Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta
Nová Baňa dňa 23. 9. 2020 o 15:30 hod. na odd. kultúry, športu, mládeže
_______ a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice_______
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie, ktorý privítal všetkých
prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
> Počet prítomných členov je 7:
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, , Mgr. Natália Kopemická, Ing. Ján
Letko, Katarína Štrbová, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
x Počet neprítomných členov je 2, z toho ospravedlnených 2: PaedDr. Tatiana Polcová, Igor
Moško
> Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Iveta Lukáčová, ved. odd. kultúry,
športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice
> Komisia je uznášaniaschopná.
> Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:
1. Koncepcia prideľovania dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa a Návrh na zriadenie funkcie
mestského športového koordinátora
2. Čistenie NCH Zvonička
3. Benefičný koncert v roku 2020
4. Aktuálne informácie k multifunkčnej hale a kúpalisku
5. Zhodnotenie podujatí v mesiacoch júl - august 2020
6. Rôzne
7. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1
Koncepcia prideľovania dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa a Návrh na zriadenie funkcie
mestského športového koordinátora
• Mgr. Juraj Kološta:
x Informoval prítomných, že na zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 16. 9. 2020 bolo schválené
nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2020 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa.
• Ing. Ján Letko:
x Návrh novej koncepcie prideľovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa bol už
prezentovaný na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, ktoré sa konalo
v júni 2019. V prípade, že ostatní členovia súhlasia s pripravovanou novou koncepciou,
urobí jej finálnu podobu.
> V rámci vyúčtovania poskytnutých dotácií prijímateľom preferuje ich priebežné
vyúčtovávanie, resp. poskytovanie prehľadu čerpania dotácií napr. 14 ročne.
> Jednou z priorít rozvoja športuje podpora vzdelávania mládeže, s čím bezprostredne súvisí
trénerská činnosť licencovaných trénerov mládeže v jednotlivých kluboch a samozrejme ich
primerané finančné ohodnotenie, či to už bude fonnou dotácie, príp. inak financované
z rozpočtu mesta.
x V súvislosti s činnosťou jednotlivých klubov je potrebné, aby táto podliehala priebežnej
kontrole, hlavne čo sa týka dodržiavania zákona o športe, úrovne tréningových procesov, ich
frekvencie a dodržiavania tréningového plánu, taktiež je potrebné, aby bola vedená
vzájomná komunikácia s klubmi, všeobecná koordinácia a synchronizácia činnosti klubov,
ako aj voľnočasovej športovej činnosti a pod.
x Mesto by túto kontrolu mohlo zabezpečiť buď zriadením mestskej športovej organizácie,
/neziskovej organizácie/, resp. vytvorením pracovnej pozície mestského športového
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koordinátora priamo na MsÚ, a to na skrátený, resp. polovičný úväzok, ktorý bude
oprávnený vykonávať uvedenú činnosť,
Mgr. Iveta Lukáčová:
> Podporila návrh na vytvorenie pracovnej pozície s tým, že pri polovičnom úväzku by mohol
byť mestský športový koordinátor súčinný aj pri organizovaní mestských športových akcií.
Mgr. Peter Hudec:
> Ako štatutárny zástupca jedného zo športových klubov jednoznačne víta takúto možnosť,
treba však brať do úvahy rôznorodosť športov v meste, z čoho nie všetky kluby pracujú
s mládežou, resp. ich činnosť je rozdielna.
x Nakoľko kluby budú musieť pracovať pri výchove mládeže s licencovanými trénermi,
navrhuje určiť prechodné obdobie na to, aby túto podmienku mohli splniť.
> Zároveň vyslovil obavy, že táto podmienka odradí niektoré kluby od svojej činnosti. Je
potrebné nájsť spôsob, ako ich v činnosti podporiť a motivovať.
Anton Medveď:
> Upozornil, že je potrebné brať do úvahy aj počet detí na jedného licencovaného trénera.
