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NAŠA NOVÁ BAŇA (prezentačné video)
Vážení občania,

mesto Nová Baňa si vám dovoľuje predstaviť 
prezentačné video NAŠA NOVÁ BAŇA, ktoré 
zachytáva spoločenské, prírodné a kultúrne 
prostredie, momenty výnimočných i bežných 
dní písané životom slobodného, kráľovského 

a banského mesta.
Video nájdete v banneri  Naša Nová Baňa.

Našich seniorov sme si uctili 
koncertom ľudovej hudby v podaní 
Evky Bacmaňákovej a HS Zbojná

„Čas čistej lásky večný je,
vo vašich rukách ako kvet
sa ľudský život rozvije
a zázrak bude sa v ňom chvieť.
Sú také večné zákony,
sú v génoch kdesi v človeku,
keď slnko v srdci zazvoní,
v ňom počuť pieseň odvekú.“
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho 

života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich 
seniorov a dali im najavo svoju vďačnosť, úctu, obdiv a lásku. Pritom sú to 
samozrejmosti, ktoré sú, alebo by mali byť, prirodzenou súčasťou nášho správania 
sa každý mesiac, každý deň v roku, každú hodinu. Veď všetci rovnako putujeme 
životom, od narodenia až po jeseň života. Tí pred nami, my, tí po nás… 
Mesto Nová Baňa na svojich seniorov nezabúda. V nedeľu 16. októbra 2022 

v kine VATRA Branislav Jaďuď, primátor mesta, pri príležitosti Mesiaca úcty k 
starším osobne našim seniorom vzdal úctu a poďakovanie za všetko, čo počas 
svojho života urobili. Zároveň im mesto venovalo symbolickú kyticu vďaky, uvitú z 
krásnych piesní a ľudovej hudby v podaní Evky Bacmaňákovej a HS Zbojná. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
foto: Martina Svetíková, MsÚ Nová Baňa
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Spracovanie a odoslanie:
- spracovaná a odoslaná žiadosť o poskytnutie 
dotácie: BANÍCKY PORIADOK z Fondu na 
podporu umenia v sume 1 700 eur;
- spracovaná a odoslaná žiadosť o poskytnutie 
dotácie: INFORMAČNÝ BOD PRE NÁUČNÉ 
CHODNÍKY (KIOSK) v sume 10 000 eur;
- spracovaná a odoslaná žiadosť o poskytnutie 
dotácie: DOPRAVNÉ IHRISKO NOVÁ BAŇA 
(pri MŠ) v sume 20 000 eur.

Ďalšie informácie:
- žiadosť Oživenie a prezentácia baníckej 
tradície v Novej Bani nepodporená z dôvodu 
vyčerpania alokačných finančných prostriedkov;
- Modernizácia požiarnej zbrojnice: realizácia 
stavebných prác s termínom ukončenia prác 
(dotácia): november 2022.

VIDIECKY PARLAMENT NA SLOVENSKU, 
o.z. 
- podpísanie „ZMLUVY O PARTNERSTVE 

na sídlisku Vstup 
prinesie.
• V končiacom 
sa roku 2022 aj 
napriek veľmi 
komplikovanej 
situácii v 
súvislosti s 
energetickou 
krízou ako 
aj s našimi 
mnohými povinnosťami, ktoré súvisia s vojnou 
na Ukrajine, sme dokázali takmer na 100% 
realizovať všetky plánované investičné akcie. 
Končí sa rekonštrukcia dvora, garáže a vstupu v 
objekte dobrovoľníckeho hasičského zboru na 
ul. Štefánikovej. Dokončená bola výmena fólie a 
oprava strechy na bytovom dome na sídlisku Pod 
Sekvojou a končí sa oprava strechy a výmena 
krytiny na budove na štadióne. Ukončilo sa 
vybudovanie spevnených plôch medzi bytovými 
domami na ulici Šturovej, tzv. hornej Štúrovej. 
Zrealizovala sa rekonštrukcia asfaltového 
povrchu na ul. Štefankovej. Ostávajú pred nami 
ešte úlohy, ktoré sa týkajú rekonštrukcie 
asfaltového povrchu na ul. Sadovníckej a na 
spojnici ulíc Čierny lúh a Kamenárska. Na ul. 
Sadovníckej sú práce vysúťažené, avšak samotný 
dodávateľ - spoločnosť Renovia, s.r.o. sa toho času 
vyjadruje v zmysle potreby uzatvorenia dodatku a 
stanovenia nového termínu vzhľadom na svoje 
kapacitné možnosti, čo by znamenalo presun 
tejto akcie až na rok 2023. Pre spojnicu medzi 
ulicou Kamenárska a Čierny lúh bolo vydané 
právoplatné stavebné povolenie a t. č. pristúpime k 
príprave verejného obstarávania tak, aby sme túto 
rekonštrukciu realizovali hneď v úvode roku 2023, 
samozrejme, podľa poveternostných podmienok, 
ktoré sú pri týchto prácach limitom.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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• Záver roka vždy so sebou 
prináša obdobie tvorby 
rozpočtu na nasledujúci 
kalendárny rok. V roku 
2022 tento proces významne 
ovplyvnil aj dátum komunálnych 
volieb, ktoré spôsobili isté 
meškanie v štandardom 

procese tvorby rozpočtu. Je potrebné po voľbách 
zahájiť činnosť nového mestského zastupiteľstva, 
vrátane zostavenia jednotlivých komisií. Z toho 
dôvodu je proces tvorby rozpočtu na rok 2023 
v istom sklze, ktorý bude potrebné dohnať. Na 
úrovni mesta prebehli prvé kolá rokovaní so 
všetkými organizáciami aj v rámci mesta a bude 
nasledovať prerokovanie týchto materiálov 
s novozvolenými poslancami MsZ a členmi 
finančnej komisie. Následne budú predložené po 
povinnom zverejnení na rokovanie MsZ, ktoré by 
sa malo ujať novej práce na svojom slávnostnom 
zasadnutí v polovici novembra a následne by malo 
v priebehu polovice decembra prerokovať a schváliť 
rozpočet na rok 2023. Samotné zostavenie 
rozpočtu je o to zložitejšie, že aj napriek našim 
viackrát komunikovaným snahám a zámerom 
zaobstarať energie na nasledujúce obdobie 
čo najskôr, v procese verejného obstarávania 
sme stále v situácii, kedy tento proces stále 
nebol zavŕšený. Obstaranie - najprv elektrická 
energia bude realizovaná formou elektronickej 
aukcie 7.11.2022 a za tým bude nasledovať 
obstarávanie zemného plynu. Zemný plyn pre 
mestský bytový podnik na základe zmeny limitov 
a interpretácie legislatívy vo vzťahu k finančným 
zdrojom, ktoré sú občanom určené na nákup 
zemného plynu, je možná forma priameho 
rokovania s dodávateľom zemného plynu, v našom 
prípade so Slovenským plynárenským priemyslom, 
a. s. Po konzultácii s SPP sme tak isto presunuli 
termín nákupu na začiatok novembra. Či budeme 
vedieť obstarať na začiatku mesiaca november 
tieto energie vo výhodných cenách, nie je možné 

v tomto momente garantovať, avšak trend, ktorý v 
posledných týždňoch nastúpil, je priaznivý a ceny 
klesajú. Celkovo sa budeme musieť vysporiadať 
s touto veľmi neprehľadnou situáciou, ktorá 
aj v iných mestách znamená, že do rozpočtu 
sú zapracovávané isté klauzuly. To znamená, 
že v prípade nárastu cien energií alebo iných 
nepredvídateľných okolností budú disponibilné 
zdroje vyčlenené na ich zadováženie tak, aby boli 
garantované požadované objemy a o to menej 
zostane disponibilných zdrojov na samotný rozvoj 
mesta.
• V projekte Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti sme začiatkom novembra 
podali žiadosť o refundáciu na projektovú 
dokumentáciu prostredníctvom neziskovej 
organizácie MEDICAL, n.o. Tento krok bol 
potrebný, aby sme v rámci schválenej výzvy 
mohli ďalej pokračovať. Ďalej bude nasledovať 
navýšenie sumy, ktorá je určená na rekonštrukciu 
a vybudovanie samotného CIZS. Ministerstvo 
avizovalo mechanizmus aj objem, o ktorý je 
možné túto sumu navýšiť, čo by znamenalo 
pri dosiahnutí ponúknutého predpokladu 
reálne možnosti na vyfinancovanie samotnej 
rekonštrukcie. Zostáva pred nami výzva, ktorá 
znamená akceleráciu celého procesu tak, aby sme 
celý proces a celú rekonštrukciu v projekte CIZS 
ukončili do konca roku 2023.
• Schválený projekt na revitalizáciu vnútroblokov 
na sídlisku Vstup je toho času na kontrole 
verejného obstarávania na riadiacom orgáne 
ministerstva MIRRI. Výsledok tejto kontroly 
bude známy zhruba v mesiaci december a 
na základe zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s 
uchádzačom, pristúpime ku komunikácii s občanmi 
a následnej realizácii v jarných mesiacoch roku 
2023. Samotný termín revitalizácie vnútroblokov 
je stanovený na 6 mesiacov, a preto na jeseň v 
roku 2023 by sme mali mať možnosť zoznámiť 
sa so všetkými zmenami, ktoré nám tento projekt 

Aktuálne projektové informácie
V SIETI VIPA SK,“ na základe  napĺňania 
koordinácie aktivít spadajúcich do oblasti 
prieniku vzájomnej spolupráce s vplyvom na 
všestranný rozvoj, poslanie a ciele smerujúce 
k dosiahnutiu efektívnejších a výraznejších 
aktivít zvyšovania kvality života v partnerskej 
spolupráci;
- aktivity, ktoré sa uskutočnili v spolupráci:
• Turisticko-zážitkové stretnutie seniorov v 
Novej Bani, celookresné stretnutie seniorov na 
Zvoničke organizované ZO Jednoty dôchodcov 
Nová Baňa (05.05.2022);
• ERASMUS+ „Youth Action For Nature and 
Wellbeing,“ mládežnícka akcia pre prírodu a 
duševnú pohodu. Prvý turnus sa uskutočnil v 
apríli 2022 v Dubline, Írsku. Druhý týždňový 
turnus stretnutia celoeurópskej skupiny centier 
bol na Slovensku, ktorého sa zúčastnil Samuel 
Šadlák, predseda mestského mládežníckeho 
parlamentu a ich návšteva v našom meste 
v spolupráci s Gymnáziom F. Švantnera v 
rámci prezentovania projektov z PRAXE (17.-
23.07.2022).

Tretí turnus sa uskutočnil na jeseň 2022 v 
Lotyšsku v rámci uvedeného projektu s osobnou 
účasťou ďalších z členov mládežníckeho 
parlamentu: Samuel Bratko a Veronika Kyseľová 
(17.-23.10.2022).
Posledný turnus bude vo februári 2023 v 
Španielsku. Toto medzinárodné podujatie spája 
32 mladých ľudí z Írska, Slovenska, Lotyšska a 
Španielska. Poskytuje priestor učiť sa jeden od 
druhého a inšpirovať sa v environmentálnych 
akciách;
• Vidiecka žena roka – Líderka 2022 bola 
ocenená v kategórii aktivistka: Mária Hudecová, 
N. Baňa a v kategórii remeselníčka: Anna Suchá, 
N. Baňa.   Mesto Nová Baňa oceneným dámam 
srdečne blahoželá a želá nevyčerpateľnú 
energiu, inšpiráciu, motiváciu, nadšenie a 
nápady;
• 18. ročník Dňa vidieka v NR SR, Bratislava 
– účasť mesta na tradičnom podujatí 
prezentujúcom dlhoročné tradície, prácu a 
aktivity (18.10.2022); 



SAMOSPRÁVA

NOVOBANSKÉ NOVINY     3NOVEMBER  2022

Výsledky komunálnych volieb 2022
VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6 Mesto

ZUŠ CVČ Kino ZŠ KD KD
Vatra J.Zemana Bukovina Kolibská

1110 1421 1653 884 264 463 5795

46,3 50,3 51,7 52,0 43,9 55,3 50,3

Branislav Jaďuď, 
Mgr.,MVDr.,MBA

SNS, SMER-SD,HLAS-SD 317 439 498 229 67 145 1695 58,9

Vladislav Lalka, JUDr. nezávislý kandidát 99 99 121 155 12 22 508 17,7

Viktória Valachovičová 
Ing.,PhD.

OĽANO,NOVA,KÚ, ZMENA 
ZDOLA, SaS,KDH, OKS, ZA 

ĽUDÍ
93 170 226 65 36 85 675 23,5

509 708 845 449 115 252 2878 100,0

Komunálne voľby
29. októbra 2022
Celkový počet voličov

Počet zúčastnených voličov

Percento účasti

Počet platných hlasov

Percentá

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na primátora

2916

Nová Baňa

514 715 855 460 116 256

Vsobotu 29.10.2022 sa 
konali voľby. Ďakujem 
všetkým voličom, ktorí 

využili svoje volebné právo 
a zúčastnili sa týchto volieb. 
Gratulujem staronovým aj 
novozvoleným poslancom MsZ. 
Výsledky volieb sú dostupné aj 
v tomto čísle novín, ako aj boli 
zverejnené na webovej stránke 
mesta, úradných tabuliach 
a na FB stránkach. Z mojej 
pozície sa chcem poďakovať 
za prejavenú dôveru, ktorá mi 
umožňuje pokračovať v začatej 
práci aj počas nasledujúcich 
štyroch rokov. Je to záväzok, 
ktorý bude možné naplniť iba v 
spolupráci so zamestnancami 
mestského úradu a poslancami 
mestského zastupiteľstva, o čo sa budem maximálne snažiť. Zároveň 
chcem  poďakovať všetkým kandidátom na post primátora ako aj na posty 
poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov vyššieho územného 

• Medzinárodný deň študentstva - spoločné 
odprezentovanie aktivít a projektov mládežníkov 
na pôde novobanských škôl.
OBNOVA RODINNÝCH DOMOV
- od 15.10.2022 je spustené prijímanie žiadostí 
na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy na 
zvýšenie kvality životného prostredia, zlepšenie 
kvality bývania, ale aj na optimalizovanie 
nákladov na spotrebu;
- záujemcovia môžu podať žiadosť o príspevok 
vyplnením online formulára na webovej stránke 
www.obnovdom.sk;
- bližšie informácie poskytnú na bezplatnej 
infolinke: 0800 144 440.

