Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 10. 10. 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 5:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália
Kopernická, Katarína Štrbová
 Počet neprítomných ospravedlnených členov je 3:
Ing. Tomáš Palaj, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová
 Ďalší prítomní: Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca odd. kultúry a informácií MsÚ, Helena
Trajteľová, odd. kultúry a informácií MsÚ, Lýdia Adamcová, odd. VŽPaSM MsÚ, Katarína
Segetová, autorka kníh Hugo a Grétka, Dagmar Lachká (zapisovateľka)
 Komisia je uznášaniaschopná.
 Komisia sa riadila nasledovným programom zasadnutia:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zhodnotenie septembrových podujatí
Vianočné trhy 14. 12. 2018
Publikácia Hugo a Grétka v Novej Bani
Návrhy komisie do rozpočtu mesta na rok 2019
Benefičný koncert 7. 12. 2018
Rôzne
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1
Zhodnotenie septembrových podujatí
 XXVII. ročník Novobanského jarmoku:
Predsedníčka komisie, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., požiadala o zhodnotenie XXVII. ročníka
Novobanského jarmoku Mgr. Ivetu Lukáčovú, vedúcu odd. kultúry a informácií.
 Mgr. Iveta Lukáčová:
Informovala prítomných o prípravách, ako aj samotnom priebehu tohto podujatia. Zhodnotila
predovšetkým jeho kultúrnu časť, pričom skonštatovala, že z roka na rok zo strany účinkujúcich
narastajú požiadavky či už po technickej, bezpečnostnej alebo organizačnej stránke, čo samozrejme
vyžaduje zo strany organizátora podujatia vynaloženie maximálneho úsilia na zabezpečenie
požiadaviek v takom rozsahu, aby vystúpenie jednotlivých účinkujúcich malo úspešný priebeh.
V tejto súvislosti vyzdvihla prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nová Baňa, ktorí
vynaložili maximálnu ochotu a ústretovosť pri zabezpečení jednotlivých požiadaviek nielen
zo strany účinkujúcich, ale bez zaváhania boli nápomocní aj pri ostatných situáciách, ktoré sa
v priebehu podujatia vyskytli.
Ďalej informovala, že v budúcnosti bude potrebné zabezpečiť väčší časový priestor medzi
jednotlivými vystúpeniami predovšetkým väčších hudobných skupín, ktoré tento čas využívajú
na rozloženie/zloženie aparatúry a zvukovú skúšku, čím sa predíde časovému sklzu.
Čo sa týka ponuky občerstvenia počas jarmoku, toto bolo hodnotené ako postačujúce, taktiež je
pozitívne hodnotené zabezpečenie veľkoplošného stanu na tržnici, ktorý poskytol väčší komfort
pre návštevníkov jarmoku.
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Počet predajných stánkov v porovnaní s minulým rokom bol o niečo nižší, čo bolo s vysokou
pravdepodobnosťou spôsobené aj tým, že v termíne Novobanského jarmoku sa konali viaceré
podobné podujatia.
 Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Zaujímala sa, ako vyšiel finančný rozpočet kultúrneho programu XXVII. ročníka Novobanského
jarmoku.
 Mgr. Iveta Lukáčová:
Na kultúrny program, vrátane sprievodných akcií, bolo vynaložených cca 23.500 eur. Konečný
rozpočet jarmoku bude k dispozícii začiatkom novembra, nakoľko v priebehu mesiaca október
prebiehajú ešte finančné operácie /úhrady, vrátenie platieb a pod./.
 Lýdia Adamcová:
Na základe viacročných skúseností organizátor zvažuje skrátenie sobotného programu tak, aby
posledný účinkujúci končil svoje vystúpenie o 20:00 hod. Doteraz bol program v sobotu
do 22:30 hod., ktorého sa z dôvodu neskorých večerných hodín už nemohli zúčastniť rodiny
s malými deťmi. Ďalej prítomných informovala, že predajných stánkov je z roka na rok menej aj
z toho dôvodu, že mnohí nespĺňajú určité náležitosti a povolenie na predaj im nemôže byť vydané.
