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Úvod
Pohyb je v celom komplexe životných potrieb mimoriadne dôležitý a nedá sa ničím nahradiť.
Šport na výkonnostnej alebo rekreačnej úrovni je neoddeliteľným atribútom rozvoja
osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj, vedie k vytváraniu fyzickej zdatnosti, výkonnosti
a duševnej pohody. Prispieva k formovaniu sociálnych väzieb, uspokojovaniu osobných
záujmov a potrieb. Umožňuje zmysluplné trávenie voľného času ľudom vo všetkých
vekových kategóriách, je nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancii. Je vo verejnom
záujme mesta Nová Baňa, aby športu a jeho podmienkam venovalo mimoriadnu pozornosť.

V zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o športe) je pôsobnosť obce v oblasti športu pri výkone samosprávy upravená v §
64 nasledovne:

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport
pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko
na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového
odborníka,
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých
v obci,
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu
zdravotne postihnutých v obci,
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára
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podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

V zákonnej právnej úprave Slovenskej republiky sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie
obce v oblasti športu a telesnej kultúry v osobitných právnych predpisoch. Oblasť športovania
detí a mládeže kompetenčne spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 bola vypracovaná
na základe vyššie uvedených legislatívnych požiadaviek a pozostáva z častí:
1. Analýza súčasného stavu
2. Ciele do budúcnosti
3. Strategická časť: Plán rozvoja športu na obdobie 2021 – 2024

1. Analýza súčasného stavu
Analytická časť koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 poskytuje
prehľad športovej infraštruktúry, športových klubov a ďalších subjektov pôsobiacich na
území mesta v oblasti športu, ako aj možnosti financovania športových činností. Zahŕňa
štatistické demografické údaje, ako aj podmienky v školách. Samostatná časť patrí športu pre
všetkých, ktorému mesto venuje špeciálnu pozornosť, keďže výkonnostný a vrcholový šport
je podporovaný prioritne cez zväzy, nie samosprávy. Mesto sa angažuje najmä v športových
aktivitách vhodných pre všetkých, vrátane zdravotne postihnutých.

1.1 Prehľad športovej infraštruktúry
Športovou infraštruktúrou je podľa ustanovenia § 3, písm. o) zákona o športe štadión,
športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie
určené na vykonávanie športu. V Novej Bani disponujeme nižšie uvedenou základnou
športovou infraštruktúrou v školách, aj na verejných priestranstvách.

ZŠ J. Zemana
2 telocvične – telocvičňa na kolektívne športy (basketbal, volejbal, florbal) a malá telocvičňa;
Športový areál školy – multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s atletickou dráhou,
doskočisko pre skok do diaľky, sektor pre vrh guľou, oddychové kúty s novými lavičkami.
Futbalové ihrisko pri ZŠ Jána Zemana je počas vyučovacieho procesu využívané školskými
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zariadeniami, taktiež je využívané na organizovanie športových podujatí organizovaných
mestom; v ostatnom čase je športovisko verejne prístupné.

MŠ Nábrežná
Pre rozvoj pohybových aktivít najmladších vekových kategórií slúžia areály predškolských
zariadení, t. j. materských škôl a ich elokovaných tried. Všetky pracoviská (na Nábrežnej,
Štúrovej aj Kolibskej) majú inštalované rôzne hracie zostavy (šúchačky, pieskoviská,
preliezky, hojdačky a pod.) vhodné pre vekovú kategóriu detí predprimárneho vzdelávania.

Cirkevná ZŠ Sv. Alžbety
Telocvičňa a školský dvor so športovými prvkami pre loptové a iné hry

Gymnázium Františka Švantnera
Vonkajšie ihrisko s umelým trávnatým povrchom, učebňa športu, herňa stolného tenisu

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Telocvičňa, posilňovňa, vonkajšie športové ihrisko s umelým povrchom

Spojená škola Nová Baňa
Exteriérové detské ihrisko pre predškolský vek a mladší školský vek, outdoorové cvičiace
zostavy vhodné pre kondičné cvičenie žiakov školy, cvičebné priestory – posilňovňa pre
zvýšenie telesnej zdatnosti a mobility žiakov školy

Domov sociálnych služieb Hrabiny
Telocvičňa s možnosťou využitia viacerých športov, futbalové ihrisko, exteriérové detské
ihrisko s preliezačkami a hojdačkami s umelým povrchom, multifunkčné ihrisko s asfaltovým
povrchom a v rámci rehabilitačného pracoviska disponuje DSS telocvičňou, posilňovňou
a rehabilitačným bazénom

Mestský futbalový klub Nová Baňa
Futbalový štadión, tréningové pomocné ihrisko sú prioritne využívané na súťaže a tréningové
jednotky Mestským futbalovým klubom, v ostatnom čase sú prístupné verejnosti.
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Stolnotenisová hala
Súkromná hala nachádzajúca sa pri reštaurácii Zlatý Bažant

