Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta
Nová Baňa dňa 4. 9. 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, Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália
Kopernická, Ing. Lívia Polcová
Počet členov s neskorším príchodom je 1: PaedDr. Tatiana Polcová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 2: Ing. Tomáš Palaj, Katarína Štrbová
Ďalší prítomní: PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera, Peter
Gajdoš, spoluorganizátor podujatia Tajchová osmička, Dagmar Lachká (zapisovateľka)
Komisia je uznášaniaschopná.
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:

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

Tajchová osmička 8. 9. 2018
Plány novej riaditeľky Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani
Knižné búdky
Deň bez áut 21. 9. 2018
Zóna bez peňazí 19. – 20. 10. 2018
Rôzne
Diskusia

Predsedníčka komisie, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala na zasadnutí komisie Petra
Gajdoša, spoluorganizátora bežeckého podujatia VII. ročník Tajchovej osmičky a PaedDr. Renátu
Juhásovú, riaditeľku Gymnázia Františka Švantnera.

Rokovanie:
K bodu č. 1
Tajchová osmička 8. 9. 2018
• Peter Gajdoš:
Informoval prítomných, že príprava bežeckého podujatia je v konečnom štádiu, všetko potrebné je
zabezpečené. Navrhol, aby výsledkové listiny jednotlivých behov boli vyvesené po dobu 30 min.
v amfiteátri, až potom boli vypisované diplomy. Je to z dôvodu, aby si ich bežci mohli
odkontrolovať a v prípade nezrovnalostí v umiestnení a pod. mohli podať v danom časovom limite
protest. O tom, že výsledky budú priebežne zverejňované, by mal opakovane bežcov informovať
aj moderátor podujatia.
• Mgr. Natália Kopernická:
Nakoľko sa po prvý krát bude vyberať štartovné od tých bežcov, ktorí sa registrovali od 7. 9. 2018
od 00:00 hod. do ukončenia registrácie v deň podujatia /trate 5,52 km, 8 km a 21,33 km/, zaujímala
sa, kto bude štartovné na mieste vyberať.
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• Dagmar Lachká:
VII. ročník Tajchovej osmičky sa uskutoční v spolupráci s občianskym združením Lyžiari mesta
Nová Baňa, ktoré zabezpečí o.i. výber štartovného, čo je zahrnuté v zmluve uzatvorenej medzi
mestom Nová Baňa a občianskym združením. Konkrétne výber štartovného bude zabezpečovať
Eva Mikušková. Taktiež prítomných informovala o rozdelení úloh jednotlivým dobrovoľníkom, ako
aj o čase príchodu na Tajch v deň podujatia tak, aby bolo všetko pripravené do 8:00 hod., kedy
začína registrácia a prezentácia bežcov. Tiež informovala o zabezpečení internetového pripojenia
potrebného na prezentáciu a registráciu bežcov, toto zabezpečil Peter Rumanko. V prípade
vyskytnutia sa technických problémov s pripojením, mesto zabezpečilo aj náhradnú alternatívu.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Po Tajchovej osmičke sa v amfiteátri na Tajchu uskutoční o 19:30 hod. filmový festival Medzi
nebom a zemou.
Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Komisia berie na vedomie všetky poskytnuté informácie o pripravovanom bežeckom podujatí
s tým, že jednotliví členovia komisie zabezpečia pridelené úlohy v rozsahu, ako bolo dohodnuté.

