Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 6. 11. 2018 o 15:30 hod. na odd. kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani
Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie,
ktorá privítala všetkých prítomných. Vyhodnotila účasť členov komisie na zasadnutí, pričom
konštatovala, že:
Počet prítomných členov je 7:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj
Kološta, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová
Počet členov s neskorším príchodom je 1: PaedDr. Tatiana Polcová
Ďalší prítomní: Mgr. Žaneta Oklapeková, učiteľka ZUŠ v Novej Bani
Dagmar Lachká (zapisovateľka)
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Knižné búdky – návrhy žiakov ZUŠ v Novej Bani
Zhodnotenie činnosti komisie
Benefičný koncert 7. 12. 2018 – oslovenie sponzorov
Vianočné trhy 14. 12. 2018 – obhliadka radničného parku
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1: Knižné búdky – návrhy žiakov ZUŠ v Novej Bani
Komisia sa počas svojho pôsobenia viackrát zaoberala myšlienkou umiestnenia knižnej búdky
v meste a celkovým jej vzhľadom. Na vypracovanie grafických návrhov boli oslovení žiaci ZUŠ
v Novej Bani. Predsedníčka komisie odovzdala slovo Mgr. Žanete Oklapekovej, učiteľke ZUŠ.
• Mgr. Žaneta Oklapeková:
Predstavila niekoľko vypracovaných grafických návrhov s tým, aby z nich členovia komisie vybrali
ten najvhodnejší. Následne, keď bude knižná búdka zhotovená a ešte pred jej samotným osadením
na konkrétne miesto, žiaci ZUŠ vybraný návrh na búdku zrealizujú s tým, že grafika bude
prispôsobená veľkosti a tvaru búdky.
• Členovia komisie:
Vybrali jeden z predložených grafických návrhov. Predovšetkým je však potrebné osloviť
potenciálneho zhotoviteľa knižnej búdky, ktorým by bol vypracovaný návrh búdky týkajúci sa
tvaru, rozmeru, materiálu, spôsobu osadenia a pod. Jednou z možností je osloviť napr. Strednú
odbornú školu v Žarnovici. Čo sa týka samotného umiestnenia knižnej búdky, členovia zastávajú
názor jej umiestnenia v blízkosti GFŠ v Novej Bani, nakoľko na podnet riaditeľky školy by žiaci
nad knižnou búdkou držali patronát. Knižná búdka by však bola umiestnená na pozemku
patriacemu mestu Nová Baňa.
Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Komisia odporúča novovymenovanej komisii ďalej sa zaoberať umiestnením a prevedením knižnej
búdky v meste Nová Baňa a mestu Nová Baňa osadiť vybratú knižnú búdku.
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V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými trhmi, ktoré sú jedným z bodov programu komisie, boli
Mgr. Oklapekovej, ktorá sa v minulosti zúčastnila trhov ako predajca výrobkov žiakov ZUŠ,
položené nasledovné návrhy a otázky:
• Ing. Lívia Polcová:
Navrhuje, aby na vianočných trhoch rozšírili ponuku výrobkov a prác žiakov ZUŠ aj o výtvarné
diela.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Zaujímala sa, aký je jej názor na miesto konania vianočných trhov, či sa prikláňa k uskutočneniu
trhov v radničnom parku aj v tom prípade, že by sa celé vianočné trhy uskutočnili len vo vonkajších
priestoroch, resp. či zastáva názor ponechať ich realizáciu v takom rozsahu, ako sa konali
v minulosti, tzn. vo vnútorných aj vonkajších priestoroch Centra voľného času.
• Mgr. Žaneta Oklapeková:
- Sortiment výrobkov, ponúkaný na vianočných trhoch, bol prispôsobený aktuálnemu
