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Predstavujeme vám
nové vedenie 

mesta Nová Baňa
viac na str. 3

Prajeme vám, milí čitatelia,
veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka,
aby láska zavítala aj do vášho domčeka.
Na Vianoce mnoho radosti,
v novom roku žiadne starosti.

primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva,
pracovníci mestského úradu a redakcia novín

Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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Inzercia č. 1/12

Základná škola Jána Zemana Nová Baňa vás pozýva



podarí naprieč 
celým mestom 
zjednotiť sily, tak 
budeme schopní 
prekonať túto krízu 
a v budúcnosti sa 
budeme vedieť 
poobhliadnuť za 
týmto obdobím ako 
obdobím, ktoré 
nás posilnilo a 
ktoré zároveň znamenalo aj zavedenie mnohých 
reformných opatrení, ktoré boli nevyhnutné na 
to, aby sme vedeli uspokojiť naše potreby a 
zabezpečili stabilný chod nášho mesta.

• S príchodom vianočných sviatkov a novoročných 
osláv by som sa chcel všetkým poďakovať za 
uplynulý rok za prácu, ktorú odviedli pre naše 
mesto, či to boli zamestnanci, poslanci alebo 
občania v rôznych oblastiach. Zároveň chcem 
popriať, aby cez toto vianočné obdobie, ktoré 
čoskoro nadíde, načerpali nové sily a oddýchli si 
v dobrom zdraví a pohode a aby do nového roku 
2023 vykročili s odhodlaním a predsavzatiami, 
ktoré, verím, sa podarí mnohým naplniť. 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa
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• Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 14.12.2022 
je jeden z najdôležitejších 
bodov schválenie rozpočtu 
na rok 2023. Zároveň je to 
aj prvé pracovné zasadnutie 
novozvoleného mestského 

zastupiteľstva, kde je časť poslancov po 
prvýkrát v tejto funkcii. Situácia v roku 2022 
je veľmi komplikovaná a naša úloha zostaviť 
vyrovnaný rozpočet je mimoriadne ťažká a 
museli sme stráviť množstvo hodín a hľadať 
riešenia u nás v Novej Bani tak, ako je tomu 
aj naprieč celým Slovenskom vo všetkých 
ostatných samosprávach. Únia miest Slovenska 
a Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje 
viacero odporúčaní a východísk, ktoré je 
potrebné prijať aj u nás v Novej Bani. Prijali sme 
sériu krokov a opatrení na to, aby sme dokázali 
schváliť rozpočet v závere roka 2022 a aby sme 
do nového roka 2023 nevstúpili v rozpočtovom 
provizóriu. Tieto opatrenia, ktoré navrhujeme v 
našom meste zaviesť, sme komunikovali aj na 
webovej stránke mesta v časti Aktuality ako aj na 
FB stránkach. Tie najzásadnejšie, ktoré sa dotknú 
všetkých obyvateľov nášho mesta, je povinnosť 
zvýšiť príjmy jednotlivých škôl a školských 
zariadení prostredníctvom zvýšených poplatkov 
za školné a réžiu. Zároveň sa dotkne nás 
všetkých aj zvýšenie daní, ktoré je nevyhnutné 
na to, aby sme zabezpečili stabilný chod nášho 
mesta. Najmä v školách a školských zariadeniach 
je tvorený najväčší deficit. Snažíme sa, aby 
sme vrátili tieto získané prostriedky od občanov 
vo forme investícií do rozvoja mesta, nakoľko 
rozpočet na r. 2023 sme zostavili ako prebytkový. 
Dopady, ktoré sa premietajú aj v našom meste 
Nová Baňa, sú spôsobenými viacerými faktormi. 
V zásade za všetkými finančnými dopadmi na 
samosprávu sú politické rozhodnutia, ktoré v 
danom období boli prijaté a zakladajú určitú 
povinnosť, ktorú je potrebné realizovať aj vo 
výkone samosprávy ako takej. Konkrétne ide o 
niekoľko kôl zvyšovania tarifných platov, pričom 
prvé kolo začalo 10 % zvýšením tarifných platov 
v roku 2019, nasledovalo ďalšie zvýšenie tiež 
o 10 % v roku 2020. V roku 2021 tarifné platy 
neboli menené a v roku 2022 sme sa museli 
vysporiadať s 3% navýšením tarifných platov od 
1.7.2022 a povinným vyplatením odmien v úvode 
roka 350 eur a v druhej polovici 500 eur pre 
všetky kategórie zamestnancov. Zároveň bolo 
v auguste tohto roku prijaté nariadenie vlády, 
ktoré nám ukladá povinnosť zvýšiť od januára 
2023 tarifné platy o 7 % pre zamestnancov 
verejnej správy a o 10 % pre zamestnancov v 
školách a školských zariadeniach. Od 1.9. 2023 
je povinnosť zvýšiť tarifné platy znovu o ďalších 
10 % pre zamestnancov vo verejnej správe a 
12 % pre zamestnancov v školách a školských 
zariadeniach. Súčet týchto zvýšených platov 
2019, 2020, 2022 a 2023 predstavuje takmer 
900 tis. eur. Často počúvame, že tieto peniaze 
sú kryté nárastom podielových daní, ktoré sú 
poukazované samospráve, a preto nie je dôvod 
na to, aby samosprávy vyjadrovali obavy alebo 
nevôľu v tejto súvislosti. Reálne v Novej Bani je 
nárast podielových daní za uplynulé obdobie od 
roku 2019 do roku 2023 o 212 tis. eur nižší, ako 

je legislatívne stanovený nárast platov. K tomu 
je potrebné ešte pripočítať novú situáciu, ktorú 
môžeme bez nadsádzky nazvať aj energetickou 
krízou, ktorá spôsobuje masívny nárast energií 
najmä v rokoch 2022 a 2023. Nárast cien 
energií sa začal už v roku 2021, avšak mesto 
Nová Baňa malo veľmi výhodne nakúpené 
energie z roku 2020, takže sa u nás neprejavil. 
Prejavil sa až v roku 2022 a prejaví sa aj v roku 
2023. Spolu tento nárast energií predstavuje 
deficit viac ako 280 tis. eur na úrovni redukcie 
disponibilných zdrojov. Keď spočítame tieto 
dve čísla, a to rozdiel medzi nárastom tarifných 
platov a nárastom podielových daní a nárast cien 
energií, dostaneme sa k deficitu takmer 500 tis. 
eur, s ktorým je potrebné sa vysporiadať v našom 
meste. Dynamika výberu podielových daní a ich 
prerozdelenie pre samosprávy je ovplyvnená tiež 
určitými legislatívnymi zmenami. V roku 2019 
bol prijatý na základe návrhu strany MOST – 
HÍD zákon, ktorý zvyšoval odpočítanú položku 
základu dane, a to znamenalo výpadok 83 tis. 
eur pre naše mesto od roku 2020. Z tohto dôvodu 
došlo k zvýšeniu daní od 1. januára 2020 aj v 
Novej Bani a tiež naprieč celým Slovenskom v 
koordinovaných krokoch s Úniou miest Slovenska 
a Združením miest a obcí Slovenska. Miestne 
dane boli zvýšené presne o sumu výpadku - o 83 
000 eur. V dôsledku tzv. rodinného balíčka, ktorý 
navrhuje teraz minister financií, dôjde k výpadku 
podielových daní, ktorý predstavuje sumu v 
Novej Bani 278 tis. eur. Keďže je potrebné 
takisto prijať opatrenia na úrovni sanovania 
deficitu, prichádza od 1. januára 2023 k návrhu 
zvyšovania daní v našom meste. Tak ako som 
už informoval, tieto zvýšené dane od našich 
obyvateľov ako aj poplatky v školách a školských 
zariadeniach budú premietnuté najmä kvôli 
zachovaniu chodu škôl a školských zariadení, 
ktoré sú do dofinancované nad rámec rozpočtu 
Novej Bane na úrovni v priemere 450 tis. eur, 
pričom v roku 2023 je táto čiastka približujúca 
sa k 550 tis. eur. Toto všetko sa premieta do 
zníženia disponibilných prostriedkov, ktoré slúžia 
na rozvoj v našom meste, najmä na sanáciu 
investičného dlhu z predchádzajúcich období. 

• Náš záujem je zabezpečovať napĺňanie 
požiadaviek občanov aj naďalej, a preto v 
nasledujúcom roku 2023 navrhujeme v rozpočte 
istý prebytok, ktorý má slúžiť na investície 
a zároveň umožní naplniť aj požiadavky 
jednotlivých oblastí, ako sú šport, kultúra, 
spoločenské podujatia - tradičný Novobanský 
jarmok alebo novovznikajúca tradícia V4 
cyklistických pretekov. Verím, že naše snahy 
o to, aby život v meste napredoval a aby sa 
skvalitňovali podmienky pre našich obyvateľov 
sa stretne s pochopením a dokážeme nájsť také 
riešenia, ktoré nás prenesú cez toto krízové 
obdobie, ktoré stále trvá. Budeme sa aj v tejto 
situácii intenzívne a jednoznačne zameriavať 
na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi, a 
to najmä čo sa týka mzdových a personálnych 
nákladov v zmysle počtu zamestnancov, ktorí 
pracujú v jednotlivých organizáciách.  Ďalej 
budeme musieť šetrne hospodáriť s energiami, 
ktoré sa stávajú vzhľadom na ich cenu čím 
ďalej nedostupnejšie. Verím, že keď sa nám 
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MsZ sa po svojom inauguračnom 
zasadnutí 14.11.2022 ujalo práce v 
novom funkčnom období 2022 – 2026. 

Všetkým 13 poslancom, z  toho 7 novozvoleným 
alebo opätovne zvoleným, prajem, aby sa im 
darilo plniť ich program v jednotlivých volebných 
obvodoch. Zo strany primátora a vedenia MsÚ sa 
budem maximálne snažiť o to, aby sme nachádzali 
spoločné riešenia prostredníctvom vzájomnej 
spolupráce s čo najlepším uplatnením schopností 
všetkých volených aj ostatných predstaviteľov 
samosprávy. Za uplynulé štyri roky sme prekonali 

viacero prekážok a museli sme sa vysporiadať s 
okolnosťami najmä v súvislosti s pandémiou, s 
ktorou nikto doteraz nemal žiadnu skúsenosť. Do 
nasledujúceho obdobia nás čakajú nové výzvy 
a skúšky, v ktorých sa budeme snažiť obstáť čo 
najlepšie a eliminovať tak čo najviac negatívne 
dopady energetickej a následnej ekonomickej krízy 
na naše mesto. Nová Baňa je aktívnou súčasťou 
ostatných samospráv v rámci Slovenska a ako 
členské mesto Únie miest Slovenska a Združenia 
miest a obcí Slovenska budeme aj my  svoje 
opatrenia počas týchto neľahkých čias spoločne 

koordinovať v záujme dosiahnutia rovnocenného 
postavenia samospráv voči štátu. Dovolím si 
poznamenať, že práve my zástupcovia samospráv 
sme s občanmi denno-denne v bezprostrednom 
kontakte a pokiaľ bude na úrovni štátu ochota a 
vôľa počúvať a uplatniť naše návrhy, môžeme tak 
lepšie čeliť mnohým ťažkým situáciám. Našou 
prvoradou snahou je  rozvíjať naše mesto Nová 
Baňa pre kvalitnejší život našich obyvateľov.

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

V predvianočnom období ľudia venovali to najcennejšie

Základná umelecká škola v Novej Bani 28. 
novembra 2022 otvorila svoje brány ľuďom, 
ktorí chceli podarovať najvzácnejšiu tekutinu 

na svete, svoju krv. Krv potrebujú obete úrazov, 
nehôd aj iní pacienti. Darovaním krvi odovzdáva 
dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť 
ľudské životy. 
Veľkorysosť skutkov z lásky človeka k človeku z 
materiálneho pohľadu nemožno nikdy dostatočne 

oceniť.  Je to vysoko humánny čin, ktorý 
si zaslúži obrovskú vďaku. Darcom 
prajeme pevné zdravie do ďalších rokov. 

Veronika Štrbová
foto: Mgr. Alica Bindová 

P
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BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

Ako každoročne, tak aj tento 
rok mesto intenzívne hľadalo 
a využívalo možnosti a 

príležitosti na získanie finančných 
prostriedkov z externých grantov. V priebehu 
roka 2022 mesto Nová Baňa podalo spolu 21 
nových žiadostí o dotáciu na  projekty v rôznych 
oblastiach. 

Bilancia projektových aktivít za rok 2022 
zahŕňa výsledky projektov aj z predošlého 
roka, kde o 15 projektoch sa rozhodlo až 
tento rok. Aktuálne ku koncu novembra 2022 
je 18 projektov v posudzovaní, 12 projektov je 
schválených, 6 projektom nebolo vyhovené a 
1 projekt nebol schválený z dôvodu vyčerpania 
alokačných zdrojov. 

O nenávratný finančný príspevok (NFP) sa 
mesto uchádzalo s projektom Revitalizácia 
vnútroblokov v meste Nová Baňa na 
zlepšenie environmentálnych aspektov a bol 
schválený v žiadanej sume: 385 868,91 eur. 
Z Ministerstva dopravy a výstavby SR bol 
schválený projektový zámer Rekonštrukcia 
objektu bývalého kina Vatra a zapísaný do 
investičnej akcie, na ktorý nadväzuje vyhlásená 
výzva na obnovu verejných historických a 
pamiatkových chránených budov. Mesto sa 
bude uchádzať podaním žiadosti začiatkom roka 
2023 o rekonštrukciu exteriéru prostredníctvom 
tejto vyhlásenej výzvy. 
O finančné prostriedky sa mesto uchádzalo aj 
na tieto dotačné projekty z Banskobystrického 
samosprávneho kraja: Tajchová osmička vo 
výške 2 188 eur, Doplnková infraštruktúra 
pre Náučný chodník Zbojnícke studničky vo 
výške 4 500 eur a 6 projektov na letné tábory 
v celkovej výške 5 880 eur (1x so Základnou 
školou Jána Zemana, 5x s Centrom voľného 
času Nová Baňa). 
Taktiež z Ministerstva kultúry SR bola 
podporená Obnova a reštaurovanie NKP 
Radnica (výskumná dokumentácia) vo výške 
10 000 eur a z Fondu na podporu umenia 
bola podporená Akvizícia knižničného fondu 
mestskej knižnice, a to sumou 3 300 eur. 
Šiestim žiadostiam nebolo vyhovené o dotáciu, 
napríklad na zelené tienenie v ZŠ, rekonštrukcii 
autobusových zastávok, v Cingríku výsadbe 
ovocného sadu a kry, verejnej kanalizácii, 
zelenej LIDL zóne či cykloprístreškom pre ZŠ. 
Oživenie a prezentácia baníckej tradície na 
Novobanskom jarmoku z Úradu vlády SR nebola 
z vyčerpania alokačných zdrojov podporená. 

O podpore zostávajúcich 18 rozmanitých 
projektov sa rozhodne až budúci rok. 

Mesto Nová Baňa pevne verí v podporu a 
zrealizovanie rozbehnutých projektových 
zámerov z eurofondov, ktoré prispejú k zlepšeniu 
podmienok a života v meste. Napríklad  
rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch, verejná 
kanalizácia, zvýšenie kapacity triedeného zberu 
komunálneho odpadu, modernizácia interiéru a 
exteriéru kina Vatra, projektové pokračovanie 
NKP Radnica, dokončenie projektu Centra 
intenzívnej zdravotnej starostlivosti (CIZS), 
rozšírenie sociálnej starostlivosti a iné 
prospešné oblasti. 

Modernizácia hasičskej zbrojnice pre 
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa 
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Mesto Nová Baňa z Ministerstva 
vnútra SR Prezídia Hasičského 
a záchranného zboru v roku 
2018 získalo podporu uvedeného 

projektu vo výške poskytnutej dotácie 30 000 
eur v rámci realizácie ucelených oprávnených 
aktivít: vyasfaltovanie dvorovej plochy a vstupov 
s úpravou podložia a s odvodnením; vybudovanie 
novej prípojky vody a pripojenie garáže na vodu 
a ústredné kúrenie; zautomatizovanie vstupnej 
brány pre bezpečný a rýchly výjazd hasičskej 
techniky k hláseným prípadom. 

