementárne výtvarné schopnosti, 
zručnosti a návyky. 

Slávnostná vernisáž odovzdania cien 3. 
ročníka „VOŇAVÉ LETO“ sa uskutočnila 
v stredu 24. augusta 2022 v Pohronskom 
múzeum Nová Baňa, kde v štyroch kategóriách 
A, B, C a D bolo ocenených 16 prác i odovzdané 
3 špeciálne ocenenia (Cena primátora, Cena 
riaditeľky MŠ a Cena poroty) z celkového počtu 
658 zaslaných prác detí predškolského veku 
zo 163 materských škôl z celého Slovenska 
(materské školy, súkromné materské školy, 
jasle, špeciálne materské školy, umelecké 
školy). Všetky práce sú prezentované ako 
výstava v dňoch 25.8.- 25.9.2022 v priestoroch 
Pohronského múzea Nová Baňa.

Mesto Nová Baňa blahoželá všetkým 
oceneným a vyslovuje poďakovanie všetkým 
autorom zaslaných prác, organizátorkám 
celoslovenskej výtvarnej súťaže Mgr. Alexandre 
Beňovej Debnárovej a Mgr. Alici Bindovej i 
odbornej porote za vyhodnotenie prác.

Želáme veľa tvorivej nápaditosti prevedenia 
výtvarných prác aj v pripravovanom 4. ročníku 
FAREBNÁ JESEŇ.

text a foto: PhDr. Lenka Šubová
poverená vedením kancelárie

primátora mesta
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Týždeň športu pre všetkých v našom meste 

V mesiaci jún žila Nová Baňa športom o 
niečo intenzívnejšie. Mesto Nová Baňa 
v spolupráci so školami, športovými 

klubmi, občianskymi združeniami a športovými 
nadšencami zorganizovalo v poradí už 17. 
ročník Týždňa športu pre všetkých.  V tomto 
ročníku sme spoločne pripravili 27 športových 
aktivít, určených pre všetky vekové kategórie, 
do ktorých sa  zapojilo viac ako 1 tis. účastníkov.

Ponuka športových aktivít aj v tomto ročníku  
bola naozaj pestrá, veď posúďte sami... 

Aktivitami basketbal, vybíjaná,  15. ročník 
florbalovej ligy o pohár primátora mesta, 
olympiáda nádejí, vybíjaná, štafetový beh, 
futbal, stolný tenis a bedminton prispela 
Základná škola Jána Zemana, Materská škola 
Nová Baňa sa zapojila turisticko-športovými 
hrami, turistickými vychádzkami k studničke 
a k jazeru Tajch a aktivitami tanec, loptové 
hry, turistika. Miniolympiáda a florbal boli 
v réžii Základnej školy svätej Alžbety a beh 
záhradným lesom organizovalo Gymnázium 
Františka Švantnera  Nová Baňa.  Zapojila sa 
aj Spojená škola Nová Baňa, ktorá pre svojich 
žiakov a klientov s telesným postihnutím 
pripravila aktivity pod názvom  Netradičné 
športy. To, že Týždeň športu pre všetkých je 
určený naozaj pre všetkých, dokazujú aj aktivity 
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Baňa, 
ktorá zorganizovala  petangový turnaj – ženy/
muži, turistiku na Zvoničku a Kalváriu a 
ešte jeden petangový turnaj v zmiešaných 
tímoch. Samozrejme, aktívne boli aj športové 
kluby pôsobiace v Novej Bani. Zatancuj si 
s TIFFANY, tak nazval svoju aktivitu TŠK 

TIFFANY NOVÁ 
BAŇA, šachový 
turnaj pre deti a 
mládež bol v réžii 
TJ Slovan Nová 
Baňa, jazdu na 
k o l i e s k o v ý c h 
korčuliach ste 
mohli absolvovať 
pod vedením SKI 
TEAM Nová Baňa 
a v radničnom 
parku ste mohli byť 
očitým svedkom 
v e r e j n é h o 
tréningu KARATE členov ŠK KARATE Nová 
Baňa, Mestský futbalový klub Nová Baňa 
zorganizoval turnaj okolitých škôl vo futbale s 
názvom PUTOVNÁ KOPAČKA 2022.  A ako 
by to bolo, keby tenis nemal v tomto športovom 
týždni  svoje zastúpenie. Turnaj v zmiešanej 
4-hre pod osvetlením /Night Mixed Doubles/ 
zorganizoval Tenisový klub Tajch. 

Naše poďakovanie patrí organizátorom, 
spoluorganizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne 
zapojili do prípravy a organizácie jednotlivých 
športových aktivít, čím sa významne podieľali 
na  ich pestrej ponuke ako aj na úspešnom 
priebehu 17. ročníka Týždňa športu pre 
všetkých s takým vysokým počtom účastníkov. 
Všetci sú  pre aktívny športový život v meste a 
jeho rozvoj dôležitým článkom.  

 Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
koordinátorka podujatia
foto: archív organizácií 

Banícka história mesta perom novobanských žiakov a študentov

V literárnej súťaži, vyhlásenej v máji 
Novobanským baníckym spolkom, sa 
v kategórii starší žiaci umiestnili na 

treťom mieste študentky Gymnázia Františka 
Švantnera Anežka Ďurovičová a Mária Alžbeta 
Vávrová. Tento údaj bol v minulom čísle NN 
chybne uvedený, za čo sa ospravedlňujeme.

Víťazné diela budeme postupne uverejňovať 
v novinách. Ako prvú predstavujeme tvorbu 
Anežky Ďurovičovej, študentky Gymnázia 
Františka Švantnera.

Mgr. Viera Kopernická

NOVÁ BAŇA  
Nepoviem vám nič, čo by ste nevedeli, 

nepoviem vám toho veľa, ale poviem vám, ako 
si to pamätám. Poviem vám, ako nás tu začali 
volať. Začali nás volať tak voľáko po novom. 

Boli sme malí chlapci, keď sme sa tade 
naháňali. Vtedy náš detský rozum ani netušil, čo 
sa tam všetko skrýva a ako to zmení budúcnosť 
našich životov. 

Ešte môj dedo mi rozprával, ako sa voľakedy 
v potoku zlato blyšťalo i v zemi, že ho veľa bolo. 
No prišli chlapi z inakade, šikovnejší, ako boli 
oni, a potok upratali. S obdivom som počúval 
tieto príbehy a ani by som nepomyslel, že také 
niečo budem rozprávať raz aj ja. 

Keď prišli k nám chlapi, z voľakade od 
Pukanca, s ideami, mnohí ich vysmiali, a tak 
si doniesli svojich. Tí tu aj domy začali stavať 
a bolo ich tu čoraz viac aj s rodinami. Začalo 
tu behať veľa tajností, a tak naše klebetnice 
poslali svojich synov na výzvedy. Každá ruka 
sa hodila - zobrali ich medzi seba. Chlapci 
ešte ako malí, obratní, odhodlaní do práce 
spoznali, čo je to kladivko a želiezko. Nebola 
to veru ľahká robota. Na rukách mozole, tvár 
od prachu, nemálo modrín a zhrbený chrbát. 
Ráno, keď klopali, utekali ta a večer sa vracali 
za tmy. Neraz po ťažkom dni nachádzali útechu 
u svätej Barbory - práve ona ich a neskôr i mňa 
držala pod mocnou ochranou. Smrtka striehla 
na každom kroku, a tak klopačka nezvykla byť 
dlho ticho.

