Zápisnica
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 12. 12. 2013 v Informačnom centre mesta Nová Baňa
Prítomní:

Natália Pinková, Ing. arch. Ján Kôpka, Juraj Búry, Branislav Medveď, Mgr. Ľubica
Hollá, Igor Gladiš, Ing. Koperdák,

Ospravedlnený: Igor Moško,
Prizvaný:
Program:

Mgr. Holá
1. Projekt Geopark
2. Mimoňské divadlo ako účinkujúci na Melekovej divadelnej Novej Bani
3. Rôzne
4. Diskusia

Predsedníčka komisie p. Pinková privítala prítomných členov, ospravedlnila neprítomných a
prizvaných hostí a otvorila rokovanie.
K bodu č. 1

V bode sme nadviazali na tému projekt Geopark, ktorú sme začali na predchádzajúcom zasadnutí
komisie. Informácie, ktoré uvádzame sú získané z rozhovoru s p. Medveďom a doplnené
z internetu. Iniciatívou Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa v Banskej Štiavnici a jej
širšom okolí sa realizuje na Slovensku unikátny projekt GEOPARK Banská Štiavnica. Jeho
nositeľom a zadávateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V období
rokov 2000 – 2005 zamestnanci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zabezpečili
geologickú časť, ktorá sa skladala z výberu trás, objektov, odberu prezentovaných horninových
vzoriek a zostavenia náučných tabúľ. V projekte je zahrnutá aj oblasť montanistiky a ekológie
územia. Na realizácii spolupracujú aj ďalšie inštitúcie: Slovenská agentúra životného prostredia,
Slovenské banské múzeum a Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
FEE TU. Od roku 2002 bola Ministerstvom životného prostredia SR poverená koordinovaním
aktivít súvisiacich s projektom Geopark-u Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum
programovania environmentálnych projektov so sídlom v Banskej Štiavnici. V nadväznosti na
odbornú časť začala realizovať časť projektu ako budovanie náučných trás, expozícií, informačných
centier a pod.. Zaujímalo nás, či sú dostupné podklady k projektu Geopark, o ktorom nás
informoval p. Medveď. Uviedol, že materiály sa nachádzajú u RNDr. Pauditša, PhD.
Do pozornosti dal aj skanzen Prostredná štôlňa (Všechsvätých), ktorého sprístupnené podzemie je
možné navštíviť po predchádzajúcom dohovore a budovu v Banskej Štiavnici, v ktorej sa použil
Potterov parný stroj. Pre zaujímavosť nám sprostredkoval prezentáciu kníh s banskou tematikou:
Hodrušské hlbiny – Podzemný svet baníkov, Zlato na Slovensku a Hodruša v zemi baníkov.
K bodu č. 2
Mgr. Lukáčová zisťovala možnosť vystúpenia mimoňského divadla na 39. ročníku divadelnej prehliadky
Melekova divadelná Nová Baňa. K termínu zasadnutia jej nebola doručená odpoveď.
K bodu č. 3
Mgr. Lukáčová informovala o propagačnom materiály, ktorý získala Mgr. Bieliková počas pracovného
stretnutia na Štrbskom plese od pracovníčky informačného centra. Materiál, ktorý obdržala bol nekvalitný,
prefotený a rukou dopísaný papier formátu A4, za ktorý si pracovníčka vyžiadala 0,50 EUR! Na základe
námietok a pripomienok, že za „takýto“ zdroj informácií požadujú zaplatiť, jej bola vydaná farebná mapka
formátu A3, ktorú u nás bežne dostávajú návštevníci zdarma.

K bodu č. 4
Mgr. Lukáčová pozvala všetkých na benefičný koncert a Vianočný koncert do kina Vatra.
K bodu č. 5
Členovia komisie navrhovali termíny na realizovanie plánovaných aktivít pre rok 2014.
Keďže viac pripomienok k uvedenému programu nebolo, predsedníčka komisie Natália Pinková
poďakovala za účasť prítomným členom. Vyjadrila poďakovanie za spoluprácu počas celého roka a popriala
všetkým príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok a zasadnutie ukončila.

Zapísala: Mgr. Iveta Lukáčová

Natália Pinková
predsedníčka komisie

