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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta 
Nová Baňa dňa 9. 1. 2018 o 16:00 hod. v malej zasadačke 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., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, 
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Katarína Štrbová 

 Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 1: Ing. Lívia Polcová 
 Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Ing. Mgr. Eliška Vallová (hlavná 

kontrolórka mesta Nová Baňa), žiadatelia o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 
Nová Baňa v roku 2018: RZ pri ZUŠ Nová Baňa, OZ Novobanský banícky spolok, 
Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Alžbety, Materské centrum Gašparko, Rada rodičov 
Združenej strednej školy, OZ Háj, Združenie športových rybárov Nová Baňa, TJCX s.r.o., 
TJ Slovan Nová Baňa, MFK Nová Baňa, SRRZ – Rodičovské združenie pri MŠ, OZ 
pri CVČ – Centráčik, OZ Priatelia deťom pri ÚSS, SKI TEAM Nová Baňa, Stolnotenisový 
klub Nová Baňa, MIŠImoto – Miroslav Šipikal, Športový klub POOLO, TŠK TIFFANY 
Nová Baňa, Dobrovoľný hasičský zbor, OZ. 

 Komisia je uznášaniaschopná. 
 Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 

 

Program: 
1. Dotácie na kultúrne aktivity, osvetu, výchovu a vzdelávanie 
2. Dotácie v oblasti telovýchovy a športu 
3. Zhodnotenie decembrových kultúrnych a športových podujatí 
4. Diskusia 

 
Rokovanie: 
K bodu č. 1 a č. 2 
Dotácie na kultúrne aktivity, osvetu, výchovu a vzdelávanie 
Dotácie v oblasti telovýchovy a športu 
 Členom Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu bol pred zasadnutím komisie 

elektronicky zaslaný podrobný popis všetkých doručených žiadostí o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta v roku 2018. 

 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- K bodu boli prizvaní všetci žiadatelia o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta 

Nová Baňa v roku 2018. Zároveň bola k bodu č. 1 a č. 2 prizvaná Ing. Mgr. Eliška Vallová, 
hlavná kontrolórka, ktorá k jednotlivých žiadostiam podá vysvetlenie, čo je možné 
financovať z poskytnutej dotácie, aby toto bolo v súlade s platným VZN č. 7/2011 
o dotáciách zo dňa 25. 8. 2011, resp. odpovie na prípadné otázky prítomných. 

- Informovala o výške finančných prostriedkov, ktoré sú v rozpočte na  rok 2018 určené 
na dotácie v oblasti KULTÚRA a ŠPORT. Rozpočet v roku 2018 na tento účel je v oblasti 
KULTÚRA vo výške 7.500 eur, pričom bolo doručených 7 oprávnených žiadostí 
o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 v tejto oblasti, s požadovanou sumou 
14.750 eur a v oblasti ŠPORT je rozpočet vo výške 50 tis. eur, pričom bolo doručených 
19 žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2018 s požadovanou sumou 58.987 Eur. 

- Postupne odovzdala slovo jednotlivým prítomným žiadateľom, ktorí podali informácie 
o plánovaných aktivitách a podujatiach, ako aj o účele použitia finančnej dotácie. 
Zodpovedali na otázky položené členmi komisie a ostatnými prítomnými a poskytli 
doplňujúce informácie. 
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 Ing. Mgr. Eliška Vallová 
- Uviedla, že dotácia je len doplnkovým zdrojom financovania a je určená len na podporu 

všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov. 
Z tohto dôvodu odporučila poskytnúť dotáciu len na tie účely, ktoré sú v súlade s uvedeným. 
Zároveň odporučila členom komisie, aby boli poskytnuté dotácie smerované len 
do konkrétnej oblasti v zmysle VZN č. 7/2011 (nie kombinovane, napr. kultúra aj šport). 
Vzhľadom k tomu, že nie je možné poskytnúť dotácie v plnom rozsahu požadovaných 
finančných prostriedkov, navrhuje, aby pri rozhodovaní členovia komisie vymedzili, na aké 
podujatie, resp. účel bude dotácia poskytnutá. 

 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Poďakovala zúčastneným žiadateľom za účasť a doplňujúce informácie k doručeným 

žiadostiam, niektorým aj za výbornú spoluprácu na podujatiach organizovaných v roku 
2017. 

- Na základe poskytnutých informácií členovia komisie pripravili spoločný návrh 
na pridelenie dotácií. 