Jedného dňa začala banská sláva. Neprišla 
len tak, ale „väčšia ako predtým”, šepkalo sa tu 
o tom.

Príval ľudí strhol na prácu v bani aj mňa. Mal 
som iba pätnásť rokov. Mama ma chceli dať 
inému remeslu vyučiť, no apo ma ta za chlapmi 
poslali, aby som do bane za haviara išiel. 
Spočiatku to nebolo ľahké si zvyknúť od rána 
do večera fárať a fárať. Učil som sa od starších, 
no chvíľu nám trvalo, kým som sa s niektorými 
dorozumel, lebo aj tí naši už chytili ich reč.

A čo tá banská sláva? Už od dávna sa 
vedelo, že sa tu dole niečo skrýva, len našim 
otcom chýbala odvaha. Keď páni navážili čoraz 
viac zlata, dokonca ho nemohli vážiť len tak 
hocikde, vtedy sem začali chodiť cudzinci, 
hľadajúc akúsi novú baňu. 

Tu v okolí žiadna nová nebola. Veď tam, kde 
sme chodili fárať, bola už diera do zeme dávno. 
Len čo jedni zistili, že tu žiadna nová baňa nie 
je, prišli ďalší, hľadajúc to isté. Netrvalo dlho a 
pochopili sme, že myslia práve našu baňu.

 Zvykli sme si a zapáčilo sa nám to. Nielen 
nám, ale aj celému šíremu okoliu. Nevolali len 
našu baňu tak, ale celú dolinu i kopce - Nová 
Baňa.

 Tak teda banská sláva neovplyvnila len nás 
- akýchsi chlapíkov pracujúcich tam dole, my 
sme museli ešte tvrdšie robiť ako predtým, 
ale aj naše rodiny a každého od nás volali 
Novobančanom.

Od tých čias som veľmi hrdo chodil, veď to i 
moja zásluha bola. Cieľ bol síce v nedohľadne, 
no ten môj už áno. Na posteli s kašľom, so 
zrakom asi ako krtko už toho veľa nezmôžem. 
Moja zlatá éra skončila, ale mnohí ju ešte majú 
pred sebou.

  Anežka Ďurovičová
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AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z KUCHYNE MFK – mužstvo dospelých

Vz h ľ a d o m 
na to, že 
od sezóny 

2019/2020 sme 
hrali pod názvom 
MFK Žarnovica, 
znamenalo to, že pri 
obnovení činnosti 

mužstva dospelých sme nemali inú možnosť, 
ako sa prihlásiť do najnižšej súťaže a odtiaľ sa 
snažiť postupovať do súťaží, ktoré si náš klub 
so svojou 110-ročnou históriou a mládežníckou 
základňou určite zaslúži. 

Počas letnej prestávky sme museli vytvoriť 
úplne nové mužstvo dospelých, nakoľko 
od nového súťažného ročníka 2022/2023 
pôsobíme pod názvom, ktorý nám prináleží, a 
tak to bude už navždy a chyby z minulosti sa už 
nesmú opakovať. 

Reprezentujeme mesto Nová Baňa a firmy z 
nášho regiónu, ktoré podporujú náš klub už veľa 

rokov, za čo im patrí verejné uznanie a vďaka.
Treba spomenúť hlavne mesto Nová Baňa, 

firmy pôsobiace v našom meste - CORTIZO 
Slovakia, Knauf Insulation, SC Zamkon – Jozef 
Barniak, VD KOVOHRON, METAL DESIGN - 
Jozef Vozár a ostatní drobní podnikatelia, ktorí 
si uvedomujú, že dnes sa futbal nedá robiť bez 
peňazí a majú záujem sa podieľať na rozvoji 
futbalu v našom meste. 

Tento rok si pripomíname 110  rokov od 
zahájenia činnosti futbalového klubu v našom 
meste a veríme  tomu, že obdobie, ktoré je pred 
nami, zvládneme. Čakajú nás ďalšie vydarené 
sezóny a návrat na pozície, ktoré si zaslúžia 
všetci, ktorým nie je jedno, kde pôsobia naše 
družstvá mládeže a mužstvo dospelých.

Počas prestávky došlo v kádri mužstva 
dospelých k výrazným zmenám, nakoľko bolo 
nanovo potrebné poskladať káder mužstva a 
nájsť nového trénera.

Káder mužstva zatiaľ tvoria títo hráči :
brankár:  
Adam Kňažko (náš odchovanec), ešte riešime 
druhého brankára;
obrancovia: 

Marek Bielik (náš odchovanec), Filip Holečka, 
Jozef Holečka (hráči OFK Topoľčianky), Jakub 
Kocian (náš odchovanec – hráč OŠK Hodruša – 
Hámre), Adam Štuller (na prestup z TJ Tekovské 
Nemce);
záložníci: 
Samuel Horniak, Lukáš Pútec, Timotej 
Kokoška (naši odchovanci), Tomáš Janšík 
(náš odchovanec – bol na hosťovaní Hliník nad 
Hronom), Erik Tonkovič (hráč OFK Topoľčianky);
útočníci: 
Tadeáš Pánik (náš odchovanec), Miroslav Tóth 
(hrajúci tréner a náš bývalý hráč  - prišiel po 
pôsobení v Rakúsku), Jaroslav Antal (hráč OFK 
Topoľčianky), Peter Naroda (hráč ŠK Slovan 
Hostie), Richard Šarközi (hráč MFK Žarnovica).

Fotografia z prvého majstrovského zápasu
s ŠK Rudno nad Hronom, odohraného 7.8.2022

Horný rad zľava: 
Richard Šarközi, Erik Tonkovič, Jozef Holečka, 
Peter Naroda, Marek Bielik, Adam Štuller, 
Tadeáš Pánik, Jaroslav Antal, Timotej Kokoška, 
Tomáš Janšík
Dolný rad zľava:
Filip Holečka, Alex Zboran, Lukáš Pútec, Adam 
Kňažko, Pavol Vozár, Miroslav Tóth (hrajúci 
tréner), Samuel Horniak

Na fotke chýba Jakub Kocian.
Stále pracujeme na doplnení kádra, nakoľko 
hlavným cieľom mužstva je postup do vyššej 
súťaže. Postupne budeme využívať aj hráčov z 
družstva kategórie U 19, kde máme šikovných 
chlapcov z ročníka 2004 – Alex Zboran, Samuel 
Škvarka, Pavol Vozár a ďalší, ktorí dostanú 
príležitosť vyskúšať si mužský futbal. 

Prvoradým cieľom je zapracovať čo 
najviac našich odchovancov do mužstva 
dospelých.

