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

dňa 14. 3. 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 6: 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália 
Kopernická, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová 

� Počet neprítomných ospravedlnených členov je 2: Ing. Tomáš Palaj, PaedDr. Tatiana Polcová 
� Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka) 
� Komisia je uznášaniaschopná 
� Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 

 

Program: 
1. Zhodnotenie uskutočnených podujatí 
2. Organizácia čistenia NCH Zvonička 
3. Pripravované kultúrne podujatia 
4. Výsadba zelene v palisádach pod Súsoším sv. Trojice 
5. Návrhy komisie na zatraktívnenie rekreačného areálu Zvonička 
6. Diskusia 

 
Rokovanie: 
K bodu č. 1: 
Zhodnotenie uskutočnených podujatí 
V mesiaci február sa uskutočnili nasledovné podujatia: 
o Verejná videoprojekcia v kine VATRA, film „Rande naslepo“ – 16. 2. 2018 

- na videoprojekcii sa zúčastnilo cca 150 návštevníkov, čo bola zatiaľ najväčšia účasť v rámci 
videoprojekcií organizovaných mestom Nová Baňa; 

- ohlasy na podujatie boli pozitívne. 
 

• Ing. ViktóriaValachovičová, PhD.: 
- Informovala členov o filmových festivaloch, do ktorých by sa mohlo mesto Nová Baňa 

zapojiť, napr.: 
� EKOTOPFILM – celosvetový filmový festival v problematike trvalo udržateľného 

rozvoja so 44 ročnou tradíciou. Náklady na organizáciu v sume 2.000 eur pomáha 
pokryť samotný organizátor, pričom mestá väčšinou hradia výdavky na propagáciu 
a prenájom priestorov. 

� SNOW FILM FEST – jedná sa o filmový festival outdoorových filmov organizovaný 
od roku 2011. Festival prináša v mesiacoch október – december do viac ako 200 českých 
a slovenských miest tie najlepšie filmy o zimných športoch z celého sveta, ako aj 
z domácej produkcie. 

� Bažant Kinematograf - originálny kočovný typ „open-air“ kina. Jednotlivé zastávky 
majú 4-5 dní a sú počas prázdninových mesiacov v rôznych mestách. Program tvorí 
kolekcia 5 celovečerných slovenských a českých filmov. Projekciu filmov zabezpečujú 
v rámci Slovenska 2 štýlové retro-autobusy prispôsobené na profesionálnu kino-
projekciu. Z autobusu sa premieta na mobilné kino plátno, ktoré sa rozkladá približne 
dvadsať metrov pred autobus. Diváci sedia vonku medzi autobusom a plátnom. 
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o „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová 
Baňa za rok 2017 – 28. 2. 2018 
- Členovia komisie, prítomní na tomto podujatí, toto zhodnotili ako dôstojné a pekné, 

so slávnostným nádychom. Taktiež bolo podujatie takto vnímané aj zo strany ocenených 
športovcov. 

- Navrhujú do budúcnosti, aby po oficiálnom ocenení bol v uvoľnenejšej atmosfére vytvorený 
priestor na rozhovor športovcov, zástupcov mesta a ostatných prítomných a pripravené malé 
pohostenie. 
 

K bodu č. 2: 
Organizácia čistenia NCH Zvonička s názvom „Privítajme jar pomocou prírode“ 
Členovia komisie navrhujú preloženie termínu čistenia NCH na 14. 4. 2018 (sobota) 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Pracovné pomôcky, pitný režim a občerstvenie pre účastníkov čistenia NCH Zvonička bude 
zabezpečené cez Mestské lesy, spol. s r.o. (ďalej MsL). 

- Odvoz nazbieraného odpadu zabezpečia v deň akcie priamo MsL, prípadne v najbližší 
pracovný deň po podujatí Technické služby (ďalej TS) mesta Nová Baňa. 

- Propagácia tohto podujatia bude zabezpečená formou plagátov, mestského rozhlasu 
a webovej stránky mesta Nová Baňa. 

• Mgr. Renáta Jányová: 
- Navrhuje, aby k tomuto podujatiu bola oslovená širšia verejnosť, nakoľko v minulosti sa jej 

zúčastňovali prevažne turistické krúžky ZŠ sv. Alžbety a ZŠ Jána Zemana. Bolo by vhodné 
osloviť aj Gymnázium Fr. Švantera. 

• Mgr. Juraj Kološta: 
- Informoval, že NCH Zvonička je značne znečistený a je naozaj potrebné, aby sa zapojilo čo 

najviac účastníkov. 
• Členovia komisie: 

- Zhodli sa, že je potrebné posilniť trasu č. 1, nakoľko táto býva najviac znečistená. Navrhujú, 
aby po tejto trase išli organizované skupiny. 