Dokončenie modernizácie hasičskej 
zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor 
mesta Nová Baňa
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Mesto Nová Baňa z Ministerstva vnútra SR 
Prezídia Hasičského a záchranného zboru v 
roku 2019 získalo podporu uvedeného projektu 
vo výške poskytnutej dotácie 11 264,06 eur 
v rámci realizácie ucelených oprávnených 
aktivít: dokončenie zvyšnej časti vyasfaltovania  
dvorovej plochy a vstupov s úpravou podložia a 
s odvodnením. 

Pri projektoch bolo zabezpečené povinné 
spolufinancovanie z vlastných prostriedkov 
vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. 
Termínové zrealizovanie bolo do 4 rokov od 
nadobudnutia dotácie. Obidva projekty sa 
realizovali súbežne ako jeden komplex v roku 
2022, čím v nasledujúcom období modernizácia 
prinesie zlepšenie podmienok dobrovoľného 
hasičského zboru s dopadom na záchranu 
života, zdravia a životného prostredia na úseku 
ochrany pred požiarmi. 

Obnova a reštaurovanie NKP – Radnica
Projekt bol finančne podporený z dotácie 

Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 
Mesto Nová Baňa 
v rámci dotačného 
programu Ministerstva 

kultúry SR Obnovme si svoj dom, podprogramu 
Obnova kultúrnych pamiatok získalo podporu 
uvedeného projektu vo  výške poskytnutej 
dotácie 10 000 eur. Mesto zabezpečilo povinné 
spolufinancovanie z vlastných prostriedkov vo 
výške najmenej 5% z poskytnutej dotácie v rámci 
realizácie výdavku projektu, a to: pamiatkový 
výskum a dokumentácia vykonaného výskumu 
umelecko-historický výskum a architektonicko-
historický výskum, prípravná dokumentácia, 
stavebno-technické posudky, zameranie 
skutkového stavu kultúrnej pamiatky. 
Postupnou realizáciou projektu sa dosiahne 
finálny výsledok, ktorým bude záchrana 
národnej kultúrnej pamiatky, zamedzenie jej 
ďalšej degradácie a prinavrátenie jej pôvodného 
historického výrazu. 

 
Doplnková infraštruktúra pre Náučný 
chodník Zbojnícke studničky
Projekt s finančnou podporou Banskobystrického 
samosprávneho kraja 

Mesto Nová 
Baňa získalo 
podporu od 

Banskobystrického samosprávneho kraja v 
oblasti rozvoja cestovného ruchu na uvedený 
projekt vo výške schválenej dotácie 4 500 eur. 
Mesto zabezpečilo povinné spolufinancovanie 
z vlastných prostriedkov vo výške najmenej 
20 % z celkových oprávnených výdavkov. 
Zrealizovaná doplnková infraštruktúra bola 
v lokalite Tajch a Zvonička-Kohútovo formou 
informačného panelu, tzv. „otvorené informačné 
centrum“ s možnosťou získania informácií o 
meste, regionálnych produktoch a príležitosťou 
umiestnenia pre firmy, malé a stredné podniky 
i živnostníkov ich vizitkových kontaktov v 
záujme rozšírenia obzoru v cestovnom ruchu. 
Druhý typ informačného panela je vo forme 
exteriérového interaktívneho prvku „puzzle“ 
určeného pre detského záujemcu. V lokalite 
Tajch v sociálnych zariadeniach je umiestnené 
obslužné zariadenie pre návštevníkov, ktorí 
môžu využiť možnosť odloženia si vecí. 
Veríme, že doplnková infraštruktúra prispeje 
k obohateniu prostredia a získaniu užitočných 
informácií v oblasti cestovného ruchu. 

Banner EUROFONDY/PROJEKTY
Celkový projektový prehľad nájdete na webovej 
stránke mesta – banner  EUROFONDY/
PROJEKTY.

PhDr. Lenka Šubová
manažér projektov, komunikácie, propagácie

Zo zápisníka
mestskej polície...

Od januára tohto roka prijala Mestská 
polícia v Novej Bani 197 podnetov 
od občanov mesta (pozn. do dňa 

22.11.). Najčastejšie išlo o rôzne oznámenia 
a požiadavky na vykonanie opatrení za 
účelom zjednania nápravy pre porušenie 
priestupkového zákona, ako narušenie 
verejného poriadku, žiadosti o odchyt 
túlavého psa a rôzne oznámenia týkajúce 
sa priestupkov v cestnej premávke. Zároveň 
Mestská polícia v Novej Bani vykonávala 
svoju činnosť aj na základe zistených 
podnetov vlastnou činnosťou, ktorých 
počet bol 172 (pozn. do dňa 22.11.). V 
neposlednom rade svoju činnosť zamerala v 
spolupráci s útvarmi Policajného zboru aj na 
získavanie poznatkov k spáchanej trestnej 
činnosti, kde v priebehu roka zistila štyroch 
páchateľov majetkovej trestnej činnosti. 

Od mesiaca marec ako jediná mestská 
polícia koordinovala pomoc vojnovým 
utečencom z Ukrajiny, ktorých v meste Nová 
Baňa bolo ubytovaných v celkovom počte 
260 ľudí. 

Ján Ševčík
náčelník MsP
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Mládežnícky parlament v roku 2022
PROJEKT TRAILY

Na jeseň v roku 2021 sme 
prišli s myšlienkou postaviť 
pre mesto mtb traily (horské 
cyklistické trasy zjazdového 

charakteru). Ako destinácia na tento projekt 
bola zvolená turistická lokalita Zvonička. Práve 
cyklotraily by skvele mohli doplniť turistickú 
rozmanitosť tohto miesta.
Od jesenných nápadov a myšlienok v roku 

2021 sa na jar 2022 prešlo k schvaľovaniu 
a celý administratívny proces zahrňujúci 
konzultácie s odborníkmi, mestskými lesmi, 
mestom atď. umožnil začať s výstavbou až 
v polovici leta 2022. Celý projekt zastrešuje 
Mládežnícky parlament Nová Baňa a práve 
vďaka tejto spolupráci bol proces schvaľovania 
jednoduchší a taktiež boli na výstavbu a 
materiálne zabezpečenie poskytnuté peniaze 
z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa. 
Pre rok 2022 je výstavba ukončená s tým, že 
základ trailu je pripravený na ďalšie postupy 
stavby.

-  Samuel Bratko, Tomáš Jaďuď

ERASMUS+ MLÁDEŽNÍCKA AKCIA
PRE PRÍRODU A ŽIVOTNÚ POHODU

Zúčastnil som sa 5-dňového Erasmu v 
Hokovciach. Bol to ERASMUS+ projekt 
zameraný na trávenie času v prírode a duševnú 
pohodu. V tomto projekte boli zapojené 4 
rôzne krajiny - Írsko, Lotyšsko, Slovensko 
a Španielsko. Hosťovskou organizáciou na 
Slovensku bola VIPA (Vidiecky parlament na 
Slovensku).
Počas celého týždňa sme sa zúčastňovali na 
rôznych vzdelávacích aktivitách, ktoré častokrát 
prebiehali aj vonku. Každý deň sme mali 
možnosť vyskúšať rôzne aktivity, ako napríklad 
paddleboarding na Počúvadle, remeselné 
workshopy v Lišov múzeu, ale aj ferraty na 
Skalke. 
V jeden deň sme navštívili aj Novú Baňu, 
kde zahraničných účastníkov najprv privítal 
a občerstvil pán primátor. Neskôr im pani 
riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera 

PaedDr. Renáta Juhásová predstavila projekty, 
ktorých sa aktívne zúčastňujú jeho žiaci, a na 
záver sme spoločne s PhDr. Lenkou Šubovou 
predstavili činnosť mládežníckeho parlamentu 
v meste.

- Samuel Šadlák, Ľudmila Pálenkášová

NÁRODNÁ KONFERENCIA MLÁDEŽNÍCKYCH 
PARLAMENTOV V MARTINE

Začiatkom septembra sme vycestovali 
na Národnú konferenciu mládežníckych 
parlamentov a obecných rád mládeže 
do Martina. Počas dvoch dní, čo sa táto 
konferencia konala, sme spoznali veľa nových 
ľudí a parlamentov, ale aj oprášili staré známosti 
z minuloročnej konferencie v Púchove. Venovali 
sme sa hlavne príkladom dobrej praxe, kde 
sme odprezentovali svoju činnosť, ale hlavne si 
nabrali množstvo nových nápadov a inšpirácie 
od iných.

- Samuel Šadlák, Samuel Bratko,
Veronika Kyseľová

POKRAČOVANIE ERASMUS+ MLÁDEŽNÍCKA 
AKCIA PRE PRÍRODU A ŽIVOTNÚ POHODU

17. – 23. októbra sa konalo pokračovanie 
ERASMUS+ projektu Mládežnícka akcia pre 
prírodu a životnú pohodu v Lotyšsku.
 Táto akcia prebehla kúsok od dedinky Valle, 
vzdialenej od Rigy asi 60 kilometrov. Hlavným 
zameraním, ako z názvu vyplýva, bola životná 
pohoda, príroda a veľká časť aktivít bola 
zameraná na plánovanie projektov. Metódy a 
postupy plánovania, ktoré boli prezentované, 
náš parlament už začal využívať a zatiaľ sa 
javia ako veľmi prínosné. Okrem iného tento 
Erasmus priniesol našim členom nové kontakty 
s ľuďmi a organizáciami zo Španielska, Írska a 
Lotyšska.

- Samuel Bratko, Veronika Kyseľová

ERASMUS+ S ČESKOU REPUBLIKOU A FÓRUM 
VIDIECKEHO PARLAMENTU

Boli sme súčasťou 3-dňového Erasmus 
projektu, ktorý bol zameraný na výmenu 
skúseností s cieľom zvýšiť zapojenie mládeže z 
vidieckych oblastí do rozhodovacích procesov. 
V tomto projekte bolo 10 účastníkov z Českej 

republiky (Národní síť místních akčních skupin 
ČR) a 10 zo Slovenska (OZ Vidiecky parlament 
mladých na Slovensku).
Tento projekt bol súčasťou Fóra vidieckeho 
parlamentu, ktorého sme ako účastníci boli 
súčasťou. Na tomto fóre bolo hlavnou témou 
hľadať spôsoby, ako lepšie načúvať vidieku a 
formulovať víziu pre vidiek do roku 2040.

- Samuel Šadlák, Michaela Štoselová,
Veronika Kyseľová

PLÁNY MMP NA ROK 2023
NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Aktuálne ešte hľadáme aktívnych nových členov 
(do 25 rokov), ktorí posilnia náš tím. Takže ak 
niekoho poznáš alebo ty sa chceš k nám pridať 
a realizovať super aktivity, akou je napríklad 
študentský ples, tak nás neváhaj kontaktovať 
na sociálnych sieťach, alebo nám napíš aj na 
parlament@mmpnovabana.sk.

ŠTUDENTSKÝ PLES
Vo februári plánujeme zorganizovať 
pokračovanie študentského plesu. O spôsobe 
predaja lístkov a o ich cene vás ešte len budeme 
informovať, preto sa oplatí nás sledovať 
na našom Instagrame @mmp_novabana a 
Facebooku @mmpnovabana.

TRAILY
V budúcnosti by mali okolie Zvoničky robiť 
atraktívnejším dva traily. Jeden flow trail 
hravého charakteru, nízkej náročnosti s prvkami 
pre pokročilých, ako sú skoky, prekážky atď. 
a druhý, enduro trail, strednej až vysokej 
náročnosti, s väčším skonom a voľným 
podkladom.
Koncom leta 2023 by mal byť dokončený a 
otvorený flow trail. Predbežné budovanie a 
otvorenie enduro trailu nie je časovo známe.

ZÚČASTŇOVAŤ SA PROJEKTOV 
VIDIECKEHO PARLAMENTU SLOVENSKO

Chceli by sme sa aj naďalej zúčastňovať 
projektov Vidieckeho parlamentu Slovensko, a 
to napríklad vo štvrtej časti projektu Mládežnícka 
akcia pre prírodu a životnú pohodu v Španielsku 
a na pokračovaní projektu zameraného na 
výmenu skúseností v Českej Republike.

Mládežnícky parlament

Renovácia mestských budov

V roku 2022 mesto Nová Baňa uskutočnilo 
čiastočnú výmenu okien a dvier vo viacerých 
budovách z vlastných zdrojov, nakoľko počas 

viacerých rokov a po opakovaných výzvach z externých 
zdrojov  na výmenu okien a zateplenie budov projekty 
podané mestom Nová Baňa neboli úspešné.
Okná na budovách boli staré, bez izolačných 

vlastností, netesniace a ich vek viac ako 40 rokov ich 
bez zaváhania zaradil medzi absolútne nevyhovujúce, 
čiastočne ohrozujúce nevyhovujúcim stavom aj svoje 
okolie. Cena energií už asi nižšia nikdy nebude, preto 
najväčším prínosom je úspora  na vykurovaní. Úniky 
tepla cez nové okná budú výrazne menšie ako cez 
staré, netesniace okná. Mesto Nová Baňa sa aj touto 
formou snaží znížiť spotrebu energií v budovách.  Nové 
okná sú plne funkčné, dajú sa jednoducho a pohodlne 
otvárať a, hlavne, sú bezpečné. Neporovnateľná je aj 
ich odolnosť voči vlámaniu, vzhľad je oku lahodiaci  a 
budovy nebudú pôsobiť schátralým dojmom.  

Výmena okien 
sa realizovala na 

budovách:
• Administratívna 
budova, Andreja 
Kmeťa 11, súp. č. 
602 – investícia  
8.033,76 eur. 
• Admninistratívno 
- prevádzková budova (časť okien), Bernolákova 11, 
súp. číslo 36 – investícia 50.314,56 eur. 
• Stredisko služieb (časť okien), Školská 25, súp. číslo 
47 – investícia 15.268,08 eur. 
• Prevádzkový objekt (výmena okna a dverí holičstvo), 
Banícke námestie 1, súp. číslo 660 – investícia 
1.458,00 eur. 

text a foto: Lýdia Adamcová
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Náš život a práca v Dennom centre seniorov Lipa v roku 2022

Prechádzajúca pandémia z roku 2021  
postupne narušila aj našu činnosť 
začiatkom roka 2022. Až na 5. apríla 

sme sa rozhodli zvolať výročnú členskú 
schôdzu, kde bol zvolený nový výbor v zložení 
Milka Lovíšková, Natálka Šimová, Martuška 
Žňavová a Alexander Daniš. Po začatí činnosti  
bola hneď  8. apríla   uskutočnená návšteva 
muzikálu Báthoryčka v Zlatých Moravciach. 
Napriek obavám zo smutného a psychicky 
náročného obsahu, obsah a obsadenie 
muzikálu boli veľmi pekne spracované a 
odchádzali sme z predstavenia spokojní. 
Po upokojení pandemickej situácie začal  
nacvičovať aj spevácky súbor Jesienka pod 
vedením svojho vedúceho Ctibora Šályho a prvé 
vystúpenie bolo na výročnej členskej schôdzi 
ZO Jednoty dôchodcov. Na koniec mesiaca 
apríl sme naplánovali dve akcie, a to brigádu 
na upratovanie záhrady a altánku. Zúčastnilo sa 
jej rekordne veľa členov, až vyše 20. Záhrada 
bola pokosená, všetko vyčistené a pripravené 
na oslavu 1. mája, ktorej sa zúčastnilo 30 ľudí. 
Ozdobenie našej lipy krásnymi stužkami a  malé 
posedenie spríjemnila prítomnosť našej pani 
prednostky, ktorá priniesla aj darček od pána 
primátora v podobe čerstvého ovocia, za čo ešte 
raz veľmi pekne ďakujeme. Členovia DCS sa 
zúčastnili veľkej celookresnej akcie ZO Jednoty 
dôchodcov  a nášho mesta na Zvoničke dňa 5. 
mája. Spevácky súbor Jesienka trikrát vystúpil 
a pomáhali sme aj pri predaji tomboly. Na deň 
11. mája sme prijali pozvanie od družobného 
Denného centra Levice, ktoré nám návštevou 
chcelo vrátiť účasť na našej  tanečnej zábave 
v predchádzajúcom období  a na akcii na 
Zvoničke. V  mesiaci  máj boli v našej budove, 
v časti Gašparko ubytovaní utečenci z Ukrajiny 
a z Denného centra seniorov Lipa využívali 
priestory kuchyne. Mesiac máj sme ukončili 
výletom na Smolenický zámok a do podniku 
na výrobu medoviny Včelovina. Na deň 4. júna 
sme si naplánovali brigádu - kosenie záhrady, 
ale predbehli nás technické služby, za čo im 