V rámci letnej prípravy sme odohrali 2 zápasy 
so súpermi zo 7. ligy ObFZ  (ďalší zápas s 
Janovou Lehotou bol zrušený pre nepriaznivé 
počasie), v ktorých sme dosiahli tieto výsledky:
FK Hronský Beňadik – 3:2 (3:1) – všetky naše 
góly strelil Tomáš Janšík
OŠK Brehy – 2:4 (0:3) – naše góly strelili Alex 
Zboran a Marek Bielik
Veríme, že v jesennej časti nového súťažného 
ročníka sa nášmu novému družstvu zápasy 
vydaria a vytvoria partiu, ktorá je základom 
dosiahnutia dobrých výsledkov, potešia svojou 
hrou všetkých priaznivcov nášho futbalového 
klubu, ako aj seba samých. 
Podrobné informácie k jednotlivým zápasom 
sú pravidelne zverejňované na web stránke 
MFK, ktorá je postupne aktualizovaná – www.
mfknovabana.sk.

Za výkonný výbor
Ing. Milan Baranec, štatutár MFK

foto: archív MFK

Zemaňácky spravodaj

Prázdniny sa pomaly minuli, takže 
intenzívne myslíme na nový školský rok. 
Netrpezlivo očakávame, čo nám prinesie. 

Dúfame, že bude priaznivý a celý ho prežijeme 
v zdraví a hlavne v škole. 

V prvom rade 
by sme sa chceli 
p o ď a k o v a ť 
rodičom budúcich 
prváčikov za 
p r e j a v e n ú 
dôveru a malým 
veľkým školákom 
sa budeme 
snažiť splniť ich 
predstavy o super 

škole, do ktorej budú radi chodiť celých deväť 
rokov. Samozrejme, že úspešný a pohodový 
školský rok 2022/2023 želáme všetkým našim 
žiakom. Prajeme im, aby vykročili tou správnou 
nohou a zažívali len príjemné chvíle.
Všetko dobré želáme aj všetkým pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom. Nech majú 
vždy dobrú náladu, veľa dobrých nápadov a 
hlavne chuť prežiť školský rok tvorivo, spokojne 
a vo vzájomnej harmónii.
„Do skvelej školy si nechodíte ani tak po 

vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. 
Po návyk udržať pozornosť, po umenie 
vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu 
vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť 
do myšlienok druhých, po návyk dať na 

napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie 
vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo 
nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné 
detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré 
je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre 
vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a 
po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, 
do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.”             
William Cory

Veríme, že aj naša škola bude takou 
skvelou školou a žiaci si z nej odnesú 

sebapoznanie a životaschopnosť.
Držíme im päste a želáme veľa šťastia na 

tejto ceste k poznaniu.

Mgr. Denisa Bátorová
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Aj leto ponúklo zaujímavé aktivity

Jazykový kurz v Nemecku

Po dvojročnej pauze, spôsobenej 
pandémiou, Goetheho inštitút opäť 
otvoril dvere svetu a privítal viac ako 

80 študentov z 18 krajín na jazykovom pobyte 
v Nemecku, aby si zlepšili svoje znalosti 
nemeckého jazyka. Mali sme tú možnosť byť 
dvomi z nich. V posledný júlový deň sme sa 
vydali na viedenské letisko, kde nás čakali naši 
ďalší dvaja spolucestujúci z Dolného Kubína. 
Po prílete nás na letisku v Hannoveri čakal 
veľmi milý animátor Jakob spolu s partiou 
ostatných žiakov, ktorí prileteli pred nami. Aj 
my sme však ešte počkali na prílet ostatných 
krajín a potom nám už nič nebránilo vydať sa 
autobusom do krásneho historického mestečka 
Goslara, ktoré sa na 3 týždne stalo naším 
spoločným domovom. Po príchode tam nás už 
vítala kompletná zostava animátorov, ktorí boli 
veľmi milí, vtipní, starostliví a skvelo sa starali 
o náš program. Batikovali sme, maľovali, cvičili, 
behali, spievali, piekli a hlavne sme sa zabávali. 
Jeden večer nás čakal „Länderabend“, počas 
ktorého každý prezentoval svoju krajinu. My 
sme zatancovali tanček na pesničku To ta 
Heľpa a zožali sme naozaj veľký úspech. Bývali 
sme v nádhernom obklopení lesa, v ktorom sme 
absolvovali nejednu prechádzku, ale zároveň 
sme to nemali ďaleko ani do centra mesta, 
kde sme počas popoludní zažili veľa srandy pri 
rôznych úlohách, ktoré si pre nás naši animátori 
pripravili. Veľa sme sa pri nich narozprávali, 
častokrát aj s úplne cudzími ľuďmi, takže to boli 

vždy skvelé príležitosti na precvičovanie našich 
znalostí. Navštívili sme aj tamojšie múzeá, 
futbalový zápas a v horúcich dňoch sme si 
nenechali ujsť návštevu kúpaliska. Naše kroky 
počas víkendov smerovali aj o niečo ďalej - mali 
sme možnosť spoznať aj iné mestá, ako sú 
Erfurt, Wolfsburg a Göttingen. Vo Wolfsburgu 
sme navštívili vedecké centrum s rôznymi 
pokusmi a demonštráciami z oblastí chémie, 
biológie, matematiky, fyziky a jeden pokus 
sme si dokonca aj vyskúšali. V Göttingene nás 
zase na univerzite privítali dvaja milí študenti, 
ktorí nám porozprávali o možnostiach štúdia 
a potom nás tam čakal obed v ich univerzitnej 
jedálni - je to piata najlepšie hodnotená 
univerzitná jedáleň v Nemecku. Keď už sme pri 
tom učení - áno, neprišli sme iba za zábavou, 
ale aj za vedomosťami. Podľa úrovní sme boli 
rozdelení do tried a každý deň sme absolvovali 
tri 90-minútové vyučovacie bloky. Vždy to však 
ubehlo veľmi rýchlo, pretože to nebolo len strohé 
učenie, ale hlavne rôzne skupinové projekty, 
tvorenie videí, kvízov a mnohé iné výmysly od 
našej skvelej pani učiteľky Chris. Súčasťou 
tohto kurzu je aj ponuka získať jazykový 
certifikát, a preto sme neváhali a pustili sa do 
toho. Ja – Evka som si svoje znalosti overila 
na úrovni A2 a moja staršia spolužiačka Meggy 
na úrovni B1. Obidve sme úspešne skúškami 
prešli a sme rady za možnosť robiť ich priamo v 
Nemecku, pretože je to predsa len o niečo iná 
atmosféra ako u nás na Slovensku. Posledný 
deň sme konečne dostali aj naše vytúžené 
certifikáty, ktoré sme mohli osláviť na večernej 
party, na ktorej vystúpila skupina 90Grad, ktorá 
zložila našu táborovú hymnu Harzkind. Bolo to 
prekvapenie, ktoré nikto z nás nečakal. Veľmi 
sme si to užili, avšak cítili sme aj neskutočný 
smútok, pretože nás čakalo lúčenie. Ťažko sa 
odchádzalo z miesta, kde sme spolu strávili 3 
nezabudnuteľné týždne plné zážitkov, zábavy 
a smiechu. Spoznali sme tu nových ľudí, nové 
kultúry a získali nádherné spomienky na celý 
život. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto 

kurzu, ktoré naša škola ponúka v spolupráci s 
Goetheho inštitútom v rámci programu PASCH, 
a vy, milí gymnazisti, choďte do toho, nebojte sa, 
uvidíte, že neoľutujete.