obdobiu. V prevažnej miere sa jednalo o keramické výrobky a vianočné ozdoby, avšak
nevidí problém obohatiť ponuku aj o výtvarné diela žiakov.
- Čo sa týka miesta konania trhov, privítala by, keby boli presunuté do radničného parku aj
napriek skutočnosti, že by nebol zabezpečený vyhrievaný stan. Počas predaja sa vedia
vystriedať viacerí.
K bodu č. 2: Zhodnotenie činnosti komisie
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Predsedníčka komisie poďakovala všetkým členom za ich prístup a činnosť počas celých štyroch
rokov. Zhodnotila, že veľa návrhov a aktivít, ktoré vzišli z komisie, sa úspešne podarilo zrealizovať.
Vyslovila nádej, že novovymenovaná komisia bude pokračovať v rozbehnutých plánoch
a aktivitách.
• Katarína Štrbová:
Ako predsedníčka komisie, ktorá pôsobila v predchádzajúcom volebnom období, vyslovila
potešenie, že sa v prevažnej miere zachovali akcie, ktoré už majú svoju tradíciu. Pozitívne hodnotí
prácu každej komisie, nakoľko každá priniesla v oblasti kultúry a športu niečo nové, pozitívne.
S ľútosťou však skonštatovala, že sa nepokračuje v organizovaní Novobanského plesu.
• Mgr. Renáta Jányová:
Môže posúdiť činnosť viacerých komisií, nielen z pohľadu člena komisie, ale aj ako bývalého
zamestnanca mestského úradu, kedy okrem iného spadala do jej náplne práce aj oblasť športu.
Na základe niekoľkoročných skúseností skonštatovala, že počas pôsobenia súčasnej komisie sa
podarilo zrealizovať, resp. pozdvihnúť mnohé podujatia a to aj vďaka aktívnemu prístupu členov
komisie.
V rámci tohto bodu bola zhodnotená dobročinná akcia ZÓNA BEZ PEŇAZÍ, ktorá sa tento rok
uskutočnila v dňoch 19. – 20. 10. 2018 v Centre voľného času.
• Mgr. Renáta Jányová:
Pozitívne hodnotí rozhodnutie komisie, aby bolo možné priniesť nepotrebné veci len v prvý deň
konania akcie, tzn. v piatok do 13:00 hod., čím sa predišlo rôznym nežiaducim situáciám počas
konania akcie.
• Členovia komisie:
Skonštatovali, že by bolo dobré zachovať organizáciu tohto podujatia v meste Nová Baňa a to
jedenkrát ročne.
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Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
Komisia odporúča novovymenovanej komisii pokračovať v podujatiach, ktoré boli doteraz
realizované Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
K bodu č. 3: Benefičný koncert 7. 12. 2018 – oslovenie sponzorov
OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím, ktoré zastrešuje tohtoročný Benefičný
koncert, požadovalo, aby k darovaným finančným prostriedkom, ktoré budú na tento účel
poukázané bezhotovostným prevodom na účet OZ, bola podpísaná aj darovacia zmluva. Z tohto
dôvodu boli členom komisie odovzdané listy pre sponzorov, súčasťou ktorých bola aj darovacia
zmluva /jedno vyhotovenie pre OZ a jedno pre darcu/.
Členovia komisie si rozdelili oslovenie firiem nasledovne:
Mgr. Renáta Jányová: K-Plast v.d., Optima-KDK Nová Baňa
PaedDr. Tatiana Polcová: Kovatyp – Peter Petráš
Ing. Tomáš Palaj: Mont-Design, s.r.o., Marek Palaj - Doprapal, Jozef Gulai
Mgr. Natália Kopernická: Knauf Insulation s.r.o., Unistav NB, s.r.o.
Mgr. Juraj Kološta: Benfor, s.r.o., Tekovská kúria
Katarína Štrbová: Axol s.r.o., Zamkon s.r.o.
Ing. Valachovičová, PhD.: HalfPoint s.r.o., Noba-trans s.r.o., LTK Solutions, s.r.o., Tristone
Flowtech Slovakia s.r.o.
Ing. Lívia Polcová: Cortizo Slovakia, a.s., Ján Ďurček – ORBIS, Besol s.r.o., Pizzeria della Piazza
16:15 hod.

