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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová 

Baňa dňa 15. 5. 2018 o 16:00 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: PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Tomáš 
Palaj, Ing. Lívia Polcová (s neskorším príchodom) 

 Ďalší prítomní: Mgr. Radovan Mádel (Gymnázium Fr. Švantnera v Novej Bani), Dagmar 
Lachká (zapisovateľka)  

 Komisia je uznášaniaschopná 
 Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 

 
Program: 

1. Situácia Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani 
2. Zhodnotenie uskutočnených kultúrnych a športových podujatí (apríl – máj 2018) 
3. Pripravované kultúrne a športové podujatia mesta (máj – jún 2018) 
4. Diskusia 

 
Rokovanie: 
K bodu č. 1 
Situácia Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani 
Predsedníčka komisie, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala na zasadnutí komisie 
Mgr. Radovana Mádela, ktorý je poverený výkonom funkcie riaditeľa Gymnázia Františka 
Švantnera v Novej Bani a požiadala ho o zhodnotenie situácie školy. 
 Mgr. Radovan Mádel: 

- Informoval prítomných, že v súčasnosti je ešte stále poverený výkonom funkcie riaditeľa, 
nakoľko výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené v januári t.r., bolo zrušené z dôvodu, že sa 
menili Rady škôl, ktorých zriaďovateľom je BBSK. V súčasnosti je už vyhlásené nové 
výberové konanie na funkciu riaditeľa s tým, že prihlášky je potrebné predložiť do konca 
mája. Na základe výsledkov bude riaditeľ vymenovaný do konca júna 2018 a funkciu bude 
zastávať od 1. júla 2018. 

- Čo sa týka záujmu žiakov o štúdium v 1. ročníku GFŠ v Novej Bani v šk. roku 2018/2019 
uviedol, že počas celého šk. roka 2017/2018 bolo zo strany školy vyvíjané úsilie oslovovať 
nielen žiakov ZŠ, ale aj rodičov s ponukou štúdia na Gymnáziu Fr. Švantnera. V súčasnosti 
prebiehajú prijímacie konania v dvoch termínoch. Celkom bolo podaných 22 prihlášok 
s tým, že prvého kola prijímacích pohovorov sa zúčastnilo 13 žiakov, ktorí všetci vyhoveli 
kritériám prijatia, do druhého kola je prihlásených 9 žiakov. Avšak konečný počet prijatých 
žiakov bude známy až po zápise dňa 18. 5. 2018. Zákonnou podmienkou na otvorenie triedy 
je splnenie minimálneho počtu 17 žiakov v triede. Existuje možnosť udelenia výnimky, kde 
môže byť zo strany zriaďovateľa školy udelený súhlas na otvorenie triedy aj s nižším 
počtom žiakov. V prípade, že by nastala takáto situácia, je potrebná podpora zo strany 
mesta, ako aj poslancov BBSK za volebný obvod Žarnovica. 

- Ďalšou možnosťou je spojenie triedy kvarta s prvým ročníkom 4-ročného štúdia. 
- Prítomných tiež informoval, že v BBSK bol vymenovaný riaditeľ odboru školstva - 

Ing. Milan Martiš. 
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Záverečné stanovisko k bodu č. 1: 
Členovia komisie zobrali poskytnuté informácie na vedomie a vyslovujú nádej, že 1.ročník 
štvorročného štúdia v šk. roku 2018/2019 bude v Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani 
otvorený. 

 
K bodu č. 2 
Zhodnotenie uskutočnených kultúrnych a športových podujatí (apríl – máj 2018) 
 Čistenie NCH Zvonička „Privítajme jar pomocou prírode“ 

Do tohto podujatia, ktoré  sa uskutočnilo 14. 4. 2018 a bolo organizované Mestskými lesmi spol. 
s r.o. Nová Baňa a Mestom Nová Baňa, sa  zapojilo približne 60 účastníkov, ktorí spoločne 
vyzbierali cca 10 vriec odpadu. Najviac znečisteným priestranstvom bola Gupňa a parkovisko 
pri pútnickom mieste Kohútovo. Stav bol ale lepší ako v prvom roku organizácie podujatia. 
 Mgr. Renáta Jányová: 

- Upozornila na neodstránený peň z chodníka na 1. promenáde Gupne (nad firmou ELBA – 
Holý). 