Tenisové kurty
Súkromné antukové tenisové kurty na Tajchu, Tenisový klub Sedmička, tenisový kurt pri
kúpalisku a tenisový kurt „Na Hline“

Verejné športoviská
Mestské verejné športoviská na ulici Štúrova, na ulici Školská a na sídlisku Pod sekvojou
s umelým povrchom pre basketbal a futbal, petangové ihrisko na ulici Nábrežná, komunitné
centrum s workoutovou zostavou, outdoorovými fitnes prvkami na Námestí sv. Alžbety.
Detské ihriská na ulici Štúrova, na ulici Školská, na ulici Nábrežná, na ulici Pod sekvojou sú
verejne prístupné a bezodplatne slúžia obyvateľom a návštevníkom mesta Nová Baňa.

Športoviská pri jazere Tajch
Plážové ihrisko, volejbalové ihrisko, badmintonové ihrisko, detská zostava v areáli Banského
dvora

Vodné športy počas letnej sezóny
Vodná nádrž Tajch, vodná turistika na rieke Hron

Turistika, Cyklotrasy
Turistické chodníky – NCH Vojšín, NCH Zvonička, NCH Zbojnícke studničky a Banský
NCH trasa A a trasa B, MTB cyklotrasy rôznej náročnosti (zelená, modrá, červená) v okolí
mesta

Zimné športy
Lyžiarske stredisko s vlekmi na Drozdove a bežecké trate v jeho okolí

Nefunkčná športová infraštruktúra
Letné kúpalisko Nová Baňa, tenisové kurty v areáli bývalej nemocnice, lyžiarske strediská
Vojšín a Hubačov
Tab.1: Využitie jednotlivých zariadení športovej infraštruktúry
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Vybraná športová infraštruktúra
Veľká telocvičňa ZŠ Jána Zemana
Malá telocvičňa ZŠ Jána Zemana
Telocvičňa ZŠ Sv. Alžbety
Telocvičňa SOŠ

Využitá kapacita v %
92,08 %
55,84 %
90 %
100 %

Voľná kapacita v %
7,92 %
44,16 %
10 %
0%

1.2 Športové kluby
Športový klub je podľa ustanovenia § 15, ods. 1 zákona o športe športová organizácia, ktorá
vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu
a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži. Športová organizácia je podľa § 8 zákona
o športe právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová
činnosť. Má väčšinou právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných
prostriedkov. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.
Športové kluby v Novej Bani ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta
a jeho okolia vo všetkých vekových kategóriách.
Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy ako také bez rozdielu. Na poskytovanie
finančnej podpory, iných výhod alebo úľav (aj formou poskytnutia priestorového
zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky legislatívneho charakteru a garancie
zodpovedných manažérov klubov za realizovanie športových projektov, resp. akcií
s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti a efektívnosti ich poskytovania.
Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je výchova a príprava detí a mládeže na aktívnu
športovú činnosť, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť,
zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach,
zabezpečovanie personálneho zázemia, materiálno-technického, sociálneho vybavenia,
bezpečnostných podmienok pre činnosť klubov a získavanie financií pre chod klubov zo
zdrojov mimo rozpočtu mesta.

Tab.2: Prehľad športových klubov a občianskych združení vykonávajúcich športovú činnosť
Názov
Mestský futbalový klub Nová Baňa
ŠK Karate Nová Baňa
Stolnotenisový klub Nová Baňa
Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa

Počet členov
celkovo
120
159
29
56

Počet členov
deti a mládež
(0 – 23 rokov)
92
60
7
54

7

Názov

Počet členov
celkovo

Hokejový klub Nová Baňa
SKI TEAM Nová Baňa
Lyžiari mesta Nová Baňa
TJ SLOVAN Nová Baňa
Tenisový klub Tajch
Klub športovej kynológie Nová Baňa
Športový klub POOLO
Združenie športových rybárov Nová Baňa
Športový klub Hrabiny
Priatelia deťom
Lucia Ivínová - Jazdecká škola BERI, s.r.o.
Funkčný tréning – CF
Fitness TABO Zuzana Nová Baňa
Miroslav Šipikal – MIŠImoto
Občianske združenie pri CVČ - CENTRÁČIK
TajchŠport

45
57
23
20
52
13
48
8
20
50
60
35
30
1
10
5

Počet členov
deti a mládež
(0 – 23 rokov)
25
51
0
4
40
6
11
0
20
35
45
10
10
0
0
0