Rozdelenie trás pri čistení NCH Zvonička:  
� Trasa č. 1 – zraz o 9:00 hod. na železničnej stanici – Zvonička - Červená skala – Havrania 

skala a späť 
� Trasa č. 2 – zraz o 9:00 hod. na Zvoničke – Kohútovo – Šarvíz – Háj a späť. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 
- Osloviť Gymnázium Fr. Švantnera v Novej Bani, ako aj širšiu verejnosť. 
- Posilniť trasu č. 1 (od železničnej stanice na Zvoničku). 
- Ing. Lívia Polcová pripraví plagáty na dané podujatie. 
- Ing. Viktória Valachovičová, PhD., dohodne rozsah aktivít v rámci podujatia s MsL a TS 

a nahlási ich na Odd. životného prostredia MsÚ v Novej Bani, Ing. Slavomírovi Kasanovi. 
- Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie, zabezpečí propagáciu podujatia (tlač plagátov, 

vyhlásenie v mestskom rozhlase, propagácia na webovej stránke mesta). 
 
K bodu č. 3: Pripravované kultúrne podujatia 
• Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií vymenovala podujatia: 
o RETRO Zimná folková Nová Baňa – 17. 3. 2018 v kine VATRA 

- Informovala, že toto podujatie je organizované pri príležitosti 30. výročia vzniku Folkovej 
Novej Bane a s najväčšou pravdepodobnosťou je organizované posledný krát, nakoľko 
o tento druh podujatia je z roka na rok menší záujem. 

- Na podujatí tradične vystúpia jednotlivci a na záver hosť programu kapela DeART. 
- Vstupenky sú v predpredaji v Informačnom centre (ďalej IC) mesta Nová Baňa, taktiež bude 

možné si ich zakúpiť v cene 2,- eur pred samotným podujatím. 
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o Melekova divadelná Nová Baňa – 43. ročník v dňoch 3. – 7. 4. 2018 
- Festival je organizovaný Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom 

v spolupráci s mestom Nová Baňa. 
- V tomto ročníku bude v rámci festivalu 5 divadelných predstavení o 18:00 hod. v dňoch 

3. – 7. 4. 2018, ďalej súčasťou budú predstavenia a tvorivé dielne „Rozprávkové javisko“ 
pre deti dňa 4. 4. 2018 o 9:30 hod. 

- Lístky na festival sú v predpredaji od 12. 3. 2018 v IC mesta Nová Baňa, cena v predpredaji 
zvýhodnená, tzn. 2,- eurá, v týždni konania festivalu je cena za vstupenku 3,- eurá. 

- Vstupné na „Rozprávkové javisko“ – 1 kultúrny poukaz, príp. 1,- euro. 
- Propagácia festivalu je v súčasnosti zabezpečená prostredníctvom mestského rozhlasu, 

webovej stránky mesta, Novobanských novín, v IC sú k dispozícii informačné letáky 
k festivalu s názvami jednotlivých predstavení. V najbližších dňoch Pohronské osvetové 
stredisko dodá banner a plagáty, ktoré budú umiestnené na miestach, na ktorých mesto 
pravidelne propaguje podujatia. 

• Katarína Štrbová: 
- V minulosti bola Melekova divadelná Nová Baňa propagovaná tzv. „živou pozvánkou“, 

kedy mestom chodili divadelníci v dobových kostýmoch a dávali tak do povedomia širokej 
verejnosti blížiaci sa festival. 

 
o Veľkonočné trhy „Vitaj Veľká noc“ dňa 23. 3. 2018 v Centre voľného   času v Novej Bani 

- Trhy sa uskutočnia v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod. vo vnútorných aj vonkajších 
priestoroch CVČ, uzávierka prihlášok predajcov je 15. 3. 2018. 

 
o Prednáška Prof. Ing. Ivana Hričovského, DrSc. na tému „Jarná výsadba a rez ovocných 

stromov a kríkov“ 
- Prednáška sa uskutoční v zasadačke Podnikateľského centra dňa 23. 3. 2018 o 15:30 hod. 

a o 16:30 hod. praktické ukážky v teréne. 
 
K bodu č. 4: 
Výsadba zelene v palisádach pod Súsoším sv. Trojice 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Na poslednom zasadnutí komisie dňa 13. 2. 2018 bol členom k nahliadnutiu poskytnutý 
jeden návrh výsadby palisád, s tým, že budú ešte vypracované minimálne dva ďalšie návrhy. 