- mesto Nová Baňa vám poskytne informácie 
prostredníctvom informačného letáku, ktorý 
si môžete vyzdvihnúť v Klientskom centre a 
Informačnom centre mesta Nová Baňa.
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV V MESTE 
NOVÁ BAŇA
- schválenie riadiacim orgánom MIRRI 
„štandardná ex post kontrola dokumentácie 
verejného obstarávania“ a následne 
zorganizovanie verejného stretnutia s občanmi 
k realizácii projektu   
Pripravujeme:
- Žiadosť o získanie prostriedkov mechanizmu 

(Plán obnovy a odolnosti): Obnovu budovy 
kina Vatra – exteriér (výmena strechy, okien, 
fotovoltarika, zelené strechy, úprava okolia a pod.);
- žiadosť o získanie prostriedkov mechanizmu 
(Plán obnovy a odolnosti): Rozšírenie kapacity 
komunitnej starostlivosti;
- Žiadosti o dotácie na podporu: knižničnej 
infraštruktúry, denných letných táborov i 
kultúrno-športových podujatí.

PhDr. Lenka Šubová
projektový manažér kancelárie primátora

Volebný obvod č. 1 – zvolení sú dvaja poslanci 
Poradie Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov 

1.  Peter Budinský NEKA 296 

2.  Karol Tužinský, Ing. Hlas-SD 251 

3.  Juraj Kološta, Mgr. SNS 140 

4.  Ľubica Budinská KDH 136 

5.  Svetozár Gavora, Ing. OKS 61 

 

Volebný obvod č. 2 – zvolení sú traja poslanci 
Poradie Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov 

1. Anton Medveď SNS 380 

2. Jozef Spurný NEKA 322 

3. Peter Pšenák, Ing. SaS 254 

4. Štefan Levrinc, Ing. NEKA 237 

5. Lucia Grunermelová, Ing. KDH 228 

6. Ľuboš Palaj SMER-SD 144 

 

Volebný obvod č. 3 – zvolení sú traja poslanci 
Poradie Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov 

1. Maroš Marko NEKA 527 

2. Štefan Špirk, MUDr. SaS 419 

3. Anton Tencer NEKA 276 

4. Katarína Holá, Mgr. NEKA 229 

5. Stanislav Maruška, Ing. KDH 220 

6. Andrej Budovec Republika 209 

 

 

Volebný obvod č. 4 – zvolení sú dvaja poslanci 
Poradie Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov 

1. Vladislav Lalka, JUDr. NEKA 286 

2. Peter Forgáč NEKA 232 

3. Martina Janošíková NEKA 177 

4. Dušan Špirek, Ing. NOVA 110 

 

Volebný obvod č. 5 – zvolený je jeden poslanec 
Poradie Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov 

1. Anton Žňava NEKA 100 

 

Volebný obvod č. 6 – zvolení sú dvaja poslanci 
Poradie Meno a priezvisko Politická strana Počet platných hlasov 

1. Viktória Valachovičová, Ing., PhD. OĽANO,NOVA,KÚ, 

ZMENA ZDOLA 

151 

2. Mária Bradiaková, MUDr. KDH 149 

3. Anton Tužinský HLAS-SD 86 

4. Zdenko Palaj, Mgr. SME RODINA 30 

 

Poradie kandidátov na poslancov
v komunálnych voľbách 2022

v meste Nová Baňa

celku za korektne prebehnutú predvolebnú kampaň. Poďakovanie patrí aj 
všetkým poslancom, ktorí pracovali v uplynulom období v MsZ.

Branislav Jaďuď
primátor mesta Nová Baňa 
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MESTO NOVÁ BAŇA
NÁMESTIE SLOBODY 1, 968 26  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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného 
pozemku určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí

A. PREDMET SÚŤAŽE
1. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných 
státí v katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres 
Žarnovica, v lokalite ul. Pod sekvojou, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v 
spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listov vlastníctva č. 8220 a č. 
3853, konkrétne:
pozemok registra „C“
pozemok C KN parc. č. 6320/64 – zastavaná plocha o výmere 1.173 m2 
vytvorený  z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha o celkovej 
výmere 33.000 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, z pozemku C KN parc. č. 6320/11 – zastavaná 
plocha o celkovej výmere 2.440 m2 vedeného Okresným úradom 
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8220 a z pozemku C KN parc. 
č. 6320/48 – zastavaná plocha o celkovej výmere 386 m2 vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k. ú. 
Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou 
zameraný geometrickým plánom č. 53518560-67/2022, vypracovaným 
dňa 06.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49,  968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 10.08.2022, pod číslom G1 - 418/2022.       
2. Minimálna kúpna cena je stanovená po 22,94 eur/m2. 
Na predmet súťaže bol vypracovaný znalecký posudok č. 151/2022 
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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj  stavebného 
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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj  
stavebného pozemku (príloha OVS 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 
23.11.2022 - streda, do 12.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou 
záujemcu
na adresu: Mestský úrad, Námestie  slobody 1, 968 01  Nová Baňa s 
označením hesla: „9. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu min. 20 
rezidenčných státí, ul. Pod sekvojou  - 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 pre určenie víťaza súťaže bude najvhodnejší predložený návrh              
na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného 
pozemku určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí. (Primátorom 
mesta Nová Baňa zriadená komisia na vyhodnotenie predložených 
návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta na základe návrhu 
rozhodne, ktorý návrh architektonicky zapadne do daného územia a bude 
v maximálnej miere spĺňať funkčné požiadavky obyvateľov danej lokality.)
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 priebehu 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 
zmluva  o budúcej kúpnej zmluve z dôvodov na strane účastníka, môže 
vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s účastníkom, ktorý 
sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. 
13. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, ktorého 
ponuka bola najvyššia, neuzavrie zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj stavebného pozemku - predmetu súťaže na základe obchodnej 
verejnej súťaže na Mestskom zastupiteľstve mesta Nová Baňa dňa 
27.04.2022 uznesením č. 68/2022 a dňa 28.09.2022 uznesením č. 
168/2022.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, spracovaný v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 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 
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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 2.700,00 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 
OVS uzatvorená zmluva  o budúcej kúpnej zmluve 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 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve;
(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: budúci predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť 
od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ak budúci kupujúci nedodrží zmluvné 
záväzky alebo nezaplatí kúpnu cenu;
(f) budúci kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť do 1 roka od podpísania  zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve zmluvnými stranami právoplatné stavebné 
povolenie;
(g) budúci kupujúci sa zaväzuje začať s výstavbou rezidenčných státí 
v termíne najneskôr do 1 roka od právoplatnosti stavebného rozhodnutia. 
Začatím výstavby rezidenčných státí je podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
dokončenie výkopových prác podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude 
podkladom pre vydanie stavebného povolenia;
(h) budúci kupujúci sa zaväzuje dokončiť výstavbu rezidenčných státí                     do 
3 rokov od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zmluvnými stranami. 
Dokončením stavby je podľa zmluvy právoplatné kolaudačné rozhodnutie;

(i) budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu predať 
predmetný pozemok do  3 mesiacov po predložení právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia budúcim kupujúcim  budúcemu predávajúcemu; 
(j) správny poplatok súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť 
budúci kupujúci;     
(k) budúci kupujúci sa  zaväzuje  zároveň s kúpnou cenou uhradiť budúcemu 
predávajúcemu aj náklady vzniknuté budúcemu predávajúcemu za 
vypracovanie geometrického plánu č. 53518560-67/2022 vypracovaného 
dňa 06.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 
01  Nová Baňa, overeného dňa 10.08.2022,  pod číslom G1 – 418/2022 
vo výške 270,00 eur, ktorým bol pozemok  k predaju zameraný a za 
vypracovanie znaleckého posudku č. 151/2022 zo dňa 02. 09. 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 180,00 eur. 
Spolu náklady za geometrický plán a znalecký posudok predstavujú 
čiastku 450,00 eur.       
5. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené 
s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži s využitím elektronického 
súťažného predaja.
6. Za podmienky celej súťaže sa považujú aj tieto podmienky zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve.

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 20. októbra 2022      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
primátor mesta

Inzercia č. 1/11
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Oslavy 300. výročia postavenia Potterovho ohňového stroja

Rok 2022 je  pre Novú Baňu významný  
viacerými výročiami. V júli sme oslávili 
200. výročie Baníckej kaplnky a 13. 

októbra sme si pripomenuli už 300. výročie  
postavenia Potterovho stroja. 
Novobanský banícky spolok pripravil v 

spolupráci s mestom veľkolepé oslavy. Pozvali 
sme zástupcov miest a baníckych spolkov 
zo siedmich slobodných kráľovských miest – 
Banská Štiavnica, Kremnica, Banská  Bystrica, 
Ľubietová, Pukanec, Banská Belá, medzi ktoré 
patrí aj Nová Baňa. Našou snahou je opäť 
rozvinúť spoluprácu, ktorá bola medzi týmito 
mestami aj v minulosti.
Mestom prechádzal banícky sprievod, ktorý 

bol postavený v zmysle baníckych tradícií. 
Nechýbali insígnie, znaky spolku a mesta, 
zástavy. Ozdobou boli malí permoníci a žiaci 
ZŠ J. Zemana, ktorí niesli tabuľky  s názvami 
spolkov. Sprievod uzatvárala najpočetnejšia 
skupina členov Novobanského baníckeho 
spolku  a ZSZ  Cantus Monte Regis.  Slávnostnú 
atmosféru umocňovali deti MŠ,  žiaci ZŠ J. 
Zemana, študenti Gymnázia F. Švantnera a 
občania mesta, ktorí srdečne zdravili účastníkov 
osláv, ktoré pokračovali v kine Vatra.
V úvode programu sa predstavil divadelný 

súbor Múza s Baníckym orlojom. Scenára, 
réžie  a sprievodného slova v úlohe rozprávača 
sa zhostil Peter Kopernický. Oboznámil nás s 
históriou Novej Bane.
Vzácneho hosťa z Technickej univerzity Košice, 

dekanku  Fakulty materiálov, metalurgie a 
recyklácie, docentku Ing. Yvetu Vaskovú, PhD., 
sponzorov a všetkých účastníkov osláv privítali  
predseda spolku Zoltán Vén a primátor mesta 
MVDr. Mgr. Branislav Jaďuď, MBA. Odznela 
báseň a banícka hymna v podaní ZSZ Cantus 
Monte Regis, ktorý program oživil aj ďalšími 
piesňami.
Na zástavy baníckych spolkov boli na pamiatku 

pripnuté pamätné stuhy.
Udelili sme  aj Pamätné medaily Issaca 
Pottera za vernosť baníckemu povolaniu a za 
udržiavanie baníckych tradícií - Jánovi Prôčkovi, 
Jozefovi Mihálovi, Mgr. Jozefovi Považanovi, 
MVDr. Mgr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA, Mgr. 
Jánovi Havranovi, PhDr. Oľge Laukovej, PhD., 
Ing. Marianovi Beňovskému, PhD. a Petrovi 
Kopernickému.
Súčasťou programu bolo aj uvedenie  2-eurovej 
mince s motívom Potterovho stroja  Národnou 
bankou Slovenska. Mincovňa Kremnica 
zabezpečila  predaj tejto mince v Novej Bani.
 Po oslavách sa účastníci presunuli na Althandel 
- miesto archeologického náleziska Potterovho 
stroja.
Privítala ich Oľga Lauková, s históriou 

oboznámili Katarína Rumanková a Ján Havran. 
Priebeh osláv dokumentovala RTVS a TASR.

Ďakujeme mestu a organizátorom osláv z 
radov Novobanského baníckeho spolku a 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k 
ich zdarnému priebehu.
Zvlášť ďakujeme  pánovi Jozefovi Spurnému, 

členovi Novobanského baníckeho spolku, za 
napísanie listu Národnej banke Slovenska, 
ktorým požiadal o vydanie 2-eurovej mince s 
motívom Potterovho stroja, a tiež Timotejovi 
Píšovi, redaktorovi  RTVS.

Viera Kopernická
Novobanský banícky spolok
foto: archív MsÚ Nová Baňa

Pamätná eurominca k 300.výročiu zostrojenia prvého parného stroja

Nová Baňa od prezentácie dvojeurovej 
mince s vyobrazením „ohňového“ 
stroja Isaaka Pottera 13.10.2022 žije v 

eufórii z tejto  mince. Tešíme sa, že v našom 
meste došlo v roku 1722 k zostrojeniu tohto 
technického zázraku, prvého atmosférického 
stroja na odčerpávanie vody z baní na území 
kontinentálnej Európy. Tu sa práve Isaac Potter 
musel popasovať nielen so samotnou stavbou 
stroja, s finančnými problémami, ale aj s jeho 
obyvateľmi, ktorí často stroj sabotovali, báli sa 
tejto novej „mašiny“ a toho, že prídu o prácu. 
Mesto sa natrvalo zapísalo do histórie svetovej 
techniky. Preto táto dvojeurová minca, ktorá 
sa roznesie po všetkých štátoch, kde sa touto 
mincou platí a bude platiť, má pre nás určite 
vyššiu hodnotu ako len  dve eurá. 
Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 

2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný 
návrh tejto mince. Do súťaže bolo predložených 
osem výtvarných návrhov od siedmich autorov. 

Do procesu hodnotenia bol prizvaný aj Peter 
Kopernický, ktorý v archívoch vyhľadával 
materiály o stroji a Isaacovi Potterovi, na 
základe ktorých  vydal knihu „Atmosférický 
stroj Isaaca Pottera.“ Veľmi nás teší, že práve 
prvú cenu na zrealizovanie výtvarného návrhu 
mince získal Mgr. art. Peter Valach, rodák z 
Novej Bane. Jeho návrh zachováva vernosť 
dokumentácie. Pamätná  minca  zobrazuje 
činnosť stroja v celom výškovom priereze 
banského diela. Vpravo od stroja je zdola 
nahor názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočty 
„1722“ a „2022“, pri ľavom okraji vnútorného 
kruhu je značka Mincovne Kremnica, štátny 
podnik, ktorú tvorí skratka „MK“. Na minci 
nájdete iniciálky autora výtvarného návrhu 
národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. 
Petra Valacha. Vo vonkajšom prstenci pamätnej 
euromince je vyobrazených dvanásť hviezd 
vlajky Európskej únie. 

Celkový náklad: 995 000 euromincí v 
obehovom vyhotovení. Dátum vyhotovenia: 
5.10.2022. 