> Skonštatoval, že možné financovanie licencovaných trénerov z verejných zdrojov bude
motivačné a v meste vzniknú nové kluby, ktoré budú zamerané na športy, ktoré v súčasnosti
v meste absentujú.
Katarína Štrbová:
> Skonštatovala, že je potrebné vypracovať okrem iných koncepcií aj koncepciu rozvoja
športu, túto by mohol navrhnúť a spracovať mestský športový koordinátor.
Prítomní členovia komisie sa zhodujú v názore, že vzhľadom na súčasnú nepostačujúcu
infraštruktúru, ktorá je nevyhnutná na podporu a rozvoj športu mládeže, ale aj športu pre
všetkých a zdravotne znevýhodnených ľudí je nevyhnutné, aby mesto riešilo tento dlhodobo
existujúci problém.

Predseda komisie dal hlasovať o stanovisku komisie k vytvoreniu pracovnej pozície mestského
športového koordinátora na Mestskom úrade, a to na polovičný úväzok.
Hlasovanie č. 1:
Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Na základe výsledkov hlasovania komisia odporúča vytvoriť na Mestskom úrade pracovnú pozíciu
mestského športového koordinátora na polovičný úväzok s tým, že sa bude zároveň podieľať aj na
organizácii športových podujatí organizovaných mestom.
16:45 hod. Príchod Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.

K bodu č. 2
Čistenie NCH Zvonička
• Mgr. Juraj Kološta:
> Jarné čistenie NCH Zvonička, plánované na 4. 4. 2020, bolo z dôvodu epidemiologických
opatrení zrušené. Vzhľadom na jeho značné znečistenie navrhuje túto akciu zorganizovať
buď:
a) v spolupráci so školami a školskými zariadeniami, tak ako to bolo plánované na jar,
b) v rámci turistiky po NCH Zvonička, ktorú každoročne na jeseň organizuje CVČ v Novej Bani pri
príležitosti jeho otvorenia.
> V prípade alternatívy b) navrhuje termín akcie 10. 10. 2020 /t.j. v sobotu/, s tým, že pokiaľ
to epidemiologická situácia dovolí, zabezpečí propagáciu a s MsL spol.s .r.o. Nová Baňa
a TS mesta Nová Baňa dohodne všetky potrebné náležitosti.
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> Zároveň informoval, že na trase NCH sú pri jednotlivých stanovištiach umiestnené vrecia na
odpad, tieto sú plné a predpokladá, že nie je zabezpečený odvoz odpadu.
• Členovia komisie sa prikláňajú k alternatíve b), t.z. spojiť čistenie chodníka spolu s turistikou.
• Anton Medveď:
> Nepovažuje za dobré riešenie v prírode rozmiestňovať zberné koše, resp. vrecia na odpad,
nakoľko každý by si mal uvedomovať, ako má s odpadmi naložiť.
> Možno by bolo vhodné zvážiť umiestnenie informačných tabuliek o zákaze znečisťovania
prírody.

Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Členovia komisie súhlasia s čistením NCH Zvonička spojeným s turistikou po NCH, každoročne
organizovanou CVČ v Novej Bani v navrhovanom termíne 10. 10. 2020.
K bodu č. 3
Benefičný koncert v roku 2020
• Mgr. Juraj Kološta:
> V prípade organizovania benefičného koncertu v roku 2020, je potrebné sa zaoberať
myšlienkou, akou cestou benefíciu smerovať a komu, resp. na čo by bol prípadný výťažok
venovaný.
> Požiadal členov, aby na nasledujúcom zasadnutí komisie predniesli svoje návrhy.
• Mgr. Iveta Lukáčová:
x Na základe pracovných skúseností upozornila, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu
a jej dopady na ekonomiku je vysoká pravdepodobnosť, že firmy, spoločnosti, ale aj
jednotlivci nebudú môcť finančne podporiť myšlienku benefičného koncertu.
> Zároveň skonštatovala, že v súčasnosti je v hľadisku odporúčané šachovnicové sedenie, čo
znižuje kapacitu kinosály na max. 150 návštevníkov. Toto však môže byť zmenené, podľa
vývoja COVID-19.