ďakujeme. V júni  sa členovia denného centra 
zúčastnili    grilovačky v Banskom dvore a  14. 
6. sme zorganizovali v klube varenie guláša a 
pogratulovali sme jubilantom za I. polrok 2022 k 
ich životnému jubileu. Koncom mesiaca sme sa 
zúčastnili akcie Na baňu klopajú na Zvoničke. 
Členovia kreatívneho krúžku obdivovali dňa 
27. 6. talent našej rodáčky Evy Veltyovej v 
mestskej knižnici. Naše mesto  v roku 2022 
prvýkrát organizovalo Gastrofest v priestoroch 
tržnice, kde našu organizáciu reprezentovali 
traja členovia Helenka Búryová, Anička a Imrich 
Šebovci.  Samozrejme, že ich svojimi radami pri 
varení gulášu  usmerňoval aj Ervín Žofiak, za čo 
im všetkým  patrí naše úprimné poďakovanie.  
Uvarili výborný guláš a na pamiatku od mesta 
obdržali okrem iného darčeka aj  krásne červené 
zástery. Mesiac júl sme začali brigádou, naši 
členovia Vincko Budinský, Janko Hubač, Janko 
Budinský a nemohol chýbať Šanko Daniš, člen 
nášho výboru, opílili ihličnaté stromy, ktoré 
sa už veľmi tlačili do cesty. V spolupráci s 
technickými službami sa nám podarilo aj odpad 
rýchlo odviezť. V mesiaci júl sme  zorganizovali 
výlet do Kováčovej. Po 3-hodinovom kúpaní 
sme sa výborne  naobedovali a navštívili sme 
zámok Vígľaš. Na 22. júla bola zorganizovaná 
tanečná zábava v jedálni Izomatu, ale pre malú 
účasť sa neuskutočnila, všetko objednané 
muselo byť zrušené. Mesiac august sme prežili 
dosť nepríjemne, pretože sme sa 13. augusta 
dozvedeli, že sa niekto vlámal do DCS.  Jedny 
dvere vylomené, poškodený zámok na druhých 
dverách a odcudzené 620.- Eur členom 
ZO Jednoty dôchodcov a 33.- Eur členom 
denného centra.  Veselo bolo len v speváckej 
skupine Jesienka, ktorá sa pripravovala na viac 
vystúpení.  Prvé bolo vystúpenie na oslavách 
SNP, druhé bolo na Regionálnej prehliadke 
speváckych súborov   a tretie na Novobanskom 
jarmoku. Speváčkam a ich vedúcemu Ctiborovi 
Šálymu patrí úprimné poďakovanie za ich 
vystúpenia. Vystúpenia boli o to krajšie, že 
speváčky vystupovali v nových blúzkach, ktoré im 

zakúpilo mesto, za čo srdečne ďakujeme najmä 
pánovi primátorovi.  Niektorí členovia, najmä 
výbor sa zúčastňoval aj akcií usporiadaných 
mestom, a to v júni na grilovačke v Banskom 
dvore,  na pokračovaní osláv SNP v Banskom 
dvore 29. 8. a na Tajchovej osmičke 3. 9. , ktorá 
bola venovaná najmä mladým, ale my sme sa 
zúčastnili časti Pohybom ku zdraviu.  V mesiaci 
september  sme  zorganizovali opekačku. Už 
sme sa nemuseli hanbiť za usušené špekačky, 
pretože nám mesto kúpilo novú elektrickú rúru a 
v tej je pečenie o niečom inom. Srdečná vďaka 
patrí mestu za túto podporu. Nič neberieme ako 
samozrejmosť, vážime si tejto starostlivosti, že 
si máme kde a pri čom  posedieť,  porozprávať 
sa, zabaviť sa, aby tá naša jeseň života bola 
veselšia.  Preto sme  zorganizovali tanečnú 
zábavu  na deň 21. 10. pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším v jedálni firmy Knaufinsulation. 
Nezabudnuteľnou akciou pre 36 ľudí bol výlet 
do Bachledovej doliny včítane návštevy Ždiaru.  
V klube traja jubilanti Gitka Tužinská, Martuška 
Žňavová a Ctibor Šály oslávili svoju okrúhle 
narodeniny. O všetkých akciách sme počas 
roka písali aj v Novobanských novinách, kde 
sa uvádzali aj mená členov a poďakovanie 
za pomoc a tiež fotografie. Na 6. 12. sme 
zorganizovali v klube oslavu sv. Mikuláša, o 
ktorej napíšeme   viac v budúcom čísle. Okrem 
speváckeho súboru Jesienka vytvárajú členovia 
v klube priam umelecké diela v kreatívnom 
krúžku pod vedením MVDr. Mariána Jauscha 
a telovýchovný krúžok pod vedením Marienky 
Brodzianskej pomáha členkám s aktívnym 
pohybom .  V našom Dennom centre seniorov 
Lipa prežívame krásne chvíle jesene nášho 
života a s nádejou v srdciach veríme, že 
v dobrom zdraví a v pokoji budeme môcť 
organizovať naďalej akcie pre našich  160 
členov.

Ing. Marta Búryová
predsedníčka Denného centra seniorov Lipa

Aký bol náš rok vo FS Háj?

FS Háj si o chvíľu pripíše ďalšiu čiarku svojej činnosti a za sebou má opäť veľký počet 
vystúpení v širokom okolí. Spomedzi baníckych podujatí vyberám Banícky fašiang, 
Fakľový sprievod i sprievod v rámci osláv 300. výročia postavenia Potterovho stroja, 

tradičný jarmok v Novej Bani, Trnád vo Vyhniach, účasť na baníckej svätej omši v Sklených 
Tepliciach i pri baníckej kaplnke v Novej Bani, stretnutie banských miest počas Salamandrových 
dní v Banskej Štiavnici. Dni mesta sme svojím vystúpením oživili v Martine nad Žitavou, 
Kozárovciach, Partizánskom. Zúčastnili sme sa tradične Folklórneho festivalu pod Inovcom 
vo Veľkej Lehote a Dňa Matice slovenskej v Žarnovici, zapojili sme sa do podujatia Slovenský 
deň kroja. Posledným vystúpením pred adventom sme spestrili kultúrny program na Posedení 
pri ľudovej hudbe v kultúrnom dome na Štáloch. Pozvaní sme boli Pohronským múzeom na 
nahrávanie kolied či dokrútky pre národnú zbierku na záchranu strojovne Potterovho stroja a 
na mnoho iných podujatí.
Do kroja sme zaobliekli a začepčili veľa neviest, ktoré vymenili svoj stav slobodný za stav 

manželský. Neodmysliteľnou súčasťou programu folklórneho súboru Háj patrí Škola tanca, 
ktorá nesmie chýbať najmä na súkromných oslavách, firemných akciách či koncoročných 
posedeniach. Čakajú nás vianočné koncerty v Lovčici-Trubíne a vo Veľkej Lehote. 
Rok 2022 bol pre folklórny súbor Háj priaznivý a mimoriadne pestrý na podujatia a veríme, že 

nastávajúci rok bude bohatší na počet členov. Preto pozývame všetkých, ktorým sa folklór páči. 
Ďakujeme za spoluprácu a podporu mestu Nová Baňa i hlavnému sponzorovi - Knauf 

Insulation, s. r. o. Ďakujeme za priazeň v uplynulom roku a tešíme sa na spoločné stretnutia v 
roku 2023!                   Mgr. K. Búryová, vedúca FS Háj

foto: archív FS Háj
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Uplynulý rok bol pre podujatia priaznivý

Po  dlhom období, plnom obmedzení, 
sa v roku 2022  opäť otvorili možnosti 
pre kultúrny a športový život. Počas 

roka sa nám  darilo zrealizovať  väčšinu 
plánovaných akcií, dokonca pribudli aj úplne 
nové, organizované pri príležitosti významných 
výročí. Mesto Nová Baňa bolo organizátorom 
veľkej časti podujatí, na ďalších participovalo 
so školami a školskými zariadeniami, rôznymi 

organizáciami, občianskymi združeniami, ale 
aj s podnikmi pôsobiacimi v Novej Bani. Na 
mnohých podujatiach sa podieľali dobrovoľníci. 
Všetkým patrí poďakovanie za to, že im dianie 
v našom meste nie je ľahostajné a sú ochotní 
venovať svoj čas pre dobrú vec . Ponuka 
kultúrnych a športových podujatí bola naozaj 
pestrá, na svoje si mohli prísť všetky vekové 
skupiny. Nechýbali obľúbené divadelné 

predstavenia, výstavy, koncerty, videoprojekcie 
v kine a v amfiteátri, ani tradičné kultúrne a 
športové podujatia. Prehľad o podujatiach v 
roku 2022 nájdete na https://www.novabana.sk/
obcan/zivot-v-meste
Veríme, že v roku 2023 budeme môcť pre vás 
pripraviť opäť širokú ponuku podujatí, ktoré 
obohatia kultúrno-spoločensko-športové dianie 
v Novej Bani. 

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa, manažér kultúry a športu

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA NOVÁ BAŇA
 

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. 
SRRZ - RZ pri 

Gymnáziu Františka 
Švantnera

200 € Na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Prezentujeme sa na verejnosti“, konkrétne na spracovanie 
reprezentačných materiálov o škole, ktoré budú použité na kampaňovú reklamu cez sociálne médiá.

2. 

Združenie na rozvoj a 
podporu novobanskej 

združenej strednej 
školy

200 € Na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou školy a mesta, konkrétne na propagačné materiály.

3. Cantus Monte Regis 500 € Na úhradu autobusovej prepravy členov Cantus Monte Regis súvisiacu s činnosťou zboru.

4.  Majú, s.r.o. 300 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizovaním kurzov a prednášok určených pre  deti ZŠ, pre 
rodičov s deťmi, širokú verejnosť, v prípade záujmu aj pre kluby dôchodcov /napr. výroba voskových 
obrúskov, mydiel, šitie vrecúšok a pod., prednášky na témy udržateľnosti životného prostredia.../ a 
organizovanie SWAPOV /oblečenie, hračky, školské pomôcky a pod./. Konkrétne na materiálno-
technické zabezpečenie a nájom priestorov.

5. VETERÁN CLUB 
NOVÁ BAŇA 800 €

Na úhradu časti výdavkov spojených s organizáciou podujatia „6. Novobanský zraz veteránov“, 
konkrétne na občerstvenie a stravu, trofeje pre víťazov súťaží pre deti a dospelých, na propagačný 
materiál a úhradu výdavkov spojených so zabezpečením kultúrneho programu.

6.

Spoločenstvo rodičov 
pri Základnej škole 

sv. Alžbety 100 € Na úhradu výdavkov spojených s nákupom ovocných stromov, humusu a ochrany kmeňov v rámci 
revitalizácie a výsadby ovocného školského sadu zničeného na jeseň 2021 diviačou zverou.

7. Občianske združenie 
pri CVČ - CENTRÁČIK 900 €

Na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením stravy a občerstvenia, vrátane výdavkov na 
nealkoholické nápoje, spotrebného materiálu, medailí, cien, diplomov a tričiek pre deti a organizačný 
tím na podujatí „Malý záchranár“ a úhradu autobusovej prepravy na „Výlety za históriou.“

8. Novobanský banícky 
spolok 500 €

Na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou, tlačou a zakúpením propagačných materiálov, 
vyhotovených pri príležitosti slávnosti pripomenutia si 200-stého výročia postavenia Baníckej kaplnky 
na počesť sv. Anny na „Starom Handli“, konkrétne výroba a tlač skladačky, tematických magnetiek

9. 

Občianske združenie 
– Slniečko pre 

pomoc ľuďom s 
viacnásobným 

postihnutím

600 €

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím „Náš deň pre Vás“, konkrétne  na nákup materiálu a 
pomôcok na remeselné a ručné práce, na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov. Ďalej na úhradu 
výdavkov spojených s organizáciou Metodického dňa ľudovej tvorivosti a remesiel v Drotárskom múzeu 
Jozefa Holánika Bakeľa - Dlhé Pole a Budatínsky hrad, konkrétne na autobusovú prepravu a na úhradu 
výdavkov spojených s vyhotovením propagačných materiálov k obom podujatiam.

KULTÚRA

Vážení rodičia, milí žiaci,
ĎAKUJEME za vašu návštevu 

počas DOD dňa 7.12.2022.
Vážime si váš záujem o našu školu.

Ďakujeme sponzorom nášho DOD 
a všetkým za snahu ukázať našu 

peknú školu - našu prácu, úspechy 
či moderné a útulné 

priestory!

Sledujte nás aj ĎALEJ!
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10. Háj 1 000 € Na úhradu výdavkov spojených s vyhotovením nového hudobno-tanečno-speváckeho diela.

11. OZ TAJCH 2 700 € Na úhradu časti výdavkov spojených s organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, hudobné 
kapely, detské programy a stage.

12. SRRZ – RZ pri 
Materskej škole 700 €

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím „Deň materských škôl“, konkrétne na vystúpenie 
pre deti hudobno-edukačného charakteru a s celoslovenskou výtvarnou súťažou pre deti 
predškolského veku „Obrázok pre Darinku“, konkrétne na ceny pre víťazov.

13. Občianske združenie 
„Nová Baňa“ 1 500 € Na úhradu výdavkov spojených s digitalizáciou publikácie „Bedeker Nová Baňa o okolie.“

SPOLU ZA KULTÚRU: 10 000 €

ŠPORT
P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. Športový klub 
POOLO 250 € Na úhradu výdavkov spojených s nákupom trofejí pre víťazov 1., 2., 3. a 4.  Mestskej tenisovej ligy a 

nákupom športového materiálu.

2.
TANEČNO-

ŠPORTOVÝ KLUB 
TIFFANY NOVÁ BAŇA

4 000 €
Na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, výdavkov na 
propagačný materiál /kalendáre a pod./, výdavky spojené so  sústredením, nákupom látok, materiálu 
na zdobenie, reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a tanečné topánky.

3. Tenisový klub Tajch 4 000 €

Na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, na 
materiálno-technické zabezpečenie, športové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných 
odmien a medailí, štartovné na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), kolektívnu registráciu 
klubu, mládeže a juniorov,  odmeny licencovaným trénerom mládeže,  prenájom telocvične/tenisovej 
haly počas zimy.

4. ŠK Karate Nová Baňa 5 500 € Na úhradu štartovných, cestovných a ubytovacích výdavkov, výdavkov na  sústredenie, na odmeny 
licencovaným trénerom mládeže a materiálno-technické zabezpečenie.

5. SKI TEAM Nová Baňa 4 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, 
lyžiarskych pretekov a s účasťou na pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, 
štartovné, ubytovanie, doplnenie športových pomôcok, prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily, 
ďalej na úhradu výdavkov súvisiacich so sústredením.

6. TajchŠport 4 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou triatlonových pretekov „TriTajchlon,“ konkrétne na 
úhradu administratívnych poplatkov spojených so zvláštnym užívaním komunikácií, nákupom 
šiltoviek pre účastníkov, na čiastočnú úhradu časomiery, záchrannej a vodnej záchrannej služby a na 
úhradu výdavkov spojených so zabezpečením trofejí a prenájmom oplôtkov.  

7. TJ Slovan Nová Baňa 550 € Na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s účasťou v súťažiach (cestovné, vklady do súťaží) a 
nákup športového vybavenia.

8. Miroslav Šipikal– 
MIŠImoto 500 € Na úhradu výdavkov spojených s účasťou motocyklového jazdca      Adama Šipikala na súťažiach, 

konkrétne na štartovné, náhradné diely, PHM do motocykla a výstroj.