1.3 Financovanie športových subjektov
Financovanie športových subjektov je viaczdrojové. Mestský rozpočet je len jedným
zo zdrojov financovania činnosti športových klubov. Ďalšie možné zdroje príjmov v oblasti
športu sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Banskobystrický samosprávny
kraj, nadácie, sponzori, štrukturálne fondy, národné športové zväzy a pod. Mesto poskytuje
priamu a nepriamu finančnú dotáciu športovým občianskym združeniam. Finančné
prostriedky na dotácie sa vytvárajú z vlastných príjmov mesta. Schvaľuje ich mestské
zastupiteľstvo v rozpočte mesta. Dotácie sa poskytujú v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením mesta Nová Baňa č. 8/2020 zo dňa 16. 9. 2020 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa na základe žiadosti. Optimálnym spôsobom financovania
v oblasti športu je systém, v ktorom je výška dotácie určená na základe vopred stanovených
objektívnych kritérií, s ohľadom na štatistické ukazovatele, počet športovcov a pod.
Mesto má záujem podporovať výchovu mládeže licencovanými trénermi.
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Tab.3: Prehľad dotácií poskytnutých športovým klubom za posledných 5 rokov v eur
Názov subjektu
Mestský futbalový klub Nová Baňa
ŠK Karate Nová Baňa
Stolnotenisový klub Nová Baňa
Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa
Hokejový klub Nová Baňa
SKI TEAM Nová Baňa
Lyžiari mesta Nová Baňa
TJ SLOVAN Nová Baňa
Tenisový klub Tajch
Klub športovej kynológie Nová Baňa
Športový klub POOLO
Združenie športových rybárov Nová Baňa
Priatelia deťom
Lucia Ivínová - Jazdecká škola BERI, s.r.o.
Miroslav Šipikal – MIŠImoto
Občianske združenie pri CVČ - Centráčik
Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa
TJCX, s.r.o.
TajchŠport
SPOLU
1.4

2016
17700
6680
3050
2900
550
2400
220
520
230
300
650
200
270
530
400
550
37150

2017
19200
7450
3950
4900
900
2850
200
800
610
950
300
360
1300
980
44750

2018
20000
8000
3600
4900
1000
2850
1000
1500
950
500
700
250
1300
1350
500
750
49150

2019
20000
9000
3500
4250
1000
3300
1100
2000
800
500
500
500
400
1000
1400
500
49750

2020
13333
5333
1700
2933
1000
2333
1000
2200
250
500
500
200
1000
500
3000
35782

Štatistiky

Najsilenejšie skupiny pravidelne športujúcich sú vo vekovej kategórii od 15 do 23 a od 24 do
39 rokov. V budúcnosti je potrebné sa zamerať hlavne na potreby vekovej skupiny 30 – 40
rokov, ktorá tvorí pomerne početnú skupinu obyvateľov so záujmom o pravidelný šport.
Prognóza

vývoja

podielu

jednotlivých

vekových

skupín

športujúcich

obyvateľov

v nasledujúcich 10-tich rokoch indikuje až 38 %-ný pokles počtu obyvateľov vo vekovej
kategórii od 15 do 23 a vyrovnaný stav, resp. mierny, cca 2 %-ný nárast počtu obyvateľov
vo vekovej kategórii od 24 do 39 rokov. Vo vyšších vekových kategóriách sa v nasledujúcich
10-tich rokoch očakáva až 17 %-ný nárast počtu obyvateľov.
Tento trend potvrdzuje starnutie našej populácie a pri stagnujúcej početnosti novonarodených
detí spolu s migráciou pracovnej sily, ktorá súvisí s odlivom mladých ľudí za prácou mimo
nášho mesta, negatívne ovplyvňuje do budúcnosti pomer počtu detí a mladých k celkovému
počtu obyvateľov v našom meste.
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V roku 2020 je z demografických údajov možné určiť nasledovné údaje podielu a počtu
obyvateľov v jednotlivých vekových kategóriách:

Tab.4: Vekové zloženie obyvateľov mesta k 31.12.2020
Veková kategória

Muži

Ženy

Spolu

Podiel v %

Predproduktívny vek
(0-14 rokov)

527

496

1023

14,60

Produktívny vek (15-64 rokov)

2338

2366

4704

67,14

Poproduktívny vek (64+ rokov)

528

651

1279

18,26

SPOLU

3393

3613

7006

100,00

Podiel v %

Tab.5: Veková štruktúra detí k 31.12.2020
Veková kategória detí

Chlapci

Dievčatá

Spolu

Vek od 0 do 3 rokov

138

158

296

Vek od 3 do 6 rokov

100

83

183

Vek od 6 do 15 rokov

319

281

600

Vek od 15 do 18 rokov

86

92

178

SPOLU
1.5

Šport v školách a školských zariadeniach

Dôležitým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Školská telesná výchova je vzhľadom
na jej odborné vedenie, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie
formou povinných hodín najúčinnejšou formou pohybovej činnosti. Pri vytváraní pohybového
režimu a získavaní vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti plní nezastupiteľnú funkciu.
Školská telesná výchova je základnou a najúčinnejšou formou výchovného pôsobenia na celú
populáciu detí a mládeže. Súčasťou telesnej výchovy na základných školách je aj základný
plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, atď. Plavecké, lyžiarske, turistické kurzy a školy v prírode
sa stali pre žiakov nepovinnými a konajú sa na základe záujmu rodičov. Okrem povinnej
telesnej výchovy majú žiaci možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách nepovinné
predmety so športovým zameraním, tzv. športové krúžky. Stav športovísk na školách je taký,
že väčšina škôl potrebuje rekonštrukciu starých, nevyhovujúcich objektov.
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1.6