• Ing. Ján Letko:
> Navrhuje organizáciu v polovičnom profile, t.z. bez sprievodného programu, ale formou
benefíčnej zbierky, čo by technicky vedel zabezpečiť. Bola by potrebná propagácia
prostredníctvom FCB mesta, Novobanských novín, webovej stránky.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
> Zastáva názor, že ak koncert nemá byť v pôvodnom rozsahu, je vhodnejšie jeden ročník
vynechať a pokračovať v jeho organizovaní až budúci rok.
• Anton Medveď:
> Súhlasí, aby sa myšlienka benefície zachovala, avšak zastáva názor, že výťažok nemusí byť
určený len pre zdravotne, resp. inak znevýhodnených spoluobčanov, ale mohol by byť
použitý aj na iný, pre mesto a jej obyvateľov prospešný účel.
• Mgr. Iveta Lukáčová:
> V prípade polovičného profilu by podľa jej názoru bola vhodná propagácia napr. formou
videoprezentácie.

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Členovia komisie navrhujú organizovať benefičný koncert, avšak spôsob, rozsah ako aj komu
venovať výťažok z benefície si dohodnú na nasledujúcom zasadnutí komisie.
K bodu č. 4
Aktuálne informácie k multifunkčnej hale a kúpalisku
• Mgr. Juraj Kološta:
> Prítomných členov komisie informoval o zámeroch, resp. návrhoch vybudovania športovej
infraštruktúry v meste a zároveň im o nich poskytol všetky dostupné informácie:
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sezónne kúpalisko s možnosťou ubytovania v chatkách /areál bývalého kúpaliska súkromný investor/,
športovo-rekreačný areál s plavárňou /Cintorínska ul./
hokejová hala /ihrisko pri ZS Jána Zemana/
tenisová hala /multifunkčné ihrisko pri ZŠ Jána Zemana/
• Ing. Peter Hudec:
> Čo sa týka využitia areálu ZŠ Jána Zemana, za ideálne riešenie považuje prístavbu
k existujúcej budove telocvične s tým, že táto by bola využívaná aj počas vyučovacieho
procesu, ale aj na voľnočasové športové aktivity, resp. poskytovaná do prenájmu.
• Ing. Ján Letko:
> Mesto by sa malo seriózne zaoberať myšlienkou vybudovania multifunkčného športového
areálu s celoročnou prevádzkou, možnosťou ubytovania, stravovania a iných poskytovaných
služieb, čo o,i, zaručí aj jeho ekonomickú prevádzkyschopnosť a nie zaoberať sa
vizualizáciami a návrhmi na športoviská s obmedzeným využitím a prevádzkou.
> Prioritou je určiť priestor/miesto, kde by takýto areál bolo najvhodnejšie vybudovať, pričom
prínosom by jednoznačne bolo už existujúce športové zariadenie.
> Jednoznačne za miesto, kde by mal byť takýto športový komplex vybudovaný, považuje
v bezprostrednej blízkosti Mestského futbalového štadióna.
> Čo sa týka telocvične ZŠ Jána Zemana je potrebná jej celková rekonštrukcia, v rámci ktorej
by stálo za zváženie rozšírenie jej rozmerov.
• Mgr. Juraj Kološta:
x Informoval, že v športovo-rekreačnom areáli s plavárňou bol pôvodný zámer využívať teplo
z Knauf Insulation s.r.o., čo však po absolvovaných viacerých pracovných stretnutí, toto nie
je možné.

Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie s tým, že po dôkladnom zvážení
preferujú výstavbu multifunkčného športového areálu s celoročnou prevádzkou, súčasťou ktorého
budú aj komerčné priestory na prenájom. Komisia v tejto súvislosti odporúča mestu záväzne
stanoviť miesto na jeho výstavbu stým, že ako najvhodnejšiu alternatívu považuje a navrhuje
oblasť na Dlhej lúke pri Mestskom futbalovom štadióne, vrátane celého areálu bývalého kúpaliska.
