
Prečo sa Nová Baňa volá Nová Baňa? 

Stalo sa to veľmi dávno. Nová Baňa ešte bola len zhluk domčekov na kopci. Ľudia tu 

žili veľmi skromne. Aj do obchodu a do kostola museli chodiť do väčších miest.  

   Už vtedy sa ale táto osada hemžila baníkmi. Všetky kopce na okolo boli prevŕtané 

baňami. Do dedinky stále prichádzali muži – baníci – aj so svojimi ženami a deťmi. A tak sa 

osada na vŕšku rozrastala. O pár rokov si ľudia na kopci postavili vlastný kostol, v ktorom sa 

každú nedeľu slávila omša. To však nebolo všetko. Obyvatelia vybudovali ulice, nádherné 

námestie a nakoniec sa najvyšší mesta začali zamýšľať o výstavbe radnice. To by znamenalo, 

že by sa zo zhluku domov konečne stalo oficiálne mesto. Obyvatelia by tak získali práva aj 

výhody. A tak sa napokon aj dohodli. Hneď na ďalší týždeň sa začalo s vybavovaním. Vznik 

mesta im, našťastie, schválili. Do týždňa mal k nim prísť aj pisár, ktorý by zapísal rozlohu, 

názov mesta, meno starostu a konšelov.  

   Prebehli voľby. A o chvíľu sa už sedem konšelov aj starosta zišli na radnici, aby 

rozhodli, ako sa bude mesto volať. 

 „Mohli by sme ho pomenovať po zakladateľovi!“ hovoril prvý konšel.  

„Nie! Názov by mal vystihovať prírodu a krásy mesta!“ vykrikoval ďalší.  

Nezhodli sa ani na jednom názve. A takto sa schádzali aj ďalších päť dní. Na šiesty deň 

bola nedeľa. Nikto už ani nedúfal, že mestská rada vymyslí vhodný názov do pondelka, kedy 

bol plánovaný príchod pisára.Bolo to práve v období dažďov. Kým sa mestská rada schádzala 

v teple a v suchu, v meste pršalo a pršalo... Za štyri dni zaplavila voda dve najdôležitejšie bane. 

Posledný deň sa už teda neschádzali len kvôli názvu, potrebovali vyriešiť aj túto pohromu.  

„Nebudeme mať z čoho platiť! Neuznajú nás za mesto, pokiaľ nebudeme vyzerať 

zabezpečene. Mesto potrebuje peniaze aby mohlo fungovať... A bez zlata peňazí nebude!“  

„Upokojte sa, kolegovia! V pondelok sa začne s výstavbou novej bane. Môj syn, vodca 

baníkov, už dávnejšie našiel miesto, kde by mohlo byť zlata až prebytok. Dynamitom odpálime 

pár skál a uvidíme,“ povedal starosta.  

   A naozaj. Už ráno sa začalo s prípravou dynamitu. Medzitým ale do mesta prišiel nič 

netušiaci pisár. Na radnici ho pekne privítal sám pán starosta. 

 „Krásny dobrý deň prajem, pán pisár! Ale máme šťastie, že nám zase svieti slniečko... 

Ráčte ďalej, pán pisár. Nalejem vám niečo?“  

„Dobrý deň, starosta. V skutku máte krásnu radnicu. Námestie tiež bolo prenádherné. 

Ale radšej by som sa prešiel po meste. Rád by som si pozrel kostol aj vaše chýrne bane.“  

A tak išli. Prešli celé mesto. Zostával im už len banský vŕšok. 

„Je to tu naozaj nádherné, pán starosta. Ale bol by som rád, keby ste mi ešte povedali, ako sa 

toto mesto bude volať, aby som to mohol zapísať do kroniky,“ povedal pisár s úsmevom.  

„No... eh...“ ošíval sa starosta.  

„Baňa! Nová baňa!“ ozvalo sa zadýchane zneďaleka. O chvíľu už zbadali, ako sa k nim 

blíži mladý baník, celý od prachu a kúskov skál.  

„Nová baňa...“ povedal znova a padol do trávy.  

„Nová Baňa?“ začudoval sa pisár. „To je v skutku zaujímavý názov. A veľmi výstižný! 

Hneď to aj zapíšem,“ vytiahol pisár kroniku a strieborným perom s ostrou špičkou namočenou 

do atramentu zapísal názov. Starosta len stál, onemel od šoku. „N-n-nová Baňa,“ zopakoval 

pomaly a usmial sa, „áno, to je názov nášho mesta.“ 

  Takto sa z Novej Bane stala... No... Nová Baňa.     
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