Eva Jenisová, žiačka 2. A GFŠ

Letná škola chemikov
Aj ja sa chcem s vami podeliť o moje zážitky 

a skúsenosti z Letnej školy chemikov (LŠCH), 
ktorej som sa zúčastnila hneď na začiatku 
letných prázdnin.
Ak neviete, čo presne je LŠCH, tak tu to máte. 

Je to tradičné dvojtýždňové letné sústredenie 
pre najúspešnejších riešiteľov krajských kôl 
chemickej olympiády, čiže študentov 1. a 2. 
ročníka gymnázií z celého Slovenska. Tento 
rok, pri príležitosti 45. ročníka, zavítala LŠCH 
do mesta Banská Štiavnica, ktoré má dlhú 
chemickú históriu.
Ako už z názvu Letnej školy chemikov vyplýva, 

je to škola a ešte k tomu letná. Keďže sme 
mali necelé dva týždne na prebratie veľkého 
množstva učiva, začali sme hneď „z ostra“. A 
to prednáškami a laboratórnymi cvičeniami z 
fyzikálnej chémie, ďalej z organickej chémie, 
z analytickej chémie a v neposlednom rade z 
anorganickej chémie.
Nebudem vám klamať, bolo to náročné, keďže 

všetky semináre, prednášky a laboratórne 
pokusy boli vedené v podobe vysokej školy. To 
znamená, že som mala každý deň sedem hodín 
seminárov alebo laboratórnych cvičení pod 
dohľadom skúsených docentov a profesorov, 
ktorí sa zaujímajú o chémiu celý svoj život. 
Samozrejme, nemôžem zabudnúť na to, že sme 
písali aj testy a protokoly z jednotlivých oblastí, 
ale to k škole patrí.
Teraz si asi myslíte, že som sa celé dva 

týždne iba „biflila“ a nič nezažila, ale ste na 
omyle. Navštívila som Banské múzeum v 
prírode, ktoré pozostávalo z prehliadky štôlne 
Bartolomej. Pedagogický dozor organizoval 
hneď niekoľko spoločenských večerov, vrátane 
zoznamovacieho večierka a rozlúčkovej 
diskotéky, ako aj športové aktivity. A sobotňajšia 
turistika k štiavnickým tajchom nemohla chýbať. 
Samozrejme, keď som sa nachádzala v Banskej 
Štiavnici, neodolala som objavovaniu krás 
mesta.
Atmosféra celej LŠCH bola úžasná, stretla som 

tam zaujímavých a srdečných ľudí, s ktorými 
som sa okamžite naladila na rovnakú vlnu. 
Človek by povedal, že prednášajúci budú prísni 
a vážni ľudia. Ale vôbec to tak nebolo, zapájali 
sa do akcií a boli skôr našimi kamarátmi ako 
profesormi.
Ani som sa nenazdala a bol koniec môjho 

pobytu, ktorý končil záverečným vyhodnotením 
v priestoroch Strednej priemyselnej školy S. 
Mikovíniho.
Aj keď som neobsadila popredné priečky, 

stala som sa úspešnou riešiteľkou a zároveň 
ako jediný študent z 22 v mojej kategórii som 
reprezentovala Banskobystrický samosprávny 
kraj.
Za túto obrovskú príležitosť zo srdca ďakujem 

p. uč. RNDr. D. Benčatovej, ktorá do mňa vložila 
hodiny svojho času, a som len rada, že nevyšli 
nazmar.

Eva Žilková, žiačka 1. A GFŠ
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Komplexná rekonštrukcia školského ihriska

a priľahlých kaskád sa vydarila

Po mesiacoch vybavovania potrebných 
dokumentov a po schválení finančných 
prostriedkov sme sa v letných mesiacoch 

pustili do ďalšej obnovy GFŠ – výsledkom 
je moderné školské ihrisko a zrevitalizované 
priľahlé kaskády, v rámci ktorých boli odstránené 
pôvodné materiály a porasty, vytvorené nové 
prístupové chodníky a namontované zábradlie. 
Opotrebovaný umelý trávnik nahradil nový 
umelý povrch. Rekonštrukcia sa realizovala 
z finančných prostriedkov Banskobystrického 
samosprávneho kraja a my ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu.

Úpravou tejto časti školy sa uzatvorila 
vonkajšia rekonštrukcia nášho 
gymnázia a vznikol moderný a ucelený 
vonkajší areál. Veríme, že po dvoch 
rokoch obmedzovanej športovej činnosti 
náš Klingáč v novom šate opäť ožije 
a zatraktívni nielen výučbu telesnej 
výchovy, ale aj iných športových a 
voľnočasových činností.

V septembri na žiakov čakali aj ďalšie 
upravené vnútorné priestory školy, našich 
prvákov sme privítali v novej útulnej triede, v 
jazykovom laboratóriu i v učebni informatiky 
sú k dispozícii výkonnejšie notebooky i 
stolové počítače. Zostáva už len naplniť 
začínajúci sa školský rok novými príbehmi, 
poctivou prácou a radosťou z učenia!
Všetkým učiteľom, školákom i rodičom 

prajeme ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2022/23!

text a foto: PaedDr. Renáta Juhásová

JOHAN A TÓNO PACINKA
Dnes vám predstavím posledných dvoch rezbároch,

ktorí sa zapojili do projektu Chodníček novobanských povestí, a ich krásne diela.
Johan z dielne Petra Staníka

Na vrchu Johan s nadmorskou výškou 676 
metrov nad morom svoje miesto od marca tohto 
roku našla socha Johana, hendikepovaného 
chlapca z novobanských povestí A zvony 
nezvonia. Petra Staníka, autora sochy, k 
vyrezávaniu priviedla viac-menej náhoda, keď 
ho pri prechádzke lesom zaujal samorast a 
on z neho doma kuchynským nožíkom vyrezal 
svoje prvé dielko. Odvtedy už uplynulo 25 
rokov a on je držiteľom viacerých ocenení. K 
úspechom svojich drevorezieb v regionálnej 
súťaži „Jarný salón“ s postupom 
na celoslovenské kolo pridal v 
roku 2018 hlavnú cenu poroty 
už ako maliar, vďaka obrazom 
maľovaným akrylom na plátno. 
Dnes tvorí sochy a obrazy najmä 
v kombinácii dreva a kovu.

Jozef Vozár a jeho Tóno
Novobančan Jozef Vozár, 

pochádzajúci z Chotára, 
je autorom sochy kováča 
umiestnenej na Červenej skale. K 
rezbárstvu sa dostal vďaka svojmu 
otcovi, známemu novobanskému 
rezbárovi Jozefovi Vozárovi 
staršiemu. Už ako malý chlapec ho 
so záujmom sledoval pri vytváraní 
jeho diel a sám začal vyrezávať 
ako 18-ročný. Ako prvé pod jeho 
rukami vznikali diela ovplyvnené 
ľudovými motívmi, neskôr sa 
venoval tvorbe náboženských 
plastík a betlehemov. J. Vozár 
vyrezal sochu kováča Tóna 
Pacinka, ktorý sa nešťastne oženil 
a pomýšľal na samovraždu. Jožko 

sa vzdal nároku na odmenu, projekt podporil 
nezištne. S inštaláciou približne 100 kilovej 
sochy v ťažko dostupnom teréne si poradil 
PIPER SLOVAKIA, s.r.o.