Mgr. Katarína Rumanková
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Potterova minca z Novej Bane sa kotúľa
po Európe

V októbri Nová Baňa žila výročím 
postavenia atmosférického 
ohňového stroja Isaaca Pottera 

ako prvého na európskom kontinente. 
Táto udalosť bola predstavená aj na 
dvojeurovej minci, ktorej autorom je 
slovenský sochár, medailér Mgr. art Peter 
Valach. Preto sme sa rozhodli požiadať 
autora o rozhovor, ktorý sa narodil v 
Novej Bani a vyrastal v neďalekej obci 
Tekovské Nemce. 

Pán Valach, predstavte nám vaše 
rozhodujúce medzníky v profesijnom živote.
Môj talent objavila a rozvíjala na Základnej 

umeleckej škole v Novej Bani pani učiteľka 
Anna Olejčeková, rodená Polcová, ktorej 
ďakujem vo veľkej miere, že som výtvarník. V 
ceste mi bola Kremnica, kde som absolvoval 
Školu umeleckého priemyslu v oblasti 
umelecké odlievanie kovov. Vrcholom mojich 
štúdií bola Vysoká škola výtvarných umení v 
Bratislave, ktorú som absolvoval pod vedením 
významného slovenského sochára, maliara a 
grafika, profesora Jozefa Jankoviča. 

Priblížte a predstavte nám, prosím, majstre, 
svoju tvorbu.
Môžem ju rozdeliť do troch oblastí. Prvá  je 

vojenská symbolika a heraldika. Ide o tvorbu 
znakov, medailí a odznakov, ktoré udeľuje 
armáda alebo MO SR, na ktorých sa autorsky 
podieľam. Druhý okruh je medailérstvo a 
návrh mincí, je to odbor, ktorým sa zaoberá 

faleristika. Tu som vytvoril celý rad medailí a tri 
mince ako platidlo v EÚ. Sú to dvojeurové mince 
Milan Rastislav Štefánik, 10 rokov vstupu SR 
do OECD a teraz Potterov stroj.  Zberateľsky 
zaujímavé strieborné mince, ktoré sa venujú 
významným osobnostiam a udalostiam v 
histórii Slovenska. V tretej oblasti sa  venujem 
figurálnemu sochárstvu, vychádzajúcemu z 
národných tradícií drotárstva ako slovenského 
fenoménu. Vynašiel som špeciálnu vlastnú 
techniku, kde nevytváram len uzlíky z drôtu, ale 
ho aj zváram a brúsim. 

Naša otázka smeruje k Potterovmu stroju na 
minci. 
Keď Národná banka Slovenska vyhlásila súťaž 

na uvedenú mincu, tak som si povedal, že Nová 
Baňa, „dofrasa,“ si to zaslúži z historického 
hľadiska a z môjho osobného záujmu o svoje 
rodisko. Ako by to bolo, keby som sa nezúčastnil. 
Národná banka SR dobre robí, že vydáva 
mince, na ktorých sú znázornené miniatúrne 
umelecké dielka z histórie Slovenska. Pri 
hľadaní podkladov som využil všetky zdroje. 
Začal som v Trenčíne v knižnici, ale márne. 
Zistil som, že bola vydaná kniha novobanského 
rodáka o Potterovom stroji, tak som sa rozhodol 
zájsť do Pohronského múzea. Bolo to obdobie 
korony, všetci v rúškach, skoro ma ani nepustili. 
Ale oplatilo sa ich prehovoriť. Od pracovníčky 
múzea som získal dostatok materiálov a v 
expozícii som uvidel model Potterovho stroja, čo 
mi pomohlo vytvoriť si konkrétnejšiu predstavu.  
Vtedy som v múzeu sľúbil, že im prinesiem 
mincu, a to som ešte nevedel, ako to dopadne...

Čo si myslíte, ako vaša minca prispela k 
zviditeľneniu Novej Bane?
Môžem povedať, že sa úprimne teším tomu, 

že táto minca skutočne zviditeľní Novú Baňu, 
ktorú mám rád. Teší ma, že som k tomu mohol 
prispieť svojím výtvarným riešením, rubu mince, 
lebo sa to dostane do celej Európy. Tieto mince 
popularizujú osobnosti, významné udalosti 
ako v tomto prípade 300. výročie postavenia 
Potterovho stroja.

Chystáte sa v najbližšom období prísť do 
Novej Bane? 
Zachytil som, že v Novej Bani bol uskutočnený 

archeologický výskum, ktorý dokázal existenciu 
Potterovho stroja. Toto miesto by som rád 
navštívil, aby som precítil ducha doby, kedy 
Potter staval svoj ohňový stroj a bol som v jeho 
blízkosti, aj keď už po 300 rokoch.
Ďakujeme vám za rozhovor. Sme veľmi radi, 

že sa hlásite k Novej Bani. K októbrovému 
životnému jubileu vám prajeme pevné zdravie 
a veľa tvorivých síl a nápadov.

PhDr. Oľga Lauková, PhD.
PhDr. Lenka Šubová
foto: súkromný archýv

Banícka história mesta perom 
novobanských žiakov a študentov

V literárnej súťaži, vyhlásenej v máji Novobanským baníckym 
spolkom, sa víťazkou v kategórii najmladších žiakov sa stala 
Lilien Cibuľová z 3. A triedy ZŠ J. Zemana. Predstavujeme vám 

jej tvorbu.
Mgr. Viera Kopernická

Baníkova rodina...
Preletela lastovička ponad Novú Baňu,

do ticha tlkot znie, na baňu klopajú.
Baník sa lúči, zas na rukách mozole,
do ticha tlkot znie a baník v pozore.

Cez lúku, cez horu kroky zem merajú,
pre ženu a deti roky sa striedajú.

Nevidí hrudu, čo krompáčom kála,
pre ženu a deti mizne tá skala.

Sadne si na moment, do dlane položí
ten chlebík, chlebíček – dar Boží.
Čelo si pretiera, ruky si obviaže,
pre ženu a deti vie, že to dokáže.

Slnko už zapadlo za horu zelenú,
vyfáral baník von na cestu večernú.

Cez lúku, cez horu kroky zem merajú,
pre lásku k rodine mozole spievajú.

Dar chleba, rodiny vážiť si musíme,
pre prácu baníka pokore sa učíme.

Lilien Cibuľová, 3. A
ZŠ J. Zemana Nová Baňa
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Slávnostné podujatie k 110. výročiu
Mestského futbalového klubu Nová Baňa

Piatok 14. 10. 2022 bol dňom, kedy sme 
si pripomenuli 110. výročie založenia 
Mestského futbalového klubu Nová 

Baňa. Podujatie, ktorého organizátormi boli 
MFK Nová Baňa a mesto Nová Baňa, sa 
uskutočnilo na futbalovom štadióne. Úvodnou 
akciou, ktorá sa uskutočnila už v doobedňajších 
hodinách, bol Futbalový turnaj škôl. Zúčastnili 
sa ho žiaci  Základnej  školy Jána Zemana Nová 
Baňa, Základnej školy sv. Alžbety, Základnej 
školy s materskou školou Tekovská Breznica a 
Základnej školy s materskou školou Miroslava 
Bielika Župkov. Každá zo škôl postavila v turnaji 
po dve družstvá, ktoré si vzájomne zmerali sily 
vo dvoch kategóriách. 
Oficiálne otvorenie podujatia začalo o 14:00 

hod. slávnostným nástupom na hraciu plochu 
futbalového štadióna, kde sa  v sprievode 
mažoretiek z Centra voľného času Nová Baňa 
zoradili primátor mesta, zaslúžilí funkcionári, 
tréneri, hráči MFK Nová Baňa a internacionáli 

z Novej Bane a Levíc. Počas slávnostného 
ceremoniálu si zaslúžilí funkcionári, tréneri a 
hráči MFK Nová Baňa prevzali z rúk primátora 
mesta prezent a svojím podpisom do pamätnej 
knihy mesta Nová Baňa prispeli k zachovaniu 
spomienky na 110. výročie vzniku klubu.
Program pokračoval slávnostným futbalovým 

zápasom internacionálov, v ktorom sa stretli 
hráči z Novej Bane a Levíc. Počas celého dňa 
sa o program pre deti postarali animátori a 
nechýbalo ani občerstvenie. V závere podujatia 
si v súťaži „Kopnite si jedenástku“ mohla svoju 
futbalovú zručnosť preveriť široká verejnosť. 
Súťažilo sa v troch kategóriách - deti, ženy a 
muži a víťazi boli odmenení cenami. O hudobnú 
produkciu sa postarala HS RETRO z Novej 
Bane. 
Mestský futbalový klub Nová Baňa a mesto 

Nová Baňa touto cestou ďakuje partnerom 
podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na 
jeho organizácii.  

Digitálnu brožúru k výročiu Mestského 
futbalového klubu Nová Baňa,  zachytávajúcu 
110 rokov od jeho založenia (1912-2022),  
nájdete na stránke mesta. 
Mestskému futbalovému klubu Nová Baňa 

prajeme veľa úspechov v jeho činnosti a tešíme 
sa na ďalšie jeho výročie. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
foto: Mgr. Erika Jauschová, MsÚ Nová Baňa

Poďakovanie za 
vydarené stretnutie

Každé výročie je v živote jednotlivca 
či kolektívu vzácnou príležitosťou 
obhliadnuť sa za vykonanou prácou, na 

jej výsledky a s primerane potrebnou dávkou 
zdravého optimizmu sa zamyslieť nad ďalšou 
perspektívou. Táto pravda platí špeciálne pri 
oslave organizovaného futbalu. Stodesiate 
výročie života tak živého organizmu, akým je 
futbalový oddiel, je právom považované za 
historický medzník.    
Na futbalovom štadióne v Novej Bani sa v 

piatok 14. októbra 2022 oslavovalo 110 rokov 
založenia futbalu v Novej Bani. Takmer celý 
deň patril, samozrejme, „koženej“, o čo sa na 
zelenom trávniku postarali nielen tí najmladší, 
ale aj najstarší pamätníci. Prvé „kolo“ otvorili 
v dopoludňajších hodinách žiaci základnej 
školy futbalovým turnajom. O 14tej hodine sa 
konal ceremoniál uznania zaslúžilých hráčov 
a funkcionárov, ktorí v minulosti reprezentovali 
Novú Baňu. Po úvodnom privítaní primátorom 
mesta pánom Jaďuďom, predniesol pán Krause 
obsiahlu správu o činnosti klubu za minulé 
roky. Potom nasledovalo oceňovanie bývalých 
hráčov a funkcionárov. O 15tej hodine nastúpili 
internacionáli Novej Bane proti internacionálom 
z Levíc. Viacerým hráčom sa rozšíril pás, 
ubudli vlasy, ale futbalové ťahy nezabudli ani 
po rokoch. Tentokrát však nešlo vôbec o body 
či o tvrdé súboje, ale najmä o spomínanie na 

časy minulé a pripomenutie tým mladším, že 
títo ľudia kedysi hrávali futbal v Novej Bani. 
Prvé dejstvo zápasu patrilo domácim, ktorí 
viedli 2:0. V závere stretnutia levické mužstvo 
starú krv premiešalo mladíckou dravosťou a v 
posledných minútach strelilo 2 góly a vyrovnalo 
na konečných 2:2.  
Na koniec bol tento vydarený deň zakončený 

kopaním jedenástok hráčmi rôznych vekových 
kategórií. 
Na záver by som sa chcel nielen v mojom 

mene, ale aj v mene bývalých hráčov a 
funkcionárov poďakovať za príjemne strávený 
čas na novobanskom futbalovom štadióne, za 
spomienkové darčeky, ďakovné listy i za skvelé 
pohostenie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
pričinili o zorganizovanie osláv 110-teho výročia 
futbalu v Novej Bani. Na prahu každého jubilea 
a to zvlášť tak významného, 
aké bolo v Novej Bani, 
sa nielen rekapituluje  a 
hodnotí, ale sa aj vyslovujú 
rôzne želania. Všetkým 
priaznivcom futbalu v Novej 
Bani zaželajme, aby spoločná 
práca priniesla aspoň toľko 
úspechov a radosti z futbalu 
ako doterajšie obdobie, ktoré 
sa hodnotilo. 
V súčasnosti vôbec 

nezávidím funkcionárom 
okolo pána Baranca 
-  ich prácu a starosti s 

novobanským futbalom.  Treba len veriť, že 
Nová Baňa čo najskôr postúpi z „horskej ligy“ a 
každým rokom bude stúpať vyššie a vyššie, kde 
podľa tradícií patrí.       

Ján Sikoriak
Na snímke je takmer kompletný káder 

ocenených  bývalých futbalistov Novej Bane po 
43 rokoch, ktorí v sezónach 1976-77, 1978-79 
vybojovali pre Novú Baňu dva postupy. Najprv 
z okresu do 1.B triedy a potom pod novým 
vedením aj pod novým názvom „Techsklo 
združené závody“  do 1.A triedy. Mužstvo pred 
43mi rokmi viedol Ján Kršak.
Horný rad sprava:  J. Krajčik, J. Hudec, D. 

Krause, M. Úškrt, Š. Gajdoš, J. Budinský, J. 
Šurka.
Dolný rad sprava: Š. Benč, J. Guláš, P. 

Obrcian, J. Sikoriak, J. Barniak.
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95. výročie vzniku MO SRZ v Novej Bani 

Devätnásteho novembra 1927 bol v 
novobanskom regióne založený 24 
nadšencami prvý rybársky spolok v 

Hronskom Sv. Beňadiku. Viedol ho prednosta 
železničnej stanice Jozef Somček. V roku 
1932 boli obce Rudno nad Hronom, Tekovská 
Breznica, Psiare, Kozárovce, Orovnica, Hronský 
Sv. Beňadik pričlenené k Rybárskemu spolku 
v Novej Bani. Všeľudový charakter nadobudol 
po 2. svetovej vojne, kedy sa členská základňa 
rozrástla na 50 členov, ktorí si vybudovali 
vlastný rybník v rokoch 1947 – 1950. Vodná 
nádrž Tajch dodnes slúži na chov a lov rýb. 
Tajch a jeho okolie sa stali obľúbeným športovo 
– rekreačným útočiskom Novobančanov, 
chatárov i turistov počas celého roka.
V roku 1960 sa rybársky spolok premenoval 

na Miestnu organizáciu SRZ v Novej Bani. 
Činorodí členovia výboru L. Ditte, J. Kvapil, V. 
Lipták, T. Uhlík, P. Melek, J. Ditte, F. Gajdoš, 
P. Lamprecht, J. Spurný, L. Pročka v 60. – 
70. rokoch svojpomocne postavili Rybársky 
dom. Organizácia si vychovala reprezentantov 
športového rybárstva. Pozoruhodným rokom 
histórie MO SRZ  bol rok 1997, kedy sa stali 
usporiadateľom V. MS v love pstruhov na tečúcej 
vode. Pretekári Talianska, Maďarska, Slovinska, 
Francúzska, Rakúska, Bulharska, San Marina 
a Slovenska lovili v brežsko – novobanskom 
úseku Hrona, podporovaní nadšenými divákmi. 
Striebro Slovákov a  5. miesto domáceho 
pretekára Juraja Tencera, ako i spokojnosť hostí 
boli úspechom organizačného úsilia výboru a jej 
členov.