Šport pre všetkých

V zmysle platnej legislatívy je šport pre všetkých pre obec prioritou. Podľa § 64 zákona
o športe obec okrem iného podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a podieľa sa
na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých v obci.
V § 3, písm. e) zákona o športe je šport pre všetkých definovaný ako „šport určený pre
obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho,
kultúrneho a zdravotného prínosu športu.“
Podľa § 2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce
určité kompetencie v oblasti telesnej kultúry, medzi ktoré patrí utváranie podmienok
na rozvoj športu pre všetkých.
Zákon o športe rozdeľuje šport na profesionálny a amatérsky. Z hľadiska športových výkonov
môžeme šport rozdeliť na masový, výkonnostný a vrcholový. Rekreační športovci (šport pre
všetkých) považujú šport najmä za určitý druh oddychu – aktívneho odpočinku, zdravého
životného štýlu, ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má veľký význam pre
každého jednotlivca. Šport je priamo spojený so zdravým životným štýlom, buduje sociálne
vzťahy medzi jednotlivcami, priamo podporuje fyzické a psychické zdravie človeka.
Pohybová činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni je v mnohých prípadoch zaujímavejšia,
zábavnejšia a zdravotne vhodnejšia ako akákoľvek športová činnosť na vrcholovej, či
výkonnostnej úrovni. S nárastom voľného času stúpa aj počet a intenzita športovorekreačných aktivít. Skladba týchto aktivít je podmienená historicky a neustále sa mení
a vyvíja. Pôsobí na ňu veľa faktorov, ktoré sú však v prevažnej miere určované ekonomickou
úrovňou spoločnosti. Pohybové aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou a náplňou voľného času.
Okrem výchovnej, zdravotnej funkcie sa stále viac do popredia dostáva rekreačná
a spoločenská funkcia pohybovej aktivity. Šport pre všetkých je významnou súčasťou
systému športu. Ako špecifická športová činnosť je určená všetkým vekovým skupinám
obyvateľov, uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a druhmi športu za účelom
ich telesného a duševného rozvoja, zlepšenia zdravia, duševnej pohody, tvorby optimálneho
životného štýlu a uspokojovania osobných záujmov a potrieb. Šport pre všetkých propaguje
a sprístupňuje športovanie čo najširšiemu okruhu ľudí. Šport pre všetkých je oblasť, ktorá má
všetky predpoklady zmierňovať riziko ochorení, a preto je potrebné vytvárať podmienky
na všetkých úrovniach štátnej správy, samosprávnych regionálnych orgánov, samospráv obcí
a miest, škôl a školských zariadení, občianskych združení, zdravotných poisťovní a ďalších
subjektov.
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2. Ciele do budúcnosti
Ciele rozvoja mesta boli zadefinované v dokumente pod názvom Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027, v rámci
programu 7. Vzdelávanie a šport, podprogram 7.2. Šport.
V rámci PHSR mesto určilo kroky na vytvorenie podmienok na zmysluplné trávenie voľného
času detí, mládeže a dospelých obyvateľov mesta ako vhodnej formy zachovania dobrého
zdravia a prevenciu proti civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva
organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky
mesta je aj finančná podpora športových klubov a telovýchovných organizácií
prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného
športu v meste vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2020 zo dňa 16. 9. 2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Nová Baňa či koncepčných a strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom.
Vytváranie vhodného prostredia pre rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov je
jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého mena mesta. Vhodné podmienky pre šport a
ponuka verejných športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest o lepšie podmienky pre
život. Mesto zabezpečí systémovú podporu športových odborníkov, hlavne trénerov mládeže.
Prínosy z financovania a podpory športu na území mesta sa prejavia vo forme zdravšieho
života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v meste, v náraste členských základní
podporovaných športov. Mesto sa snaží o zlepšenie informovanosti a propagácie aktivít a
možnostiach športovej infraštruktúry aj prostredníctvom vytvorenia turisticko a športového
informačného systému mesta, ktorý bude spojený s propagačnými aktivitami a komunikáciou
aj na sociálne siete.
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2.1

PHSR mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027

Podprogram 7.2.
Cieľ 7.2.

Šport
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky
výkonnostného a rekreačného športu.

Opatrenia a aktivity podprogramu:
Opatrenie 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.
Výstavba street - workout prvkov v lokalite Tajch.
Výstavba detského ihriska v lokalite Tajch.
Revitalizácia pôvodného kúpaliska.
Odkúpenie budovy ubytovne Kord a priľahlých pozemkov.