Chodníček v TV
Projekt Chodníček novobanských povestí 

finančne podporilo Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 
firma Cortizo Slovakia, a.s. a nadácia Veolia 
Slovensko. Viac informácií nájdete na www.
chodnicek.novabana.sk. V mesiaci júl boli 

spracované dve pekné reportáže o chodníčku. 
Jedna bola súčasťou hlavných večerných 
správ RTVS dňa 26. júla, druhú si môžete 
pozrieť na webe TV Hronka na linku: https://
www.tvhronka.sk/spravodajstvo/po-chodnicku-
novobanskych-povesti. Nabudúce uzavriem 
rubriku o chodníčku predstavením výtvarných 
prác Základnej umeleckej školy Nová Baňa, 
ktoré skrášľujú informačné tabule inštalované 
na trase chodníčka.

Viktória Valachovičová
OZ Novobanskí Patrioti

BLAHOŽELANIE
Dňa 17.9.2022 sa krásneho 

životného jubilea dožíva pán 
profesor

PaedDr. Ján Juhás,
učiteľ telesnej výchovy a 
športu, jeden z bývalých 
dlhoročných riaditeľov 

novobanského gymnázia, s 
ktorého menom je spojených 
mnoho výrazných zmien vo 

vývoji našej školy – zriadenie 
osemročného gymnaziálneho 

štúdia, udelenie čestného názvu, rozsiahla 
rekonštrukcia celej školy, otvorenie 

vysokoškolského štúdia na pôde gymnázia, 
ale najmä budovanie dobrých medziľudských 

vzťahov na všetkých úrovniach. 
K zástupu gratulantov sa pripájajú aj 

súčasní zamestnanci, kolegovia a žiaci školy 
a želajú ešte veľa zdravia a všetko

dobré do ďalších rokov.
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Atmosférický parný stroj

Thomas Newcomen vynašiel tento parný 
stroj v roku 1712, pričom sa inšpiroval 
objavom parného čerpadla Thomasa 

Saveryho. Zanedlho po objave tohto stroja sa 
ich používanie na odčerpávanie vody z baní 
rozmohlo po celom Anglicku a Walese.
Atmosférický parný stroj Newcomenovho 

typu pracoval na základe kondenzácie vodnej 
pary. Keď horúca para z kotla vytlačila piest 
nahor, uzavrel sa ventil pri kotle a pod piest sa 
vstrekla studená voda, ktorá spôsobila rýchlu 
kondenzáciu a tým aj podtlak. Tak bol piest 
atmosférickým tlakom opäť stlačený dole a 
vykonal prácu kývavým pohybom hore a dole. 
Preto sa výborne hodil na pohon piestového 
čerpadla pripojeného jednoduchým tiahlom. Ak 
sa čerpadlá pripojili na obe ramená vrchného 
vahadla, vznikol dvojčinný stroj, ktorý dodával 
takmer stály prúd vody. Pracovný výkon 
Newcomenovho stroja závisel na atmosférickom 
tlaku.
História novobanského atmosférického parného 

stroja lákala viacerých bádateľov, ale doteraz ju 
najkomplexnejšie spracoval Peter Kopernický v 
knihe „Atmosférický stroj Isaaca Pottera“ z roku 
2017.
V roku 1714 cisár Karol VI. odmenil štipendiom 

študenta architektúry Josepha Emanuela 
Fischera von Erlach, syna viedenského 
cisárskeho architekta a staviteľa, vďaka čomu 
mohol podniknúť študijnú cestu po Európe. Po 
Taliansku a Francúzsku cestuje do Londýna, kde 
sa dozvedá o novom technickom výdobytku, o 
ohňovom stroji - čerpadle, ktoré je poháňané 
parou. 
V rovnakom čase sa stáva stále väčším 

problémom zatápanie baní a ich efektívne 
odčerpávanie v zlatonosných baniach na 
strednom Slovensku. Atmosférické stroje, 
pomocou ktorých čerpali vodu z baní v Anglicku, 
lákali zvedavcov a učencov z celého sveta - J. 
E. Fischera nevynímajúc. Viedenská dvorská 
komora poverila študenta, aby sa s ohňovými 
strojmi oboznámil v Anglicku do takej miery, aby 
ich dokázal aj sám skonštruovať.
Úloha nebola pre Fischera jednoduchá, keďže 

spôsob stavby ako aj princíp činnosti boli 
utajované a za prezradenie hrozili vysoké tresty. 

Podľa dochovaných zdrojov sa J. E. Fischer 
musel vydávať za robotníka a pracoval ako 
nádenník, pokým sa dokonale neoboznámil s 
technológiou parného stroja. V tomto období 
stretáva aj konštruktéra týchto strojov Izáka 
Pottera, ktorému ponúkol možnosť stavať tieto 
stroje v habsburskej monarchii. 
Do Viedne dorazili obaja aj so sprievodom v 

júni 1720. Z korešpondencie dvorskej komory 
a hlavného komorsko-grófskeho úradu vyplýva, 
že hlavným problémom boli ťažkosti s čerpaním 
vody z baní, hlavne Hornej Biber štôlne. V 
Banskej Štiavnici si Potter urobil obhliadku 
banských diel, o Novej Bani sa pôvodne 
vôbec neuvažovalo. Dôvodom výstavby 
atmosférického stroja v malom banskom závode 
v Novej Bani mohlo byť riziko a obavy spojené 
s novou technológiou a jej aplikácie vo veľkom 
banskom závode, aké sa nachádzali v Banskej 
Štiavnici.
Kontrakt na výstavbu stroja podpísala Dvorská 

komora vo Viedni s Izákom Potterom 21. augusta 
1721 a už v septembri toho roku prichádza do 
Novej Bane. Začalo sa hneď s jeho výstavbou, 
ktorá mala byť podľa kontraktu hotová do 8 
mesiacov, čo pre viaceré prekážky najmä pri 
dodávkach materiálu a súčiastok nesplnil. Do 
stavu, kedy mohla byť vykonaná predbežná 
skúška, bol pripravený až v septembri 1722. 
Tieto skúšky ukázali síce veľkú efektívnosť, ale 
zároveň aj veľkú poruchovosť. Poruchovosť 
bola spôsobená nielen konštrukčnými chybami 
vychádzajúcimi z ešte nedokonalej technológie 
(prvý stroj tohto typu bol postavený v Anglicku 
len pred 8 rokmi), ale najmä problémy s 
remeselníkmi a materiálmi, ktoré boli nekvalitné 
a nevyhovovali požiadavkám stroja a jeho 
zaťaženiu. Tieto príčiny viedli banský erár k 
odstúpeniu od tohto pokusu a ďalšie čerpanie a 
ťaženie šachty prenechal súkromným ťažiarom. 
Potterovi a jeho spoločníkom podnikateľský 
zámer nakoniec nevyšiel a ich Assozierte 
Compagnie nakoniec skrachovala. Definitívne 
sa stroj zastavil 23. júla 1729. Predchádzala 
tomu skúška kovnatosti rudy, ktorá nedopadla 
dobre, a predpoklad veľkých zásob zlatej rudy 
na šachte Althandel sa nepotvrdil. Nebol to 
ale koniec Izáka Pottera v stredoslovenskej 
banskej oblasti, keďže o jeho znalosti prejavil 