- Navrhuje, aby si  dobrovoľníci z dôvodu bezpečnosti doniesli vlastné, pevnejšie rukavice, 
nakoľko tie jednorazové sú veľmi tenké a rýchlo sa roztrhnú. 

 Mgr. Natália Kopernická: 
- Navrhuje, aby do budúcnosti boli z dôvodu hygieny zabezpečené aj hygienické vlhčené 

utierky na ruky. 
 

 Mestská cyklistická súťaž v Novej Bani 
3. ročník súťaže, organizovanej CVČ v Novej Bani v spolupráci s Mestom Nová Baňa, sa 

uskutočnil 28. 4. 2018 v rekreačnom stredisku TAJCH a zúčastnilo sa ho 67 pretekárov, prevažne 
z Novej Bane. Súťažilo sa v 6-tich kategóriách. 
 Katarína Štrbová: 

- Navrhuje, aby v kategórii BABY bol z dôvodu bezpečnosti zabezpečený na viacerých 
úsekoch trate dozor. 

 Mgr. Natália Kopernická: 
- Zaujímala sa, prečo sa do súťaže nemôžu zapojiť aj deti do 15 rokov. 

 Mgr. Juraj Kološta: 
- Vekové obmedzenie je z dôvodu, že súťaž je organizovaná v súlade s propozíciami súťaže 

Detská tour Petra Sagana. 
- CVČ v Novej Bani každý rok oslovuje hlavného organizátora Detskej tour Petra Sagana 

s vyjadrením záujmu o jej zorganizovanie v Novej Bani. Žiaľ, zatiaľ neúspešne. 
- Informoval o návrhu zaradiť do ďalšieho ročníka súťaže aj kategóriu dospelých. 

 
 20-ročná Vinička a jej hostia 

Podujatie organizované Mestom Nová Baňa sa uskutočnilo dňa 27. 4. 2018 v kine VATRA 
v Novej Bani pri príležitosti 20. výročia vzniku FSk Vinička. V programe okrem FSk Vinička 
vystúpili DFS Novobanček z CVČ v Novej Bani, Štálanskí heligonkári a FS Háj. 

 
 Stavanie mája 

Podujatie 30. 4. 2018 na Námestí slobody za účasti ZUŠ Nová Baňa, FSk Vinička, MŠ Nábrežná 
a FS Háj. Priebeh prerušilo počasie. 

 
 Prehliadka ľudového spevu a hudby 

Už tradičné podujatie ZUŠ v Novej Bani, opäť za doprovodu Rusín Čendeš Orchestra s dobrou 
diváckou účasťou sa uskutočnilo 4. mája 2018 v kine Vatra. 
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 Našim mamám 
Podujatie organizované Mestom Nová Baňa dňa 13 .5. 2018 v kine VATRA pri príležitosti Dňa 

matiek. Do podujatia prispeli pestrým programom ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety a ZUŠ v Novej 
Bani.  
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 

1) Osloviť Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa, aby zabezpečili odstránenie pňa, 
nachádzajúceho sa na 1. promenáde Gupne. 
Zodp.: Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

2) Pripomienky k organizácii čistenia NCH Zvonička - predostrieť novej komisii na jar 2019. 
 
16:40 Príchod Ing. Lívie Polcovej 
 
K bodu č. 3 
Pripravované kultúrne a športové podujatia mesta (máj – jún 2018) 
Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií uviedla prebiehajúce a pripravované podujatia: 
 Do práce na bicykli 2018 

- Od 1. 5. do 31. 5. 2018 
- V tomto ročníku máme za našu samosprávu registrovaných 18 tímov, čo je doteraz za Novú 

Baňu rekordný počet, s celkovým počtom účastníkov 59. 
- Informovala o priebežnom poradí a najazdených kilometroch. 

 Defilé – TŠK Tiffany 
- Termín: 18. 5. 2018 o 17:00 hod. v kine VATRA 

 Heligonica s hosťom Igorom Moškom  
- Termín a miesto podujatia: 23. 5. 2018 o 18:00 hod. v kine VATRA v Novej Bani. 
- Predaj vstupeniek je v IC Mesta Nová Baňa. 