- Členom bol k dispozícii predložený už finálny náhľad výsadby, ktorý bude realizovaný 
v najbližšom vhodnom období. Každá palisáda bude realizovaná v inom farebnom prevedení 

 
K bodu č. 5: 
Návrhy komisie na zatraktívnenie rekreačného areálu Zvonička 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Informovala, že budova v areáli Zvoničky nie je plánovaná na predaj, je však na nej podľa 
prezentácie Mgr. Tomáša Minku z OVŽPSM a podľa koncepcie nakladania s nehnuteľným 
majetkom mesta potrebné zrealizovať najnutnejšie opravy (strecha, prepadnutý strop, 
osvetlenie tanečnej plochy, oprava fasády a vnútorných omietok, sanitárneho vybavenia 
a pod.) v celkovej výške cca 19 tis. eur. 

- V rozpočte v projekte 8.6.4: Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička je vyčlenených 8 tis. 
eur, konkrétne na turistický prístrešok s posedením, hernú zostavu pre deti, lanovú dráhu 
a lezeckú stenu. 

• Členovia komisie: 
- Z dôvodu neprimeraného poškodenia budovy pre jej zachovanie, ale aj kvôli organizovaniu 

podujatí mesta v tomto areáli, či stúpajúcemu počtu turistov v lokalite členovia komisie 
považujú za nutné vyčleniť 19.000 eur na najnutnejšie opravy už v najbližšej zmene 
rozpočtu mesta Nová Baňa v apríli 2018. 
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- Vzhľadom k tomu, že na budove v areáli Zvoničky je prestrešenie, navrhujú, aby samotné 
vybudovanie prístrešku s posedením bolo z projektu 8.6.4 vynechané a miesto toho bolo 
zabezpečené stabilné posedenie pod už existujúcim prestrešením. 

• Mgr. Juraj Kološta: myslí si, že po realizácii nevyhnutných opráv by mesto mohlo ponúknuť 
budovu na prenájom z dôvodu zriadenia bufetu pre návštevníkov NCH Zvonička. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 5: 
Komisia Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhuje do  najbližšej úpravy rozpočtu mesta 
Nová Baňa zahrnúť finančné prostriedky na nevyhnutné opravy budovy na Zvoničke vo výške 
19 tis. eur a v rámci projektu 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička vynechať vybudovanie 
prístrešku s posedením, miesto toho zrealizovať stabilné posedenie pod už existujúcim prestrešením 
 
K bodu č. 6: Diskusia 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa už objednal street workoutové zariadenie, 
vrátane osadenia, do Komunitného parku pri kostolíku sv. Alžbety s realizáciou v 04/2018. 

- Informovala členov, že konateľ Mestských lesov sa vyjadril, že MsL nie sú zaangažované 
do Opravy NCH Vojšín, na čo je v rozpočte mesta vyčlenených 2.200 eur. 

• Mgr. Juraj Kološta: 
- Členom popísal súčasný stav a ukázal fotografiu jednej z tabúľ (zastávka č.7 – Vojšín), kde 

pri svojej návšteve ešte v roku 2017 aspoň dočasne upevnil tabuľu. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Zistí, či je znovuosadenie tabúľ zahrnuté v sume 2.200 eur v rámci projektu 8.6.1 Rozvoj 
obcí - udržanie projektov: oprava NCH Vojšín a dokúpenie komponentov. 

• Ing. Lívia Polcová: 
- Spýtala sa členov komisie na názor na organizáciu Dní jarnej čistoty, keď by pred bytovky 

v meste boli pristavené veľkoobjemové kontajnery. 
• Mgr. Renáta Jányová: 

- Informovala o zbere nebezpečného, veľkoobjemového a biologicky rozložiteľného odpadu 
v dňoch 26.3., resp. 6.4. Zber treba nahlásiť vopred telefonicky na TS. V prípade 
veľkoobjemových kontajnerov má obavu zo zmiešania jednotlivých druhov odpadu. 

• Ing. Lívia Polcová: 
- Popísala súťaž návrhov v Leopoldove. Navrhla, aby sa na vybudovanie oddych. zóny 

Zvonička použil takýto postup, pričom je možné prostriedky cca 2.000 € získať sponzorsky. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Myslí si, že súťaž návrhov je vhodná pre väčšie projekty, napr. na úpravu radničného parku 
v Novej Bani a vybudovanie oddychovej zóny možno riešiť pomocou katalógových zostáv. 

• Mgr. Natália Kopernická: 
- Podľa jej názoru je vhodné využiť súťaž architektonických návrhov aj na Zvoničke, keďže 

je veľmi dôležité, aké bude umiestnenie jednotlivých prvkov, resp. prevedenie celého areálu. 
• Členovia komisie diskutovali o počte prihlásených do 1. roč. Gymnázia F. Švantnera. Zatiaľ sú 

však dostupné len predbežné prieskumy, pričom žiaci si vyberajú prvú a druhú školu. 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 
10. 4. 2018 o 16:00 hod. 
 
V Novej Bani, 14. 3. 2018 
 

Zapísala: Dagmar Lachká   Schválila: ............................................................... 
                Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
                predsedníčka komisie 