záujem banský erár. V roku 1732 sa nevyužitý 
atmosférický stroj demontuje a presúva na 
Štôlňu Nanebovzatia Panny Márie v Kyslej 
pri Hodruši pod Potterovým dozorom. Mal byť 
prepožičaný na tri roky a potom presunutý na 
šachtu Pacher v Banskej Štiavnici. Doklady k 
jeho presunu na šachtu Pacher sa nezachovali, 
čiže tu aj končí príbeh pôvodného novobanského 
atmosférického stroja. V okolí Banskej Štiavnice 
ešte J. E. Fischer a Izák Potter stavajú od roku 
1733 niekoľko strojov, ktoré sa osvedčili. Izák 
Potter ukončil svoje uhorské dobrodružstvo 18. 
februára 1735, kedy zomiera vo veku 45 rokov 
na Vindšachte.
Tento rok si pripomíname okrúhle 300. 

výročie postavenia atmosférického parného 
stroja v Novej Bani. Pohronské múzeum si ho 
pripomenie odbornou konferenciou „Mente et 
Malleo,“ ktorá sa bude konať 13. – 14.9.2022 
v priestoroch Gymnázia Františka Švantnera v 
Novej Bani. 

Mgr. Rudolf Nádaskay
Pohronské múzeum Nová Baňa

Netradičné plavidlá na Hrone

Splav netradičných plavidiel na Hrone 
nás v 14. ročníku veru poriadne potrápil 
s počasím. Pred akciou sme mali 

zaregistrovaných 10 plavidiel a veľmi sme sa z 
tohto počtu tešili. Boli medzi nimi naše stálice, 
ale konečne aj nové tváre. Vďaka nepriaznivej 
predpovedi počasia na našu sobotu sme začali 
zvažovať presunutie akcie zo soboty na nedeľu, 
prípadne presunutie o celý týždeň. Lenže až 
štyria z desiatich prihlásených v novom termíne 
nemohli prísť a plavidlo už mali takmer hotové. 
Čo teraz? Riskneme to? Volali sme dokonca aj 
do SHMU, ale ich naozaj „erudovaná“ odpoveď 
bola: „Môže pršať, aj nemusí.“ Tak si vyberte. 
Pozerali sme všetky možné meteogramy, grafy 

aj mapy, až napokon Maťo rozhodol, že IDEME 
DO TOHO! S prvým doobedňajším dažďom 
sme rátali. Prekvapil nás však svojou intenzitou. 
Hovoríme si: „Pane Bože, vieme, že dážď už bolo 
vážne treba, ale prečo práve dnes???“ Dúfali 
sme, že sa vyprší a bude dobre. Hneď poobede 
sme začali chystať štart, no vyhnal nás doslova 
lejak. Lialo asi 2 hodiny.  Nestíhali sme dvíhať 
telefóny.  Zaujímavé je, že volali len diváci, či 
bude akcia, či nie. „Plavidlári“ boli zmierení s 
tým, že ideme do toho, nech sa deje, čo sa deje. 
Keď prestalo pred 15:00 hod. pršať, nevedeli 
sme rýchlo čo skôr. Doslova sme vyleteli riešiť 
všetko možné, vykladať veci, ktoré sa v daždi 
nedali, ozvučenie, cieľ, štart, vyložiť naše 

plavidlo a hlavne nachystať vytopené sedenia 
pred barom, kde bolo po členky vody. Do toho 
chystajúca sa kapela Handel na pódiu zvažuje 
čo večer... Budeme hrať? Nebudeme? To už 
človek nevie rozumne posúdiť, čo je dobre a čo 
zle, len plní pokyny, ak ich ešte má kto vydávať, 
a robí automaticky, čo treba. Vtedy je veľmi 
dôležité mať pri sebe tých správnych ľudí, ktorí 
ešte dokážu povedať niečo vtipné a vytiahnuť 
vás z tej bezmocnosti. My sme ich, našťastie, pri 
sebe mali, a tak sme napokon koncert predsa 
len nezrušili a plavidlá sme odštartovali len s 20 
min. meškaním. Napokon aj vody v Hrone bolo 
akurát. Klobúk dolu pred tými, čo spravili plavidlo 
a prišli za týchto náročných podmienok na štart. 
A klobúk dolu aj pred divákmi, ktorých sa hneď 
po daždi zišlo neúrekom. Veď sa naozaj bolo 
na čo pozerať! Plavidlá boli vydarené, nápadité, 
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vtipné, konštrukčne náročné aj jednoduché, 
dymili, hrali, podaktorí pri nich aj spievali, proste 
„miešung“, ako to má byť. 
Mali sme konečne aj novú posádku. A to z 

Novej Bane! S podporou mesta a samotného 
pána primátora to boli zástupcovia Veterán 
klubu a ako inak, s trabantom, ktorý sa s 
názvom TRABITANIC s dymiacim výfukom 
šťastlivo doplavil až do cieľa. Na tomto ročníku 
sa vzácne stretli až traja autori s baníckou 
tematikou. Najviac pozornosti pútal POTTEROV 
STROJ na odčerpávanie spodnej vody z baní. 
Znie to neuveriteľne, ale rodina Ľuboša Hrnčiara 
z Brehov naozaj vytvorila z kartónu a dreva 
jeho repliku aj s pohyblivými časťami. Svojou 
veľkosťou plavidlo komplikovalo prevoz k 
Hronu, ale napokon sa to podarilo a sympatický 
pán Potter mohol z neho mávať divákom na 
pozdrav. Ďalším baníckym plavidlom nebol nikto 
iný ako Braňo Medveď so synom Kristiánom na 
plavidle BANÍK V AKCII. Braňo, ako sprevádzal 
syna vo vode, odovzdaný hronským vlnám, 
spieval banícke pesničky až do cieľa. Kristián 
simuloval dobývanie, na plavidle nechýbali 
zbíjačka a dynamit a pre radosť najmenších 
v cieli zvedavým deťom rozdával skutočné 
kryštály zo skutočnej bane. Tretím baníkom bol 
Janko Vdovjak ml. Vdovjakovci sú naši jediní 
cezpoľní účastníci na plavidlách. Každoročne k 
nám cestujú až z Kováčovej a tínedžer Janko 
si plavidlá vyrába sám.  Tento rok zvolil tému 
BAŇA KOVÁČOVÁ. Jednoduchým prevedením, 
ale hustým popisom informácií po samotnom 
plavidle nám priblížil históriu tejto bane. Janko 
Vdovjak st. prišiel s vlastným plavidlom v 
podobe veľkého hniezda, sám prezlečený za 
BOCIANA. Rozprávkovo ladené plavidlá nás 
potešili aj tento rok. Plávajúca lyžica s JANKOM 
HRAŠKOM Dominikom a jednou haluškou 
Nataškou bola dielom Maroša Briešku. Maroš je 
víťazom viacerých ročníkov plavidiel a tento rok 
opäť prekvapil svojím jednoduchým nápadom. 
Jednoznačne kostýmovo dokonalí boli 
FLINSTONOVCI – Holubovci z Brehov. Fred a 
Vilma pútali pozornosť nielen svojím vzhľadom, 
ale aj perfektným autíčkom na vlastný pohon, z 
ktorého dokonca znelo počas plavby aj typické 
„jabadabaduuuuu.“ Do tretice rozprávočky 
zakončili MYŠKA Dorotka Mikušková so svojím 
kusom syra a kocúr Šimon, ktorý sa ju márne 
snažil uloviť. Tu musím vyzdvihnúť obetu 
staršieho brata, ktorý sa kvôli malej sestre dal 
obliecť do kostýmu kocúra. 
Najväčším úletom, aký hronské vlny ešte 