 Členovia  J. Ďurček, H. Pohronský, M. Lisičan, 
B. Hudec, M. Kasan, I. Ľahký, R. Ditte, A. 
Šimonek, P. Lisičan MO SRZ reprezentovali v 
období 1996 – 2008 v I. a II. lige  na pretekoch 
v love rýb udicou. Ligové družstvo viedol  R. 
Lisičan. Reprezentačné družstvo LRÚ – 
plávaná viedol I. Michalovský. Pod záštitou 
miestnej organizácie sa od r. 1979 – 1999 
konali rybárske preteky pod názvom Memoriál 
Petra Meleka. Podľa pravidiel CIPS sa konali 
rybárske preteky O pohár primátora mesta 
Nová Baňa do roku 2009. Na počesť zosnulých 
členov MO SRZ, reprezentantov ČSSR a SR v 
LRU – plávaná,  preteky  nesú meno – Memoriál 
Ruda Lisičana a Imricha Michalovského. Naše 
družstvo LRU – plávaná aktuálne reprezentuje 
MO SRZ v II. lige.
Pohronská únia, ktorá zastrešovala rybárske 

organizácie na strednom toku Hrona, t.j. Nová 
Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hr., Zvolen, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, bola 
založená v roku 2005. O dva roky pristúpil V. 
Krtíš. Delegáti sa pravidelne stretávali, aby 
spoločne riešili témy súvisiace s výstavbou 
malých vodných elektrární na Hrone, ochranou 
toku a prirodzeného biotopu, fauny a flóry, čistého 
a bezpečného prostredia stredného toku Hrona. 
Združenie sa spolupodieľalo na zarybňovaní, 
plnení plánu hospodárenia, ochrany rýb 
a rybárskeho práva v revíroch. Vzájomne 
hosťovali na pretekoch a  usporadúvaných 
akciách, koordinovali záujmovú výchovu detí a 
mládeže k rybárstvu formou krúžkov a pretekov.  
V roku 2017 bola MO SRZ v Novej Bani 
predsedajúcou organizáciou Pohronskej únie. V 
súčasnosti, žiaľ, Pohronská únia zanikla.
Otváracie preteky  sezóny v love rýb dospelých 

a detí začínajú pravidelne v máji na Tajchu. 
Množstvo divákov regiónu všetkých vekových 
kategórií prichádza podporiť  pretekárov.  
Výbor MO SRZ pripravuje rybie špeciality a 
občerstvenie, ktoré vždy v prírodnom prostredí 
Tajchu výnimočne chutí.
V roku 2016 sa do súťaží zapojilo aj nové 

družstvo v LRÚ - mucha. Na Majstrovstvách 
sveta v love rýb udicou v talianskom stredisku 
Madonna di Campiglio, provincia Trentino                                                      

v dňoch 18. – 24. júla 2022 v kategórii 
jednotlivcov spomedzi 85 pretekárov získal J. 
Ďurček 28. miesto a H. Pohronský 52. miesto. 
V kategórii družstiev zo 17 štátov sveta náš 
slovenský tím, ktorého súčasťou boli J. Ďurček 
a H. Pohronský, získal 10. miesto.                                          
Od roku 2018 sa zapojilo do súťaží aj 

novozaložené družstvo feedristov. Piate 
majstrovstvá sveta klubov vo feedri sa konali 
na kanáli Bianco v oblasti Adria v Taliansku, 
70 km od Benátok, konkrétnejšie pozdĺž 
rieky Pád neďaleko pobrežia Jadranského 
mora. Zo Slovenska súťažilo 2.-10. apríla 
2022 naše družstvo Masterfish z Novej 
Bane a tím Zelo FT z Považskej Bystrice.                                                                                                                                     
Naši feedristi pod hlavičkou MO SRZ NB ako 
dvojnásobní majstri Slovenska, dvojnásobní 
víťazi feedrovej ligy (2020, 2021) sa umiestnili 
spomedzi 22 tímov v TOP 10-ke na krásnom  
9. mieste na MS klubov vo feedri v Taliansku. 
Porazili aj družstvá svetových lídrov, ako sú 
Taliani, Angličania, Česi či Maďari.                                                                                                                 
Osemčlenný výbor a aktuálne 486 – člennú 

základňu, vrátane detí a mládeže vedú predseda 
Ing. Imrich Lasab, podpredseda Henrich 
Pohronský, tajomník a kronikár Mgr. Pavol 
Lipták a hospodár Jozef Ďurček. Organizácii sa 
darí už 95 rokov úspešne dodržiavať zákon a 
vyhlášku výkonu rybárskeho práva, podporovať  
deti a mládež a reprezentovať svoju MO SRZ 
Nová Baňa.
Do úspešného dovŕšenia storočnice prajeme 

všetkým členom, výboru a priateľom MO 
SRZ Nová Baňa veľa zdravia, úspechov a 
medailových úlovkov!
Petrov zdar!           

Mgr. Mária Liptáková
foto: archív MO SRZ NB

Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha Michalovského 2022

Združenie športových rybárov Nová Baňa s finančnou podporou mesta Nová Baňa a 
MOSRZ Nová Baňa usporiadalo dňa 9.10.2022 na VN Tajch už 13. ročník rybárskych 
pretekov v kategórii LRU – plávaná pod názvom Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha 

Michalovského.
Na perfektne pripravenej, ale zároveň technicky mimoriadne náročnej trati sa stretlo tento rok 

rekordných 19 dvojčlenných družstiev s medzinárodnou účasťou, aby si pripomenuli pamiatku 
dvoch pretekárov, pôsobiacich v našom meste, ktorých 
prínos bol pre tento šport veľmi významný v celoslovenskom 
meradle.
Na prvom a druhom mieste sa umiestnili družstvá zo Zvolena 

a na treťom mieste družstvo z Trnavy.
  Chceli by sme touto cestou poďakovať mestu Nová Baňa za 

finančnú podporu pri organizácii pretekov a zároveň dúfame v 
úspešnú spoluprácu aj v nasledujúcich ročníkoch.

Matej Buška
foto: archív Združenia športových rybárov NB
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 ŠPORT/ DÁVAME DO POZORNOSTI
Novobanskí šachisti úspešne v novej sezóne

Šachový klub Slovan Nová Baňa 
začiatkom októbra 2022 otvoril svoje 
účinkovanie v sezóne 2022/2023  opäť 

s dvoma družstvami - A družstvo už dlhodobo  
v 3. lige, B družstvo šiestykrát v 4. lige 
Banskobystrického kraja. 

Úvod sezóny je aj príležitosť zhodnotiť 
predchádzajúci ročník a podľa výsledkov 
si stanoviť ciele do toho nového. Bohužiaľ, 
koronavírus neobišiel ani šachové súťaže 
a ovplyvnil priebeh posledných 3 sezón. Tá 
posledná 2021/2022 sa však napriek viac ako 
dvojmesačnému pozastaveniu tretej aj štvrtej 
ligy od konca novembra 2021 do konca januára 
2022 následne plynule dohrala v rýchlom 
tempe, a tým bola zachovaná kompletnosť i 
regulárnosť oboch súťaží. 
A družstvo v ročníku 2021/2022 obsadilo 

5.miesto z 10 účastníkov, čo bol úspech a 
dobré výkony pomohli  s prehľadom splniť 
cieľ  zachrániť 3.ligu do ďalšieho obdobia. Táto 
úloha zostáva aj v sezóne 2022/2023, úvod 
sezóny vyšiel veľmi úspešne po jasnej  výhre 
6:2 v domácom derby zápase s družstvom 
Klopačka Banská Štiavnica. Hrá sa druhú 
sezónu so zníženým počtom účastníkov z 12 
na 10 obvyklým systémom každý s každým. Za 
družstvo nastupuje 8 hráčov, posledný v tabuľke 
vypadáva do 4.ligy. Podľa počtu zostupujúcich z 
2. ligy môže zostúpiť aj predposledné družstvo. 
Zachovanie 3.ligy aj pre ďalšie sezóny je pre 
klub hlavným cieľom a výzvou. 
Založenie B družstva pred 7 rokmi malo za 

cieľ najmä dať priestor mladým hráčom so 
záujmom o šach, ich počet  priebežne rastie 
aj vďaka spolupráci s miestnymi základnými 

školami a činnosti šachového krúžku v centre 
voľného času. Popri nich hrajú viacerí staronoví 
členovia, ale aj noví hráči bez rozdielu veku, 
vrátane dôchodcov, ktorí prejavili záujem. 
Každý má možnosť zahrať si v kvalitnej súťaži. 
Hoci v B družstve je prioritou dať príležitosť 
všetkým hráčom a výsledky nie sú až také 
dôležité, určite v poslednej dohranej sezóne 
4.ligy potešilo 5.miesto z 10 účastníkov. V tejto 
súťaži,  rovnako ako v tretej lige, hrajú  8-členné 
družstvá. Počet účastníkov sa v tejto sezóne 
znížil na 7 z pôvodných 10 účastníkov z celého 
Banskobystrického kraja. Víťaz postupuje do 
3.ligy, nezostupuje nikto, čo dáva príležitosť 
zapojiť nových, najmä mladých hráčov, bez 
rizika zostupu do nižšej súťaže. Vstup do 
súťaže bol rovnako ako pri A družstve úspešný, 
novobanské B družstvo vyhralo doma s B 
družstvom Klopačka Banská Štiavnica 5,5:2,5.
Šachový oddiel má v oboch družstvách 

20 členov, 14 hráčov zo súpisky A družstva 
môže zároveň hrať aj za B družstvo, aby 
mohli odovzdávať skúsenosti novým hráčom.  
Výhodou oboch družstiev  je dlhodobo veľmi 
dobrá dochádzka na zápasy, vyrovnané a 
bojovné výkony, čo je  prísľubom do budúcnosti. 
Popri súťažných cieľoch chce klub pokračovať v 
propagácii šachu  medzi mládežou a postupne 
omladzovať obe družstvá.  Všetci záujemcovia 
o šach, od talentov z radov detí a mládeže až 
po dôchodcov so záujmom o nové aktivity, na 
ktoré doteraz nemali čas,  sú v šachovom klube 
vítaní. Dlhodobá súťaž v jednotlivých ligách ani 
individuálne turnaje  nie sú pre hráčov nijako 
vekovo obmedzené, s výnimkou špeciálnych 
školských a mládežníckych podujatí. 

Práca s mládežou a príležitosť pre talenty 
hrať v kvalitnej súťaži sa klubu vypláca, dvaja 
odchovanci klubu dnes hrajú vo vyšších 
súťažiach,  Martin Solčan a Martin Budinský 
prvú i druhú ligu za klub ŠK Levice. Popritom  
však ako licenční hráči pomáhajú svojimi 
kvalitnými výkonmi nášmu A družstvu v tretej 
lige. 
Činnosť klubu, tak účasť v súťažiach ako 

i materiálne vybavenie potrebné na hru, je 
významnou mierou a dlhodobo zabezpečovaná 
s finančnou podporou mesta Nová Baňa. 
Každoročnú dotáciu mesta finančne dopĺňajú 
viacerí miestni sponzori, veľká vďaka za 
dlhoročnú podporu patrí najmä Jozefovi 
Vozárovi z firmy MONT- DESIGN, s.r.o. ako 
aj Marošovi Markovi a firme NOBA-Trans, 
s.r.o. Časť nákladov na šachové aktivity kryjú i 
vlastné príspevky hráčov. Výborné podmienky 
na činnosť šachového krúžku, tréningom i 
súťažným zápasom má klub v priestoroch 
Centra voľného času v Novej Bani. Vďaka 
tejto podpore zo strany mesta klub môže 
rozvíjať šachové aktivity a reprezentovať 
mesto v dlhodobých súťažiach a individuálnych 
turnajoch.

Ing. Jaroslav Hellebrandt
predseda šachového klubu

Studnička pod Matiašovým vrchom

Voda je poklad, ktorý v mnohých 
krajinách sveta chýba. U nás na 
Slovensku jej máme zatiaľ vďakabohu 

dosť. 
Keď bežíme lesom, alebo sme na 

prechádzke či túre, vždy nás poteší studnička, 
z ktorej sa môžeme napiť. Túto jeseň nám v 
novobanských lesoch opäť jedna pribudla. 
Voda z výdatného prameňa spod buka pod 
Matiašovým vrchom, asi 60 metrov nad 
cestou z Rovienok na Hronšidlo či Sedlo, 
roky pretekala cez cestu do potoka. V letných 
horúčavách sa stala „občerstvovačkou“ pre 
rekreačných bežcov i turistov. 
A tak vznikol nápad prameň pod bukom 

zachytiť a dolu, bližšie pri ceste, urobiť 
studničku. To aby sa unavení bežci 
nemuseli k vode tak hlboko skláňať. 
Pre turistov, ktorí si chcú aj oddýchnuť 
a pokochať sa pohľadom na krásnu 
prírodu, sme pri studničke osadili aj 
dve dubové lavice a pre vtáčiky búdku 
na hniezdenie. Nad tým všetkým drží 
ochrannú ruku svätý Krištof, patrón 
pútnikov a pocestných. 
Studničku sme budovali celú jeseň. 