9. Stolnotenisový klub 
Nová Baňa 1 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s účasťou na turnajoch a dlhodobých súťažiach družstiev a 
jednotlivcov, konkrétne na úhradu štartovných poplatkov a cestovného, na nákup športového 
materiálu a čiastočnú úhradu energií v stolnotenisovej hale.

10. 
Lucia Ivínová - 

Jazdecká škola BERI, 
s.r.o.

500 €

Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou pretekov a skúšok základného výcviku, konkrétne 
na zabezpečenie cien pre súťažiacich, na úhradu výdavkov spojených s organizáciou sústredenia, 
nákupom klubových reprezentačných odevov s označením mesta Nová Baňa, na úhradu 
štartovných poplatkov na súťažiach a na úhradu odmien externého trénera mládeže.

11. Združenie športových 
rybárov Nová Baňa 450 € Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou pretekov „Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha 

Michalovského 2022,“ konkrétne na materiálno-technické zabezpečenie a ceny pre víťazov.

12. Novobanské ľadové 
medvede 250 € Na úhradu výdavkov spojených s organizáciou podujatia „Mikulášske plávanie na Tajchu,“ 

konkrétne na vecné ceny pre účastníkov a občerstvenie.

13. Mestský futbalový 
klub Nová Baňa 35 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s výchovou  mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným 
trénerom mládeže, materiálno-technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre 
mládežnícke družstvá v rámci zápasov, prenájmy športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, 
úhradu výdavkov súvisiacich s organizovanými sústredeniami, na úhradu za registráciu nových 
hráčov a úhrady SFZ faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov 
do súťaží). Členské poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.

14. 

Slovenský rybársky 
zväz – Miestna 

organizácia Nová 
Baňa

1 000 €
Na úhradu výdavkov spojených s úhradou štartovného členov Slovenského rybárskeho zväzu 
-  Miestnej organizácie Nová Baňa na MS Masters FIPS Mouche, ktoré sa uskutočnia v termíne          
od 18. 7. – 24. 7. 2022 v Taliansku. 
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15. Mestský futbalový 
klub Nová Baňa 10 000 €

Na úhradu výdavkov spojených s činnosťou družstva dospelých v sezóne 2022/2023, konkrétne 
na materiálno-technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre hráčov v rámci 
zápasov, zdravotnú službu počas zápasov, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ 
faktúr, konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské 
poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.

SPOLU ZA ŠPORT: 71 000 €
Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, Oddelenie kultúry, športu, mestskej knižnice

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. OZ Lyžiari mesta 
Nová Baňa 3 300 € Na úhradu nákladov projektu „Skatepark Nová Baňa – lokalita: ul. Štúrova“

2. OZ Novobanskí 
patrioti 700 € Na úhradu nákladov projektu „Doplnenie herných prvkov a stromov k studničke na Pelúchovej“ – 

lokalita: Pelúchova, Štále-N.Baňa

3.
Mládežnícky parlament 

mesta Nová Baňa
OZ pri CVČ –CENTRÁČIK

1 000 € Na úhradu nákladov projektu „Zvonička trails“ – lokalita: turistická oblasť Zvonička, Nová Baňa

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

PhDr. Lenka Šubová, manažér projektov, komunikácie, propagácie

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. 
SRRZ - RZ pri 

Gymnáziu Františka 
Švantnera

3 500 € Na vyplatenie motivačných štipendií úspešným žiakov

2.

Rímsko-katolícka 
cirkev Farnosť 

Narodenia Panny 
Márie

15 000 € Na úhradu nákladov súvisiacich s opravou výmeny žľabov a zvodov na kostole Narodenia Panny 
Márie v Novej Bani

INÉ

Mária Bakošová, vedúca finančného oddelenia

P. 
č. Žiadateľ Pridelená 

dotácia Účel

1. Materské centrum 
Gašparko 200 € Zakúpenie ozónového generátora – čističa, ktorý zabíja baktérie, nežiaduci hmyz, očistí ovzdušie, 

zabojuje proti vírusom a deti sa tak môžu bezpečne hrať v priestoroch MC Gašparka bez obmedzení.

2. 
Slovenský 

zväz zdravotne 
postihnutých

500 €

Na úhradu cestovného na dva poznávacie zájazdy. Počas prvého obdivovali históriu drotárstva 
na hrade Budatín, ľudovú architektúru dreveníc v Čičmanoch, vyrezávaný mechanický betlehem v 
Oravskej Lesnej. Počas druhého absolvovali výstup v obci Klin na Orave, zdolali kopec Grap a plavbu 
po Oravskej priehrade.

3.
eRko – hnutie 
kresťanských 

spoločenstiev detí
300 € Na časť úhrady detského letného eRko tábora s témou „Cestovanie časom“, ktorý sa odohrával v 

krásnej prírode na chate Hámor v Kokave nad Rimavicou.

4. ZO Jednoty dôchodcov 
na Slovensku 500 € Na úhradu cestovného do mesta Martin, kde navštívili národný cintorín, galériu a kultúrne podujatie 

– divadlo „Sen noci svätojánskej.“

ROZVOJ SOCIÁLNEJ OBLASTI

Mgr. Lucia Štefanková

Mesto Nová Baňa vyhlasuje v zmysle § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku.

Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku C KN parc. č. 578/2 – ostatná plocha o výmere 
929 m2, v k. ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Hájska v Novej Bani, podľa LV č. 6123.

Minimálna kúpna cena je stanovená po 20,92 eur/m2.

Lehota na podávanie návrhov: 04.01.2023 (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: „12. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

na predaj stavebného pozemku, ul. Hájska - NEOTVÁRAŤ!“

Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 045/ 67 82 822, e-mail: zigova@novabana.sk.
Podmienky súťaže sú uvedené na stránke www.novabana.sk.
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 ŠPORT/KULTÚRA
V kampani Do práce na bicykli 2022 opäť s novobanskými

tímami a veľmi úspešne

Deviaty ročník kampane Do práce na 
bicykli vojde do histórie s prívlastkom 
rekordný. Rekordný po všetkých 

stránkach – počtom zapojených samospráv, 
počtom uskutočnených jázd, počtom 
najazdených kilometrov, ale aj ušetrených 
CO2. V porovnaní s minulým ročníkom, kedy 
sa v rámci Slovenska do kampane zapojilo 
91 samospráv, v ktorých bolo vytvorených 
3 448 tímov s 11 332 súťažiacimi od 1271 
zamestnávateľov, sa v tomto roku do súťaže 
zaregistrovalo 105 samospráv s celkovým 
počtom tímov 4 021 od 1322 zamestnávateľov, 
s celkovým počtom 13 551 súťažiacich. Títo 
počas trvania kampane absolvovali na bicykli 
254 138 jázd v celkovej dĺžke 1 868 775,18 km, 
čím ušetrili 551 274,71 kg CO².
A k týmto rekordným výsledkom prispela aj 
Nová Baňa a to vďaka tímom, ktoré sa do 
súťaže zapojili. Za našu samosprávu sa v 
tomto ročníku do súťaže zaregistrovalo 17 
tímov od 6 zamestnávateľov,          z toho 9 
tímov z Knauf Insulation, s.r.o., so 4 tímami 
sa do súťaže zapojila po prvýkrát spoločnosť 
Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. a po jednom 
tíme mali zastúpenie Novobanskí patrioti, o.z., 
Technické služby mesta Nová Baňa, Základná 
škola s materskou školou Brehy a mesto Nová 
Baňa. Z celkového počtu 59 zaregistrovaných 
účastníkov bolo v kampani aktívnych 55 
súťažiacich, ktorí počas mesiaca jún využili 
bicykel na dopravu do práce a z práce 1367 
– krát, pričom nabicyklovali 11 192 km, čím 
ušetrili 2803,16 kg CO2.  Vďaka nim sa Nová 
Baňa v 9. ročníku súťaže  po prepočte rôznych 
ukazovateľov spomedzi 105 registrovaných 
samospráv umiestnila na úctyhodnom 18. 
mieste, čím zaznamenala dvojciferný posun v 
poradí oproti vlaňajšku. Minulý rok to bolo 28. 
miesto spomedzi 91 samospráv. 
V rámci kampane  sa na lokálnej úrovni 

vyhodnocujú tri súťažné kategórie. V prvej je 
ocenený tím a jednotlivec s najväčším počtom 
najazdených km počas trvania kampane. V 
tejto kategórii  bol víťazom tím Horúce strely 
z KI so súťažiacimi Kristína Gajdošová, Nina 
Pavelová, Klaudia Holá a Martina Miedzgová, 
ktorý v tohtoročnej kampani najazdil celkom 2 
059,31 km, a Martin Palaj z tímu CAPEX Team 
s 1 142,58 km. V druhej kategórii  je hodnotený 
tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd. Jej 
víťazom sa stal  tím Štramáci na bicygľu so 155 
jazdami a s členmi Oliver Polc, Peter Benčat, 
Ľudovít Slabý a Jaroslav Horniak.  Čo sa týka 
jednotlivcov, tu sme mali dvoch súťažiacich s 
rovnakým počtom jázd.  Miroslava Švecová a 
Oliver Polc absolvovali na bicykli cestu do práce 
a z práce celkom 44-krát.   Do tretej súťažnej, 
tzv. bonusovej kategórie sú zaradení všetci 
účastníci kampane, ktorí absolvovali aspoň 
2/3 ciest alebo 500 km do práce a z práce na 
bicykli. Túto podmienku splnilo 26 cyklistov. 
Víťaza tejto kategórie sme vyžrebovali na 
lokálnom vyhodnotení kampane a stal sa ním 
Peter Šalka, ktorý počas súťaže využil bicykel 
na dopravu do práce a z práce  40 – krát.  
Víťazom jednotlivých kategórií venovalo 
mesto Nová Baňa darčekové poukážky a 
vecné ceny.  Zároveň sme odovzdali diplom 
zamestnávateľovi s najväčším počtom 
súťažiacich tímov. Aj tento rok sa najlepším 
zamestnávateľom stala spoločnosť Knauf 
Insulation, s.r.o., ktorej 33 zamestnancov 
súťažilo až v 9 tímoch, počas súťaže sadli na 
bicykel 836-krát, najazdili celkom 7 378,35 km, 
čím ušetrili 1 846,87 kg CO2.  Blahoželáme! 
Zároveň bol diplom za účasť v súťaži udelený 
všetkým  tímom.
Touto cestou ďakujeme všetkým tímom a ich 
členom za aktívne zapojenie sa do 9. ročníka 
celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ale 
aj spoločnostiam a organizáciám za podporu 

svojich zamestnancov. Svojím aktívnym 
prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému 
štýlu a skvalitneniu životného prostredia, a to 
nielen v našom meste. 
Poďakovanie patrí aj predajni CYKLO NB za 
sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane 
na lokálnej úrovni.
Viac informácií o dosiahnutých výsledkoch 
nájdete na www.novabana.sk/obcan/sport/do-
prace-na-bicykli. 

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka

foto: Eva Čaklošová
MsÚ Nová Baňa

Spisovateľka a novinárka Ivana Havranová navštívila knižnicu

Ivana Havranová je absolventkou Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského, odbor 
žurnalistika. Profesionálne rástla v redakcii 

Smena, Zornička, neskôr v Československej 
televízii ako publicistka mládežníckeho 
magazínu Televízny klub mladých. Neskôr 
si založila vlastné vydavateľstvo a vydávala 
časopisy Maxi super, mesačník pre deti 
Mamatatajojo, slovenský Bulvár, Fiškál, 
Lišiaka a Bambuľku. Je autorkou viac ako 400 
televíznych scenárov, množstva poviedok pre 
deti, rozhovorov, reportáží. Má dcéru Ivanu a 
syna Michala. Je vydatá za publicistu Michala 
Havrana. Súčasťou rodiny je aj malý jazvečík 
Jožinka.(zdroj životopisu: http://tvnoviny.sk/
sekcia/soubiz/prominenti/vydate-su-plne-t)
V októbri navštívila naše mesto aj knižnicu 
spisovateľka a novinárka Ivana Havranová. Pri 
tejto príležitosti sme jej položili pár otázok, aby 
sme sa s ňou lepšie zoznámili a dozvedeli sa 
niečo o jej tvorbe a živote.
Boli ste novinárkou, teraz píšete knihy. Ako 
sa to stalo?
Áno, vyštudovala som žurnalistiku, pracovala v 

detskom časopise Zornička, potom v denníku 
Smena, terajšie Sme a neskôr v televízii. 
Po revolúcii sme s Alanom Lesykom založili 
vydavateľstvo a vydávali mesačník pre mladých 
Maxisuper, ale aj ďalších päť časopisov. Takže 
som sa celý svoj dospelý život živila písaním. 
No a keď sa mi jedného dňa odrazu zazdalo, že 
som unavená z podnikania, napísala som svoju 
prvú knihu Vydaté. Napokon... Prihodila sa mi 
iba zmena formy. Písanie zostalo.  
Príbehy vašich kníh tvoríte sama spolu s 
fantáziou, alebo sú to príbehy zo života?
Väčšina mojich kníh sa ponára do skutočne 
prežitých príbehov a zachytáva život v reáli. 
Ak, pravdaže, píšem knihu pre deti, musím 
používať fantáziu, hoci aj v každej z nich ma 
inšpirujú skutočne prežité veci. V knihe Havkáči 
z našej ulice som zachytila životy všetkých 
psíkov, žijúcich v našom okolí. 
Spoznal sa už niekto vo vašich knihách? 
Paradoxne sa v mojich knihách ľudia 
spoznávajú v celkom iných príbehoch ako 
v tých, napísaných  o nich. Takže niekedy sa 
zabávam. Najmä keď mi zavolá kamarátka, že 

tá a tá kniha je celkom určite o nej. Nechávam 
ich veriť, nerada ľudí sklamávam. 
Bojujete proti násiliu v rodinách, radíte 
ženám, ako z neho von. Ako to vnímajú? 
Násilie v rodinách sa, žiaľ, stalo bežnou 
súčasťou našich životov. Poznám množstvo 
neskutočných príbehov žien, ktoré nemajú silu 
sa z takýchto hrôz vymaniť a celé roky trpia. No 
viete, ako to je. Súhlasia s mnohým, čo vravím, 
avšak neurobia nič. Teda... väčšina. Tie, ktoré 
sa nerozvedú. Mnohé ženy považujú agresivitu 
voči sebe za normálnu, prirodzenú. 
Píšete aj pre deti. Nie je to celkom iná 
parketa?
Deti sú súčasťou tohto sveta a sú našimi 
miláčikmi. V písaní pre ne musí autor narábať 
s množstvom metafor, fantázie, vtedy využívam 
oveľa viac literárnych atribútov, ako keď píšem 
pre dospelých. Je to však krásna práca a mám 
ju veľmi rada.
Aká bola vaša obľúbená kniha v detstve?
Moji rodičia dbali o to, aby moje detstvo bolo plné 
kníh a na všetky sviatky som knihy aj dostávala. 
Milovala som  Nevedkove dobrodružstvá od 
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autora Nosova. Úžasne napínavé čítanie!
Ak si máte vybrať knihu, ktorú si vyberiete? 
Tú, ktorú máte fyzicky v rukách alebo e- 
knihu?
Sme rodina čitateľov a ľudí, ktorí domov knihy 
ustavične prinášajú. Niekedy kúpime, inokedy 
dostaneme od autora alebo vydavateľa. 
Momentálne opäť čítam Komenského Labyrint 
sveta a ráj srdce, ale mojím obľúbeným autorom 
je, pravdaže, môj syn Michal Havran a Rudo 
Sloboda.
Ako trávite vianočné sviatky a aké máte 
tradície na Vianoce vo vašej rodine? Čo si 
prajete do nového roka?
Odjakživa uctievame tradičné zvyky. Na 
Štedrý deň máme veľmi ľahký obed, na večeru 
kapustnicu s klobáskou a údeným mäsom, 
pečenú plnenú morku a francúzsky šalát, 
množstvo koláčov a koláčikov, 1. sviatok 
vianočný musia byť rezne so šalátom, druhý to, 

čo zostalo z predchádzajúcich dní, a vianočná 
torta. Ja však z týchto jedál veľa nemám, 
pretože som vegetariánka. Ale pripravujem ich 
pre mojich milovaných s láskou. Hoci musím 
povedať, že tieto sviatky u nás nie sú veľmi o 
jedle. Kto sa môže niekde zašiť s knihou, urobí 
to veľmi rád. A niet ho celé hodiny. 
Aký darček na Vianoce ste dostali, ktorý vás 
potešil a nečakali ste ho?
Nuž, kabelky, parfumy... Dostala som však 
od môjho syna obálku, v nej povystrihovaná 
pohľadnica a na nej napísané: „Mamička, Paríž 
je na jar veľmi krásny a zaslúži si, aby si ho 
navštívila. Takže na jar ťa pozývam.“  Bolo to 
veľmi dojemné. 
Máte teraz rozpísanú nejakú knihu, ak 
môžete trochu prezradiť, o čom bude?
Jednu mam napísanú u vydavateľa, mala vyjsť 
v januári a je to o rodine, ktorá sa rozletí do 
sveta a hniezdo zostane prázdne, iba s otcom 

a mamou. Príbeh plný  prepletených vzťahov, 
násilia partnera mladšej dcéry a zúfalstva z 
toho, ako sa po svadbe zmenil jej život. Ďalšiu 
knihu píšem, volá sa S obrúčkou na ruke. Je 
o ženatom človeku, ktorý aj naďalej viedol 
život slobodného a obrúčka mu v tom vôbec 
neprekážala.
Ďakujeme za rozhovor.