- Predsedníčka komisie dala hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť kultúra 
uvedených v tabuľke č. 1: 

 
Uznesenie č.1/2018: 
 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa 
 

odporúča 
 

prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 7.500 eur podľa 
navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 1: 
 
Tabuľka č. 1: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti kultúrnych aktivít 
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

1. OZ TAJCH 5 600 € 1 650 € 

Úhrada nákladov na ozvučenie 
a hudobné kapely na podujatiach: 
2. ročník Folklórny festival, 7. ročník  
rockových koncertov Rocková noc 

2. 
RZ pri ZUŠ v Novej 
Bani 

450 € 450 € 

Úhrada nákladov na zabezpečenie 
diplomov a vecných cien na podujatiach: 
- Klavírna a akordeónová súťažná 

prehliadka 
- Prehliadka ľudového spevu a hudby 

3. 
Novobanský banícky 
spolok 

2 000 € 1 250 € 

Úhrada nákladov na prepravné členov 
spolku na stretnutia baníckych spolkov, 
zhotovenie propagačných materiálov 
a prenosnej vlajky spolku, cestovné pre 
lektora na odborné konzultácie ohľadne 
tvorby Náučného banského chodníka 

4. 
Spoločenstvo rodičov 
pri ZŠ sv. Alžbety 

300 € 300 € 

Úhrada nákladov na nákup 
propagačného materiálu, občerstvenia 
účastníkov (nealko a sladkosti), ceny 
pre víťazov v jednotlivých kategóriách 
v speváckej súťaži - Celodiecézne kolo 
v speve kresťanskej a ľudovej piesne 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

5. 
Materské centrum 
Gašparko 

4 000 € 1 650 € 

Úhrada nákladov na zabezpečenie 
divadelných a kultúrnych predstavení 
počas roka 2018, nákup hračiek, 
didaktického a výtvarného materiálu, 
nákup vzdelávacích pomôcok pre deti, 
nákup občerstvenia (nealko a sladkosti) 

6. 

Občianske združenie 
rady rodičov Združenej 
strednej školy v Novej 
Bani 

200 € 200 € 

Úhrada nákladov spojených s výrobou 
plagátov, propagačných materiálov, 
prezentov, výzdobou prezentačného 
stánku a cestovného na podujatie 
26.roč.Mladý tvorca Nitra, 25.-27.4.2018 

7. 
Háj, občianske 
združenie 

2 200 € 2 000 € 
Úhrada nákladov na umelecké dielo 
/tanečná príprava, choreografia + 
hudobná úprava/ 

SPOLU ZA KULTÚRU: 14 750 € 7 500 € 
 

 
Hlasovanie č. 1: 
 

Prítomných 7 Za 7 Proti 0 Zdržalo sa 0 
 

- Predsedníčka komisie dala hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť športu ako 
celku uvedených v tabuľke č. 2: 

 
Uznesenie č.2/2018: 
 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa 
 

odporúča 
 

prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 50.000 eur podľa 
navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 2: 
 
Tabuľka č. 2: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti telovýchovy a športu 
 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

1. 
Združenie športových 
rybárov Nová Baňa 

1 500 € 500 € 
Náklady spojené s úhradou štartovného, 
nákup nástrah a návnad 

2. 
ŠK KARATE Nová 
Baňa 

11 000 € 8 000 € 

Úhrada nákladov na materiálno-technické 
zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, 
cestovné, ubytovanie, sústredenia, 
športové oblečenie s označením mesta, 
odmeny a náhrady trénerov mládeže 

3. TJCX s.r.o. 1 200 € 750 € 

Úhrada nákladov na vecné ceny pre 
pretekárov, materiál na označenie tratí, 
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre 
pretekárov, propagačné materiály 
podujatí: MTB XCO - Slovenský pohár 
XCO, Európsky pohár XCO 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

4. 
Telovýchovná jednota 
Slovan Nová Baňa 

1 225 € 1 000 € 
Čiastočná úhrada nákladov spojených 
s účasťou v súťažiach (cestovné, členské, 
vstupný poplatok), nákup šport. vybavenia 

5. 
Mestský futbalový klub, 
o.z. Nová Baňa 

21 000 € 20 000 € 

Náklady na zabezpečenie mládežníckeho 
futbalu, konkrétne na prepravu, činnosť 
licenčných trénerov mládežníckych 
družstiev, športový materiál a výstroj, 
prenájmy športovísk, úhradu ISSF faktúr 
a úhrada nákladov za novú registráciu 
hráčov 

6. 