K bodu č. 2
Plány novej riaditeľky Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani
• PaedDr. Renáta Juhásová:
V úvode poďakovala za prizvanie na zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
Prítomných členov informovala o mesačných plánoch verejných aktivít s konkrétnym zámerom.
Tieto aktivity budú súvisieť s obsahovou náplňou vzdelávania.
- Prvou aktivitou, organizovanou už v septembri, je bežecké športové podujatie. Jedná sa
o 1. ročník Štafetového behu gymnazistov a je organizovaný v rámci Európskeho týždňa
športu. Polmaratón sa uskutoční 26. 9. 2018 so začiatkom o 15:30 hod. pred budovou GFŠ.
21 okruhov v dĺžke 1 km je určený žiakom, učiteľom a rodičom. Podujatie vyvrcholí
o 18:00 hod. Behom za gymnázium. Tento okruh je určený pre verejnosť a zapojiť sa
prisľúbili aj bežci zo skupiny Večerný beh Novou Baňou. Nakoľko sa toto podujatie
uskutoční v deň Európskeho dňa jazykov, všetkých povzbudzujúcich čaká pred budovou
GFŠ sprievodná aktivita: Európske jazykové kaviarničky, kde je prisľúbených 5 jazykov.
Zabezpečovať ich budú vyučujúci, resp. lektori.
Propagácia tohto podujatia je zabezpečená formou plagátov, v novinách, na FB stránke
školy, taktiež prostredníctvom newslettera. Tento bude dávaný pravidelne aj do ZŠ v Novej
Bani a bude predovšetkým určený pre žiakov 2. stupňa. Taktiež budú oslovení učitelia
telesnej výchovy v jednotlivých školách, aby sa zapojili so žiakmi do tejto športovej akcie.
- V októbri bude Deň zdravia, ktorý bude propagovať zdravý životný štýl. Súčasťou budú
rôzne prednášky a tento deň bude venovaný aj staršej generácii. V rámci tohto dňa budú
v novej indoorovej športovej triede predstavené športové aktivity ako pilates, joga, ktoré
budú aj súčasťou telesnej výchovy.
- V novembri sú plánované stáže žiakov v rôznych firmách. Po prvýkrát to bude v Deň
študentstva, kedy žiaci so svojimi pedagógmi navštívia oslovené firmy, následne v marci
a máji počas maturitných skúšok budú tieto stáže sústredené pre žiakov 3. ročníka. V
priebehu novembra plánujú zorganizovať besedy s bývalými žiakmi školy.
- V mesiaci december by to mali byť dejepisné, historické prednášky.
- Ďalej vyslovila ochotu zo strany školy a jej žiakov podieľať sa na rôznych podujatiach.
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16:15 hod.

Príchod PaedDr. Tatiany Polcovej

• Dagmar Lachká, MsÚ – odd. kultúry a informácií:
Prítomných informovala, že bola od Rodičovského združenia pri Gymnáziu Fr. Švantera doručená
žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie, ktorá by bola použitá na septembrovú
aktivitu. Vzhľadom k tomu, že v zmysle platného VZN č. 7/2011 o dotáciách je možné tomu istému
žiadateľovi v kalendárnom roku prideliť finančnú dotáciu len raz, táto žiadosť bola zamietnutá.
Avšak mesto toto podujatie podporí inou formou – nákup tričiek s rozpočtom 350 eur.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia berie na vedomie informácie podané riaditeľkou školy a podporuje plány školy, taktiež
prijíma ponuku zapájania sa školy do rôznych podujatí organizovaných v meste.
Nakoľko ďalším bodom programu zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu je
umiestnenie knižných búdok v meste, PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka GFŠ, prejavila záujem
zotrvať na zasadnutí komisie aj k tomuto bodu.