Eva Čaklošová
mestská knižnica

Do Novej Bane zavítal Mikuláš aj s pomocníkmi

December je pre mnohých z nás 
najmilším mesiacom v roku.  Je to 
obdobie  rozjasnených detských očí, 

darčekov, krásnych vianočných sviatkov lásky, 

pokoja, viery a mieru. Jeho neodmysliteľnou 
súčasťou  je aj očakávanie príchodu Mikuláša. A 
keďže v našom meste máme veľa dobrých detí, 
mesto Nová Baňa a VETERÁN CLUB NOVÁ 

BAŇA, občianske združenie sa na jeho príchod 
pripravili. Do radničného parku 5. decembra 
2022 už pred 17-tou hodinou prichádzali celé 
rodiny, aby spoločne privítali Mikuláša aj s 
jeho pomocníkmi. A tí nenechali na seba dlho 
čakať. Ich príchod bol čarovný, zavítali k nám 
na krásnych saniach. Mikuláš vzápätí rozsvietil 
vianočný stromček i výzdobu. Radosť v tvári 
detí sa nevytrácala  a zostávala na nej po celý 
čas, keď recitovali Mikulášovi básničku, spievali 
pesničku. A ten ich za to spolu s anjelom 
odmenil sladkou dobrotou a jabĺčkom. A čo robil 
čert? Ten po celý čas hľadal neposlušné deti.  A 
hádajte, či našiel...
Potom Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi 
nasadli na sane a išli šíriť radosť aj do ostatných 
častí nášho mesta. Zavítali na sídliská, na Štále 
a Bukovinu. 
Mesto Nová Baňa touto cestou ďakuje 
občianskemu združeniu VETERÁN CLUB 
NOVÁ BAŇA, technických službám a mestskej 
polícii. Aj vďaka nim bol príchod Mikuláša, 
anjela a čerta v Novej Bani jedinečný a krásny. 

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
foto: PhDr. Lenka Šubová, MsÚ Nová Baňa

Rodák z nášho mesta je svetoznámy futbalista

Marek Bakoš, rodák z Novej 
Bane, je svetoznámy futbalista s 
bohatou športovou, trénerskou i 

reprezentačnou kariérou. Získal bronzovú 
medailu na Majstrovstvách sveta do 19 rokov 
v Nórsku v drese reprezentácie SR (2002). 
Stal sa najlepším cudzincom vo futbalovej 
Gambrinus lige (2011-2012) a členom Klubu 
ligových kanonierov so 106 gólmi. Podstatnú 

časť hráčskej kariéry odohral Marek Bakoš vo 
Viktórii Plzeň a v histórii klubu je prvým strelcom 
v Lige majstrov. Pri príležitosti 110. výročia 
klubu vydala FC Viktória Plzeň pamätnú edíciu 
známok, na jednej z nich je aj legenda klubu, 
Marek. V súčasnosti je v jeho záujme získať 
trénerskú Pro licenciu v Prahe, čo je najvyššie 
možné trénerské vzdelanie futbalových trénerov. 
Osobnosť Mareka Bakoša bola zapísaná 
v októbri 2022 do Národnej encyklopédie 
športu Slovenska - http://www.sportency.sk/
encyclopedy/?q=bakos-marek a na webovej 
stránke mesta v portáli Osobnosti Novej Bane 
https://www.novabana.sk/navstevnik/osobnosti-
novej-bane.
Marekovi vyslovujeme poďakovanie za šírenie 

dobrého mena mesta Nová Baňa a prajeme mu 
veľa úspechov aj v budúcnosti.  

PhDr. Lenka Šubová
foto: súkromný archív

Potešte seba alebo svojich 
blízkych cez Vianoce...

Dlho očakávaná knižná publikácia plná 
historických fotografií  a zaujímavostí

z histórie nášho mesta

Novobanské špacírky 2 je už v predaji! 

Knihu si môžete
 zakúpiť v Informačnom centre mesta 

Nová Baňa.

Ďakujeme všetkým čitateľom za priazeň  počas 
celého roka 2022, za návštevu našej knižnice. 
Veríme, že  čas, ktorý tu strávili, bol pre nich 

obohacujúci  a tešíme sa na nich aj v budúcom 
roku. Všetkým čitateľom prajeme pokojné, 

požehnané vianočné sviatky strávené v kruhu 
rodiny, blízkych a priateľov a v novom roku  

2023 všetkým veľa zdravia, šťastia a rodinnej 
pohody.
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ/ ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Zariadenie pre seniorov 

ÚSMEV

Mesto Nová Baňa prevzalo od 
Banskobystrického samosprávneho 
kraja do správy v tomto roku 2022 

Domov dôchodcov so sídlom na ul. Moyzesova 
10 v Novej Bani. Po vybavení všetkých 
potrebných dokumentov a náležitostí nám bola 
udelená registrácia na poskytovanie sociálnej 
služby – zariadenie pre seniorov. 
Od 1. januára 2023 bude uvedené zariadenie 
patriť mestu Nová Baňa, ktoré sa bude 
starať o jeho prevádzkovanie. Pri zmene 
prevádzkovateľa bolo k registrácii potrebné 
určiť aj jeho názov – preto od januára sa už 
nebude zariadenie nazývať Domov dôchodcov 
(súčasná legislatíva to už nepovoľuje), ale bude 
to Zariadenie pre seniorov ÚSMEV. 
Veríme, že napriek zmene prevádzkovateľa 
zostane kvalita sociálnych služieb na rovnako 
vysokej odbornej, ale najmä ľudskej úrovni. 
Sociálna služba sa poskytuje celoročne 
pobytovou formou s kapacitou 20 prijímateľov 
sociálnych služieb. 
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: 
ht tps : / /www.novabana.sk /samosprava/
zariadenie-pre-seniorov-usmev

V tieto sviatočné dni zamestnanci 
MsÚ spoločne s poslancami 
Mestského zastupiteľstva v 

Novej Bani vytvorili mikulášske balíčky 
pre našich dôchodcov v Zariadení pre 
seniorov ÚSMEV Nová Baňa. 
V balíčkoch si mohli nájsť drobné 
pochutiny, ako boli čokoláda, čajík, káva, 
kozmetika alebo vianočné drobnosti.
Balíčky im bol na Mikuláša osobne 
odovzdať pán primátor.

Aj touto cestou by sme 
sa chceli veľmi pekne 
poďakovať darcom, ktorí aj 
napriek všetkým pracovným 
a osobným povinnostiam 
nezabudli a prispeli k 
vyčareniu úsmevu na 
tvárach našich blízkych.  

text a foto: Eliška Vallová
agenda sociálnych vecí

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

PREMENY  MATERSKEJ  ŠKOLY 

Neodde l i te ľnou 
súčasťou nášho 
mesta je už 

40 rokov aj Materská 
škola na ulici Nábrežnej. Brány - spoločného 
zariadenia jasle a materská škola -  na sídlisku 
VSTUP sa slávnostne otvorili 5. októbra 1982  s 
počtom detí v materskej škole 135 a  v jasliach 
30 detí.  
Jej história sa začala vydaním stavebného 

povolenia dňom 9.7.1979 Mestským národným 
výborom – Odborom výstavby a komunálneho 
hospodárstva v Novej Bani, v ktorom sa okrem 
iného písalo: „ Povoľujem stavbu materskej 
školy pre 120 detí, detských jasieľ pre 35 detí a 
hospodársky pavilón. Spoločné zariadenie MŠ 
a DJ uzavrelo patronátnu zmluvu s Brigádou 
socialistickej práce – Rozvoj - pri SZTS v 
Novej Bani. BSP sa zaviazala  v rámci svojich 
možností všestranne pomáhať pri zveľaďovaní 
prostredia MŠ a DJ. Je veľmi vzácne, že táto 
spolupráca prežila  v rôznych podobách a 
pokračuje aj v súčasnosti so spoločnosťou 
Knauf Insulation, s.r.o.
Po otvorení  v zariadení pracovalo  30 

zamestnancov a prvou riaditeľkou sa stala 

Estera Šályová. Kolektív viedla až do roku 1985, 
kedy odišla do dôchodku. Jej celoživotná práca 
v školstve bola ocenená udelením štátneho 
vyznamenania „zaslúžilý učiteľ.“ Kolektív 
zamestnancov zariadenia od školského roku 
1986/87 začal pracovať pod vedením riaditeľky 
Izabely Holej. V  tomto období sa uskutočnili v 
zariadení mnohé interiérové zmeny. Vybudovali 
sa kabinety pre oblasť telesnej, literárnej, 
pracovnej, hudobnej výchovy a kabinet 
rozvíjania poznania, opravila sa kanalizácia, 
vymenili sa gumené podlahy. Premenou 
prešiel aj vonkajší areál, dobudovali sa rôzne 
hojdačky a preliezky, vysadili sa stromčeky. 
V roku 1989 vznikla trieda pre deti s chybami 
zraku, ktorú navštevovali deti z mesta, ale aj 
z blízkeho okolia. Odbornú prácu vykonávala 
ortoptická setra Oľga Nehnevajová z NsP Nová 
Baňa. Ortoptická sestra vykonávala ortopticko-
pleoptickú starostlivosť 2x týždenne, takisto sa 
zameriavala aj na depistážnu činnosť.  Takáto 
starostlivosť, s malými prestávkami, trvala v 
MŠ do roku 2021. Po odchode do dôchodku 
vystriedala p. Oľgu Nehnevajú Mgr. Eva 
Martincová. V období rokov 1987 až 1998 došlo 
k zrušeniu spoločného zariadenia MŠ a DJ a 
zostala len materská škola s kapacitou 6 tried. 

K zmene na poste riaditeľky došlo 1.3.1998, „do 
riaditeľského kresla zasadla“ Eva Koštialová. 
Od 1.7.2002 prechádza materská škola zmenou 
– vzniká rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou - Materská škola, Nábrežná 2, 
Nová Baňa a zriaďovateľom je mesto Nová 
Baňa.
Podľa zápisu v kronike, ťažkým  rokom v 

živote materskej školy bol rok 2004, kedy 
z dôvodu racionalizačných opatrení bolo 
prepustených 5 zamestnancov (2 pedagogickí 
a 3 nepedagogickí), zo 6 triednej MŠ sa stáva 
5-triedna. Školský rok 2006/2007 začína škola 
len so 4 triedami (pravdepodobne malý počet 
detí), voľné priestory dáva mesto do prenájmu 
Materskému centru Gašparko Nová Baňa. V 
tejto forme fungovala materská škola až do 
konca roku 2011. Dátum 7.10.2011 začína 
písať novú históriu predškolskej výchovy v 
našom meste. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
zrušenie troch materských škôl – MŠ Kolibská 
cesta, MŠ Štúrova a MŠ Kalvárska. Od 
1.1.2012 bola MŠ Kalvárska presťahovaná 
do MŠ Nábrežná  a ostatné dve materské 
školy sa stali súčasťou právneho subjektu MŠ 
Nábrežná, ako Elokované triedy Kolibská cesta 
a Elokované triedy Štúrova.  Materská škola 
Nábrežná sa týmto krokom stáva 10-triednou 



Pre žiakov s neukončeným základným 
vzdelaním ponúkame 2-ročné učebné odbory: 
potravinárska výroba  a stavebná výroba. 
Všetky bližšie informácie vám radi poskytneme 

osobne na sekretariáte školy alebo emailom na: 
sekteratiat@sosnb.sk  alebo 0947923378. 

Ing. Katarína Garajová
zástupkyňa RŠ
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materskou školou. V decembri 2014 sa ukončila 
rekonštrukcia fasády budovy, zateplenie, 
výmena okien. Zároveň od roku 2014 došlo 
k veľkým investíciám do interiéru  všetkých 
budov, nakoľko si vyžadovali nutnú opravu a 
skvalitnenie podmienok pre deti aj pre všetkých  
zamestnancov. V roku 2018 bola ukončená 
celková rekonštrukcia exteriéru materskej 
školy, vrátane spevnených plôch, chodníkov, 

herných prvkov na jednotlivých ihriskách. 
Materská škola tak získala kvalitné podmienky 
na pobyt detí vonku, na zážitkové vyučovanie v 
exteriéri. 
V súčasnosti má právny subjekt - MŠ Nábrežná 

-  kapacitu 199 detí a výchovno-vzdelávaciu 
činnosť zabezpečuje 21 pedagogických 
zamestnancov, 2 pedagogickí asistenti, v 
materskej škole pracuje aj  školský psychológ. 

 Od vzniku po dnešok prešlo  bránami našej 
materskej školy veľké  množstvo detí, pracovalo 
tu veľa pedagogických aj prevádzkových 
zamestnancov, z ktorých každý svojím dielom 
prispel k jej fungovaniu, zveľaďovaniu a rastu, 
všetkým tým viac viditeľným, i tým menej, patrí 
veľké poďakovanie.  

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL
„Naša ŠKÔLKA má svoj deň, dnes spievame iba preň.

Tancuj, spievaj, uč sa, hraj sa, tento deň sláv, zabávaj sa!“

Áno, aj materské školy na Slovensku 
oslavujú svoj deň. Je to práve 4. 
november, ktorý je významným 

medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky 
na Slovensku, kedy v roku 1829 bola založená 
v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na 
území Slovenska. 
V tento deň aj deti v našej Materskej škole na 

ulici Nábrežná Nová Baňa, tiež s elokovanými 
pracoviskami na ulici Kolibskej a Štúrovej 
oslavovali, ako sa patrí. Priestory jednotlivých 
tried skrášľovala farebná výzdoba. Okolo celého 
areálu materskej školy viali farebné zástavky, 
ktoré dopĺňali pestrofarebné balóny. Deti svoju 
radosť takmer z každodennej prítomnosti 

medzi kamarátmi v škôlke vyjadrili vo svojich 
kresbách, ktoré neskôr zdobili vestibul kinosály 
kultúrneho domu.
Najväčšie prekvapenie ich však čakalo práve 

v kinosále kultúrneho domu v Novej Bani, kde 
ich už predpoludním čakala USMIEVANKA so 
svojím tematickým vystúpením spojeným s 
detskými motivačnými piesňami. 
Slávnostný program otvorila pani riaditeľka 

Katarína Štrbová krátkym príhovorom k 
prítomným deťom, pani učiteľkám i došlej 
verejnosti. Zástupcovia detí  jednotlivých tried 
vyslovili milé želania pre „našu škôlku“, ktorými 
rozveselili divákov. Následne sa pozvaný hosť 
- pán primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď, MBA prihovoril všetkým 
zúčastneným, poprial im príjemné strávené 
chvíle v tento oslavný deň a poďakoval 
pani riaditeľke i všetkým pani učiteľkám 
za každodennú vykonanú práci s našimi 
najmenšími. 
Oslava Dňa materských škôl bola veľkolepá. 