Príchod PaedDr. Tatiany Polcovej.

Záverečné stanovisko k bodu č. 3:
Členovia komisie prisľúbili súčinnosť pri organizácii benefičného koncertu v rozsahu ich možností
a to nielen priamo v deň konania, ale sú ochotní byť nápomocní aj OZ Slniečko, ktoré zastrešuje
benefičný koncert po prvý krát. Plagát k benefičnému koncertu pripraví PaedDr. Tatiana Polcová.
K bodu č. 4: Vianočné trhy 14. 12. 2018 – obhliadka radničného parku
Na základe odporúčania komisie malo odd. kultúry a informácií MsÚ zistiť cenovú ponuku
na prenájom veľkoplošného stanu, ktorý by bol v prípade organizovania vianočných trhov
na mestskom trhovisku. Tento by bol určený pre predajcov, ktorý v predchádzajúcich rokoch
ponúkali svoj sortiment vo vnútorných priestoroch Centra voľného času.
• Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií MsÚ:
Prítomným členom poskytla k nahliadnutiu cenovú ponuku na prenájom veľkoplošného stanu
o rozmere 10 x 15 m. Celková cena prenájmu na 1 deň je 1.557,75 €. Je to vrátane osvetlenia,
vyhrievania, obsluhy vyhrievania, bočných stien, montáže, demontáže a dopravy.
Čo sa týka oslovenia Strednej odbornej školy obchodu a služieb s ponukou zúčastniť sa
na vianočných trhoch s občerstvením, táto oslovená nebola z toho dôvodu, že doteraz nie je zrejmé,
kde a v akom čase sa vianočné trhy uskutočnia.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Zaujímalo ju stanovisko členov komisie k miestu konania vianočných trhov. Navrhla, aby členovia
zvážili jednu z dvoch možností:
- Centrum voľného času
- radničný park
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Nadpolovičná väčšina prítomných členov sa priklonila k možnosti zorganizovania vianočných trhov
v radničnom parku. Následne sa členovia komisie presunuli k samotnej obhliadke priestorov parku,
kde dospeli k nasledovnému:
Nevyhnutná úprava existujúcej zelenej plochy, vysadenej v okolí chodníkov
Zodp.: Ing. Viktória Valachovičová, PhD. osloví v danej veci TS mesta Nová Baňa
V prípade zabezpečenia veľkostanu pre predajcov – remeselníkov je možné umiestniť stan
o rozmere max. 5 x 10 m, ostatné predajné stánky s občerstvením a iným sortimentom budú
rozmiestnené v radničnom parku a v priestoroch pod sv. Trojicou (ul. Bernolákova).
Zabezpečiť prenosné pódium
Zodp.: Mgr. Juraj Kološta
Zabezpečiť osvetlenie jedného z existujúcich stromov v radničnom parku
Zodp.: TS mesta Nová Baňa
Dobu trvania vianočných trhov navrhujú stanoviť v čase od 11:00 hod. do 20:00 hod.
Zodp. : odd. kultúry a informácií MsÚ
Zostaviť program počas konania vianočných trhov (ZUŠ, CVČ, SSk Jesienka, FSk Vinička,
Cantus Monte Regis, FS Háj)
Zodp: odd. kultúry a informácií MsÚ v spolupráci s komisiou
Zabezpečiť ozvučenie vianočných trhov
Zodp.: Ing. Tomáš Palaj
Záverečné stanovisko k bodu č.4:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu odporúča uskutočniť vianočné trhy v roku 2018
v radničnom parku a v priestoroch k nemu priľahlých.
K bodu č. 5: Diskusia
Nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil.

Zasadnutie komisie skončilo o 17:15 hod.

V Novej Bani, 6. 11. 2018

Zapísala: Dagmar Lachká

Schválila: ...............................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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