nevideli, bolo určite plavidlo SAFARI KISS. 

Baby prezlečené v kostýmoch zvierat a nalíčené 
ako speváci zo skupiny KISS s polystyrénovými 
gitarami, dymiacim pódiom a hudbou pútali 
pozornosť veľkých aj malých. Autorom nápadu 
bola Lucia Holá, prizvala svoje bláznivé 
kamarátky Vierku Vojčiakovú a Katku Lehotskú, 
zapojili svojich tvorivých otcov a plavidlo bolo 
na svete. Katka bola účastníčkou na viacerých 
plavidlách a od začiatku nás vedela vždy 
správne podporiť – či už pekným slovom, alebo 
vlastnoručne upečeným koláčom.  
Pre najmenších bol určite najzaujímavejším 

plavidlom pestrý VLÁČIK z dielne rodiniek 
Vozárovej a Farkašovej z Brehov. Tvorcovia sa 
vyhrali s detailmi a pestrými farbami a za zvukov 
známej pesničky Ide, ide vláčik sa splavil aj so 
svojimi 4 výpravkyňami do cieľa.
Kým sa porota radila, hlavne malé deti sa 

vždy vytešia na plavidlách čakajúcich v cieli na 
vyhodnotenie. Preliezaniu a foteniu nie je konca. 
Aj víťazný vláčik čaká na svojich cestujúcich v 
detskom kútiku pri ŠPORT BARe.  
Trojčlenná porota v zložení Marek Uškrt za 

OŠK Brehy, pán starosta a Milka Davidová 
(naša rodáčka a 3-násobná majsterka  v 
zjazde na divokej vode) rozhodla nasledovne: 
1.miesto - Vláčik 
2.miesto - Potterov stroj 
3.miesto - Trabitanik
4.miesto - Flinstonovci
5.miesto - Safari KISS 
6.miesto - Janko Hraško lyžica a haluška 
7.miesto - rovnaké umiestnenie/rovnaký počet 
bodov - Baník v akcii  a Veľká syrová lúpež 
8.miesto - Bocianie hniezdo 
9.miesto - Baňa Kováčová
Rozdali sme ceny v celkovej hodnote takmer 

1.000 Eur. Prešli sme od živých cien na finančné 
odmeny a zážitkové poukazy. Vďaka ochotným 
sponzorom, ktorí opäť bez váhania podporili 
našu bláznivú akciu, si mohli všetci odniesť 
skutočne hodnotné ceny. Prví traja získali aj 
finančné odmeny spolu vo výške 300 Eur, 
pripojili sme napr. poukážku na noc v dome 
na strome, rodinný vstup do Národnej ZOO 
Bojnice, 2 noci v rodinnej bunke v Banskom 
dvore na Tajchu, konzumné v Penzióne Tajch, 
zaujímavé degustačné menu vrátane slimákov 
v novom Le Bisto Fou, XXL pizza, rodinný 
splav Hrona, konzumné v bufete Zvonička, 
zapožičanie ferratových setov na ferratách v 
Kremnici, komentovaná prechádzka novým 
Náučným banským chodníkom, zimné ski pasy 

a celodenné vstupy do 
bikeparku na Drozdovo, 
oblečenie na mieru z merino 
vlny, poukážka na fotenie 
v profesionálom ateliéri, 
poukážky na kebab, na 
výbornú balkánsku zmrzlinu, 
na kávičky s tortou, na 
drobnosti pre deti, na ručne 
hačkované tašky či ručne 
robené drevené misky. 
Na takejto akcii sú veľmi 

dôležití dobrovoľníci. 
Častokrát ani nie sú vopred 
dohodnutí, len ochotne 
vyskočia spomedzi divákov           

a priložia ruku k dielu, keď treba. Ochotne 
pomáhajú na štarte aj v cieli a to veru nie je 
jednoduché „terigať“ tie výtvory (niektoré veľké 
a ťažké) na vodu a potom ich vyťahovať von z 
vody, alebo ich sprevádzať Hronom zo štartu 
do cieľa. Preto sa chcem poďakovať rodinke 
Harichovej, ktorí nám kompletne zabezpečovali 
registráciu a štart, Hrnčiarovcom, Braňovi 
Medveďovi, Vozárovcom, Marošovi Brieškovi a 
všetkým, ktorí ochotne skočili a pomohli, keď 
bolo treba. 
Ďakujeme  Andrejovi Minkovi za zapožičanie 

ozvučenia a za „meteopodporu“ počas 
náročných príprav akcie po daždi a tiež obci 
Brehy a OZ Brežan za zapožičané stany.
Jediná vec, ktorá nám nevyšla, bol guláš. 

Zverili sme ho do dobrých rúk. Niekedy však 
aj dobré ruky nemajú svoj deň. Škoda len, že 
to bolo akurát na tejto našej akcii. Preto tento 
náročný ročník hodnotím na jednotku, ale bez 
hviezdičky. 
Čo dodať na záver? Kto nikdy neorganizoval 

verejnú akciu, nepochopí, čo sme si prežili 
za túto jednu sobotu. Ale večer na koncerte 
skupiny Handel sme boli šťastní, že to napokon 
tak dobre dopadlo. Dobrý pocit je v nás ešte aj 
dnes, keď nás ľudia zastavujú a hodnotia akciu. 
A výborným povzbudením je aj to, keď sa úplne 
neznámi zastavia po akcii a povedia, že na 
budúci rok určite niečo zostroja. A to dúfame 
každý rok. Vždy je to „lotéria,“ vždy je to o tom, 
či si niekto dá tú námahu, vloží do toho financie, 
čas a fantáziu a zostrojí vlastné plavidlo. Príďte 
medzi nás aj budúci rok nielen ako diváci, 
zapojte sa hlavne tí, čo máte malé deti. Uvidíte 
sami, že čas strávený pri výrobe plavidla so 
svojou rodinou sa vám veľakrát vráti a budete 
na to radi spomínať. Tak teda doplavenia na 15. 
ročníku Splavu netradičných plavidiel na Hrone!