Dokončiť celé okolie, nanosiť ťažké 
kamene nám prišli pomôcť naši kamaráti 

v sobotu 20. októbra, za čo by sme 
sa im chceli aj takto veľmi pekne 
poďakovať. 
Všetci, ktorí chcete studničku s jej 

šípkovým venčekom vidieť na vlastné 
oči, ľahko k nej prídete od konca 
Viničnej cesty alebo od autobusovej 
zastávky Hájenka na Starohutskej či 
od posledného domu u Ištvánikov vždy 
cca. 1km lesnou cestou. Pripájame 
aj GPS súradnice: 48.4368753N, 
18.5869944E. 

text a foto: Natália Kopernická
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OBNOVENÝ NÁUČNÝ CHODNÍK VOJŠÍN V NOVEJ BANI ČAKÁ NA 
VAŠU NÁVŠTEVU

Prírodné krásy bezprostredného okolia 
mesta Nová Baňa a priľahlých obcí 
môžu návštevníci opäť spoznávať 

plnohodnotne, a to vďaka aktivitám OOCR 
Región GRON a jej partnerov. Náučný chodník 
Vojšín, ktorý má celkovú dĺžku čosi vyše 12 km 
a prepája Starú Hutu, miestnu časť Novej Bane, 
s obcou Malá Lehota, bol v priebehu roku 2021 
revitalizovaný a od jari 2022 opäť naplno slúži 
turistom. 
Náučný chodník tu bol pôvodne vybudovaný už 

v roku 1996, revitalizovaný bol len raz, v roku 
2008. Obnove trasy chodníka i jeho vybavenia 
turistickým mobiliárom, na ktorú sa podujala 
práve OOCR Región GRON, predchádzala 
jeho legalizácia a opätovné vyznačenie 
oficiálnym turistickým značením. „Obnova 
značenia začala v septembri minulého roka po 
vybavení potrebnej administratívy a povolení. 
Nasledovala výmena informačných tabúľ na 
jednotlivých zastávkach chodníka a aj obnova 
sedení a stolov na vybraných miestach,“ uviedla 
Mária Pátková, výkonná riaditeľka OOCR 
Región GRON.  
Náučný chodník Vojšín je obojsmerný a jeho 

prechod je peknou celodennou túrou. Prevedie 
vás miestami s jedinečnou flórou, popri 
vodopáde či lokalitami s krásnymi výhľadmi do 
okolia – príkladmi sú Jašekova skala či vrch 
Vojšín. Začiatok chodníka je v Starej Hute a 
jeden z prvých a i najkrajších bodov na trase 
je Starohutský vodopád. Posledným bodom 
je Andezitové kamenné more v Malej Lehote. 
Celý prechod chodníka trvá asi štyri hodiny, 
terén nie je náročný (prevýšenie 372 m), preto 
je túra vhodná pre všetky kategórie turistov. 
Výhodou je, že sa môžete napojiť i na rôznych 
miestach a rozdeliť si trasu na viacero kratších 
výletov. Keďže nejde o okružnú trasu, je ideálne 
si túru naplánovať podľa autobusových spojov. 
Napríklad vyrazíte zo Starej Huty, kde si 
necháte auto, prejdete celý chodník a skončíte 
v Malej Lehote, odkiaľ sa naspäť dostanete 
autobusom. Novinkou je tiež vytvorenie 
priestoru na parkovanie áut v Starej Hute, ktoré 
tu dlho chýbalo. 
Oproti pôvodnému konceptu náučného 

chodníka sa zmenila iba jedna jeho zastávka. 
Zastavenie „Jazerec“ bolo nahradené 
aktuálnym zastavením „Masarykova jedľa“. 
To, prečo sa toto miesto nazýva podľa prvého 
československého prezidenta, si prečítate na 
informačnej tabuli, ktorá sa tu nachádza. 
Novinkou chodníka bol i zaujímavý kovový 

prvok umiestnený na vrchu Vojšín, ktorý však 
z miesta záhadne zmizol. Išlo o originálny 
turistický smerovník s „kukátkami“ – trubicami 

nasmerovanými na konkrétne výhľadové body 
v diaľke. Podobný smerovník je napríklad aj na 
Skalke pri Kremnici.
Na obnove chodníka sa podieľali aj partneri 

OOCR, bez ktorých by realizácia nebola možná. 
„Aktívna spolupráca prebiehala s mestom Nová 
Baňa, ktoré je vlastníkom Náučného chodníka 
Vojšín, nakoľko bolo jeho prvým iniciátorom 
pred vyše 20 rokmi. Spolupracovali sme tiež 
s Branislavom Medveďom z OZ Nová Baňa, 
ktorý sa aktívne zapája do propagácie mesta 
a jeho okolia návštevníkom. Pán Medveď ako 
skutočný baník je zároveň sprievodcom na nami 
organizovaných komentovaných prehliadkach 
po Banskom náučnom chodníku. Prehliadky sú 
zamerané najmä na baníctvo a jeho tradíciu, 
ale aj na prírodné krásy tunajších lesov. OZ 
Nová Baňa tiež prispelo k revitalizácii chodníka 
jeho doplnením pamätnou tabuľou venovanou 
Samuelovi Mikovínimu, ktorá sa nachádza na 
vrchu Vojšín,“ doplnila Pátková.
„Celková obnova chodníka by nebola možná 

bez finančnej podpory Ministerstva dopravy a 
výstavby SR, vďaka ktorej sme projekt mohli 
realizovať. Náučný chodník tak vhodne dopĺňa 
ponuku regiónu o možnosť celodenného výletu 
v prírode, ktorý zvládnu rodiny s deťmi, ale aj 
seniori. Zároveň chodník pomáha zachovávať 
prírodné bohatstvo, ktoré sa na strednom 
Pohroní nachádza, a citlivo ho prezentovať 
návštevníkom i miestnym,“ uviedla Gabriela 
Matlovičová, marketingová koordinátorka 
OOCR Región GRON. 
Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou 

Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Mgr. Gabriela Matlovičová

OOCR Región GRON



POĎAKOVANIE
Dňa 30. septembra 2022 

sme vo vstupných priestoroch 
Pohronského múzea osadili 

pamätnú tabuľu zakladateľovi 
nášho múzea, novobanského 

obuvníkovi Antonovi 
Solčianskemu. Za sponzorské 
zhotovenie tejto tabule srdečne 

ďakujeme novobanskému                    
Kamenárstvu Kocian, s. r. o.  
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Rozkvety Kvety 

Tento rok si 
pripomíname 70. 
výročie založenia 

VDI Kveta. Družstvo 
bolo zaregistrované do Obchodného registra 
dňa 17.12.1952 pod názvom KVETA, ľudové 
družstvo invalidov. Prvým predsedom bol Ján 
Vatrt, potom Ján Toman, František Novek, 
Leopold Köhler, Ing. Anton Šurka a posledným 
Ing. Marián Šurka. Podnik zamestnával 
stovky ľudí a jeho výrobný program bol veľmi 
pestrý. Na začiatku bola náplňou práce 
manufaktúrna výroba umelých kvetov z papiera. 
V nasledujúcich riadkoch ponúkame zopár 
zaujímavostí z výroby:
■ Prvými výrobkami Kvety boli georgíny, 

chryzantémy, karafiáty a ruže.
■ V roku 1956 sa výroba podniku rozšírila o 

kvetináče, kovovýrobu, klampiarske práce a 
začali sa venovať aj spracovaniu laminátov a 
plastických hmôt.
■ V roku 1963 vyrobili tri pracovníčky 100 000 

malých bábik pre deti.
■ V roku 1964 sa začali vyrábať kostry polo-

umelých vianočných stromčekov. Toho roku sa 
ich predalo 420 kusov a pre veľký dopyt museli 
ďalší rok zvýšiť výrobu na 1000 kusov. Dali sa 
zohnať len na objednávku.
■ V roku 1964 tiež začali výrobu novej hračky 

pod názvom „Strela.“ Išlo o funkčný model 
lanovky.
■ V roku 1965 Kveta vyrobila cestovnú šijaciu 

súpravu, ktorá obsahovala cievku so štyrmi 
druhmi nití, dve ihly a náprstok. Súprava bola 
bezpečne uložená v puzdre a stála 3,50 Kčs.
■ V roku 1966 vyšla v novinách reklama: „V 

Kvete robia aj vkusné ohrady, ploty a železné 
brány. Skúste si aj vy okrášliť svoju záhradu.“ V 

tomto roku vyrobili tiež 25 000 kusov stavebnice 
pod názvom „Janík“ a 10 000 kusov skladacích 
áut pre deti.
■ V roku 1967 pred Sviatkom všetkých svätých 

vyexpedovali do obchodov 4 milióny umelých 
kvetov.
■ V roku 1969 zakúpili v Maďarsku licenciu na 

výrobu svetelných reklám. Väčšinou vyrábali 
názvy podnikov. Tieto „ozdoby priečelí“ boli 
vyrábané pre najrôznejšie závody a organizácie. 
Medzi ich odberateľov patrili napr. Optima Nitra, 
Štátna poisťovňa a ČSD.
■ V roku 1970 vyrobili 13 a pol milióna umelých 

kvetov v 25 druhoch a 133 farebných odtieňoch.
■ V roku 1971 dosahovala výroba družstva 16 

miliónov Kčs. a na jeho začiatku to boli zhruba 
2 milióny Kčs.
■ V roku 1974 sa sortiment hračiek rozšíril 

o tzv. „planétku a cvičenca“ a vianočný trh 
obohatili o „kušu.“
■ V roku 1976 Kveta vyrobila 15 000 ks 

kvetináčov s priemerom 26 cm, o ktoré bol v 
tej dobe veľký záujem. Na trh tiež uviedli nový 
0,2 litrový hrnček z umelej hmoty v pastelových 
farbách, ktorý určite zaujal najmä deti.
■ V roku 1986 bolo vyrobených prvých 

7000 umelých vianočných stromčekov – tzv. 
„tatranských stromčekov.“
■ V roku 1992 zakúpili licenciu na výrobu 

nových typov vianočných stromčekov 
nazývaných „Hirschmann.“ Išlo o hustejší, 
striebristo sfarbený „kanadský stromček,“ ktorý 
sa vtedy vyrábal v troch veľkostiach: 75, 120 a 
150 cm.
■ V roku 2003 sa už kanadský vianočný 

stromček dal kúpiť v 7 rozmeroch a tatranský 
v 5 rozmeroch. Z vianočného sortimentu boli 
v ponuke girlandy, dekoračné hviezdičky, 
vianočné guličky v troch rozmeroch, rôzne 
druhy zvončekov, adventné vence či ikebany. 
Okrem toho Kveta vyrábala potreby pre 
domácnosť a kanceláriu, záhradkárske potreby 
a, samozrejme, vence a kvety.

text a foto: Mgr. Alžbeta Kráľová
Pohronské múzeum Nová Baňa

Pohronské múzeum Nová Baňa Vás srdečne pozýva na výstavu Moji susedia v Novej Bani – portréty v 
podaní Novobančana Vladimíra Tužinského. Svoj talent na kreslenie už v detstve odpozoroval od starého 
otca, ktorý vedel krásne ručne obrábať drevo a vyšívať. Počas voľných chvíľ rád maľuje a kreslí. Medzi 

techniky, ktoré 
používa, patria 
pastel, akvarel, 
ceruzka. Výstava 
„Moji susedia v 
Novej Bani“ je 
treťou autorskou 
výstavou v 
p r i e s t o r o c h 
P o h r o n s k é h o 
múzea. Na 
portrétoch nájdete 
aj notoricky 
známe postavy 
Novej Bane, ako 
hrobárku Lojzku 
či hudobníka 
Mikiho Nováka. 
Výstava potrvá 
do 20. novembra 
2022. Srdečne 
pozývame!

Mgr. J. Potocká

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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NA REALIZÁCII CHODNÍČKA 
NOVOBANSKÝCH POVESTÍ
SA PODIEĽALI AJ DETI

Vďaka rozhodnutiu pani riaditeľky 
Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v 
Novej Bani, Mgr. Marty Urdovej, DiS. 

art. sa aj žiaci výtvarného odboru zapojili do 
prípravy chodníčka. Ich práce sa stali dôležitou 
súčasťou, krášlia informačné tabule jednotlivých 
stanovísk.
NEISTOTA A BOJ S ČASOM
V septembri 2021 som sa stretla s pani 

učiteľkami Mgr. Michalou Lenčovou a Mgr. 
Žanetou Oklapekovou, aby sme dohodli 
spoluprácu výtvarného odboru ZUŠ na 
projekte podporenom z Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 
firmy Cortizo Slovakia, a.s. a nadácie Veolia. 
Pôvodný termín ukončenia projektu bol do 
konca roka 2021, čo by bol počas koronovej 
neistej doby a on-line vzdelávania skutočne 
nadľudský výkon. Našťastie termín predĺžili do 
konca marca 2022 a my sme so šikovnými pani 
učiteľkami a ich nadanými žiakmi všetko načas 
stihli. Pomerne náročné texty novobanských 
povestí podľa knihy Jozefa Hindického A zvony 
nezvonia sa pani učiteľky snažili prerozprávať 
vo verzii vhodnej aj pre menšie deti, a tak sa 
do projektu zapojila ako najmladšia účastníčka 
projektu aj 4-ročná Liliana Šurjanská z Rudna 
nad Hronom. Najdlhšiu povesť publikácie s 
rovnomenným názvom A zvony nezvonia a 
ťažkým dejom úspešne spracovali dvaja chlapci 
– Pravko Maruška a Filip Wagner.

NA CHODNÍČKU AJ NA 
WEBE
V rámci prechádzky po 

chodníčku nájdete na 
informačných tabuliach 
11 výtvarne spracovaných 

povestí. Všetky výkresy sú zároveň zverejnené 
na webstránke https://chodnicek.novabana.
sk/, rovnako tam nájdete nahrávky povestí z 
dielne literárno-dramatického odboru ZUŠ. 
Nedávno sme na web doplnili aj GPS súradnice 
trasy. V deň otvorenia chodníčka v sobotu 
26. marca 2022 sme rozdávali prítomným 
publikácie s prácami. Najlepšie výkresy sa 
tiež stali motívmi pohľadníc. Týmto ďakujeme 
trpezlivým pani učiteľkám aj tvorivým deťom za 
oživenie projektu! Prikladám výber niekoľkých 
prác, pri ktorých je uvedené meno žiaka a vek 
v čase, keď dielo vytvoril. Zároveň si môžete v 
Informačnom centre mesta Nová Baňa, v bufete 
Zvonička a v penzióne Semmelrock zakúpiť 
šitých permoníkov, maskotov chodníčka, 
ktorých vyrábajú klienti Domova sociálnych 
služieb Hrabiny.

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
OZ Novobanskí Patrioti

Suchý mlyn, Ema Javorníková, 9 r.

Obrátenie majstra Zimana,
Andrea Alžbeta Šályová, 15 r.

Ženba Tóna Pacinku, Olívia Trubanová, 13 r.

A zvony nezvonia, Pravoslav Maruška, 10 r.

Fašiang v bani, Elia Borošová, 9 r.

Permoník z Althandlu,
Barbora Gregorová, 7 r.