 Mgr. Iveta Lukáčová:
Dobu vystúpenia je potrebné skrátiť aj z dôvodu, že v tomto období sú už nevyhovujúce
poveternostné podmienky pre účinkujúcich /chladné počasie/.
Ďalej uviedla, že aj vzhľadom na klesajúci počet predajných stánkov by bolo dobré, aby sa
Novobanský jarmok zameral hlavne na remeselnú výrobu s tým, že okrem predaja remeselných
výrobkov by bola zabezpečená aj praktická ukážka remesiel /napr. stáčanie lana a pod./. Tieto
ukážky by však boli organizátorom platené. Čo sa týka stánkov s občerstvením, tu mesto zvažuje
zvýšenie poplatkov za predajné miesto, čo by v konečnom dôsledku neohrozilo zabezpečenie
občerstvenia, nakoľko záujemcov o poskytovanie takýchto služieb je viac, ako organizátor môže
uspokojiť. Organizátor tiež zvažuje zvýšenie poplatkov za kolotoče.
 VII. ročník Tajchová osmička
Podujatie bolo kladne hodnotené s dobrými ohlasmi. O polmaratón bol dostatočný záujem.
 Ekotopfilm 13.9.2018
Podujatie určené pre školy sponzorované firmou Cortizo. Predsedníčka komisie odporúča
na základe ohlasov škôl zabezpečiť aj budúci ročník tohto podujatia. Pokiaľ by sa podarilo zohnať
sponzorsky cca 2.000 eur, je možné zabezpečiť festival aj pre verejnosť.
 Európsky týždeň mobility a Deň bez áut
Do akcie sa zapojilo 364 žiakov základných škôl a 131 žiakov materskej školy.
Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Komisia berie na vedomie všetky poskytnuté informácie o Novobanskom jarmoku a súhlasí
so skrátením sobotňajšieho programu jarmoku. Tiež súhlasí so zabezpečením ukážok remesiel
a zvýšením poplatkov pre stánky s občerstvením a pre kolotoče.
K bodu č. 2
Vianočné trhy 14. 12. 2018
Ing. Viktória Valachovičová oboznámila prítomných o stanovisku Ing. Tomáša Palaja, člena
komisie Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, ktorý sa prikláňa k realizovaniu vianočných trhov
na jednom mieste a upozorňuje, že zmena miesta môže spôsobiť v prvom roku nižšiu návštevnosť.
Následne predsedníčka odovzdala slovo Lýdii Adamcovej.
 Lýdia Adamcová:
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2018 zo dňa 19.09.2018 o trhovom poriadku
pre príležitostný trh platí pre rôzne podujatia, ktoré budú organizované mestom a ktorých termín
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určí primátor mesta. Najbližšie podujatie v zmysle nového platného VZN budú vianočné trhy, ktoré
sa uskutočnia 14. 12. 2018. V tomto VZN nie sú stanovené poplatky, tieto môžu byť stanovené
samostatným uznesením schváleným mestským zastupiteľstvom /to sa tento rok zrejme nestihne/.
Zároveň prítomných informovala, akým spôsobom sú organizované vianočné trhy v okolitých
mestách. Tieto sú organizované na niekoľko dní s tým, že mesto je vlastníkom predajných stánkov
(drevených), ktoré prenajíma záujemcom a v ktorých je možné zložiť si ponúkaný sortiment
a umiestniť výhrevné teleso. Doba prenájmu stánku závisí od záujmu nájomcov, ktorých sa počas
konania trhov môže vystriedať niekoľko.
 Katarína Štrbová:
Prikláňa sa k možnosti realizovania vianočných trhov v radničnom parku s tým, že by tam bol aj
vianočný stromček.
 Mgr. Iveta Lukáčová:
Realizovanie vianočných trhov v radničnom parku v takom rozsahu, ako navrhuje komisia,
považuje z priestorového hľadiska za ťažko realizovateľné. Opäť upozornila na skutočnosť,
na ktorú poukázala už na zasadnutí komisie 13. 6. 2018, kedy sa komisia zaoberala vypracovaním
nového VZN o trhovom poriadku, že predajcovia/remeselníci sú v prevažnej miere starší ľudia,
ktorým vyhovuje predaj vo vnútorných priestoroch a neprejavili záujem o predaj svojich výrobkov
vonku.
 Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu:
Navrhujú, aby sa vianočné trhy uskutočnili na mestskom trhovisku, kde by boli umiestnené aj
stánky s občerstvením, sprievodný kultúrny program by bol na existujúcom pódiu a pre
remeselníkov by bol zabezpečený veľkokapacitný stan s výhrevnými telesami.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia odporúča:
1) Osloviť Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Novej Bani, či má záujem zúčastniť sa
vianočných trhov so stánkom s občerstvením.
2) Osloviť firmy Cortizo Slovakia a.s., Knauf Insulation s.r.o a Tristone Flowtech Slovakia
s.r.o, či je z ich strany záujem podporiť toto podujatie formou peňažných poukážok
pre svojich zamestnancov, ktorí by si ich mohli uplatniť na vianočných trhoch v stánkoch
s občerstvením.
3) Zistiť cenu prenájmu veľkokapacitného stanu a výhrevných telies na toto podujatie.
Komisia sa bude následne zaoberať organizovaním vianočných trhov na svojom najbližšom
zasadnutí dňa 6. 11. 2018, kedy je nutné definitívne rozhodnúť o mieste realizácie trhov.
K bodu č. 3
Publikácia Hugo a Grétka v Novej Bani
Predsedníčka komisie privítala na zasadnutí PhDr. Katarínu Segetovú, autorku kníh Hugo a Grétka
a odovzdala jej slovo.
 PhDr. Katarína Segetová:
Prítomným poskytla k nahliadnutiu výtlačky, ktoré boli doteraz vydané. V každej publikácii sa
odohráva rozprávkový príbeh túlavých topánočiek súrodencov - dvojičiek Huga a Grétky, ktoré
cestujú po Slovensku a rozprávkovou formou mapujú kultúrne, prírodné, historické pamiatky
a turistické možnosti. Po prečítaní čitateľ získa ucelený obraz o tom, čo spracovaná oblasť
Slovenska ponúka.
Knihy sú určené predovšetkým pre deti v predškolskom veku a žiakov 1. stupňa ZŠ. Každá
publikácia obsahuje nálepkovú prílohu a ako detičky, oteckovia a mamičky čítajú, postupne
do textu naliepajú predtlačené obrázky. Po nalepení všetkých obrázkov a fotografií budú v rukách
držať plnohodnotného farebného cestovateľského sprievodcu. Pri čítaní publikácie sa detičky spolu
s rodičmi zabavia a vždy sa niečo nové naučia. Vydané sú tri publikácie: „Hugo a Grétka
v Kľakovskej doline“, „Hugo a Grétka v Žarnovici“ a „Hugo a Grétka v dolnom Pohroní“.
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Pre veľký záujem sa rozhodla napísať Príbeh Huga a Grétky v Novej Bani. Jednotlivé zaujímavosti
Novej Bane by si rada overila a odkonzultovala s mestom Nová Baňa.
Vydanie publikácie je väčšinou podporované mestom, obcou, v ktorej sa príbeh odohráva, čo je
zdokumentované na zadnej strane obálky publikácie a to zverejnením erbu daného mesta, obce.
Toto je však podmienené odobratím min. 200 ks výtlačkov v cene 4,- eurá. V prípade odobratia
menej ako 200 ks výtlačkov sa za zverejnenie erbu mesta platí 150,- eur, čo je platená reklama, cena
výtlačku je aj v tomto prípade 4,- eur.
 Mgr. Iveta Lukáčová:
Publikácia je pre deti veľmi zaujímavá nielen tematicky, ale aj ilustračne. V rámci odd. kultúry
a informácií však môže zabezpečiť odber cca 40 ks výtlačkov na propagáciu, zvyšok odporúča
zahrnúť do rozpočtu škôl a školských zariadení mesta Nová Baňa.