Ďakujeme našim úžasným sponzorom:
Pizzeria Della Piaza, SKI CENTRUM 

DROZDOVO,  PENZIÓN TAJCH - Mgr. Ľubica 
Hollá, Pohostinstvo pod lipou - Ľubica Šaturová, 
BANSKÝ DVOR Tajch, Tristone Flowtech 
Slovakia, s.r.o., Bionos, s.r.o. Nová Baňa, Great 
Escape, s.r.o. Nová Baňa, Branislav Medveď, 
Maťko Štuller, Balkánska zmrzlina Nová Baňa, 
BEST PRICE, s.r.o., PIZZA KEBAB Nová Baňa, 
Bufet Zvonička Nová Baňa, Národná ZOO 
Bojnice, PARK CAFE - Helena Tichánková, 
Nová Baňa, Tomáš Oslanec FOTO, hostinec 
SLNIEČKO,  LE BISTRO FOU Nová Baňa, 
Jaroslava Holá, Zdeno Toma.

text a foto: Eva a Maťo Mikuškovci
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Slnečné leto v CVČ 

Nová Baňa

Leto sa skončilo a my máme za sebou 
úspešných päť táborov. Tak ako minulé 
roky aj tento sa nám zaplnili už na 

začiatku kalendárneho roka. Prímestské tábory 
sú neodmysliteľnou súčasťou mesta Nová 
Baňa, no najmä nášho centra voľného času, 
ktoré si nevie predstaviť byť celé dva mesiace 
prázdnin samé bez smiechu detí, ktoré mu 
počas školského roka robia každý deň radosť.  
Každý tábor bol zameraný na inú tému. Prvé dva 
týždne sa niesli v znamení športu. V športovom 
tábore deti navštívili Banskú Bystricu, kde sa 
stretli s olympijskou víťazkou Elenou Kaliskou. 
Tá im ukázala všetky športoviská VŠC Dukla 
Banská Bystrica. Ďalší týždeň bol pod názvom 
Atletický. Deti si cez tento týždeň mali možnosť 
zaboxovať v ringu spolu s jedenásťnásobným 
majstrom v thajskom boxe Vladimírom 
Draculom Moravčíkom. Tábor Fantázia bol 
najmä o  fantázii detí, ich nápadoch a kreativite. 
Počas týždňa deti navštívili Banskú Štiavnicu 
a v nej múzeum minerálov a Terra Permoniu. 
V Rozprávkove sme sa vďaka kráľovstvu 
rozprávkových príbehov každý deň zobudili 
do novej rozprávky a stali sme sa súčasťou jej 
deja. Banskú Bystricu sme počas tohto týždňa 
navštívili opäť. Tentokrát sme boli v kine na 
rozprávke Mimoni 2. Krásne leto v CVČ sme 
ukončili posledným prímestským táborom pod 
názvom Indiánska osada. Ako správni indiáni 
sme jazdili na koňoch v jazdeckej škole Bery a 
navštívili sme Zveropark v Žarnovici.
Päť týždňov a päť táborov prešlo veľmi 

rýchlo. Za nami je kopec zážitkov, smiechu a 
atrakcií. V topánkach máme prejdených veľa 
kilometrov. Niekoľkokrát sme boli na Tajchu, 
kúpali sa vo Vodnom raji Vyhne a zažili turistiku 
na vrch Johan. Vyrobili sme si odznaky, tričká 
a peračníky. Naučili sme sa spoločné tance, 
nacvičili pre rodičov divadelnú rozprávku O 
kohútikovi a sliepočke. Upiekli sme  bublaninu 
a perník, rozhýbali si každú jednu časť tela 
atletickou abecedou a rôznymi športovými 
súťažami. Zážitkovým učením sme sa preniesli 
do hudobného sveta a naučili sa veľa o zvuku a 
jeho prenose cez jednotlivé zmysly. 
Vo všetkých táboroch deti zažili bohatý 

animačný program. Získali zážitky, skúsenosti, 
nové opálenie na líčkach zo slniečka, ktoré 
sa na nás celú dobu usmievalo, no hlavne 
nových kamarátov a veľa pekných spomienok. 
Veľmi pekne ďakujeme za fantastické obedy p. 
Lachkého – Radničná Vináreň a p. Šipikalovej 
- Banský dvor, autobusovej doprave p. Štrbu, 
p. manažérkam vo Vyhniach a v kine v Banskej 
Bystrici. A za finančnú podporu ďakujeme 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju a 
mestu Nová Baňa. Veľké poďakovanie patrí 
najmä mojim kolegom Tatiane Lachkej, Jurajovi 
Kološtovi, Helene Lacovej a Anne Kopernickej, 
ďalej animátorom Kristíne Lachkej, Dominike 
Muchovej, Zuzane Polcovej, Zuzane Plachyovej 
a Dmitrijovi Zvizdeckému.
Už teraz sa tešíme na september, kedy sa 

všetci opäť stretneme na krúžkoch v Centre 
voľného času v Novej Bani. 

 PaedDr. Tatiana Polcová, riad. CVČ

Príspevok neprešiel jazykovou 
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Dní, koľkokrát pršalo cez tieto letné prázdniny v 
mesiaci JÚL, by sme dokázali zrátať na prstoch 
jednej ruky (mne to vychádza na číslo 3, ale možno 

sa aj mýlim), no a práve 2 posledné júlové víkendové 
dni KONEČNE pršalo, tak prečo nie rovno počas nášho 
stretnutia?!
Aj keď v sobotu ráno mali niektorí pochybnosti, či do toho ísť, 

rýchlo sme ich usmernili, pretože prípravy boli už niekoľko 
dní v plnom prúde – mäso nakrájané, suroviny nakúpené, 
susedky - gazdinky vyberali prvé plechy všakovakých dobrôt 
zo svojich piecok... A dažďa bolo tiež treba, prijali sme ho 
teda ako novú výzvu a snažili sa pripraviť všetko tak, aby ani 
voda nebola prekážkou.
Ďakujeme mestu Nová Baňa, ktoré nám poskytlo prístrešky, 

a tak sme potom bez problémov, hoci v najväčšom lejaku 
spoločne navarili za kotlík perkeltu z diviny a nahádzali 
halušiek z 9 kíl múky spolu pre 40 susedovcov. Ako na želanie 
prestalo o 16:00hod. pršať a susedovica sa mohla naplno 
rozbehnúť. Každý prispel ešte nejakou tou pochutinkou – 
pagáčikom, koláčikom či štrúdľou, ale aj niečím ostrejším. 
Nechýbal spev, ohňostroj a zábava do neskorých nočných 
hodín. A skalní pokračovali aj v nedeľu, veď bolo treba nielen 
upratať, ale aj dopiť či dojesť.
ĎAKUJEME, susedia, že sme opäť ukázali, že dokážeme 

spolunažívať a tešiť sa jeden z druhého.
   text a foto: RJ

naša 6. susedovica na Dlhej lúke

Inzercia 2/9