Deti si spolu s USMIEVANKOU zaspievali 
hymnu materských škôl, tancovali, spievali a 
zabávali sa. Myslím, že im tento deň dlho utkvie 
v ich pamäti a pripravený program im rozžiaril 
detské srdiečka. 

Mgr. Daniela Rajnohová a kolektív MŠ
foto: archív MŠ

POĎAKOVANIE MESTU

Dátum 4. november sa tradične 
považuje za Deň materských škôl. 
Vďaka finančnej podpore mesta Nová 

Baňa sa deti z materských škôl v Novej Bani 
zúčastnili hudobno-tanečného a náučného 
vystúpenia pod názvom Kráčame za zdravím 
v podaní Usmievanky.
Ďakujeme mestu Nová Baňa za finančnú 

podporu, ktorá bola využitá na zakúpenie 
predmetných cien pre víťazov 3. ročníka 
celoslovenskej výtvarnej súťaže Obrázok pre 
Darinku, ktorej vernisáž sa uskutočnila na 
jeseň. 
Veríme, že deti majú z oboch podujatí krásne 

zážitky a veľa pekných spomienok. 
Mgr. K. Búryová,štatutár OZ SRRZ - RZ

pri Materskej škole Nová Baňa

Na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani prichádza  
nový 4-ročný maturitný odbor: Škola podnikania

Ak máte doma 
deviataka, určite 
v týchto dňoch 

intenzívne premýšľate,  čo 
ďalej, aké vzdelanie vybrať a zabezpečiť 
dieťaťu lepšiu perspektívu a  uplatnenie sa na 
trhu práce. 
S novou ponukou prichádza SOŠ obchodu a 

služieb v Novej Bani. Po niekoľkoročnej odmlke 
4-ročných študijných odborov  ponúkame 
štúdium v  modernom maturitnom odbore:  6431 
M škola podnikania. Tento odbor je určený pre 
chlapcov aj dievčatá, ktorí majú záujem získať 
vzdelanie v oblasti podnikania, ekonomiky, 
práva, účtovníctva, manažmentu či marketingu. 
Počas 4 rokov je štúdium zamerané nielen na 
získanie teoretických vedomostí, ale dôraz sa 
kladie na praktickú prípravu, ktorú budú môcť 
žiaci vykonávať aj formou duálneho vzdelávania. 
Absolventi získajú maturitné vysvedčenie a 
môžu  sa uplatniť ako kvalifikovaní pracovníci  
pre výkon obchodno-podnikateľských činností 

vo výrobných podnikoch, v podnikoch CR, 
v poisťovníctve, v bankovníctve a v oblasti 
živnostenského podnikania, alebo môžu 
pokračovať v štúdiu na vysokých školách.
Okrem nového študijného odboru 6431 M Škola 

podnikania ponúkame aj štúdium v tradičných 
3-ročných učebných odboroch: 6445 H kuchár, 

6444 H čašník servírka, 2466 H mechanik 
opravár – stroje a zariadenia. Štúdium v týchto 
odboroch je ukončené záverečnou skúškou so 
získaním výučného listu. Novinkou je možnosť 
absolvovať odborný výcvik duálnym systémom 
vzdelávania. Duálne vzdelávanie znamená, že 
žiaci odbornú prípravu vykonávajú priamo u 
zamestnávateľov, za čo sú aj finančne odmenení.   
Absolventi po ukončení štúdia môžu podnikať v 
odbore, zamestnať sa, alebo pokračovať priamo 
u nás v 2-ročnom  nadstavbovom štúdiu 6403 
L Podnikanie v remeslách a službách a získať 
maturitné vysvedčenie.  V rámci celoživotného 
vzdelávania umožňujeme aj externé štúdium vo 
všetkých odboroch.

želajú žiaci a zamestnanci 
SOŠ  OaS obchodu a služieb

v Novej Bani
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Čo nového v ZŠ sv. Alžbety

 V tomto školskom roku oslavuje 
naša škola 30. výročie od svojho 
založenia. 16. novembra  sme slávili 

sviatok našej patrónky sv. Alžbety. Začali sme sv. 
omšou vo farskom kostole, potom nasledovalo 
množstvo aktivít, ktoré si pre žiakov pripravili 
učitelia. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali 
školskú akciu Gram lásky, v rámci ktorej sa deti 
zriekli nejakej sladkej dobroty v prospech iných 
detí zo špeciálnej školy. 
Pod vedením manželov Pšenákovcov 

absolvovali naši deviataci tanečný kurz. Jeho 
záverom bol slávnostný venček v sále Centra 
voľného času Nová Baňa  za účasti rodičov 
i učiteľov. Venček je prvý ples žiakov, kde 
preukázujú nielen svoje tanečné schopnosti, 
ale i znalosti  spoločenskej etikety. Víťazom 
tanečnej súťaže sa stal Jakub Kopernický s 
Jankou Budinskou, na 2. mieste skončil Adam 
Zumerling s Emou Vozárovou a na 3. mieste 
Tobias Barborík s Nikolou Budinskou. Kráľom 
venčeka sa stal Adam Zumerling a kráľovnou 
Ema Vozárová. Do tanca hral DJ Andrej Minka.
Krajské kolo v recitácii kresťanskej poézie 

a prózy  ,,… a Slovo bolo u Boha …” sa 
konalo  v Banskej Bystrici a bolo pre našu 
školu mimoriadne úspešné. V poézii  obsadil 
Jakub Jurášik  1. miesto v 1. kategórii, Tamara 
Valentovičová  2. miesto v 3. kategórii a Ema 
Vozárová  1. miesto vo 4. kategórii. V próze 
získala Karolína Číková  1. miesto v 1. kategórii, 
Laura Wolfová  1. miesto v 2. kategórii a   Ivana 
Obrcianová  3. miesto v 3. kategórii. Žiaci, ktorí 
sa umiestnili na prvých miestach, postúpili do 
celoslovenského kola.
V  online súťaži Informatický bobor boli 

úspešnými riešiteľmi v kategórii Drobec (2.- 
3. ročník) Ema Bratková, Leonard Chano, 
Miriam Zumerlingová, Veronika Bónová, Oliver 
Boroš, Sára Gulaiová, Erik Ziman, Michael 
Kopernický, Sebastián Lalka; v kategórii Bobrík 
(4.- 5. ročník) Matej Bratko, Šimon Brodziansky, 
Jakub Fidermák, Tomáš Debnár, Viktória 
Sedliaková; v kategórii Benjamín (6. – 7. ročník) 

Tamara Zumerlingová, Hanka Tencerová, 
Sofia Adamcová, Kristína Králová, Martina 
Oklapeková, Dávid Krčmárik, Bruno Brieška, 
Viktória Hubačová, Alžbeta Danišová, Ondrej 
Fidermák, Timotej Boroš a v kategórii Kadet 
(8. – 9. ročník) Adam Zumerling, Dominika 
Králová, Filip Valachovič, Jakub Kopernický, 
Noel Vallo, Tobias Barborík, Daniela Budinská, 
Natália Paučeková, Barbora Štullerová, Natália 
Psotková, Ema Vozárová, Sebastián Trnka. 
Najúspešnejším riešiteľom s výsledkom 100% 
bol Adam Zumerling.
 V okresnom kole Technickej olympiády 

obsadila súťažná dvojica Adam Zumerling a 
Matúš Tencer 1.miesto v kategórii A, postúpili 
do krajského kola. V kategórii B získal 2. miesto 
Ondrej Fidermák. Žiaci riešili teoretické úlohy a 
potom museli preukázať svoju zručnosť. Podľa 
technického výkresu  vyrábali drevený stojan 
na mobil a drevenú hru. Hodnotil sa pracovný 
postup, funkčnosť, dodržanie rozmerov a 
estetika výrobku. 
Niektoré triedy našej školy používajú na 

učenie slovnej zásoby mobilnú aplikáciu 
WocaBee, ktorá uľahčuje zapamätanie slovnej 
zásoby v anglickom a nemeckom jazyku. 
Značne zjednodušuje prácu učiteľovi, ktorý 
prostredníctvom aplikácie sleduje, či sa žiak 
slovíčka doma  učil. Zúčastnili sme sa  okresného 
kola  jazykového WocaBee šampionátu, kde 
žiaci zbierali body za učenie slovnej zásoby. Do 
súťaže sa zapojilo 47 735 žiakov a študentov 
zo Slovenska. V okrese Žarnovica sa zapojili 
3 školy  a 10 skupín žiakov z anglického alebo 
nemeckého jazyka. 1. miesto získali žiaci 8. 
ročníka v  nemeckom jazyku, 2.miesto  žiaci 5. 
ročníka v  anglickom jazyku a 3.miesto  žiaci 4. 
ročníka v  anglickom jazyku.
Predzáhradka pred našou školou si veľmi pýtala 

úpravu. V rámci skrášľovania okolia školy sme 
sa rozhodli vysadiť záhon kríkov a trvaliek pod 
vedením pani učiteľky Mgr. Marty Pirháčovej, 
ktorá je zároveň vedúcou krúžku Učiaca 
záhrada. Ďakujeme rodinám Červenákovej, 

Valentovičovej, Benčatovej, Zumerlingovej, 
Šályovej, Simanovej, Suchánkovej, Vaškovej, 
ktoré nám poslali finančný príspevok, 
Záhradkárstvu Orbis -  Jánovi Ďurčekovi s 
manželkou za darované rastliny, substrát a 
hnojivo, kolegom a rodičom, ktorí obetovali silu 
a čas a pomohli pri výsadbe: Ing. K. Naďovej, 
Mgr. Z. Hrnčiarovej, Ing. R. Budinskej, S. 
Budinskému, Ľ. Grúsovej, M. Grúsovi, Ing. 
P. Valachovičovi, Mgr. L. Zumerlingovej, R. 
Tencerovej, Bc. M. Vodnákovej, Ľ. Budinskej, 
Mgr. K. Královej,  P. Budinskému, Ing. Z. Královi,  
G. Káderovi, Mgr. A. Fidermákovi. a  tiež 
zúčastneným žiakom. Deti na krúžku UČIACA 
ZÁHRADA upiekli pre brigádnikov koláčiky za 
pomoci pani vychovávateliek. Záhon budeme 
postupne upravovať a dosádzať. Plánujeme 
doplniť aj vyvýšené záhony. Konečný efekt sa 
dostaví neskôr, ale už teraz sa tešíme na krajšie 
a útulnejšie prostredie.
 Šiestaci absolvovali v novembri duchovnú 

obnovu, ktorej predchádzala sv. omša v 
školskej kaplnke. Žiaci mali pripravené rôzne 
aktivity v rámci skupín. Téma bola zameraná 
na dôležitosť svedomia a jeho formovania. 
Spoznávali sme, ako načúvať hlasu svedomia. 
Učili sme sa rozlišovať, čo je dobro a čo zlo, 
poukázať na to, že konaním zla človek ubližuje 
sebe aj druhým. Duchovnú obnovu sme ukončili 
adoráciou.
Začiatkom novembra navštívili žiaci 5., 6. a 7. 

ročníka operné predstavenie Kocúr v čižmách v 
Štátnej opere v Banskej Bystrici. Predstavenie 
bolo interaktívne, vtipné i poučné. V závere 
predstavenia zaznela myšlienka, aby ľudia 
neodhadzovali živé darčeky – zvieratá.
Ďakujeme žiakom, ktorí úspešne reprezentovali 

školu i naše mesto, ich pedagógom a rodičom, 
sponzorom školy i všetkým ľuďom dobrej vôle, 
ktorí nezištne pomáhali pri školských akciách.
Všetkým čitateľom Novobanských novín 

prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich blízkych, šťastný a požehnaný 
nový rok 2023.

PaedDr. M. Solčanová

Zemaňácky spravodaj

Čas plynie, nedá sa zastaviť, 
nedá sa spomaliť ... a my 
môžeme toto plynutie 

využiť vo svoj prospech, naskočiť 
do tejto riavy alebo len mlčky 

pozorovať, ako nám život preteká pomedzi 
prsty. Prichádza koniec roka 2022, a to je 
čas bilancovania a obzretia sa do mesiacov 
minulých. Je to priestor na zamyslenie sa nad 
tým, čo sa podarilo, čo sa ešte mohlo podariť, 
je to priestor na zhodnotenie, ako sa nám 
podarilo preplávať radosťami, ale aj starosťami 
uplynulých mesiacov.
Nahovárať si, že všetko bolo presne podľa 

našich predstáv, je zbytočné. Nie vždy sa všetko 
podarí tak, ako si predstavujeme. Ale povedzme 
si na rovinu - cesta bez prekážok nikam nevedie 
... a práve tie drobné prekážky a starosti nás 
posúvajú vpred, na to netreba zabúdať. Ľahko 
sa kritizuje doma z gauča, tam vie každý všetko 
najlepšie. A to sa týka aj školstva. Je to veľmi 

špecifická činnosť a práca, ktorá každodenne 
prináša nové a nové výzvy a situácie, ktorým 
sa my učitelia musíme okamžite prispôsobiť a 
fungovať, akoby sa nič nestalo. Robíme to s 
láskou pre žiakov, pre ich vedomostný, ale aj 
duševný rast. Neraz riešime bizarné situácie, s 
ktorými bojujete  aj vy doma, len s tým rozdielom, 
že vy máte doma dve – tri deti a učiteľ ich má 
v triede okolo dvadsať. Nech je, ako je, vedzte, 
že všetko robíme pre blaho vašich detí, aj keď 
sa vám to možno nie vždy páči a nesúhlasíte s 
tým, skúste nám dôverovať, vieme, čo robíme. 
Uvedomme si, že nie je dôležitá cesta, ale 
výsledok na jej konci. Na to často zabúdame, 
porovnávame neporovnateľné, neprihliadame 
na aktuálne podmienky a možnosti. Chceli by 
sme, aby bol každý deň sviatkom, keď všetko 
funguje na sto percent. Toto je však nereálne, 
všetci sme len ľudia so svojimi chybami i 
náladami. Jedno je však isté, že aj v tom 
najhoršom rozpoložení, smútku a únave, máme 
pred sebou jasný cieľ, a to dopriať vašim deťom 
všetko pre ich vývoj, zdravé sebavedomie, aby 
našli v živote uplatnenie, aké si vysnívali ... a 

tu sa dostávame k podstate veci. Úspešnosť 
školy sa nemeria tým, koľko hodín odučíme 
vonku alebo blokovo, či tematicky, ale tým, aké 
uplatnenie v živote nájdu absolventi našej školy, 
koľkí si splnia svoje sny a nájdu si vysnívané 
povolanie, ktoré ich bude napĺňať celý život. 
Dôležité sú teda dlhodobé ukazovatele, takže 
sa určite nenechajme odradiť niečím, čo nás 
stretne cestou, čo nám nie je celkom po vôli, 
podporme sa navzájom, pomôžme si navzájom, 
pretože len spoločne ruka v ruke škola s rodinou 
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dovedieme naše deti k ich vysnívaným cieľom.
A teraz niečo k tomu, čo sa nám podarilo, 

pretože toho určite nebolo málo. Za povšimnutie 
určite stojí získanie viac ako šesťdesiatich  1. 
miest, z ktorých 7 bolo v medzinárodných 
kolách, 30 v celoslovenských kolách, ostatné v 
regionálnych, okresných i mestských kolách. O 
tom, že naši žiaci sa nevenujú len vedomostným 
súťažiam, ale aj aktuálnej problematike svedčí 
aj víťazstvo v medzinárodnej súťaži Mladí 
reportéri, kde mohli zaujať vzdelaný postoj k 
environmentálnym problémom.  Dvaja žiaci 5. 
ročníka vytvorili v anglickom jazyku projekt na 
tému „Inovácie v ochrane životného prostredia,“ 
čo tiež určite stojí za spomenutie. Dôležité 
pre rozvoj detí je aj zachovávanie tradícií a 
ich prezentovanie deťom. Preto môžu deti rok 

čo rok prežívať fašiangy, vynášanie Moreny, 
pletenie korbáčov, stavanie mája, svätú Luciu, 
Mikuláša i tradičné vianočné zvyky a pečenie. 
Veľkej obľube sa teší aj rovesnícke vyučovanie, 
blokové kooperatívne vyučovanie, vyučovanie 
vonku či aktivity Zelenej školy a rôzne formy 
zážitkového učenia. Takisto si každoročne 
pripomíname dôležité dni v roku - Deň Zeme, 
Deň vody a mnohé ďalšie.
Nemenej dôležité je aj materiálno- technické 

zabezpečenie. Škola má k dispozícii 
zabezpečovací kamerový a poplachový 
systém, bezpečné uskladnenie bicyklov, 22 
kmeňových učební vybavených notebookom 
a dataprojektorom, 16 odborných učební, 2 
telocvične, športový areál, knižnicu, školskú 
kuchyňu s jedálňou, zónu s interaktívnou 

podlahou, živú učebňu, výchovného a 
kariérneho poradcu, školskú psychologičku 
a špeciálnu pedagogičku a v neposlednom 
rade 100% kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov. Nie je toho málo, aj keď vždy je 
čo zlepšovať. 
Takže na záver by sme sa vám chceli poďakovať 

za vašu priazeň, ktorú nám preukazujete, že 
nám zveríte to najdrahšie - vaše deti, a veríme, 
že vašu dôveru nesklameme a presvedčíme 
aj tých, ktorí majú ešte pochybnosti. Želáme 
vám pokojné prežitie najkrajších sviatkov roka 
a do nového roku veľa správnych rozhodnutí a 
hlavne zdravia, lebo je najdôležitejšie. PF 2023.

