Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 10. 4. 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 7:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália
Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 1: Ing. Tomáš Palaj
Ďalší prítomní: PaedDr. Lucia Považanová a Mgr. Mariana Andrášiková (ZŠ Jána Zemana),
Mgr. Andrej Fidermák (ZŠ sv. Alžbety), Dagmar Lachká (zapisovateľka)
Komisia je uznášaniaschopná.
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:

Program:
1.
2.
3.
4.

Organizácia Ľahkoatletického mítingu 5. 6. 2018
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná
Rôzne
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Organizácia Ľahkoatletického mítingu 5. 6. 2018
Stretnutia k organizácii Ľahkoatletického mítingu (ďalej ĽaM) sa zúčastnili zástupcovia ZŠ Jána
Zemana, PaedDr. Lucia Považanová, Mgr. Mariana Andrášiková a zástupca ZŠ sv. Alžbety
Mgr. Andrej Fidermák. Zástupca Strednej obchodnej školy obchodu a služieb, Mgr. Pavol Lipták,
svoju neprítomnosť ospravedlnil s tým, že disciplínu, ktorú tradične koordinuje (skok do diaľky),
zabezpečí aj počas tohto ročníka.
Prítomní členovia komisie a zástupcovia škôl sa zhodli, že propozície ĽaM, aj časový
harmonogram zostanú nezmenené, naďalej môže súťažiť 1 dievča/1 chlapec v 1 disciplíne
za triedu; zaktualizovali počet členov realizačného tímu v jednotlivých disciplínach, pričom sa
na podujatí budú aktívne podieľať členovia komisie, učitelia, žiaci, ale aj ďalší dobrovoľníci
v počte 34 ľudí. V dokumentoch k ĽaM sa zmení dátum uzávierky prihlášok na 25.5.2018.
Ďalej prítomní navrhujú:
- Zabezpečiť zakúpenie nových štartovných čísiel v počte 300 ks, nakoľko tieto boli
zapožičiavané od rôznych subjektov, takže nie sú typovo jednotné a sú už aj značne
opotrebované.
- Za riaditeľa ĽaM, Mgr. Juraja Kološtu - bude k dispozícii pri riešení prípadných sporných
situácií a pri odmeňovaní víťazov jednotlivých disciplín a kategórií.
- Zabezpečiť slávnostný nástup športovcov na 7. ročníku ĽaM za sprievodu mažoretiek
z CVČ s tým, aby jednotlivé školy prichádzali na ihrisko organizovane za mažoretkou,
nesúcou tabuľku s názvom školy. Súťažiaci sa zoradia na chodníku pri potoku.
Zodp.: PaedDr. Tatiana Polcová – mažoretky a Mgr. Juraj Kološta – nástup súťažiacich
- Zabezpečiť slávnostný sľub za športovcov aj rozhodcov. Pri sľube športovcov ich vyzvať,
aby zaznelo spoločne SĽUBUJEM.
Zodp.: ZŠ Jána Zemana
- Zabezpečiť označenie jednotlivých športovísk páskou a rozmiestniť zábrany tak, aby sa
zamedzilo vstupu na jednotlivé športoviská počas prebiehajúcich disciplín.
Zodp.: koordinátori disciplín, Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zabezpečiť zábrany a ich
dovoz prostredníctvom TS Mesta Nová Baňa

-

Zabezpečiť moderátora a ozvučenie ĽaM.
Zodp.: Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií
Zabezpečiť zdravotný dozor počas celého trvania ĽaM a dobrovoľníkov.
Zodp: PaedDr. Lucia Považanová a Mgr. Renáta Jányová
Zabezpečiť lepšie spracovanie výsledkových listín už počas konania ĽaM tak, aby ich bolo
možné skôr zverejniť na webovej stránke mesta. Výsledky je nutné pýtať od jednotlivých
koordinátorov priamo na podujatí a hneď vpísať do tabuliek.
Zodp.: CVČ Nová Baňa – spracovanie výsledkov na mieste, Ing. Viktória Valachovičová –
úprava výsledkových listín, tvorba .pdf, zaslanie Bc. Ďurovskému z MsÚ na zverejnenie.

Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií využila prítomnosť škôl a informovala:
- XXVII. ročník Štafetového behu novobanských škôl o pohár primátora mesta – po oslovení
škôl ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety, Gymnázia Fr. Švantnera, Strednej odbornej školy
obchodu a služieb a Spojenej školy, sa chcú do tohto podujatia zapojiť len dve školy
(ZŠ Jána Zemana a ZŠ sv. Alžbety), nakoľko ostatné školy nevedia zostaviť štafetové
družstvo.
Mgr. Juraj Kološta:
- Navrhuje osloviť ZŠ Brehy do štafetového behu, rovnako aj do ĽaM
Účasť ZŠ Brehy na Štafetovom behu podporujú aj ďalší členovia komisie, no účasť na ĽaM nie,
pretože už v minulosti bolo nutné obmedziť počet súťažiacich z novobanských škôl.
PaedDr. Tatiana Polcová:
- Myslí si, že štafetový beh by mohol byť organizovaný v rámci mikroregiónu: osloviť okolité
dediny – Brehy, Rudno, Lehoty,...
- Ponúka pomoc CVČ Nová Baňa s organizáciou štafetového behu v rámci mikroregiónu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. poďakovala prítomným zástupcom ZŠ za účasť na zasadnutí
komisie a pozvala ich na pripravované podujatie Čistenie NCH Zvonička 14.4.2018.
Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Koordinácia disciplín počas 7. ročníka Ľahkoatletického mítingu, ktorý sa uskutoční 5. 6. 2018,
je nasledovná:
- ZŠ Jána Zemana – bežecké disciplíny: Mgr. Mariana Andrášiková
- ZŠ sv. Alžbety – skok do výšky: Mgr. Andrej Fidermák
- ZŠ Jána Zemana – vrh guľou: PaedDr. Lucia Považanová
- SOŠ obchodu a služieb – skok do diaľky: Mgr. Pavol Lipták
- Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – skok do diaľky z miesta: Katarína Štrbová
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhuje do najbližšej úpravy rozpočtu mesta
Nová Baňa zahrnúť do podprogramu 9.2 ŠPORT finančné prostriedky vo výške 1050 eur
na zakúpenie 300 ks štartovných čísiel.
Komisia podporuje nápad organizácie štafetového behu na úrovni mikroregiónu.
Závery k organizácii ĽaM:
- Predsedníčka komisie zašle riaditeľom škôl listy s prílohami – propozície, harmonogram
a prihlášky na 7. ročník ĽaM
- Školy doručia do piatku 25. 5. 2018 do Centra voľného času prihlášky, na základe
ktorých CVČ pripraví štartovné listiny.
- MsÚ, odd. kultúry a informácií, zabezpečí ceny pre víťazov (medaile a diplomy), pitný
režim, občerstvenie pre realizačný tím, sladkosti pre športovcov a ostatné technické
požiadavky.
- Realizačný tím sa stretne 5. 6. 2018 o 7:00 hod. v telocvični ZŠ Jána Zemana, koordinátori
jednotlivých disciplín zabezpečia pred začiatkom mítingu prípravu svojho stanoviska
a po ukončení jeho upratanie.

K bodu č. 2:
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná
Členom Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu bola predstavená PD Rekonštrukcie
exteriéru MŠ Nábrežná, súčasťou ktorej je fotodokumentácia súčasného stavu, ako aj vizualizácia
stavu po rekonštrukcii.
Rekonštrukcia sa týka:
Skladu s prestrešením smetných nádob
Spevnených plôch – chodníky zo zámkovej dlažby, asfaltové príjazdové cesty
Oplotenia
Multifunkčného ihriska, troch detských ihrísk a ostatných herných plôch (pieskoviská,
oddychová zóna s altánkom, výuková záhradka)
Začiatok rekonštrukčných prác je plánovaný na 1. 8. 2018 (kedy bude 1 mesiac MŠ Nábrežná mimo
prevádzky) s predpokladaným ukončením 31. 10. 2018 a celkovým rozpočtom 228.775,78 eur.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu podporujú rekonštrukciu exteriéru MŠ
Nábrežná.
K bodu č. 3:
Rôzne
Organizačné detaily k čisteniu NCH Zvonička
- Členovia komisie si rozdelili trasy pri čistení NCH Zvonička nasledovne:
Trasa č. 1: zraz o 9:00 hod. na železničnej stanici – Zvonička - Červená skala – Havrania
skala a späť: Mgr. Natália Kopernická a turistické krúžky základných škôl
Mgr. Renáta Jányová pôjde so skupinou účastníkov od „Kohútovcov“ (pri ZŠ) o 8.30,
pričom okolo 9.00 bude na Zvoničke.
Trasa č. 2: zraz o 9:00 hod. na Zvoničke – Kohútovo – Šarvíz – Háj a späť: Ing. Viktória
Valachovičová, PhD., Mgr. Juraj Kološta.
Ing. Lívia Polcová sa pripojí neskôr.
- Pracovné pomôcky (vrecia, rukavice), pitný režim a občerstvenie pre účastníkov poskytnú
Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa, ich rozvoz zabezpečí Ing. Viktória Valachovičová.
Mestské lesy – Pavol Debnár zabezpečí aj odvoz vyzbieraného odpadu po skončení akcie.
Zhodnotenie 43. ročníka Melekovej divadelnej Novej Bane
• Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií:
- Informovala prítomných členov o priebehu tohto podujatia, ako aj o udelených
oceneniach jednotlivým divadelným súborom. Ocenenie odbornej poroty ako aj diváckej
poroty bolo udelené domácemu DS Dom chvály, ktoré sa predstavilo s predstavením
„Kam z konopí...?“ Taktiež získali ocenenie za najlepší ženský výkon. Najvyššie
umiestnenie v rámci Rozprávkového javiska získal divadelný krúžok pri ZŠ sv. Alžbety
s predstavením „Kolobeh“. Postupuje na krajskú prehliadku.
Informácia k Týždňu športu pre všetkých
• Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií:
- V termíne od 18. 6. 2018 do 24. 6. 2018 bude 15. ročník Týždňa športu pre všetkých.
- Vyzvala školy, školské zariadenia, športové kluby a združenia, aby sa opäť zapojili
do tohto podujatia. Následne budú informácie o pripravovaných športových aktivitách
spropagované v Novobanských novinách aj na webovej stránke mesta.
- Podujatie podporí BBSK sumou 800 eur.
• Ing. Lívia Polcová:
- Navrhuje zahrnúť aj Večerný beh Novou Baňou v stredu 20.6.2018 o 18.00 hod.