Opatrenie 7.2.2 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj
výkonnostného a rekreačného športu v meste.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 7.2.5 Podporovať talentovanú mládež.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 7.2.6 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými
a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Opatrenie 7.2.7 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, krúžky.
Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia.
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3. Strategická časť: Plán rozvoja športu na obdobie 2021 – 2024
Primátor a poslanci mesta vychádzajú pri definovaní plánovaných aktivít pre najbližšie
štvorročné obdobie z opatrení a aktivít definovaných v PHSR mesta Nová Baňa na roky 2021
– 2027. Avšak, ani pri zapojení externých, či už úverových alebo dotačných zdrojov, resp.
fondov EÚ, popri vlastných disponibilných zdrojoch v rámci rozpočtu mesta najmä v položke
príjmov z podielových daní poukázaných samospráve, nie je možné v plnom rozsahu
uspokojiť plány zadefinované v tomto strategickom dokumentu.
Plánmi budovania športovej infraštruktúry sa opakovane zaoberala príslušná komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojich zasadnutiach. V máji 2021 bola vytvorená ad hoc
pracovná skupina zložená z poslancov a členov komisie kultúry, vzdelávania, mládeže
a športu, ktorá sa na svojich stretnutiach bude bližšie venovať zadefinovaniu vhodných
podmienok a požiadaviek výstavby multifunkčnej haly a následnej rekonštrukcie vonkajších
bazénov bývalého kúpaliska, vrátane príslušných služieb.
Okrem bežných každoročných výdavkoch mesta na dotácie športovým klubom, na údržbu
športovísk a krúžkovú činnosť detí, sa poslanci prijatím PHSR mesta Nová Baňa zhodli na
niekoľkých väčších projektoch. V akčnom pláne mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2022 určili
za hlavné opatrenia spomedzi vyššie uvedených 7.2.1 a 7.2.2.
V rokoch 2021 – 2022 je v rámci opatrenia 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej
infraštruktúry zadefinovaná aktivita Revitalizácia pôvodného kúpaliska, ako aj aktivita
Odkúpenie budovy ubytovne Kord a priľahlých pozemkov. Po preverení možnosti využitia
odpadového tepla z firmy Knauf Insulation, s.r.o. sa upustilo od možnosti využitia tohto
priestoru na výstavbu multifunkčného objektu s bazénom. Pozemky budú odkúpené na iný
účel, pravdepodobne na bytovú výstavbu. V súčasnosti bude mesto pokračovať v budovaní
športovej infraštruktúry v areáli bývalého kúpaliska, v lokalite na ulici Dlhá lúka. Zámer
zahrňuje dve strategické investície:
1. etapa: Multifunkčná športová hala
2. etapa: Bazénová časť
Mesto sa zapojí do výzvy fondu na podporu športu, kde môže získať 50 %-né alebo dokonca
viacpercentné spolufinancovanie plánovanej investície multifunkčnej športovej haly. Svoju
spoluúčasť bude hradiť z úverových zdrojov a z prebytku hospodárenia.
Zároveň mesto zváži aktívne hľadanie potenciálneho investora na vybudovanie bazénovej
časti, resp. ďalších súčastí nového komplexu v lokalite Dlhá lúka, tzn. zverejnením výzvy na

14

webe mesta, FB stránke mesta, v Novobanských novinách i ďalších regionálnych periodikách,
aby vytvorilo transparentnú súťaž o zapojenie súkromného kapitálu do tohto potenciálneho
PPP (Public Private Partnership) projektu, tzn. projektu verejno-súkromného partnerstva.
Výhody / nevýhody a podmienky zapojenia súkromného kapitálu budú prerokované v
príslušných komisiách zriadených pri mestskom zastupiteľstve (komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu, finančná komisia, komisia dopravy).
V tabuľke sú zadefinované prioritné projekty, predpokladané investície a finančné príspevky
v oblasti v športu v rokoch 2021 – 2024.

Tab.7: Predpokladané výdavky v oblasti športu z rozpočtu mesta v rokoch 2021 - 2024
Aktivita

Financovanie

Dotácie športovým klubom

Vlastné zdroje

Údržba a skvalitnenie
športovej infraštruktúry
Vytváranie materiálnych a
finančných podmienok na
rozvoj výkonnostného a
rekreačného športu
Podpora organizácie
športových podujatí (v réžii
mesta, resp. v spolupráci so
športovými klubmi)

Vlastné zdroje

Mestský rozpočet
EUR
200.000 (50.000 eur /
rok)
50.000 (cca 12.500 eur /
rok)

Vlastné zdroje / externé zdroje
(VÚC)

40.000 (cca 10.000 eur /
rok)

Vlastné zdroje / externé zdroje
(VÚC)

30.000 (cca 7.500 eur /
rok)
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Záver
Cieľom koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 je umožniť ponuku
čo najširšej palety športových služieb, zabezpečiť efektívne a transparentné využitie
verejných financií k prospechu a športovému vyžitiu všetkých občanov mesta. Prioritou je
organizácia a podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných
materiálno-technických a inštitucionálnych podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu pre
obyvateľov mesta.
Zámery tejto koncepcie by si mali osvojiť všetky zainteresované články mesta a formou
širokej spolupráce v oblasti športu napomôcť pri jej napĺňaní.
Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné
priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb a finančných možností mesta Nová Baňa.