Jesenné zohriatie

Jesenný mesiac október je venovaný úcte 
a spomienke na tých skôr narodených.
Aj v ZŠ Jána Zemana v našom meste 

sa 26. októbra 2022 uskutočnilo po corona 
prestávke stretnutie pracovníkov školy 
– seniorov. Mali sme možnosť pozrieť si 
vynovenú budovu, ktorá bola kedysi aj naším 
pracoviskom. Na každom kroku bolo cítiť a vidieť 
zmenu, ktorú priniesla mladá generácia. Každý 
z nás mal pocit, že je tam pečať jeho práce. 
Práce, ktorej rukami prešli celé generácie. 
Čas však nezastavíš, a tak nám zostáva len 
spomínať a tešiť sa, že si niekto nájde čas, vôľu 
a chuť stretnúť sa. V kultúrnom programe nám 
prezentovali záujmovú činnosť žiakov z rôznych 
oblastí – spev, tanec, telovýchovnú zručnosť.
Posedenie sa uskutočnilo v priestoroch 

školskej jedálne, ktorá tiež prešla 
rekonštrukciou. Pôsobila veľmi esteticky 
a zásluhou vedúcej školskej jedálne bola 
vyzdobená priam reprezentačne. O kulinársky 
zážitok sa postarali pracovníčky jedálne a o 
obsluhu šikovné deviatačky. Ďakujeme za 
slová uznania, za možnosť stretnúť sa vedeniu 
školy na čele s riaditeľkou školy Mgr. Máriou 
Jankoveovou. Všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave - učitelia, vychovávateľky aj žiaci nám 
dokázali, že aj jesenné slnko hreje, ďakujeme.
Prajeme pracovníkom ZŠ veľa tvorivých síl, 

trpezlivosti a entuziazmu. Želáme, aby sa 
postavenie učiteľa, vybavenie škôl a celý školský 
systém posunul vpred, aby sa im podarilo 
vychovať ľudí pre život múdro a zodpovedne 
mysliacich s vedomím, že život neponúka 
reparáty a vrátiť čas sa nedá. Vyžaduje si to 
spoluprácu školy, rodiny, poznania chtivých 
žiakov a pocit zodpovednosti celej spoločnosti.
Ďakujeme za čas nám venovaný a dúfame, že 

niekedy DOVIDENIA.
VK 

foto: archív ZŠ J. Zemana Nová Baňa        
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 ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Prevencia kriminality očami detí, 4. ročník

Po dvojročnej pauze 
spôsobenej Covidom 
centrum voľného 

času a mesto Nová Baňa 
pripravilo už 4. ročník branno-
bezpečnostných pretekov 

pod názvom „ Prevencia kriminality očami 
detí.“ Cieľom projektu je oboznámenie detí 
so záchrannými zložkami, poznať ich prácu a 
vedieť s nimi komunikovať.
Pre školy v obvode mesta Nová Baňa boli dňa 

8.9.2022  pripravené prednášky v jednotlivých 
oblastiach.  Absolvovalo ich 96 žiakov 

siedmych ročníkov, ktorí spomedzi seba vybrali 
najlepších, najšikovnejších a najodvážnejších.  
Tento rok sme zmenili miesto akcie a z 
Banského dvora na Tajchu sme sa presunuli na 
Zvoničku. Súťažiaci sa zišli za účelom zmerať 
si svoje sily, vytrvalosť, šikovnosť a  využiť 
svoje nadobudnuté vedomosti z prednášok. 
Samotná súťaž prebehla v piatok 14.10.2022. 
Zúčastnili sa jej súťažné družstvá zo štyroch 
škôl mikroregiónu Nová Baňa. Dve súťažné 
družstvá postavila ZŠ J. Zemana, po jednom ZŠ 
sv. Alžbety, ZŠ s MŠ Brehy a ZŠ s MŠ Tekovská 
Breznica. ZŠ s MŠ Veľká Lehota sa prihlásila, 

no súťaže sa nakoniec nezúčastnila. Úlohou 
súťažiacich bolo označiť páchateľa krádeže, 
ktorý ukradol z CVČ ceny určené na túto súťaž. 
Na určenie páchateľa museli družstvá získať 
indície na 6 stanovištiach: prekážková dráha, 
na ktorú sme využili detskú feratu, poskytnutie 
prvej pomoci, streľba, určenie trasologickej 
stopy, prúdom vody u hasičov, vedieť prejsť 
zamoreným územím,  vpísanie indícií a určenie 
správneho páchateľa z 5 podozrivých. Hodnotil 
sa celkový čas od štartu po cieľ a pripočítavali 
sa trestné sekundy za nesplnenie časového 
limitu na stanovišti, za nezhodenie terča alebo 
nesprávne zvolený postup. Víťazné družstvá 
si odniesli hodnotné ceny. Výsledné časy boli 
tesné a družstvá sa umiestnili nasledovne: na 

1. mieste skončila ZŠ J. Zemana 
7.B., na 2. mieste ZŠ s MŠ Brehy a 
na 3. mieste ZŠ sv. Alžbety.  Víťazom 
srdečne gratulujeme.  
Ďakujeme  prevádzkovateľom 

Zvoničky, firme Piper , mestskej 
polícii, DHZ Nová Baňa, OZ Salus 
Vitalis, OOPZ v Žiari nad Hronom, 
Odboru krízového riadenia v 
Žarnovici, ale aj dobrovoľníkom, bez 
ktorých by sa takúto súťaž nepodarilo 
zorganizovať. Už teraz plánujeme 
5. ročník,  na ktorý  chceme osloviť 
školy z celého okresu a zvýšiť tak 
počet súťažných družstiev.

text a foto: Mgr. Juraj Kološta

Výlet za históriou 

Za krásnymi miestami nemusíme cestovať 
ďaleko. Len niekoľko kilometrov od 
slovensko-rakúskej hranice sa v objatí 

krásnej prírody rozprestiera barokový skvost 
Dolného Rakúska –  zámok Schloss Hof. 
Tento prekrásny zámok sa stal cieľom nášho, 
už v poradí 9. výletu za históriou,  ktoré bolo 
určené pre deti a rodičov. Organizátormi tohto 
podujatia bolo Občianske združenie pri CVČ 
– CENTRÁČIK s finančnou podporou mesta 
Nová Baňa.                                                                            
Areál zámku Schloss Hof sa rozprestiera na 

ploche vyše 70 ha. Okrem samotného zámku 
sa v jeho areáli nachádzajú aj hospodárske 
budovy, pasienky, stajne. Na statku našlo 
svoj domov okolo 200 zvierat.  Zámok je 
obklopený prekrásnou barokovou záhradou, 

ktorá patrí k najkrajším zámockým parkom 
strednej Európy.  Počas našej návštevy sa 
v areáli konali jesenné slávnosti  spojené s 
remeselným trhom. Pre deti bola pripravená 
rozprávková cesta. Po jej absolvovaní  získali 
pamätnú mincu Schloss Hof. 

Veríme, že aj v budúcom roku spolu opäť 
navštívime ďalšie pekné miesta a rozšírime 
svoje poznatky a zážitky. 

text a foto: Mgr. Juraj Kološta

Tanečná zábava pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Denné centrum seniorov Lipa už tradične 
organizuje tanečnú zábavu v októbri, 
aby sa členovia zabavili, porozprávali 

sa a zatancovali si. Výbor zorganizoval takúto 
akciu na 21. októbra 2022 v jedálni Knauf 

Insulation. Do tanca hrala hudobná skupina 
Ideál Tibor Blaho a fotografie vytvoril Ing. 
Jaroslav Burjaniv, ktoré sú všetky zverejnené 
na internete. K účastníkom akcie prehovoril náš 
pán primátor MVDr. Branislav Jaďuď, ktorý sa 

vždy zúčastňuje 
akcií usporiadaných 

pre seniorov, za čo sme mu 
úprimne vďační. V kultúrnom 
programe vystúpili žiaci ZUŠ 

Nová Baňa a spevácka skupina Jesienka pod 
vedením svojho vedúceho Ctibora Šályho. 
Po výbornej večeri sa seniori vytancovali, 
zaspievali si, bolo veselo. Na stoly im výbor 
Denného centra seniorov pripravil aj koláčiky, 
ktoré upiekli v klube.  Záverom ďakujem 

všetkým za účasť, najmä pánovi 
primátorovi, hudbe za perfektný 
výber a prevedenie piesní, ZUŠ 
a Jesienke za kultúrny program, 
fotografovi za zvečnenie 
krásneho večera. Tešíme sa na 
ďalšie stretnutie.

Ing. Marta Búryová
foto: archív LIPA
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Ďalší splnený sen – TELOCVIČŇA 

Sen, ktorého snívanie sa 
začalo presťahovaním 
časti našej školy do 

nových priestorov bývalého daňového úradu. 
Priestory nie veľmi pripravené na plnohodnotný 
chod vzdelávacej inštitúcie. Postupne však 
uskutočnené zmeny nadobúdali vyhovujúce 
kontúry a neživé si začalo rozumieť s prítomným 
človečenstvom. Všetko sa  menilo, no stále 
sme pociťovali nedostatočnosť cvičebných 
priestorov. Rok 2018 bol rozhodujúcim rokom 
na oslovenie zriaďovateľa školy, v súčasnosti 
- Regionálny úrad školskej správy v Banskej 
Bystrici, a na podanie žiadosti na MŠVVaŠ SR o 
prestavbu starých skladov a garáží na vysnívanú 
telocvičňu. Argumentácia, odôvodňovanie a 
presviedčanie zo strany riaditeľky školy PaedDr. 
K. Gažiovej na zodpovedných miestach 
prinieslo svoju úrodu. V marci 2021 boli na 
tento účel schválené finančné prostriedky a v 

septembri toho istého roka bolo možné začať 
s realizáciou projektu. Dalo by sa povedať, 
že do roka a do dňa je dielo hotové. Vďaka 
zhotoviteľskej firme UNISTAV NB pod vedením 
pána P. Baranca sa stavba zrealizovala aj v 
ťažkých časoch podľa pôvodne nastavených 
podmienok a projektového spracovania od p. 
M. Šmikniara zo spoločnosti Projekt Ateliér, s. 
r. o. Nová Baňa. Gestorom a dušou  telocvične 
od načrtnutia plánov cez realizáciu až po jej 
dokončenie bol zo strany školy p. Ing. I. Gaži. V 
stredu 26.10.2022 mohla byť preto slávnostne 
prestrihnutá páska a telocvičňa odovzdaná 
do každodenného užívania žiakom spojenej 
školy. Bol to zvláštny okamih, popretkávaný 
radosťou, vďačnosťou, spokojnosťou a novými 
očakávaniami. Túto emotívnu chvíľu prišli s 
nami zdieľať aj vzácni hostia, ktorí sa rôznou 
mierou podieľali na konečnom výsledku. Nášho 
zriaďovateľa - RÚŠS v B. Bystrici reprezentovali 

riaditeľ Ing. M. Brezničan, p. JUDr. I. Paračková 
a p. Ing. P. Lokša, vedúci ekonomického 
oddelenia. Za mesto Nová Baňa prijali pozvanie 
p. primátor MVDr. B. Jaďuď a prednostka MsÚ p. 
Mgr. Ľ. Rajnohová. Za zhotoviteľa sme privítali 
p. P. Baranca, vďační sme za prijatie pozvania 
našich pravidelných sponzorov v zastúpení p. 
Ing. J. Kasanovej z firmy Knauf Insulation a p. 
Ing. Z. Barniakovej zo spoločnosti SC/Zamkon 
N.B. Medzi prítomnými bol aj p. Ing. P. Petrech, 
ktorý bol pre projekt zdrojom optimizmu a 
podpory. Po prehliadke týchto nových priestorov 
bol v telocvični pripravený krátky kultúrny 
program a ukážka schopností a pohybových 
zručností našich žiakov. Milým zakončením 
bola výzva pre našich hostí, aby si vyskúšali 
zahrať bocciu, ktorá patrí medzi paraolympijské 
disciplíny a naši žiaci jej vo svojich pohybových 
aktivitách venujú pomerne veľa času. Pekná 
bodka za slávnostným dňom. Vlastne ešte nie. 
Deti boli obdarované sladkými balíčkami pani 
Rajnohovou a na druhý deň nás nesmierne 
milo prekvapila p. Barniaková darčekovým 
košom naplneným rôznymi dobrotami. Hovorí 
sa, že koniec dobrý, všetko dobré. No s našimi 
snami určite nie je koniec. Nová telocvičňa je 
predpokladom, aby sme snívali o športových 
úspechoch našich žiakov, aby naše deti boli 
šťastné, aby rodičia cítili spokojnosť, že o ich 
deti je dobre postarané. Tých snov je veľa. 
Vďaka dobrým a ochotným ľuďom je možne 
tieto sny plniť. Ďakujeme.   