Mgr. Denisa Bátorová
foto: archív školy 

STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!

Naše gymnázium poskytuje 
v štvorročnom štúdiu 
všeobecné vzdelanie 

s  dosiahnutým stupňom  vzdelania ISCED 
3A. Vzdelávanie je zamerané na získanie 
širšieho vzdelanostného základu a kľúčových 
spôsobilostí. Zámerom školy je predovšetkým 
pripraviť študentov na maturitnú skúšku, na 
ich vstup na vysoké školy so schopnosťou  
vysokoškolské štúdium úspešne absolvovať. 
Tomuto zámeru je plne prispôsobený výchovno-
vzdelávací proces. Vo vzdelávacej oblasti 
patrí k prioritám vyučovanie cudzích jazykov, 
prírodovedných predmetov a aplikácia 
informačno-komunikačných technológií vo 
všetkých vyučovacích predmetoch.
Štvorročné štúdium – študijný odbor 7902J 
gymnázium
Štúdium je určené žiakom, ktorí ukončili 9. 

ročník ZŠ. Prijímacie skúšky z predmetov: 
slovenský jazyk a literatúra, matematika - pri 
prijímaní zohľadňujeme úspešnosť v Testovaní 
9, prospech počas štúdia na ZŠ, úspešnosť v 

predmetových súťažiach Kritériá prijímania 
nájdete na stránke školy: www.gfsnbana.
edupage. org v časti OZNAMY pre deviatakov.
Dôležité termíny:
marec – prihláška na strednú školu
apríl – prípravné kurzy
máj – prijímacie skúšky
V našej škole:
-  preferujeme rodinný a priateľský prístup; 
-  učíme v modernej škole, ktorá sa nachádza v 

peknom prírodnom prostredí;  
- budujeme pevné vzťahy medzi žiakmi, 

učiteľmi a rodičmi;
- špecializujeme sa už od 1. ročníka na prírodnú 

alebo jazykovú vetvu;
- inovujeme školské priestory a vybavenie;
- ponúkame množstvo zaujímavých akcií, 

besied, exkurzií;
- spolupracujeme s bývalými študentmi a 

odborníkmi v rôznych oblastiach;
- prepájame učenie s reálnym životom;
- budujeme partnerstvá s rôznymi inštitúciami a 

navzájom sa obohacujeme;

- predchádzame problémovým situáciám;
- učíme žiakov slušnosti, samostatnosti a 

tímovosti;
- ctíme si tradície, zdôrazňujeme patriotizmus; 
- komunikujeme v cudzích jazykoch a 

vytvárame podmienky na jazykové pobyty;
- cestujeme do zahraničia;
- podporujeme individuálny rast a plnohodnotné 

štúdium aj integrovaným žiakom;
- zabezpečujeme poradenstvo školského 

psychológa;
- v spolupráci s mestom Nová Baňa 

poskytujeme motivačné štipendiá;
- posilňujeme žarnovický región.

Odoberajte online NEWSLETTER a buďte 
v obraze - každý mesiac získate aktuálne 

informácie zo života GFŠ. Stačí sa len 
prihlásiť na www.gfsnbana.edupage.org v časti 

NEWSLETTER.
KONTAKTUJTE NÁS: 

045 6857092, 0948 995 094, gfs@gfsnbana.edu.sk
STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!
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OD LUCIE DO VIANOC 
KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. 
Tieto sviatky sú spojené so zvykmi, 
tradíciami, poverami a so životom 

v rodinách. Predovšetkým deti sa tešia na 
Ježiška, píšu mu, kreslia, čo by chceli nájsť 
pod stromčekom. Ženy upratujú, varia, pečú, 
to už ale v súčasnosti v predvianočnom čase 
zažívajú v každej rodine. Poďme sa ponoriť do 
Vianoc na začiatku minulého storočia a k tomu 
som si pozvala pani Cecíliu Tencerovú, vedúcu 
Folklórnej skupiny Viničky. Spomienky boli s 
veľkou úctou k rodičom a starým rodičom, ktorí 
tradície spojené s Vianocami v rodine udržiavali 
a zachovali ich doposiaľ. 
Koncom novembra začína advent. Mnohí chodili 
cez týždeň do kostola na roráty. Chlapi už mali 
prechodenú horu a vyhliadnutú jedličku. Najprv 
bola malá, visiaca v izbe z povaly rovno  nad 
stolom. Ozdobená bola orechmi zabalenými v 
staniole, malými jabĺčkami, doma vyrobenými 
salónkami z  kockového cukru, niekedy aj z 
drevených kociek. Neskoršie to už bola veľká 
jedlička a  najcennejší bol vrcholec, ten sa 
používal po Vianociach na výrobu „švrliaka“,  
habarky. Jedličky sa ozdobovali len na Štedrý 
deň poobede, aby vôňa čečiny bola silná  celý 
večer. Na Štedrý deň sa od rána do večera 
dodržiaval prísny pôst. Každý sa za niečo 
postil. Mládenci, aby dostali ženu s piatimi P: 
peknú, pobožnú, pracovitú, poctivú a poriadnu. 
Dievky sa zase postili, aby dostali dobrých 
mužov. Gazda za hojnosť úrody a gazdiná za 
požehnanie  na statku a hydine. Pred štedrou 
večerou priniesol gazda pod stôl viazanicu 
slamy a reťaz. Na stole bola sviečka, peceň 
chleba, slamienka s jablkami, hruškami, 
orechmi, cibuľou, cesnakom, zemiakom, teda 
zo všetkého, čo sa v záhrade urodilo. Boli tam 
aj oblátky, pohár medu a pod obrus gazdiná 
položila peniaze. Obyčajne najstarší člen 
rodiny zapálil sviečku,  spolu sa pomodlili a 
zavinšoval všetkým požehnané sviatky. Štedrá 
večera začala oblátkami s  medom, hríbovou 
kapustnicou, opekancami a končila kysnutými 
koláčmi. Neskôr, a to my už poznáme, sa jedol 
vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom. 
Gazdiná od štedrovečerného stola nevstávala, 

aby jej na 
budúci rok 
dobre sliepky 
sedeli a mala 
veľa kureniec. 
Niekde z 
každého jedla 
o d k l a d a l i 
kúsok pre 
„ g r i č u “ , 
zmes týchto 
kúskov jedla 
pomáhala pri 
liečení chorôb 
domácich zvierat. Alebo sa kúsky podrobili a 
spálili pre dušičky. 
Darčeky nosil Ježiško, boli určené najmä pre deti. 
Boli skromné, dievčatká sa potešili handrovým 
bábikám a chlapci dreveným koníkom. Dospelí 
sa obdarovávali len niečím potrebným na 
oblečenie alebo do domácnosti. Po večeri sa 
očakávali speváci, ktorí prichádzali pod okno 
zaspievať vianočné piesne a koledy. Keď sa 
blížila polnoc, začali sa všetci  zberať do kostola 
na polnočnú omšu, nazývanú aj „utierňa“. Ak 
bola noc tmavá, svietili si mládenci fakľami. Na 
tento účel po celý rok odkladali zodraté brezové 
metly, ktoré pred zapálením  poliali voskom, aby 
lepšie horeli. 
Na Božie narodenie sa v domácnosti  dodržiaval 
úplný kľud, nesmelo sa hlasnejšie hovoriť a mimo 
nakŕmenia statku nerobilo sa v domácnosti nič. 
Bol to najväčší sviatok roka. Na Štefana, príchod 
tohto sviatku čakali hlavne mladí, ktorí po dlhom 
adventnom čase mohli ísť na štefanskú zábavu, 
kde sa tancovalo do rána a domov sa išlo pešo.  
Na sviatok sv. Jána -27. decembra svätili sa v 
domácnostiach jablká, z ktorých šupky (bielky) 
používali na okiadzanie zubov, keď boleli. Večer 
chodili chlapci šibať mladé dievčatá s prútikmi a 
borovicou, aby boli šikovné. 
Na Silvestra sa poobede išlo do kostola na 
poďakovaciu pobožnosť – „večierňu“. Večeru 
ľudia volali malé Vianoce. Jedli sa oblátky s 
medom, kapustnica  s mäsom a klobásou, 
koláče a bol aj prípitok. Susedia si po polnoci 

prišli vinšovať. Doniesli čo najväčšiu skalu alebo 
drevený klát, aký našli. Jeden sa na to postavil 
a zavinšoval: Vinšujem vám tieto slávne 
sviatky Krista Pána obrezania, šťastlivý 
nový rok, aby vám dal Pán Boh zdravia, 
šťastia, hojného božského požehnania a 
z toho požehnania nielen samí živí byť, ale 
aj chudobnejším udeliť. Po skončení života 
nášho v nebi radovať sa mohli.

PhDr. Oľga Lauková, PhD.

Copyright © Filip Urda
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˙z repertoáru FSK VINIČKA 
znotovala Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ 

Vianočná
Čo nové dá sa ešte povedať 
chvíľam vianočným.
Všetko už bolo – pieseň, rým
stáročiami vyrobené
o Dieťatku v Betleheme,
o bielom snehu na ihličí,
o zvonoch na veži polnočných,
o dobrote sŕdc, o radosti detí
a treba veriť,
že aj o teple otvorených dverí.

Želajme si, keď príde január
a tuhej zimy chladná tvár
k nám v novom roku dorazí,
nech vianočnú vôňu lásky
nezmrazí.

GaŠ

Pečie celé Slovensko

Už po niekoľko nedeľných večerov 
sledujeme populárnu televíznu show 
Pečie celé Slovensko. Palce držíme 

šikovnej Aničke - MVDr. Anne Borošovej, PhD. z 
Novej Bane. Sme hrdí na jej cukrárske umenie. 
Je v tom vynikajúca, čo potvrdzuje jej účasť 
vo finále. Pečenie povýšila na lásku, radosť 
a pomáha jej v tom osobný kreatívny talent. 
Aničke sme položili 3 otázky: 
 Čo pre vás znamená pečenie? 
A: Pre mňa je pečenie láskou... Všetko, čo 
pečiem, je vyrobené z čisto prírodných surovín. 
Snažím sa vyhýbať lepku, laktóze, cukru a 
rafinovaným prísadám. Láska (pečenie) má 
prospievať každému. 

Pre koho najradšej pečiete?
A: Keďže pečiem z lásky, tak najradšej pre svoju 
rodinu a srdcu blízkych.

Blížia sa Vianoce, čo nám ponúknete ako 
dobrôtku z vášho umenia?

A: Ponúkam vám vianočný chia puding s 
brusnicami, škoricou a klinčekmi… Absolútna 
zdravá vianočná chuťovka!
Vianočný chia puding 
Ingrediencie (na 2 malé porcie): 
100ml kokosového mlieka, 1 lyžica chia 
semiačok, štipka škorice, 30g brusníc (čerstvých 
alebo mrazených), šťava z 1/2 citrónu alebo 
mandarínky, 1 lyžička medu, 1/2 lyžičky škorice, 
3 tlčené klinčeky.
Postup:
Chia semiačka zasypeme kokosovým mliekom 
a chvíľu miešame, kým zmes nezačne hustnúť. 

Potom ju prelejeme do servírovacích pohárikov 
a dáme do chladničky. Brusnice, ovocnú šťavu, 
med a koreniny varíme v hrnci asi 3 minúty, kým 
hmota nezačne hustnúť. Odstavíme. Navrstvíme 
na chia puding a ešte raz schladíme. Môžeme 
ihneď podávať s ešte teplou polevou.
Kombinácia brusníc s takýmto pudingom je 
úplne neodolateľná! 

PhDr. Oľga Lauková, PhD.

foto:  súkromný archív A.B.
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE NOVÁ BAŇA 
OSLAVUJE 20 ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

Zdar Boh! Občianske združenie Nová 
Baňa od roku 2002 vydalo turistického 
sprievodcu Bedeker Nová Baňa a okolie. 

Zrekonštruovali a zabezpečili sme väčšinu 
obnovených banských štôlní, šácht a podieľali 
sa aj na prácach na Althandli, Baníckej kaplnke 
a mnohých ďalších činnostiach v našom 
meste. Udržiavame banský náučný chodník. 
Sprevádzame návštevníkov a žiakov škôl po 
banských pamiatkach. S folklórnym súborom 
Háj oživujeme miestnu tradíciu - banícky 
fašiang. Naša pozornosť sa aktuálne sústredí 
na záchranu strojovne Potterovho stroja, ktorú 
je po štvorročnom archeologickom výskume 
potrebné zakonzervovať a sprístupniť verejnosti.
V roku 2022 sa združenie podieľalo na týchto 
činnostiach:
S folklórnym súborom Háj sme pred Popolcovou 
stredou v radničnom parku zorganizovali 
banícky fašiang, ktorý bol neskôr predstavený 
aj  v rámci baníckeho pásma na Novobanskom 
jarmoku. Pri tejto príležitosti  sa z iniciatívy 
nášho člena Petra Kopernického, za spoluúčasti 
DS Múza a PhDr. Oľgy Laukovej, PhD., podarilo 
po prvýkrát uviesť aj náučný  program o histórii 
nášho mesta pod názvom Banícky orloj. 
Tieto podujatia boli realizované v spolupráci s 
mestom.
S finančnou podporou mesta Nová Baňa sme 
zdigitalizovali Bedeker Nová Baňa a okolie z 
roku 2004.
Spolupracovali sme na obnovení náučného 
chodníka Vojšín pod taktovkou OOCR Región 
Gron. Na vrchu Vojšín sme osadili pamätnú 
tabuľu venovanú Samuelovi Mikovínimu, ktorú 

pôvodne vyrobil pán Wolf od Slameníkov. 
Bohužiaľ sa jeho dielo medzičasom stalo obeťou 
vandalov. Od pána Wolfa sme zozbierali materiál 
k novej zastávke „Masarykova jedľa“ a v rámci 
chodníka sme sa podieľali aj na výrobe lavíc v 
spolupráci so spol. Mestské lesy Nová Baňa a 
mestom.
Našich dobrovoľníkov ste taktiež mohli stretnúť 
pri prácach na obnove Baníckej kaplnky k jej 
200. výročiu, vo fakľovom sprievode pred Anna 
bálom a počas poslednej etapy archeologického 
výskumu na Althandli. 
Mesto Nová Baňa a Občianske združenie Nová 
Baňa uzavreli memorandum o spolupráci v 
oblasti historického odkazu baníctva v našom 
bývalom slobodnom kráľovskom a banskom 
meste. Memorandum je základným kameňom 
spoločnej partnerskej snahy o zachovanie 
kultúrneho a historického, hmotného aj 
nehmotného dedičstva, baníckej éry nášho 
mesta pre nasledujúce generácie.
V mene združenia sa týmto chceme poďakovať 
všetkým, ktorí nás za 20 rokov činnosti 
podporovali.  Mnohokrát sú to priatelia, 
príbuzní, známi, firmy a podnikatelia, ktorí nie 
sú registrovanými členmi nášho združenia a 
so všetkým nám nezištne pomáhajú vo svojom 
voľnom čase. Ich mená a názvy si môžete 
prečítať na tabuľkách pri každom objekte, na 
ktorom sme pracovali.