K bodu č. 3
Knižné búdky
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa už dlhšiu dobu zaoberá myšlienkou umiestnenia
knižných búdok v meste.
• Mgr. Renáta Jányová:
V prvom rade je potrebné zvážiť, o aký typ knižných búdok pôjde - zakryté knižné búdky alebo
otvorené knižné police. Taktiež je potrebné určiť miesto, kde bude búdka umiestnená a toto
odkonzultovať s majiteľom budovy, pozemku.
• Mgr. Natália Kopernická:
Zaujímala sa, či by bola ochota zo strany gymnázia takúto knižnú búdku umiestniť v blízkosti
školy, resp. mať patronát nad knižnou búdkou.
• PaedDr. Renáta Juhásová:
Tejto myšlienke vyslovila plnú podporu a v prípade, že bude knižná búdka umiestnená v blízkosti
školy, starostlivosť o knižnú búdku bude cyklicky zabezpečovaná jednotlivými triedami školy.
• Lívia Polcová:
Navrhuje osloviť Mestské lesy spol. s r.o., aby poskytli drevo na zhotovenie búdky.
Záverečné stanovisko k bodu č. 3
1. Komisia navrhuje umiestnenie knižnej búdky v blízkosti budovy Gymnázia Františka
Švantnera.
2. Členovia komisie oslovia potenciálnych sponzorov a zhotoviteľov knižnej búdky.
3. Ďalej bude oslovená aj Základná umelecká škola v Novej Bani (výtvarníčka Mgr. Žaneta
Oklapeková), aby žiaci nakreslili grafické návrhy, ako by podľa ich predstáv mohla knižná
búdka vyzerať.
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K bodu č. 4
Deň bez áut 21. 9. 2018
Na zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu bola k bodu č. 4 prizvaná
PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka, ktorá svoju účasť na zasadnutí vopred
ospravedlnila. Na zasadnutie komisie poskytla informácie o zapojení sa mesta Nová Baňa
do Európskeho týždňa mobility v roku 2018, ktoré prítomným členom tlmočila:
• Dagmar Lachká:
Mesto Nová Baňa sa aj tento rok zapája do Európskeho týždňa mobility tromi opatreniami:
1. Umiestnenie cyklostojanov v ZŠ Jána Zemana /trvalé, už realizované opatrenie/
2. Súťaž pre žiakov ZŠ a MŠ v ekologickom príchode do školy, škôlky v piatok 21. 9. 2018
3. Bezplatné cestovanie autobusovou dopravou v piatok 21. 9. 2018 na linkách:
- 612402 (Nová Baňa – Chotár)
- 612405 (Nová Baňa – Kútovci)
- 612407 (Nová Baňa – Ilend)
- 612408 (Nová Baňa – Kostivrch)
Toto opatrenie bolo predbežne dohodnuté so SAD Zvolen, a.s., závod Žarnovica, ako aj telefonicky
s vedúcim dopravy BBSK. Avšak následne zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja
vzišla myšlienka zapojiť sa do tohtoročnej kampane ETM v rámci VÚC a to formou 50% zľavy
na cestovnom pre dospelých cestujúcich. Bežné polovičné cestovné pre deti by zostalo nezmenené.
Záverečné riešenie tohto opatrenia poskytne PhDr. Lenka Bieliková akonáhle budú dostupné
informácie.
Mesto Nová Baňa zabezpečilo, resp. zabezpečí:
prihlásenie do národnej súťaže Európsky týždeň mobility
propagáciu Európskeho týždňa mobility 2018
administratívne vyhodnotenie kampane 2018
K opatreniu č. 1:
fotodokumentáciu k vyhodnoteniu tohtoročnej kampane
K opatreniu č. 2:
ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety a MŠ boli informované a s pripravovanou aktivitou
súhlasia
plagáty a pre žiakov ZŠ a deti MŠ návratky, vrátane ich distribúcie do škôl a MŠ
jablká pre deti, ktoré sponzorsky opäť poskytne spoločnosť AMAZONIT s.r.o. Tekovská
Breznica
K opatreniu č. 3 /v prípade realizácie akcie pre mesto/:
tabuľky, označenie autobusových zastávok a autobusov, plagáty Európskeho týždňa
mobility 2018 do autobusov
fotodokumentáciu aktivity
zhodnotenie aktivity so SAD, a.s., závod Žarnovica pre BBSK
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu zabezpečí:
grafické spracovanie plagátu Európskeho týždňa mobility 2018: uviesť organizátora mesto
Nová Baňa, v prípade bezplatného cestovného uviesť logo s finančnou podporou BBSK
a logo SAD Zvolen, a.s., logo Slovenskej agentúry životného prostredia, AMAZONIT s.r.o.
a logá ostatných sponzorov kampane
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K opatreniu č. 2:
členov na zabezpečenie aktivity v ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety
fotodokumentáciu aktivity
vyhodnotenie súťaže
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Určenie členov na zabezpečenie aktivít v školách v rámci ETM dňa 21. 9. 2018 od 7:00 hod.:
ZŠ Jána Zemana: Mgr. Renáta Jányová, Juraj Kološta
ZŠ sv. Alžbety: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Lívia Polcová
Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Komisia:
a) berie uvedené informácie na vedomie,
b) vybraní členovia zabezpečia opatrenia č. 2 v základných školách,
c) ak nebude BBSK schválené bezplatné cestovanie v rámci ETM dňa 21. 9. 2018
na uvedených linkách pre všetkých cestujúcich, navrhuje, aby suma za cestovné na týchto
linkách bola v tento deň hradená z rozpočtu mesta Nová Baňa.