K bodu č.5
Zhodnotenie podujatí v mesiacoch júl - august 2020
Počas leta boli zorganizované rôzne podujatia určené pre všetky kategórie:
dve divadelné predstavenia pre deti v kine VATRA - org. mesto Nová Baňa
Banícky fakľový sprievod a Anna bál na Zvoničke - org. mesto Nová Baňa
filmový festival Expedičná kamera - org. OZ Novobanskí patrioti v spolupráci s mestom
Nová Baňa
- hudobné vystúpenie HS RETRO v radničnom parku - org. mesto Nová Baňa
- videoprojekcia v amfiteátri na Tajchu - org. mesto Nová Baňa
- Novobanský zraz veteránov - v spolupráci s mestom Nová Baňa
Rozprávková cesta „Centrum v stredoveku“ - org. CVČ, OZ Centráčik v spolupráci
s mestom Nová Baňa.
Záverečné stanovisko k bodu č. 5
Členovia komisie berú informáciu o podujatiach na vedomie. Ponuku a účasť na jednotlivých
podujatiach hodnotia kladne, skonštatovali však, že do budúcnosti je potrebné, aby si organizátori
medzi sebou v predstihu odkonzultovali termíny plánovaných podujatí, aby sa predišlo situácii,
kedy v jeden deň boli zorganizované dve veľké podujatia /príkl.. TriTajchlon a Novobanský zraz
veteránov/.
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K bodu č.6
Rôzne
• Mgr. Juraj Kološta:
> Prítomným členom komisie dal k nahliadnutiu návrh oplotenia radničného parku, ktoré by v
bolo financované z návratnej finančnej výpomoci, o ktorú mesto požiada Ministerstvo
financií SR. V prípade jej schválenia, je však tieto finančné prostriedky nutné vyčerpať do
konca roka 2020.
> Navrhované oplotenie je zo železa s náterom čiernou farbou.
ŕ Návrhy vyhotovila miestna firma a podľa informácií, ktoré dostal s nimi súhlasí aj
Pamiatkový úrad SR.
• Mgr. Natália Kopernická:
x Navrhuje, aby bol vypracovaný ešte aj ďalší návrh oplotenia z iného materiálu napr. kované.
• Ing. Ján Letko:
x Zaujímal sa, prečo takého návrhy robí súkromná firma, resp. prečo mesto nemá svojho
architekta.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD:
> Skonštatovala, že očakávala viac predložených návrhov od viacerých výrobcov.
> Navrhuje vypracovanie ešte minimálne jedného návrhu oplotenia od iného výrobcu.
• Mgr. Peter Hudec:
> Navrhuje, aby bola vypracovaná celková vizualizácia radničného parku z rôznych
podhľadov.

Záverečné stanovisko k bodu č. 6
Komisia po nahliadnutí predložených návrhov odporúča mestu, aby dalo vypracovať minimálne
ešte jeden návrh oplotenia od iného výrobcu s použitím iného materiálu. Taktiež odporúča dať
vypracovať celkovú vizualizáciu radničného parku s navrhovaným novým oplotením. Po ich
predložení komisia zaujme stanovisko.
K bodu č.7
Diskusia
• Anton Medveď:
> Informoval, že spoločnosť LIDL v spolupráci s mestom organizuje zbierku pre sociálne
znevýhodnených spoluobčanov, ktorá spočíva v zbierke trvanlivých potravín, zakúpených
v LIDL a vložených do nákupného košíka, ktorý bude v predajni na tieto potraviny určený.
x Následne 1 x do týždňa táto zbierka bude sprostredkovaná znevýhodnenej osobe, rodine.
> V prípade, že členovia komisie majú vedomosť o niekom, kto by takúto pomoc potreboval,
nech
otom
informujú
predsedu
Komisie
rozvoja,
bytovej
asociálnej,
alebo Ing. Mgr. Elišku Vallovú, referentku MsÚ.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 17:50 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok
20. 10. 2020 o 15:30 hod.
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