VEREJNÁ ZBIERKA
„NOVÁ BAŇA – ALTHANDEL“

Občianske združenie Nová Baňa pri príležitosti 
300. výročia postavenia Potterovho 

ohňového stroja – prvého svojho druhu na 
čerpanie podzemných vôd v stredoeurópskom 
baníctve, vyhlasuje celoslovenskú verejnú 
zbierku za účelom záchrany archeologického 
náleziska pre budúce generácie.
Našou prioritou je odborná konzervácia 
vzácneho nálezu základov strojovne 
Potterovho stroja, aby po štyroch sezónach 
úspešného archeologického výskumu nemuseli 
byť opäť zasypané,  a tým prispieť k vytvoreniu 
banského múzea. Ďalšie vyzbierané prostriedky 
budú použité na  záchranu systému banských 
diel v Novej Bani na Althandli.
Zbierka je v zmysle ustanovení zákona č. 162 / 

2014 Z. z. o verejných zbierkach
zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 

pod číslom 000-2022-042706 
a bude prebiehať v termíne  od 1.12.2022 - 

30.11.2023.
Úvodné video a priebežné aktualizácie nájdete 
na stránke www.oznovabana.sk.

Dobrovoľné príspevky možno darovať:
•do označenej pokladničky v 

Klientskom centre mesta Nová 
Baňa;

•na transparentný účet SK65 
0200 0000 0046 7062 0557. 

Za akúkoľvek pomoc pri 
starostlivosti o naše kultúrne 
dedičstvo 

a jeho zachovaní pre ďalšie generácie vopred 
srdečne ďakujeme.

ZDAR BOH!
Branislav Medveď

predseda Občianskeho združenia Nová Baňa

Žili medzi nami
Na svete chce každý šťastným byť
i keď šťastia métu nie je ľahké docieliť.
Kto svoj život vedel nielen pre seba žiť
a svoje šťastie na šťastie iných premeniť,
pred tým sa musí každý z nás hlboko pokloniť.

Jozef Hindický

Začiatkom novembra sme návštevou 
na cintorínoch spomínali na našich 
príbuzných, priateľov, kolegov, ľudí, ktorí 

boli súčasťou nášho života. Pri  prechádzke po 
cintoríne som popri cestičke zbadala pomník s 
menom PhDr. Jozefa Hindického. Zapálila som 
sviečku a v duchu som sa mu poďakovala nielen 
za roky strávené v gymnáziu, za jeho odbornosť,  
ľudský prístup k študentom a kolegom. 
Profesor Jozef Hindický (5.9.1928 – 23.6.2001) 
pochádzal z Trávnice a v roku 1957 dostal 
umiestenku na Jedenásťročnú strednú školu v 
Novej Bani, ktorá bola spojená so ZDŠ. Od roku 
1961 vznikajú dve nezávislé školy - Deväťročná 
základná škola a Stredná všeobecnovzdelávacia 
škola v Novej Bani, ktorá sa od roku 1969 mení 
na gymnázium. Pán profesor bol v rokoch 1958 
až 1962 aj zástupcom Dvanásťročnej školy v 
Novej Bani a v gymnáziu pôsobil ako profesor 
až do roku 1989.

Štyri generácie študentov spomínajú na neho 
s úctou a láskou. Pre mnohých bol vzorom, 
ovplyvňoval ich vo výbere profesií, naučil ich 
milovať tradície, vážiť si to, čo predchádzajúce 
generácie dosiahli. Pod jeho režijnou taktovkou 
vznikali divadelné hry, napr. „Od Silvestra do 
Troch kráľov,“ „Nevyberaj si ženu k tancu“ a i., 
pre ktoré dokázal zapáliť študentov a zúčastniť 
sa aj okresnej prehliadky ochotníckych divadiel. 
V roku 1960 začal vydávať časopis „Spod 
Gupne,“ ktorý sprístupňoval študentom život v 
škole. Vstupoval do histórie nielen na hodinách 
dejepisu, ale bol aj aktívnym členom Muzeálnej 
slovenskej spoločnosti v Martine, Archeologickej 
spoločnosti, Slovenskej historickej spoločnosti 
pri SAV. Mal bohatú publikačnú činnosť, napr. v 
Slovenských národných novinách, v regionálnej  
tlači a v mnohých ďalších. 
Miloval prírodu, chodil rád medzi ľudí, priamo 
skúmal v teréne miestne a pomiestne názvy 
v meste, čomu sa predtým nikto nevenoval.  
Neboli mu ľahostajné ani osobnosti, ktoré 
zviditeľňoval vo svojich publikáciách, ako napr. 
„Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí.“  Veľkú 
zásluhu má na tom, že sa venoval baníckej 
histórii mesta v dielach, ako napr. „Význam 
baníctva v hospodárskom živote Novej Bane 
za feudalizmu,“ „Poriadok, čiže regule baníckej 
mládeže v Novej Bani,“ „Bibliografia k dejinám 
Novej Bane“ a i. Vysoko ocenené je dielo  „A zvony 
nezvonia.“ Je to zbierka povestí z Novej Bane 

a okolia. Dnes 
našla táto kniha 
určitú podobu v 
Novobanskom 
n á u č n o m 
chodníku.
Šírenie kultúry 
preniklo aj k 
synom. Syn 
Rastislav pôsobí 
ako veľvyslanec  
SR v Argentíne, 
druhý syn je 
geodet, obaja 
zapálení pre 
prácu ako otec. 
Na svojho manžela s veľkou úctou spomína jeho 
manželka, moja bývalá triedna učiteľka Alžbeta 
Hindická, ktorá sa stará o jeho pracovňu, ako 
keby z nej odišiel len včera.
Na profesora Hindického radi spomínajú  jeho 
kolegovia ako na človeka rozhľadeného, 
vtipného, nadšeného pre svoju prácu a rodinu. 
Vážil si učiteľské povolanie. Pán profesor prežil  
v Novej Bani  44 rokov a právom môžeme 
hovoriť, že sa natrvalo zapísal do dejín mesta 
Nová Baňa.

Mgr. Katarína Rumanková
grafické spracovanie obálky knihy: Igor Štrbík
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

V roku 2023 si pripomenieme...
1850 rokov od:
*víťazstva Rimanov nad 
Markomanmi a Kvádmi. 

Pri tejto príležitosti bol v roku 173 vytesaný aj 
rímsky nápis na trenčianskej skale. 
1400 rokov od:
*začiatku povstania Slovanov proti Avarom. 
Povstanie viedol franský kupec Samo a trvalo v 
rokoch 623-624.
1190 rokov od:
*obsadenia Pribinovho územia Mojmírom v roku 
833. Týmto činom vznikla Veľká Morava.
1160 rokov od:
*príchodu Konštantína (Cyrila) a Metoda 
na Veľkú Moravu. Rokom 863 sa začala 
kristianizácia nášho územia. 
850 rokov od:
*nástupu Bela III. na uhorský trón. Vládol v 
rokoch 1173-1196.
640 rokov od:
*z roku 1383 pochádza najstaršia zmienka o 
štôlni (tiež vôbec jedna z najstarších v rámci 
Slovenska), konkrétne o potrebe vybudovania 
dedičnej štôlne Reissenschuch, ktorá ústila kdesi 
nad úrovňou Hrona a slúžila na odvádzanie vody 
z hlbinnej ťažby v baniach. V prevádzke bola až 
do druhej polovice 18. storočia.
630 rokov od:
*v roku 1393 potvrdil uhorský panovník 
Žigmund Luxemburský donáciu novobanského 
a kremnického komorského grófa Henczmana 
Izenrinkela, ktorý dal v roku 1391 postaviť v 
meste špitál a vedľa neho kostol zasvätený úcte 
sv. Alžbety. V tejto listine uhorský panovník pridal 
na žiadosť zakladateľa Izenrinkela do majetku 
kostola so špitálom dedinu Brehy. Zároveň však 
upozornil, aby tu nedochádzalo k porušovaniu 
práv kráľovských urburárov, čo priamo dokazuje 
existenciu baníctva v Brehoch v tomto období.
590 rokov od:
*v roku 1433 vypálili Novú Baňu husiti.
570 rokov od:
*ukončenia storočnej vojny. Vypukla v roku 1337 
medzi Anglickom a Francúzskom a trvala s 
prestávkami do roku 1453. 
*v roku 1453 padol Konštantínopol a Turci sa 
dostali do Európy. 

500 rokov od:
*v roku 1523 oslobodil uhorský panovník Ľudovít 
II. novobanských mešťanov od platenia daní a 
poplatkov po dobu 8 rokov, nakoľko boli finančne 
vyčerpaní snahami zachrániť upadajúce 
baníctvo v meste. 
480 rokov od:
*obsadenia Ostrihomu Turkami. V roku 1543 sa 
preto presídlila Ostrihomská kapitula do Trnavy 
a ostrihomský arcibiskup do Prešporka. 
470 rokov od:
*v roku 1553 sídlila v Novej Bani posádka 
cisárskych vojakov (prebiehala práve zdĺhavá 
vojna s Turkami), ktorá narobila v meste a v 
Brehoch značné škody.
460 rokov od:
*podľa výsledkov z porady stredoslovenských 
banských miest, ktorá sa uskutočnila v roku 
1563 v Banskej Štiavnici, sa mali Novobančania 
v prípade tureckého ohrozenia Pukanca a 
Krupiny sústrediť do Banskej Štiavnice, v 
prípade ohrozenia Beňadika do Žarnovice;
*v roku 1563 bol v Bratislave korunovaný 
Maximilián I. Habsburský za uhorského kráľa; 
*ukončenia Tridentského koncilu. Začal v roku 
1545 a znamenal reformu katolíckej cirkvi – 
posilnil moc pápeža, odmietol reformáciu. Stal 
sa východiskom pre šírenie protireformácie. 
450 rokov od:
*nadobudnutia platnosti Maximiliánovho 
banského poriadku (1573). 
440 rokov od:
*v roku 1583 sa začalo s razením Hronskej 
dedičnej štôlne, ktorá mala slúžiť na odvádzanie 
vody zo štôlní. 
360 rokov od:
*dobytia Nových Zámkov Turkami (1663). Mesto 
sa potom stalo sídlom ejáletu.
350 rokov od:
*počas radikálnej rekatolizácie odobral v roku 
1673 cisársky generál Collato protestantom v 
Novej Bani kostol, vyhnal protestantského kňaza 
Samuela Mikléciusa, na ktorého miesto nastúpil 
katolícky kňaz František Bachman. Bolo to však 
len dočasné, pretože čoskoro nato kostol opäť 
prebrali protestanti. Ďalšieho protestantského 
kňaza Gottfrieda Seiferta vyhnali v roku 1685 
z mesta cisárski vojaci, a tak v roku 1688 

novobanskú faru opäť obsadil 
katolícky kňaz Ján Henrich 
Hunger.
340 rokov od:
*porážky Turkov pri Viedni 
(1683). 
320 rokov od:
*začiatku protihabsburského 
povstania Františka II. Rákociho. 
Povstanie prebiehalo v rokoch 
1703-1711 a bolo ukončené 
satmárskym mierom. 
310 rokov od:
*vydania Pragmatickej sankcie, 

ktorá umožnila nástup na uhorský trón aj po 
praslici.
300 rokov od:
*v súvislosti s fungovaním Potterovho ohňového 
stroja na šachte Althandel vznikla v novembri 
1723 v Novej Bani účastinná spoločnosť, ktorá 
si kládla za cieľ odvodniť miestne bane a ťažiť 
v nich zlato a striebro. Po strastiplnom osude 
zanikla v auguste 1729.
260 rokov od:
*mletie obilia bolo jedným z regálnych práv 
mesta. Z roku 1763 pochádza údaj, že sa v 
Novej Bani nachádzalo šesť mlynov. V danom 
roku tu tiež žilo 1884 obyvateľov. Zo zápisov vo 
farskej kronike sa tiež dozvedáme, že 28. júna 
vydesilo všetkých Novobančanov zemetrasenie;
*začatia činnosti Vysokej školy pre banských 
odborníkov v Banskej Štiavnici - od roku 1770 
premenovanej na Banskú akadémiu. 
250 rokov od:
*v roku 1773 kúpil značnú časť novobanských 
podielov spišský ťažiar Jozef Entzler, ktorý 
tu chcel obnoviť baníctvo, dokonca aj otvoriť 
nové bane. Napriek počiatočnému úsiliu sa 
jeho ťažiarske ambície nenaplnili a neskôr o 
novobanské baníctvo úplne stratil záujem. V 
danom roku boli tiež značné horúčavy, ktoré 
však 8. októbra vystriedal mráz. Novobančanov 
tak naplnil nádejou na kvalitnú úrodu hrozna, 
ktoré boli nútení kupovať si už po viac rokov za 
dva groše.
240 rokov od:
*v roku 1783 sa začalo v banskom poli 
Trojkráľovej štôlne s hĺbením šachty Narodenia 
Panny Márie (Maria Geburt).
230 rokov od:
*popravy občana Ľudovíta Kapeta, zosadeného 
francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. Bol vyhlásený 
za vlastizradcu, zosadený z trónu a dňa 21. 
januára 1793 verejne sťatý gilotínou na Námestí 
revolúcie. 
220 rokov od:
*1. mája 1803 navštívil mesto v dopoludňajších 
hodinách tekovský župan Ignác Almássy. 
Nezdržal sa však dlho, lebo cestoval na voľby 
do Beňadika;
*29. mája 1803, na Turíce, bola „za patričnej 
kázne“ slávnostne požehnaná zástava mesta.

Mgr. Katarína Stredáková
 Pohronské múzeum

Kostol sv. Alžbety okolo roku 1900

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Stolnotenisový klub Nová Baňa ďakuje vedeniu mesta 
za finančnú pomoc poskytnutú v roku 2022.

Ing. Stanislav Katina, predseda klubu

Pohronské múzeum Nová Baňa vás srdečne pozýva na výstavu 
„Generácie na plátne,“ výber z tvorby troch pokolení umelcov – 
Michala Tencera, Petra Kopernického a Šimona Kopernického. 

Talent na maľovanie Petra Kopernického odhalili jeho rodičia, ktorí ho 
prihlásili do ľudovej školy umenia,  ktorú úspešne absolvoval. Iskričky 
svojho talentu začal opäť rozfúkavať približne pred 20 rokmi. Po 

P
ríspevok neprešiel jazykovou korektúrou.

Inzercia č. 2/12

Inzercia č. 3/12Inzercia č. 3/12

návšteve martinského skanzenu mu natoľko učarovala ľudová 
architektúra, že ceruzkou nakreslil niekoľko jeho domčekov. V 
hľadaní sa v rôznych technikách mu učarovala hlavne ceruzka 
a tvrdý pastel. Svoj čas na tvorbu nachádza hlavne v zimných 
mesiacoch počas dlhých večerov. K jeho hlavným témam patrí 
história mesta Nová Baňa, jej budovy, tradície a baníctvo. 
Michal Tencer bol starým otcom Petra Kopernického. Narodil 
sa v roku 1901 ako prvý         z desiatich súrodencov na 
gazdovskom dvore u Miškov. Odmalička postupne odhaľoval 
svoj vrodený talent. Rád kreslil a v škole pekne písal. 
Maľoval iba v zimných mesiacoch, keď bolo práce na malom 
hospodárstve menej. Námety na obrazy čerpal hlavne z 
pohľadníc  a časopisov. K jeho obľúbeným témam patrila hlavne 
príroda a poľovníctvo, pretože túžil stať sa horárom. Šimon 
Kopernický je najstarší syn Petra Kopernického. Úspešne 
preberá generačnú štafetu. Už od malička rád kreslil.
 K jeho obľúbeným témam patria hlavne realistické kresby - 
portréty, zvieratá či zátišia. Rád kreslí ceruzou, tvrdým pastelom 
i perokresbou.
Výstava potrvá do 26. februára 2023.

Mgr. Jana Potocká 

P
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