K bodu č. 5
Zóna bez peňazí 19. – 20. 10. 2018
Členovia Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu opäť organizujú dobročinnú akciu
s názvom Zóna bez peňazí, ideou ktorej je, aby ľudia nekupovali stále nové veci, ale vymieňali
medzi sebou už existujúce a recyklovali. Akcia sa uskutoční v Centre voľného času v dňoch
19. – 20. 10. 2018 nasledovne:
19. 10. 2018
od 8:00 hod. do 13:00 hod. – možnosť priniesť nepotrebné vecí
od 13:00 hod. do 19:30 hod. – možnosť odniesť si veci
sprievodnou aktivitou Zóny bez peňazí v tento deň bude praktická ukážka recyklácie starého
oblečenia na ozdoby. „Uši si srdiečko“ v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Zabezpečí: PaedDr. Tatiana Polcová
20. 10. 2018
od 8:00 hod. do 10:30 hod. – možnosť odniesť si veci, bez možnosti prinášať ďalšie
Záverečné stanovisko k bodu č. 5
Členovia komisie súhlasia s navrhnutým plánom tejto akcie. Členom komisie bude rozposlaný
harmonogram, v ktorom si členovia a ďalší dobrovoľníci rozdelia úlohy, ako aj konkrétny čas
zabezpečenia. Grafické spracovanie plagátov zabezpečí Ing. Lívia Polcová s tým, že
na plagátoch bude uvedený organizátor a logo akcie.

K bodu č. 6
Rôzne
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
Benefičný koncert, 7. 12. 2018
Navrhuje, aby tohtoročný benefičný koncert My a naše mesto bol zastrešený občianskym
združením – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím, Rekreačná cesta, Nová
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Baňa. Spojená škola by zabezpečila výzdobu, moderovanie a deti by prispeli aj do programu.
Oslovení by boli opäť dvaja mladí zdravotne postihnutí ľudia z Novej Bane, resp. ich rodičia. Ako
hosťa benefičného koncertu navrhuje skupinu Červený Bicykel.
Verejná videoprojekcia v kine VATRA, 16. 11. 2018 o 19:00 hod.
Navrhuje v rámci videoprojekcie premietať rozprávku „Zlato, čary a láska“. Videoprojekcia
rozprávky by bola zdarma s tým, že je ochota zo strany režiséra rozprávky, Petra Drmlíka, spojiť
videoprojekciu s besedou, ktorú by viedla knihovníčka Mestskej knižnice.
Záverečné stanovisko k bodu č. 6
1. Členovia súhlasia s organizovaním benefičného koncertu. Predsedníčka osloví
potenciálnych obdarovaných, ako aj občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom
s viacnásobným postihnutím, ktoré by tohtoročný benefičný koncert zastrešovalo. Taktiež
osloví hosťa koncertu.
2. Členovia komisie súhlasia s videoprojekciou rozprávky „Zlato, čary a láska“, ktorá bude
spojená s besedou s režisérom rozprávky.

K bodu č. 7
Diskusia
• Mgr. Renáta Jányová:
Navrhuje, aby v novobanských školách a školských zariadeniach boli umiestnené kontajnery
na separovaný odpad. Je predsa vo všeobecnom záujme viesť deti od útleho veku k ochrane
životného prostredia.
Záverečné stanovisko k bodu č. 7
Komisia Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu podporuje myšlienku umiestnenia zberných
kontajnerov v školách a školských zariadenia v meste s tým, že objem odpadových nádob bude
odkonzultovaný s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých škôl a školských zariadení.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 17:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu
10. októbra 2018 o 15:30 hod.

V Novej Bani, 4. 9. 2018

Zapísala: Dagmar Lachká

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