PaedDr. Anna Vozárová

NÁŠ DEŇ PRE VÁS

Opäť sme pripravili Náš deň pre vás s finančnou podporou 
mesta Nová Baňa.
Po krátkej prestávke znova nastal čas prezentovať sa 

pred tradičným novobanským jarmokom remeselnými technikami, 
ktoré ste si mohli priamo na mieste aj vyskúšať. Otvorenie a 
príjemnú atmosféru zabezpečili pedagógovia a žiaci Spojenej školy 
a Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Tí, čo sa prišli pozrieť, 
odchádzali s výrobkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili. Plátené a 
drôtené srdiečka, drevený obrázok zdobený servítkami, maľované 
fľaše, potlačené vrecúška, výrobky z hliny a pedigu, paličkované 
výtvory, to všetko ste si mohli odniesť do svojich domovov a tešiť 
sa z nich.

text a foto: PaedDr. Anna Vozárová

Škôlkarské 
priateľstvá

V rámci nadväzovania ,,škôlkarských 
priateľstiev“ navštívili našu Špeciálnu 
materskú školu, ktorá sídli v Spojenej 

škole na ul. Školská č.5 v Novej Bani, deti - 
kamaráti z Materskej školy na ul. Štúrova č. 47 
v Novej Bani. Stretli sa, hrali, spievali, cvičili, 
ale aj relaxovali. Toto spoločné stretnutie bolo 
prínosom pre všetkých. Intaktné (zdravé) 
deti videli, počuli a zažili, čo potrebujú na 
vzdelávanie a na svoj rozvoj deti so špeciálnymi 
výchovno - vzdelávacími potrebami, napr. 
terapie v multisenzorickej miestnosti Snoezelen, 
hry v guličkovom bazéne, pohybové hry v 
novovybudovanej telocvični. Deti si spoločne  
v ,,jesenných  dielničkách“ lepili, vyfarbovali 
a precvičovali grafomotoriku, tvorili obrázky a 
pracovné listy s jesennou tematikou. Veľa sa 
naučili, navzájom sa bližšie spoznali a bolo im 
spolu dobre a veselo. 

text a foto: Ingrid Volfová

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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 ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Zemaňácky spravodaj

Pomaličky nám uplynul aj 
druhý školský mesiac. 
Tak ako je pestrá jeseň, 

bol pre nás pestrý aj október. 
Opäť sme sa mnoho nového 
naučili, všeličo zaujímavé 
zažili, veľa zaujímavého videli, 

proste sme si to užili.
Aj tento rok sa Pohronské múzeum v Novej 

Bani v spolupráci s OOCR Región GRON pridalo 
k oslave Svetového dňa cestovného ruchu. Pri 
tejto príležitosti si pre žiakov 4. ročníka našej 
školy pripravili prehliadku expozícií múzea, 
regionálne kvízy, tajničky o skvostoch múzea, 
na ktorú sme prijali pozvanie. Bol to pre nich 
zaujímavý a pútavý spôsob zážitkového učenia. 
Ďakujeme!
Aj tento rok sme sa zapojili do kampane DO 

ŠKOLY NA BICYKLOCH o NAJAKTÍVNEJŠIU 
ŠKOLU, aby sme dokázali, že nie sme 
„autoholici“, a že máme radi pohyb a záleží nám 
na našej planéte.
Aj tento rok sme boli certifikovaní ako Zelená 

škola, čo značí o tom, že sme vykročili správnym 
smerom, deti to stále baví, lebo vedia, že Zem 
je len jedna a treba sa o ňu starať, že akákoľvek 
maličkosť v prospech životného prostredia sa 
počíta.
Na hodinách techniky sa aj naša škola 

zapojila do Dušičkovej výzvy Zelenej 
školy VYTVÁRANÍM VENCOV Z ČISTO 
PRÍRODNÉHO MATERIÁLU. Pod rukami 
žiakov tak vznikali naozaj originálne diela. Veď 
predsa fantázii sa medze nekladú! Prečo? 
Pretože na našich cintorínoch sa zväčša 
odpad netriedi,  na skládkach končí väčšina 
vencov, kytíc a kahancov, ktoré sú vyrobené z 
materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať.
HURÁ, UČÍME SA VONKU - písmenká z 

prírodnín. Aj písmenká sa dajú opakovať vonku. 
Z prírodnín deti 1. B vytvárali tlačené písmená, 
ktoré sa naučili. Išlo im to naozaj výborne a mali 
z toho veľkú radosť.
Milou TRADÍCIOU v našom školskom klube 

sa stalo, že PRVÁCI SVOJ VEĽKÝ DEŇ 
neprežívajú len začiatkom septembra, keď 
prekročia brány základnej školy. Rovnako 
dôležitý je pre nich aj SLÁVNOSTNÝ AKT 
prijatia za ,,VEĽKÝCH“ ŽIAKOV - imatrikulácia. 
Naši prváci nám svoju šikovnosť a múdrosť v 
znalosti rozprávok predviedli a následne zložili 
aj SĽUB PRVÁKA, ktorým sa oficiálne zapísali 
do VEĽKEJ ŠKOLSKEJ RODINY. Ako pri každej 
slávnosti ani pri našej imatrikulácii nechýbal 
tanec, výborný koláčik a úsmev na tváričkách. 
Našim milým prvákom želáme veľa nových 
priateľstiev, úsmevov a úspechov v škole!
1.MIESTO V PREVENCII KRIMINALITY 

OČAMI DETÍ: Centrum voľného času v Novej 
Bani usporiadalo na Zvoničke ŠTVRTÝ 
ROČNÍK BRANNO - BEZPEČNOSTNÝCH 
PRETEKOV. Ich cieľom bolo upriamiť pozornosť 
detí smerom k práci ZÁCHRANNÝCH 
ZLOŽIEK, spoznať ich činnosť a dokázať s 
nimi komunikovať. Siedmaci preukázali svoje 
schopnosti STRIEĽANÍM ZO VZDUCHOVKY, 
podávali PRVÚ POMOC a snažili sa simulovane 
PRIVOLAŤ ZÁCHRANKU. Skúmali aj STOPY 

PÁCHATEĽOV, podľa indícií hľadali samotného 
páchateľa, preukázali svoju zdatnosť pri riešení 
úloh CIVILNEJ OCHRANY, lúštili slovný rébus, 
odpovedali na otázky HASIČOV a hneď v úvode 
museli absolvovali ferratovú prekážku. Úlohou 
4-členných tímov bolo zdolať stanovištia za čo 
najkratší čas. Za nekompletne splnené úlohy boli 
tímy sankcionované trestnými bodmi. VÍŽAZNÝ 
TÍM 7. B vybojoval okrem prvenstva aj tridsať 
trestných bodov. Dôvodom bolo nesplnenie 
jednej z podmienok, mal mať v tíme aspoň jedno 
dievča. I napriek tomu získal prvenstvo. Zónu 
komfortu a svoje limity si posunulo aj družstvo 7. 
A, ktoré uzavrelo konečné poradie zúčastnených 
škôl. 1. miesto - TÍM 7. B: Leo Šediansky, Martin 
Budinský, Filip Jezbera, Branislav Udička, 
náhradník Adrián Truska.
Všetci 19-ti žiaci 8. A triedy sa zúčastnili 

exkurzie do mliekarne LEVMILK v Leviciach. 
Po telefonickom dohovore s veľmi ústretovým a 
milým pánom riaditeľom Levmilku, ZDENKOM 
FERJENČÍKOM, sa do mliekarní vybrali vlakom. 
Bol krásny slnečný deň s nádychom babieho 
leta. V mliekarňach sa museli poobliekať do 
bielych plášťov a na hlavu si dať biele čiapky. 
Celý čas ich sprevádzala zamestnankyňa, ktorá 
všetko podrobne vysvetľovala. Oboznámili 
sa s výrobou mlieka, kefíru, syrokrému, 
masla, smotany, jogurtov, tvarohu, syrov a, 
samozrejme, s ich balením či údením. Exkurzia 
trvala približne 2 hodiny. Na konci exkurzie žiaci 
dostali prezenty, pudingy a miláčiky. Veľmi nás 
mrzí, že sa problémy s plynom odzrkadlili aj v 
tejto mliekarni a musela byť pozastavená výroba 
napr. sušeného mlieka, ktoré sa dodávalo do 
podniku Sedita v Seredi (výroba dobošiek). 
Ďakujeme pánovi riaditeľovi, že nám bolo 

umožnené nahliadnuť do ich kráľovstva. Do 
školy sme sa vrátili plní nadšenia a zážitkov. 
Exkurziu neskôr absolvovali aj žiaci 8. B a 8. C.
DIGITÁLNE ZRUČNOSTI VYUČUJEME 

INOVATÍVNE! Zapojením sa do projektu mini 
enter výzva - micro:bit (mikropočítač menší ako 
mobil) je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého 
stupňa základných škôl hravou, zaujímavou 
a interaktívnou formou svet digitálnych 
technológií a programovania prostredníctvom 
MICRO:BITOV, ktoré využívame NA 
HODINÁCH INFORMATIKY na spestrenie práce 
a najmä praktické vyučovanie ZÁKLADOV 
PROGRAMOVANIA A ROBOTIKY.
Dňa 18.10. 2022 sa žiaci všetkých štvrtých 

tried zúčastnili exkurzie do Baziliky minor, ktorú 
právom nazývajú aj „PERLA POHRONIA.“ 
Počas hodinovej prehliadky gotického chrámu, 
krížovej chodby a múzea si žiaci ROZŠÍRILI 
VEDOMOSTI z práve preberaného učiva 
vlastivedy o Veľkej Morave i Uhorsku. Napríklad 
z obdobia tureckých nájazdov na našom 
území sa oboznámili s osobnosťou známeho 
bojovníka proti Turkom, Štefanom Kohárym. 
Videli jeho portrét, zástavu, pod ktorou bojoval i 
jeho náhrobok. POZNAJÚ PRÍBEH, ako skonal 
v boji za oslobodenie našej zeme. Oboznámili 
sa so životom mníchov v opátstve. Videli miesta, 
kde liečili, písali knihy, overovali listiny i žili 
každodenný život. Múzeum bolo prehliadkou 
histórie tohto miesta od najstarších čias po 
súčasnosť. V chráme sme videli množstvo relikvií, 
i tú najznámejšiu, ktorá je DAROM OD KRÁĽA 
Mateja Korvína – relikviár KRISTOVEJ KRVI. 

Na záver si deti vychutnali čajík, ktorý popíjali 
v bašte prerobenej na príjemnú čajovňu i na 
terase s výhľadom na Štiavnické vrchy, a to 
všetko v čase hrejivého „BABIEHO LETA.“
Aj hodiny TECHNIKY VONKU môžu mať svoje 

SVETLÉ STRÁNKY. Hoci hrabanie trávy žiakom 
veľmi „nevonia,“ no keď sa spojí so zbieraním 
gaštanov a ich následným ochutnávaním, je to 
niečo iné. Prečo teda nevyužiť úžasnú možnosť, 
ktorú nám NAŠA ŠKOLA PONÚKA v podobe 
úrody jedlých gaštanov?
V jedno popoludnie sa deti z ŠKD vybrali na 

neďaleký kopec, aby prevetrali svojich šarkanov 
a nadýchali sa čerstvého vzduchu. Radosť bola 
preveliká. Spomínaná radosť sa striedala s 
údivom tak, ako sa striedal vietor s bezvetrím. 
Spokojní z vydareného odpoludnia sa chtiac-
nechtiac museli vrátiť.
V dňoch 10. – 13. októbra 2022 sa uskutočnil 

ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ VÝCVIK, ktorý 
sa konal v hoteli Sitno vo Vyhniach. Odchod zo 
školy bol o 7. 45 a príchod o 13. 00 hod. 
Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 17 

záujemcov zo 7. A triedy. Snažili sa prejsť cez 
CELÚ METODIKU PLÁVANIA od hier, lovenia 
predmetov po rôzne plavecké štýly. Žiaci sa 
zdokonalili v štýloch KRAUL, ZNAK, PRSIA, 
PRSIARSKA OBRÁTKA. Počas prestávok 
sme sa chodili zohrievať do RELAXAČNÉHO 
BAZÉNA S LIEČIVOU TERMÁLNOU VODOU 
obohatenou minerálnymi látkami, ako sú 
železo, vápnik, horčík, kremík, síra s teplotou 
vody 37°C. Za slušné správanie získali naši 
žiaci povolenie od manažérky Sitna „vyblázniť 
sa“ na TOBOGÁNOCH. V posledný deň kurzu 
žiaci absolvovali PRETEKY voľným spôsobom 
vo vzdialenosti dvoch dĺžok (32m), kde sme 
mali dve kategórie, a to dievčatá a chlapci. 
Umiestnenie bolo nasledovné: 
DIEVČATÁ: 1. miesto - Garajová Alexandra; 2. 

miesto - Búryová Nikola; 3. miesto - Jančiová 
Tamara; CHLAPCI: 1. miesto - Svetík Martin; 
2. miesto - Katina Tomáš; 3. miesto - Ďurovský 
Matúš.
Umiestnení žiaci dostali medailu a diplom. 
Tento rok sme vymysleli aj dobrovoľnú SÚŤAŽ 

v AKVABELÁCH či SÚŤAŽ v PLÁVANÍ POD 
VODOU. Súťaže v akvabelách sa zúčastnili dve 
družstvá (päť dievčat a traja chlapci), NACVIČILI 
TANČEKY, za čo boli všetci odmenení sladkosťou 
– Búryová Nikola, Garajová Alexandra, Jančiová 
Tamara, Lipianska Romana, Mišurová Bianka, 
Ďurovský Matúš, Katina Tomáš a Považan Oliver. 
V súťaži plávanie pod vodou prvenstvo získali 
dvaja, Katina Tomáš a Považan Oliver, ktorí 
preplávali pod vodou celú dĺžku bazéna, čo je 
16 m. Posledný, ktorý získal ocenenie v podobe 
sladkosti, bol Pavlove Miroslav. Ocenenie dostal 
za to, že počas plaveckého výcviku bol ochotný 
celý čas dávať rozcvičku. Smutní z konca 
plaveckého výcviku, ale plní nových zážitkov 
a naučených zručností či pohybov sme sa vo 
štvrtok vrátili do školy. Skupina žiakov bola veľmi 
disciplinovaná, slušná, súdržná a hlavne mala 
záujem o zdokonalenie sa.
GAŠTANOVÁ SEZÓNA je v plnom prúde, preto 

sa v 4. A rozhodli spojiť príjemné s užitočným. 
Hodinu ČÍTANIA tentokrát strávili netradične, 
v našej školskej kuchynke, kde  si pripravili 
PEČENÉ GAŠTANY. Kým sa im voňavé dobroty 



Na š i 
študenti 
s a 

29.09. 2022 
z ú č a s t n i l i 

Športovej olympiády mládeže o 
pohár predsedu BBSK žiakov a 
žiačok SŠ medzi všetkými okresmi 
v Banskobystrickom kraji. Medzi 
disciplínami, do ktorých sme sa 
zapojili, boli futbal, atletika a stolný 
tenis. Gymnazisti boli výborní 
a snažili sa v každej disciplíne, 
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