Príprava Mesta v pohybe v rámci Vítania leta
• Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií:
- Nakoľko podujatie Vítanie leta plánuje mesto organizovať počas Týždňa športu
pre všetkých v stredu v Radničnom parku alebo na Zvoničke, navrhla členom komisie,
aby sa športovými aktivitami, organizovanými Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže
a športu v rámci tohto týždňa, pripojili k podujatiu Vítanie leta.
• Stanovisko Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu:
- Členovia komisie si vedia predstaviť pokračovanie podujatia v Radničnom parku,
prípadne presun na tržnicu, kde CVČ ponúklo zabezpečiť kultúrny program, ale
preferujú skôr akciu Vítanie leta v nedeľu 24.6.2018, na záver Týždňa športu
pre všetkých, na Zvoničke.
- Po určení presného termínu, ako aj miesta konania podujatia Vítanie leta oddelením
kultúry a informácií MsÚ, bude dohodnutá ďalšia spolupráca.
Obnova/rekonštrukcia budovy na Zvoničke
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. informovala:
- Mgr. Tomáš Minka z oddelenia výstavby, životného prostredia a správy majetku MsÚ
informoval, že odhadované výdavky – 19.000 eur v koncepcii nakladania s budovami
mesta boli podhodnotené a po zistení skutočného stavu budovy je nutné opraviť nielen
strechu, prepadnutý strop, ale aj vymeniť okná, spraviť novú fasádu, vnútorné omietky,
kúrenie, čo činí podľa získanej cenovej ponuky cca 48.000 eur. Finančné oddelenie zváži,
či zaradiť tieto výdavky do bežného alebo kapitálového rozpočtu. Ako podklad
ku kapitálovým výdavkom je nutná projektová dokumentácia (PD). V druhej fáze sa
počíta s napojením na vodovod a riešením žumpy, k čomu treba tiež vypracovať PD.
Stav bananárne
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: nevyhnutné opravy strechy boli vykonané v roku 2016.
Treba však opraviť poškodený krov. OVŽPaSM čaká na zaslanie cenovej ponuky.
Záverečné stanovisko k bodu č.3:
Členovia komisie sa budú bližšie zaoberať účasťou na podujatí Vítanie leta na svojom najbližšom
zasadnutí 15.5.2018 po určení termínu a miesta realizácie OKI MsÚ.
K bodu č. 4:
Diskusia
• Mgr. Juraj Kološta:
- Informoval, že v termíne 28. 4. 2018 organizuje Centrum voľného času v spolupráci
s Mestom Nová Baňa Mestskú cyklistickú súťaž.
- Pozval prítomných na tradičné stavanie mája 30.4.2018 na Gápli v miestnej časti Vršky.
• Dagmar Lachká:
- Stavanie mája aj s kultúrnym programom bude v centre mesta tiež v pondelok 30.4.2018
o 15.30 hod.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 17:20 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok
15. 5. 2018 o 16:00 hod.
V Novej Bani, 10. 4. 2018
Zapísala: Dagmar Lachká

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