V Novej Bani dňa 15. júna 2021

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta
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Príloha č. 1
Zoznam športových klubov pôsobiacich na území mesta Nová Baňa
Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Generálny manažér:
Mail:
Web stránka:
Facebook:
151487694888816

Mestský futbalový klub Nová Baňa
Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa
0905 445 708 – Mgr. Peter Hudec
Mgr. Peter Hudec
peter.hudo.hudec@gmail.com
www.mfknovabana.sk
www.facebook.com/MFK-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:
Web stránka:
Facebook:

ŠK KARATE Nová Baňa
968 01 Nová Baňa
0903 519 513 – Ján šály
Ján Šály, predseda klubu
saly@mistro.sk
www.karatenb.sk
www.facebook.com/skkarate.nb

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:
Web stránka:

Stolnotenisový klub Nová Baňa
Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa
0903 550 035 – Ing. Stanislav Katina
Ing. Stanislav Katina, predseda klubu
ing.stanislav.katina@gmail.com
www.stknovabana.webnode.sk

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:
Web stránka:
Facebook:

Klub športovej kynológie Nová Baňa
Cintorínska 39, Nová Baňa
0905 468 322 – Martina Jánošíková
Martina Jánošíková
boba1004@azet.sk
www.ksk-nova-bana.webnode.sk
www.facebook.com/ksknovabana

Názov:
Hokejový klub Nová Baňa
Adresa:
Štúrova 836/1, Nová Baňa
Telef. kontakt. 0905 750 233 – Vladimír Vozár, 0908 283 225 – Alexander Šadlák
Štatutár:
Vladimír Vozár, predseda klubu; Alexander Šadlák, tajomník klubu
Mail:
alexandersadlak@gmail.com
Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:

Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa
Štúrova 26/25, Nová Baňa
0903 867 142 – Mgr. Drahoslava Pšenáková
0903 260 083 – Ing. Peter Pšenák
Štatutár:
Mgr. Drahoslava Pšenáková, Ing. Peter Pšenák
Mail:
psenakpeter@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/T%C5%A0K-Tiffany-Nov%C3%A1Ba%C5%88a-252538351001/

17

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:

OZ Lyžiari mesta Nová Baňa
Nábrežná 13, Nová Baňa
0903 887 856 – Mgr. Radovan Mádel
Mgr. Radovan Mádel
radovan.madel@gmail.com

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:

TJ Slovan Nová Baňa – šachový klub
Kollárova 28, Nová Baňa
0905 477 186 – Ing. Jaroslav Hlellebrandt
Ing. Jaroslav Hellebrandt
jaroslav_hellebrandt@ses.sk

Názov:
SKI TEAM Nová Baňa
Adresa:
Štúrova 836/1, Nová Baňa
Telef.kontakt:
0907 830 779 – Ing. Jaroslav Plachy
Štatutár:
Ing. Jaroslav Plachy
Mail:
jaroslavplachy1@gmail.com
Webová stránka:
www.ski-team-drozdovo.webnode.sk
Facebook:
www.facebook.com/SKI-Team-Nov%C3%A1-Ba%C5%88aDrozdovo-311256985642881/
Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:

Športový klub POOLO
Štúrova 789/24, Nová Baňa
0907 842 355 – Ing. Štefan Levrinc
Ing. Štefan Levrinc
levrinc.stefan@gmail.com

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:

TajchŠport
Brezová 25, Nová Baňa
0904 221 567 – Mgr. Bohuslava Gajdošová
Mgr. Bohuslava Gajdošová
b.gajdosova@piper.sk

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:
Facebook:

Združenie športových rybárov Nová Baňa
Starohutská 44, Nová Baňa
0944 575 379 – Matej Buška
Matej Buška
matejbuska@gmail.com
www.facebook.com/Zdru%C5%BEenie-%C5%A1portov%C3%BDchryb%C3%A1rov-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-611305089201687/

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Mail:
Štatutár:

OZ Lodenica pod orechmi
Nábrežná 9, Nová Baňa
0903 523 653 – Mgr. Martin Mikuška
cochtan@gmail.com
Mgr. Martin Mikuška

Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:

Športový klub Hrabiny
DSS Hrabiny, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
0908 180 669 – Ondrej Jurek, predseda klubu
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e-mail:

sk.sporthrabiny@gmail.com

Názov:
starostlivosti
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
e-mail:

Občianske združenie – Priatelia deťom pri Ústave sociálnej
ÚSS, Rekreačná 395/1
0908 180 669 – Ondrej Jurek
Terézia Búryová
sk.sporthrabiny@gmail.com

Názov:
Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o.
Adresa:
Sadovnícka cesta 6796/26, Nová Baňa
Telef.kontakt:
0915 340 460 – Ing. Lucia Ivínová
Štatutár:
Ing. Lucia Ivínová
Mail:
lucia.ivinova@gmail.com
Web stránka:
www.jsberi.webnode.sk
Facebook:
www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%A1-%C5%A0kolaBeri/784293065004878
Názov:
Adresa:
Telef.kontakt:
Štatutár:
Mail:
Web stránka:
Facebook:

Tenisový klub TAJCH Nová Baňa
Nad Hrádzou 1286/16, Nová Baňa
0908 859 381 – Ing. Marek Lenč, PhD.,
0948 165 095 - Mgr. Martin Štrba
Ing. Marek Lenč
tktajch@gmail.com
www.tktajchnovabana.weebly.com
www.facebook.com/tktajch/

Názov:
Adresa:
Telef. kontakt:
Štatutár:
Mail:

Funkčný tréning – CF
Viničná cesta 6850/28, Nová Baňa
0911 428 192 – PaedDr. Mária Rudzanová
PaedDr. Mária Rudzanová
majca2189@azet.sk

Názov:
Adresa:
Telef. kontakt:
Štatutár:

Tenisový klub Sedmička
Dlhá lúka 761, Nová Baňa
0905 302 569 – Ing. Jaroslav Krlička
Ing. Jaroslav Krlička

Názov:
Adresa:
Telef. kontakt :
Štatutár:

Fitness Tabo Zuzana
Štúrova 34, Nová Baňa
0917 835 867 – Bc. Zuzana Tabernausová
Bc. Zuzana Tabernausová

Názov:
Adresa:
Telef. kontakt:
Štatutár:
Mail:

Miroslav Šipikal – MIŠIMOTO
Viničná cesta 6445/43, Nová Baňa
0905 231 898 – Miroslav Šipikal
Miroslav Šipikal
sipikal@azet.sk
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Príloha č. 2
Zoznam športových a rekreačných zariadení na území mesta Nová Baňa
Mestský futbalový štadión, Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa
Hlavná hracia plocha – využitie:
- výkon súťaží Mestského futbalového klubu Nová Baňa,
- športové a kultúrno-spoločenské akcie mesta.
Tréningová hracia plocha – využitie:
- trénigová športovú činnosť Mestského futbalového klubu Nová Baňa,
- voľnočasové športové aktivity pre verejnosť – po dohode s MFK Nová Baňa.
Mestský futbalový klub Nová Baňa, Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 0905 445 708 – Mgr. Peter Hudec
Multifunkčné ihrisko Záhrb s možnosťou prenájmu tenisového kurtu
Hokejový klub Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 0905 750 233 – Vladimír Vozár,
Tel.: 0908 283 225 – Alexander Šadlák
Stolnotenisová hala, Cintorínska 1816 s možnosťou prenájmu
Stolnotenisový klub Nová Baňa, Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 0903 550 035 – Ing. Stanislav Katina
Tel.: 0903 550 030 – Ing. Jozef Ditte
stknovabana@webnode.sk
Banský dvor Nová Baňa
Tajch 705, 968 01 Nová Baňa
Športoviská v kempe poskytujú dostatočný priestor pre každého. Areál ponúka možnosť
zahrať si volejbal, bedminton, futbal, freesbee. Pre najmenších je k dispozícii detské ihrisko.
V tesnej blízkosti sa nachádza cyklochodník, či tenisové kurty.
Tel.: 0902 487 430 – Jozef Šipikal
www.banskydvor.sk
www.facebook.com/banskydvor
Multifunkčné ihrisko „KLINGÁČ“ s možnosťou prenájmu
Gymnázium Františka Švantnera Bernolákova 37/9, 968 01 Nová Baňa
Tel: 045 685 70 92
e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk
www.gfsnbana.edupage.org
www.facebook.com/gfs.nbana/
Učebňa športu s možnosťou prenájmu
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 37/9, 968 01 Nová Baňa
Priestor vhodný na individuálne alebo skupinové športové aktivity s povrchom tatami cross,
50m2. Voľné hodiny doobeda i poobede.
Tel.: 045/6857092
e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk
www.gfsnbana.edupage.org
www.facebook.com/gfs.nbana/
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Stolnotenisová herňa s možnosťou prenájmu
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 37/9, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6857092
e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk
www.gfsnbana.edupage.org
www.facebook.com/gfs.nbana/
Telocvičňa SOŠ obchodu a služieb s možnosťou prenájmu
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/ 6855585
e-mail: sekretariat@sosnb.sk, inform@sosnb.sk
www.sosnb.sk
Telocvičňa a multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Jána Zemana s možnosťou prenájmu
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/ 6856017
e-mail: zsjzemana@gmail.com
www.zsjzemananb.edupage.org
Futbalové ihrisko pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Počas vyučovacieho procesu využívané školskými zariadeniami, taktiež je využívané na
organizovanie športových podujatí organizovaných mestom.
V ostatnom čase je športovisko verejne prístupné.
Telocvičňa a asfaltové ihrisko v areáli ZŠ sv. Alžbety s možnosťou prenájmu
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 0911978869
e-mail: riaditelczsnb@gmail.com
www.alzbetka.edupage.org
Tenisový klub Tajch Nová Baňa – tenisové kurty s možnosťou prenájmu
Tajch 705, 968 01Nová Baňa
Tel.: 0948 165 095 – Mgr. Martin Štrba
Tel.: 0908 859 381 – Ing. Marek Lenč
e-mail: tktajch@gmail.com
https://www.tktajchnovabana.sk/o-nas/
www.facebook.com/groups/577381169083885/?epa=SEARCH_BOX
Tenisový klub – Sedmička – tenisový kurt s možnosťou prenájmu
Dlhá lúka 761,968 01 Nová Baňa
Tel.: 0905 302 569 – Ing. Jaroslav Krlička
Bike & Freerun park Nová Baňa
Pod sekvojou, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 0949 843 234
www.facebook.com/BikeparkNovaBana/
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FitnessCentrum TechnoGym
Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa / nad železiarstvom REMESLO/
Tel.: 0905 931 117 – Peter Maruška
www.facebook.com/pages/FitnessCentrum-TechnoGym/209166039135383
Fitness Tabo Zuzana
Štúrova 34, Nová Baňa
0917 835 867 – Bc. Zuzana Tabernausová
SKI Centrum a penzión Drozdovo, BIKEPARK Drozdovo
Drozdovo 4120, Nová Baňa
Areál SKI Centrum Drozdovo ponúka aj široké športové vyžitie. V zimných mesiacoch je
k dispozícii lyžiarsky svah, upravované bežkárske trate, snowpark a možnosť sánkovania.
V letných mesiacoch cyklisti môžu využiť sedem trialov s možnosťou využitia vleku a cross
country dráhu. V areáli sa tiež nachádza lezecká stena, tenisový kurt a workoutové zostavy.
V areáli sa nachádza vhodná plocha na loptové hry a športovisko pre deti.
Penzión: 0948 749 350
SKI info: 0905 346 798
Lyžiarska škola Drozdovo: 0915 635 187
Požičovňa lyžiarskej výstroje: 0905 432 336
BIKEPARK Drozdovo: 0907 831 990
e-mail: penziondrozdovo@gmail.com
www.drozdovo.eu
www.facebook.com/skicentrumdrozdovo/
www.facebook.com/peonydizajn/
www.facebook.com/BikeParkDrozdovo

Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o. – jazdecká hala s možnosťou nájmu iným
jazdeckým klubom
Rekreačná 6807, Nová Baňa
Tel.: Lucia Ivínová –0915 340 460
www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%A1%20%C5%A0kola%20Beri/784293065004878/

Novobanské MTB cyklotrasy
Najdlhšia, červená trasa meria takmer 40 km a je nazvaná Bajkom okolo Novej Bane. Viac
ako 27 km meria modrá trasa pomenovaná Bajkom okolo Hrošovho vrchu a najkratší skoro
19 km dlhý okruh, ktorý je značený zelenou, nesie názov Bajkom ponad vodopád. Trasy sú na
viacerých miestach prepojené. Sú trasované tak, aby návštevníkovi predstavili krásy okolia
Novej Bane, zastavujú sa napríklad pri pútnickom mieste Kohútovo, pri Starohutskom
vodopáde, cyklistov prevedú cez Bujakov vrch, ale aj rekreačnú oblasť Tajch. Trasy začínajú
aj končia v jednom mieste – na Námestí sv. Alžbety, kde sa na trojuholníkovom parkovisku
pri predajni Cyklosport 3000 nachádza orientačná mapa. Náročnosť je stredná až ťažká a
odporúča sa horský bicykel.
www.cyklotrasy.novabana.sk
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Mestské verejné športoviská
Voľne prístupnými ako pre verejnosť, tak aj pre návštevníkov mesta sú mestské verejné
športoviská nachádzajúce sa na:
• Štúrova ulica
• Školská ulica
• Pod sekvojou
• Nábrežná ulica – petangové ihrisko
• Nám. sv. Alžbety - komunitné centrum
• rekreačný areál Tajch – workoutová zostava
Detské ihriská
Voľne prístupnými ako pre verejnosť, tak aj pre návštevníkov mesta sú detské ihriská
nachádzajúce sa na:
• Štúrova ulica
• Nábrežná ulica
• Školská ulica
• Pod sekvojou

23