Bronz z olympiády

piekli, oni nezaháľali. Spoločne si prečítali TEXT 
O GAŠTANE JEDLOM. Keďže o VECNOM 
TEXTE sa učili na hodine SLOVENSKÉHO 
JAZYKA, prepojili to aj s hodinou čítania. 
Žiaci sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých 
informácií a následne pracovali SAMOSTATNE 
S TEXTOM, kde si precvičili ČÍTANIE S 
POROZUMENÍM. Z usilovnej práce ich vyrušila 
vôňa pečených gaštanov, ale to už žiaci mali 
pomaly svoju úlohu splnenú, a tak sa mohli 
pustiť do ochutnávky. Prázdny plech do pár 
minút hovoril za všetko.
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy 

zúčastnili školského kola technickej olympiády. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách.V kategórii A, 
ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka, o 
postup do okresného kola zabojovalo 9 žiakov 
- z 8. C triedy Filip Křápek, z 9. A triedy Viktória 
Forgáčová, Matúš Katreniak, Felix Kováč, 
Gregor Poduška, Samuel Vallo a z 9. B triedy 
Dušan Chorvatovič, Richard Suchý a Erik Šály. 
V kategórii B pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka sa o 
okresné kolo popasovali 7 žiaci - z 5. A triedy 
Roman Suchý, zo 6. A Jakub Šutka, zo 7. A 
Nicolas Polcer a zo 7. B Martin Budinský, Filip 
Jezbera, Leo Šediansky a Branislav Udička. 
Dosiahnuté výsledky dokazovali v oboch 
kategóriách veľmi tesný súboj. Nakoniec ale z 

neho vzišlo nasledujúce poradie. Kategória A 
1. miesto - Felix Kováč, 9. A; 2. miesto - Erik 
Šály, 9. B; 3. miesto - Viktória Forgáčová, 9. 
A. Do okresného kola postupujú Felix Kováč 
a Erik Šály. Úspešnými riešiteľmi boli aj Matúš 
Katreniak, Richard Suchý, Filip Křápek, Dušan 
Chorvatovič a Gregor Poduška. Kategória B: 
1. miesto - Jakub Šutka, 6. A; 2. miesto - Leo 
Šediansky, 7. B; 3. miesto - Nicolas Polcer, 7. 
A. Do okresného kola postupuje Jakub Šutka. 
Úspešnými riešiteľmi boli aj Branislav Udička 
a Filip Jezbera. Všetkým žiakov chceme 
poďakovať za férový súboj, vzornú reprezentáciu 
školy a postupujúcim srdečne blahoželáme.
KOOPERATÍVNE TEMATICKÉ VYUČOVANIE 

v 2. A prebiehalo tentokrát na tému ABECEDA. 
Deti pracovali v skupinách na rôznych úlohách, 
ktoré boli vždy spojené s abecedou. Začali na 
slovenskom jazyku zoradením členov skupiny 
v abecednom poradí, ďalej zoraďovali obrázky, 
slová vo vete a nakoniec vymýšľali vety, v ktorých 
slová museli byť tiež v abecednom poradí. 
Na matematike počítali príklady a výsledky 
zoraďovali podľa abecedy, zoraďovali aj čísla aj 
matematické pojmy. Na čítaní zoraďovali autorov 
a názvy básní, na prvouke časti krajiny, ročné 
obdobia, jesenné plody či dopravné prostriedky 
a na hudobnej výchove spievali pieseň Abeceda 

a zoraďovali prvý riadok básne v abecednom 
poradí. Bola to fuška, ale aj zábava a hlavne 
príležitosť niečo sa navzájom naučiť.
Tradičnou akciou v mesiaci október je v našej 

škole posedenie s dôchodcami ako poďakovanie 
za záslužnú a dlhoročnú prácu v prospech školy. 
Zišli sa v hojnom počte, zaspomínali, popozerali, 
čo je nové v škole. Vyslúžili sme si pochvalu, že 
škola napreduje a mení svoj vzhľad. Pripravený 
bol bohatý a pestrý program, ktorý si užili, až ich 
boleli dlane od potlesku. Ďakujeme krásne za 
dlhoročnú prácu a tešíme sa o rok, dovidenia.
Mesiac október sme zavŕšili 

HALLOWEENSKOU PARTY, kde vyučovanie 
prebiehalo TEMATICKY A BLOKOVO. Deti 
riešili rôzne úlohy, riešili rébusy, športovali a 
zabávali sa. Samozrejme nechýbalo ani pravé 
halloweenské občerstvenie a odmeny za 
najstrašidelnejšie a najnápaditejšie masky. Bolo 
to super, deti si užili kopec radosti. Samozrejme 
sme nezabudli ani na tradičné slovenské 
DUŠIČKY, kedy si uctievame a spomíname na 
našich blízkych, ktorí už nie sú s nami.
ĎAKUJEME VŠETKÝM RODIČOM A 

PRIATEĽOM ŠKOLY ZA ICH PRIAZEŇ A 
PODPORU, VEĽMI SI TO VÁŽIME!

Mgr. Denisa Bátorová

Október je Mesiacom 
úcty k starším.  Pri 
tejto príležitosti 

zorganizovala v 2. ročníku  
triedna pani učiteľka Mgr. Marta Pirháčová  
Čítanie so starými rodičmi. Na vyučovaní sa 
postupne počas celého mesiaca striedali viacerí 
starí rodičia,  ktorí deťom čítali rozprávky. V tejto 
aktivite by chceli pre veľký úspech pokračovať 
aj v novembri. 
Na konci mesiaca privítali žiaci na 1. stupni 

vo svojich triedach starých rodičov. Spoločné 
dopoludnie začalo modlitbou sv. ruženca, potom 
sa všetci presunuli do tried, kde sa poslnili 
dobrôtkami, ktoré pre vnúčatká pripravili ich 
starké. Žiaci zasa potešili svojich starých rodičov 
programom, ktorý si pripravili pod vedením 
svojich triednych  učiteliek. Nakoniec v rámci 
tvorivých dielní spoločne vyrábali výrobky, ktoré 
si potom mohli zobrať domov na pamiatku. 
V utorok 18. 10. 2022 sa naša škola zapojila 

do celosvetovej modlitby sv. ruženca za pokoj vo 
svete a zvlášť  za ohrozené krajiny sveta.
 Siedmaci si účasťou na SLÁVNOSTNOM 

BANÍCKOM SPRIEVODE pripomenuli históriu 
nášho  slobodného  kráľovského  baníckeho 
mesta Nová Baňa. 
Medzi šiestakov zavítal skúsený včelár Mgr. 

Ján Píš, od ktorého sa žiaci mohli na hodine 
biológie viac dozvedieť zo života včiel.
Pri príležitosti 110 rokov Mestského futbalového 

klubu v Novej Bani sa konal futbalový turnaj 
škôl Nová Baňa. Žiaci 1. – 5. ročníka obsadili 2. 
miesto. Reprezentovali nás: Matúš Benč, Šimon 
Brodziansky, Adrián Budinský, Jakub Fidermák, 
Filip Fidermák, Vladimír Kovarík, Eliáš Krčmárik, 
Pravoslav Maruška a  Timon Tužinský . Darilo sa 
aj starším žiakom 6. – 9. ročníka, ktorí skončili 
na 3. mieste. Družstvo tvorili: Ondrej Fidermák, 
Adam Kasan, Jozue Kováč, Matúš Škvarka, 
Dominik Šály, Matúš Tencer, Filip Valachovič, 
Noel Vallo, Adam Zumerling,

 Súťaže Prevencia kriminality očami detí sa 
zúčastnilo družstvo: Timotej Boroš, Bruno 
Brieška, Kristína Králová, Dávid Krčmárik a 
Hanka Tencerová. Umiestnili sa na 3. mieste.
 Prváci a druháci cestovali do Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského vo Zvolene, kde si pozreli  
predpremiéru rodinnej rozprávky Zázračná 
cesta králika Eduarda.  Príbeh rozpráva o 
dobrodružnej ceste za strateným domovom. 
Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili v Banskej Bystrici 
Bábkové divadlo na Rázcestí, dojímavé 
predstavenie Chlapec a líška  bolo príbehom  o 
priateľstve a štedrosti.
V rámci skrášľovania nášho  školského 

prostredia chceme realizovať výsadbu 
okrasného záhonu pred školou. Ide o úsek v 
dĺžke asi 7 m, ktorý plánujeme vysadiť rôznymi 
druhmi kríkov, trvaliek a tráv, aby celý rok 
poskytoval potešenie pre všetkých. Aj touto 
cestou vás chceme poprosiť o spoluprácu. Pri 
jesenných prácach vo vašich záhradách možno 
zistíte, že máte trvalky, kríčky či trávy, s ktorými 
by ste sa mohli s nami podeliť. Radi ich prijmeme 
v našom záhone!

PaedDr. Monika Solčanová

dokonca sa nám podarilo získať 4 
x 3. miesto v stolnom tenise, a to v 
zložení tímu: Monika Ďurianová z 1.A, 
Eva Žilková z 2.A, Ema Mullerová a 
Monika Repiská z 3.A. Podujatie bolo 
vynikajúce, čo umocňovali veľké mená, 
ako napr. Eva Murková, neprekonaná 
slovenská rekordérka v skoku do diaľky. 
Študentom gratulujeme a držíme palce 
na ďalších súťažiach.

Mgr. Dmitrij Zvizdeckij
foto: GFŠ Nová Baňa
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Svetový deň duševného 
zdravia 10.10.2022

V našej škole sme si aj tento rok 
pripomenuli dôležitosť starať sa o svoje 
duševné zdravie. Jedným zo spôsobov, 

ako ho podporovať, je rozvíjať našu schopnosť 
byť vďačný a uvedomovať si, že aj keď nie 
je všetko v našich životoch práve ideálne, sú 
veci/ľudia/činnosti, ktoré nám robia radosť. Z 
výskumov vyplýva, že vyjadrovanie vďačnosti 
zvyšuje emočnú pohodu, slúži ako prevencia 
pred depresiou, prospieva fyzickému zdraviu i 
prispieva k sociálnemu blahu. 
Na prvom poschodí gymnázia bola umiestnená 

NÁSTENKA VĎAČNOSTI, na ktorú študenti, 
ale aj profesori mohli písať od štvrtka 6.10. 
do pondelka 10.10. všetko, za čo sú vďační. 
Postupne sa zaplnila celá plocha tabule, na 
ktorej viselo množstvo milých i originálnych 
odkazov. Naši študenti ďakujú za zdravie, 
rodinu, priateľov, spolužiakov, v škole za 
skvelých profesorov, pekné priestory či rodinný 
prístup, humor, život, jedlo a kopec ďalších 
vecí, ktoré im zlepšujú každodenné chvíle.
 Aj my ďakujeme všetkým, ktorí sa do 

aktivity zapojili, a prajeme našim študentom i 
profesorom pevné (nielen) duševné zdravie.

text a foto: Mgr. Adriana Gregorová

V škole sme privítali ďalšiu lektorku nemeckého 
jazyka – dobrovoľníčku Carlu

Hallo! Ahoj! Ich heiße Carla, ich bin 
18 Jahre alt und komme aus Köln. 
Ich bin froh, die kommenden Monate 

am Gymnázium Františka Švantnera in Nová 
Baňa, einer sehr idyllischen Kleinstadt, zu 
verbringen. In den ersten Wochen habe ich 
bereits bemerkt, dass die Schule sehr engagiert 
ist und zahlreiche Projekte, wie zum Beispiel 
einen Marathon und eine „English-Week“ 
veranstaltet. Außerdem ist die Atmosphäre 
an der Schule sehr familiär, so dass ich mich 
direkt willkommen gefühlt habe. Da ich einige 
der älteren Schülerinnen und Schüler schon im 
August bei einem Erasmus-Projekt in Leipzig 
getroffen habe, war es toll in Nová Baňa direkt 
auf bekannte Gesichter zu stoßen.  Auch in 
meiner Unterkunft fühle ich mich sehr wohl. Das 
liegt insbesondere an meiner gastfreundlichen 
Vermieterin, die mich mit Zucchini-Suppe 
aus dem Garten verwöhnt. An der Schule ist 
es meine Aufgabe die Deutschlehrerin Frau 
Juhásová und den Deutschlehrer Herrn Mádel 
im Deutschunterricht als Muttersprachlerin zu 
unterstützen. Außerdem darf ich einen Englisch-
Konversationskurs übernehmen, dessen 
Vorbereitung und Veranstaltung mir sehr viel 
Freude bereitet.  Ich hoffe sehr, dass es mir 
in der anstehenden Zeit gelingt, den Schülern 
und Schülerinnen meine Heimat Deutschland 
näher zu bringen und einen unmittelbaren 
Kontakt zur deutschen Sprache zu ermöglichen. 
Gleichzeitig bin aber auch ich sehr gespannt 
die Slowakei zu entdecken und tief in die 
slowakische Kultur einzutauchen, indem ich 
insbesondere die Sprache besser lerne. Ich 
bin mir sicher, dass die Aufgeschlossenheit der 
Schüler und Schülerinnen und des Kollegiums 
mir dabei helfen wird. 
Volám sa Carla, mám 18 rokov a pochádzam 

z Kolína. Teším sa, že nadchádzajúce mesiace 
prežijem v Gymnáziu Františka v Novej Bani, vo 
veľmi idylickom malom mestečku.

Už počas prvých 
týždňov som 
zbadala, že škola 
sa veľmi angažuje 
a usporiadava 
mnoho projektov, 
ako napr. 
polmaratón či 
týždeň anglického 
jazyka. Atmosféra 
v škole je veľmi 
familiárna, takže 
sa cítim naozaj 
vítaná. Keďže som sa s niektorými žiakmi stretla 
už počas projektu Erasmus + v Lipsku, bolo pre 
mňa príjemné opäť vidieť už známe tváre.
Aj moje bývanie je veľmi útulné. Je to vďaka 

pohostinnej hostiteľke, ktorá ma rozmaznáva 
cuketovou polievkou z vlastnej záhrady.
Mojou úlohou v škole je na vyučovaní 

nemeckého jazyka podporovať a pomáhať 
vyučujúcim – p. Juhásovej a p. Mádelovi. 
Rovnako vediem konverzáciu v anglickom 
jazyku, ktorej príprava a samotný priebeh ma 
veľmi tešia.
Veľmi dúfam v to, že v nastávajúcom čase 

budem mať dostatok priestoru na to, aby 
som žiakom priblížila svoj domov - Nemecko 
a vytvorila čo najlepší kontakt s nemeckým 
jazykom. Na druhej strane aj ja sama sa veľmi 
teším, že spoznám Slovensko, slovenskú kultúru 
tým, že sa lepšie naučím po slovensky. Som si 
istá, že otvorenosť žiakov a pedagogického 
zboru mi v tom pomôže.

Carla
(z nemeckého jazyka preložila PaedDr. R. Juhásová)

Nielen výhra, hlavne 
motivácia...

V závere minulého školského 
roka sme sa zapojili svojimi 
minipoviedkami do súťaže 

Škultétyho rečňovanky. Ide o 
celoslovenskú literárnu súťaž, ktorá 
uzavrela tento rok už 31. ročník svojej 
existencie.
 Do súťaže sa zapojilo 134 súťažiacich 

so svojimi 304 prácami a naši študenti 
sa medzi nimi nestratili. Odborná porota 
ocenila 3. miestom prácu Tadeáša 
Majsniara z 2.A triedy a Cenu Literárneho 
informačného centra dostala jeho 
spolužiačka Liliana Kapráliková.
Ocenenie si 7.10.2022 obaja prevzali 

v Obradnej sieni MsÚ vo Veľkom Krtíši 
a následne mali možnosť diskutovať s 
odbornou porotou nielen o svojej práci, 
ale dostali cenné rady na vylepšenie 
nedostatkov, ktoré profesionáli 
(spisovatelia a novinárka) v ich 
poviedkach objavili.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy 

a prajeme ešte veľa nápadov a chuti do 
práce v ďalších súťažiach.                                                                                                        

PaedDr. Ľubica Husárová

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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