Záverečné stanovisko k bodu č. 3:
Komisia súhlasí s podporou vydania knihy Hugo a Grétka v Novej Bani autorkou PhDr. Katarínou
Segetovou a to formou zakúpenia 200 ks výtlačkov v cene 800,- eur. Ako kontaktnú osobu
z Mestského úradu v Novej Bani odporúča PhDr. Lenku Šubovú.
K bodu č. 4
Návrhy komisie do rozpočtu mesta na rok 2019
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhujú zahrnúť do rozpočtu mesta Nová
Baňa pre rok 2019 finančné prostriedky nasledovne:
- Dotácie v oblasti KULTÚRA vo výške 7.500 eur a v oblasti ŠPORT vo výške 50 tis. eur –
rozpočet na úrovni roku 2018.
- Videoprojekcie v roku 2019 (5 x v priebehu roka – 2 x v kine Vatra, 3 letné videoprojekcie)
vo výške 450 eur – v porovnaní s rozpočtom v roku 2018 navýšenie rozpočtu o 200 eur
z dôvodu zapožičania pre diváka zaujímavejších filmových titulov (aj noviniek), kde sa
požičovné pohybuje cca 80 eur za titul.
- Ľahkoatletický míting - zahrnúť do rozpočtu rovnakú sumu, aká bola vynaložená
na organizáciu mítingu v roku 2018.
- Honorár pre režiséra DS Múza vo výške 500 eur – za réžiu, úpravu a odborné vedenie
divadelného súboru v súvislosti s účinkovaním DS na Melekovej divadelnej Novej Bani
v roku 2019 a s reprezentáciou mesta Nová Baňa.
- Zvážiť odmenu pre vedúcu DS Bukovinka pani Štullerovú a to formou vyhovujúcou obom
stranám
Zodp.: odd. kultúry a informácií MsÚ

-

-


-

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
navrhla zaradiť do rozpočtu tri športové stanovištia v rekreačnej oblasti Tajch s tým, aby
jednotlivé zariadenia slúžili pre rôzne vekové kategórie /deti, aktívni športovci, seniori/;
upozornila, že nič sa nedeje s projektmi, ktoré komisia navrhla v minulosti - rekonštrukcia
fontány a revitalizácia radničného parku, rekonštrukcia uličky Štangelír, celková
rekonštrukcia budovy Zvonička a vybudovanie oddychovej zóny na Zvoničke;
navrhla zaradiť medzi videoprojekcie v roku 2019 Snowfilm fest spoplatnený 40 eurami.
Mgr. Renáta Jányová
odporúča najprv preveriť, či už nebolo v rámci projektu na vybudovanie cyklochodníka
okolo jazera Tajch počítané s umiestnením exteriérových workoutových zariadení.
Zodp.: odd. VŽPaSM MsÚ
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu ďalej odporúčajú
novovymenovanej komisii pokračovať a podieľať sa na organizácii nasledovných podujatí:
 Kiná – letné, aj v kine Vatra
 Čistenie NCH Zvonička
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Ľahkoatletický míting
Tajchová osmička a festival Medzi nebom a zemou
Envirofilm
ETM a Deň bez áut
Zóna bez peňazí
Benefičný koncert
Vianočné trhy - exteriér

Záverečné stanovisko k bodu č. 4:
Komisia odporúča:
1) zahrnúť finančné prostriedky do rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2019 nasledovne:
a. dotácie na kultúrne aktivity – 7.500 eur, dotácie na šport – 50.000 eur
b. 5 videoprojekcií – 450 eur
c. honorár pre režiséra DS Múza – 500 eur
d. ostatné – podľa uváženia OKI MsÚ
2) novovymenovanej komisii podieľať sa na uvedených podujatiach
K bodu č. 5
Benefičný koncert 7. 12. 2018
Predsedníčka komisie informovala prítomných členov o dvoch rodinách, ktorým bude venovaný
výťažok z benefičného koncertu. Moderátorka podujatia je zabezpečená a je ochotná pripraviť
scenár podujatia. Benefičný koncert bude zastrešovať OZ Slniečko pri Spojenej škole Nová Baňa.