 15. ročník: Týždeň športu pre všetkých 
- Termín: od 18. 6. do 24. 6. 2018. 
- V rámci tohto podujatia sa uskutoční 28 športových aktivít, ktoré v prevažnej miere 

organizujú školy, športové kluby, jednotlivci a ostatné zariadenia v meste Nová Baňa. 
- Podujatie podporil BBSK dotáciou vo výške 800 eur. 

 Medzinárodný deň detí 
- V tomto roku venuje mesto Nová Baňa deťom pri príležitosti ich sviatku dve divadelné 

predstavenia, ktoré sa uskutočnia dňa 1. 6. 2018 v kine VATRA v Novej Bani nasledovne: 
o Rozprávka o Hlúpej žene – o 8:00 hod. v kine VATRA. Toto divadelné predstavenie 

je určené žiakom 1. stupňa ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv. Alžbety 
o Rozprávka Smiechotisko – o 10:00 hod. v kine VATRA a je venované MŠ 

a ostatným deťom predškolského veku. 
 Ľahkoatletický míting – 7. ročník 

- Podujatie sa uskutoční dňa 5. 6. 2018 o 8:00 hod. v telocvični a na ihrisku ZŠ Jána Zemana, 
o čom boli už školy informované. 

- Ing. V. Valachovičová, PhD. informovala členov, že výdavky na nákup štartových čísiel 
boli pridané do návrhu 1. zmeny rozpočtu v roku 2018, o ktorej budú poslanci rokovať 
na MsZ dňa 16.5.2018. 

- D. Lachká už zabezpečila nákup medailí. Nie si je istá, či stihne nové čísla zabezpečiť 
do konania mítingu. 

 Záverečný koncert ZUŠ v Novej Bani 
- Termín: 14. 6. 2018 v kine VATRA 

 Letné kino v amfiteátri na Tajchu 
- Termín: 15. 6. 2018 o 21:00 hod. - videoprojekcia filmu Učiteľka. 
- V ďalších termínoch: 20.7. o 21:00 hod. – film Čiara a 17.8. o 21:00 hod. pravdepodobne 

film Dunkirk. 
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 Vítanie leta 

- Termín a miesto podujatia: 20. 6. 2018 o 15:30 hod. v radničnom parku. 
- Do programu sa zapojí CVČ v Novej Bani, tiež sú zabezpečené dve platené vystúpenia, 

klauniáda o 16:00 hod. a kúzelnícke vystúpenie o 17:00 hod. 
- Jedná sa o interaktívny program s rôznymi aktivitami, z tohto dôvodu Oddelenie kultúry 

a informácií navrhlo podujatie nespájať so športovými aktivitami, v minulosti 
organizovanými komisiou pod názvom Mesto v pohybe (ktoré bolo súčasťou Týždňa športu 
pre všetkých). 

 Centráci rodičom a mestu 
- Mgr. Juraj Kološta pozval členov na podujatie: Program plný hviezd 25. 5. 2018 o 16:30 

hod. vo dvore Centra voľného času. 
 
Propagácia pripravovaných podujatí bude zabezpečená tradičnou formou. 
 
K bodu č. 4 
Diskusia 
 Mgr. Renáta Jányová navrhuje: 

 zorganizovať Zónu bez peňazí a to nasledovným spôsobom: 
- Termín akcie: 19. - 20. 10. 2018 (presný dátum podľa dohody s CVČ v Novej Bani) 
- Preberanie prinesených vecí a rozloženie v piatok. 
- Samotná akcia sa uskutoční v sobotu s tým, že už nebude možné priniesť ďalšie veci. 
- Ako sprievodnú akciu navrhuje výrobu vencov a aranžmánov k Pamiatke zosnulých. 

 Umiestnenie Knižných búdok v meste. 
- Zvážiť umiestnenie políc/skriniek, určených na knihy, ideálne sú frekventované 

a prestrešené miesta. 
 Mgr. Juraj Kološta: 

 Zamestnanci CVČ a ďalší dobrovoľníci organizujú 19.5.2018 maľovanie zábradlia CVČ. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 4: 
Členovia komisie súhlasia s predloženými návrhmi – Zóna bez peňazí a Knižné búdky, 
podrobnejšie sa s nimi budú zaoberať na ďalších zasadnutiach komisie. 
 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 
13. 6. 2018 o 16:00 hod. 
 
 
V Novej Bani, 15. 5. 2018 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká   Schválila: ............................................................... 
                Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
                predsedníčka komisie 