Ako hosť benefičného koncertu je prisľúbená skupina Janko Kulich & kolégium zo Žiaru nad
Hronom. Ozvučenie podujatia bude dohodnuté v najbližšej dobe. Do budúcej komisie budú
pripravené listy pre potenciálnych sponzorov. OZ Slniečko požaduje doložiť darovacie zmluvy,
ktorých návrh bude súčasťou listov.
Záverečné stanovisko k bodu č. 5:
Na najbližšom zasadnutí komisie budú dohodnuté ďalšie podrobnosti organizácie benefičného
koncertu. Predsedníčka komisie pripraví listy pre školy, aj potenciálnych sponzorov, ktoré budú
prerozdelené členom komisie na zasadnutí 6.11.2018 za účelom oslovenia firiem a darcov.
K bodu č.6
Rôzne
 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. informovala:
 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
Zhodnotenie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 prenechá súčasná komisia
na členov novovymenovanej komisie.
 Knižné búdky
ZUŠ pripravuje grafické návrhy na knižné búdky. Návrhy budú členom komisie predstavené
na najbližšom zasadnutí dňa 6.11.2018.
 Zóna bez peňazí
Ing. Lívia Polcová pripraví harmonogram a rozošle členom komisie.
 Film Zlato, čary a láska 16. 11. 2018 v kine VATRA
Plagát na videoprojekciu je už pripravený. Po filme bude krátka beseda, ktorú bude viesť Veronika
Volfová z Mestskej knižnice.
 Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií:
 Aktuálny stav Mestskej knižnice
Sprístupnenie Mestskej knižnice verejnosti je v súčasnosti ovplyvnené už len vyschnutím nového
poteru v detskej časti knižnice, ktorý musel byť nanesený v hrubšej vrstve. Akonáhle to stav nového
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poteru umožní, bude položená nová podlahová krytina, následne bude miestnosť zariadená
a knižnica bude môcť byť opäť sprístupnená verejnosti.
 Požiadavka na zakúpenie heligónky /FSk Vinička, heligonkár Jožko Suchý/
Informovala členov komisie, že mestu Nová Baňa bola prednesená požiadavka Jozefa Suchého,
ktorý doprevádza FSk Vinička na heligónke, na zakúpenie heligónky z dôvodu, že na skúšky, ktoré
má FSk Vinička 1x týždenne na OKI MsÚ, aj na vystúpenia organizované mestom Nová Baňa (cca
4 podujatia ročne) používa svoju súkromnú heligónku, ktorú si musí nosiť. Tiež uviedol, že jeho
heligónka je vo vysokej tónine, čo nie je veľmi vyhovujúce pre speváčky Fsk Vinička. Vo svojej
požiadavke spresnil, že by uprednostnil heligónku od českého výrobcu (tzn. suma cca 3.000 eur).
Záverečné stanovisko k bodu č. 6
Po dôslednom zvážení komisia v súčasnosti neodporúča zakúpenie heligónky. Nie sú na takéto
výdavky určené ani prostriedky v rozpočte mesta pre rok 2018.
K bodu č. 7
Diskusia
 Mgr. Renáta Jányová:
Na zasadnutí komisie 4. 9. 2018 navrhla, aby do novobanských škôl a školských zariadení boli
zabezpečené kontajnery na separovaný odpad. Zaujímalo ju, či sa danou myšlienkou kompetentní
zaoberali, resp. v akom štádiu je daný návrh.
 Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií:
Zápisnica zo zasadnutia komisie dňa 4. 9. 2018 bola zaslaná o.i. aj Ing. Slavomírovi Kasanovi,
odbor VŽPaSM MsÚ a Františkovi Bakošovi, riaditeľovi Technických služieb mesta Nová Baňa
s konkrétnym upozornením na daný návrh.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 17:45 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok
6. novembra 2018 o 15:30 hod.

V Novej Bani, 10. 10. 2018

Zapísala: Dagmar Lachká

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