Slovenská rada 
rodičovských združení 
– Rodičovské združenie 
pri Materskej škole 

250 € 250 € 

Náklady na prepravu detí autobusom z MŠ 
Nábrežná do strediska Banský dvor 
a občerstvenie (nealko a sladkosti) 
na podujatie Olympiáda detí MŠ 

7. 
Občianske združenie 
pri CVČ – Centráčik 

1 400 € 1 350 € 

Úhrada nákladov na podujatia: Malý 
záchranár – sladké odmeny, pitný režim, 
medaily, ceny, diplomy, tričká pre deti 
a organizačný tím, Novobanský viacboj 
rodín – sladké odmeny, pitný režim, vecné 
ceny, Spoznávame krásy Slovenska – 
autobusová preprava 

8. 
OZ Priatelia deťom 
pri Ústave sociálnej 
starostlivosti 

1 000 € 700 € 

Úhrada nákladov na zabezpečenie 
medailí, vecných cien, diplomov, 
športového oblečenia a športového 
náradia, loptičiek na bocciu, občerstvenie 
(sladkosti a nealko) na aktivity - Špeciálna 
hrabinská olympiáda, BOCCIA, príprava 
na lyžovanie vozičkárov v Jasenskej doline 

9. SKI TEAM Nová Baňa 3 000 € 2 850 € 

Náklady spojené so zabezpečením 
tréningových jednotiek, s lyžiarskymi 
pretekmi a organizovaním pretekov 
Oblastná lyžiarska liga – prepravné 
autobusom, štartovné, skipasy, prenájom 
športovísk, vecné ceny, medaile, 
občerstvenie, doplnenie výstroje 
a tréningových pomôcok 

10. 
Stolnotenisový klub 
Nová Baňa 

4 000 € 3 600 € 

Náklady spojené s výchovou talentovanej 
mládeže: úhrada štartovného a cestov-
ného na dlhodobé súťaže (jednotlivci 
a družstvá), Majstrovstvá SR a Slovenský 
pohár, úhrada energií, vody, trénera 
mládeže, nákup športového materiálu 

11. 
MIŠImoto – Miroslav 
Šipikal 

2 000 € 1 300 € 

Náklady spojené s účasťou motocyklového 
jazdca Adama Šipikala v seriáli  
Medzinárodných majstrovstiev SR Enduro 
a Contrycross, Pitbike Moravia Cup v ČR, 
Majstrovstvá Maďarska Pitbike a v seriáli 
Offroad maratónov v SR a ČR , konkrétne 
na štartovné, náhradné diely, PHM 
do motocykla a výstroj 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Pridelená 

suma 
Účel 

12. 
RZ pri Gymnáziu 
Františka Švantnera 
Nová Baňa 

200 € 150 € 

Náklady spojené s účasťou žiakov 
Gymnázia Fr. Švantnera na športových 
súťažiach (cestovné) a organizácia šport. 
súťaží (vecné ceny, propagačný materiál) 

13. 
Občianske združenie 
Funkčný tréning – CF 

500 € 450 € 
Náklady spojené s organizáciou Cross-
fitovej súťaže: zakúpenie  šport. náradia – 
Olymp. tyč, závažie, TRX- závesný systém 

14. 
Športový klub POOLO, 
OZ 

1 110 € 950 € 

Náklady na: Basketbal a volejbal - nákup 
športového vybavenia, úhrada prenájmu 
telocvične za študentov do 18 r., 
Predvianočný turnaj v basketbale - nákup 
cien a občerstvenia (nealko a sladkosti), 
úhrada prenájmu telocvične počas 
turnaja, Vianočný turnaj vo volejbale - 
nákup cien a občerstvenia (nealko 
a sladkosti) a úhradu telocvične počas 
turnaja, Mestská tenis. liga- nákup trofejí, 
občerstvenie (nealko a sladkosti) na 
záverečný turnaj a grafické spracovanie 
diplomov, nákup športového materiálu 
(lopty), Tenis. turnaj o pohár primátora - 
občerstvenie (nealko a sladkosti) 

15. 
Hokejový klub Nová 
Baňa 

1 000 € 1 000 € 
Náklady spojené s dopravou autobusom 
a prenájmom ľadovej plochy na zimnom 
štadióne v Leviciach pre deti MŠ a ZŠ 

16. 
Tenisový klub – 
TAJCH Nová Baňa 

1 602 € 1 500 € 

Náklady spojené s organizáciou 
tenisových turnajov, tenisovej olympiády 
pre deti - družstvo detí do 10 r. a družstvo 
ml. žiakov (nealko a sladkosti, vecné ceny, 
medaily, tech. zabezpečenie, cestovné), na 
zabezpečenie tenisových pomôcok, úhradu 
registračných a členských poplatkov, 
úhradu školenia trénerov 1. kvali-
fikačného stupňa, a prenájom telocvične/ 
tenisovej haly počas zimy 

17. 
Tanečno-športový klub 
TIFFANY Nová Baňa 

6 000 € 4 900 € 

Náklady na licenčné a členské poplatky, 
sústredenie, látky, materiál na zdobenie 
kostýmov, odmeny trénerom mládeže, 
prenájmy športovísk, prehrávač, 
reproduktory, medaily, diplomy, tanečné 
oblečenie a topánky, zákazkové šitie 

18. 
DHZ – občianske 
združenie 

500 € 500 € 
Náklady na zabezpečenie výstroje 
pre mladé družstvo Plameň 

19. JŠ BERI, s.r.o. 500 € 250 € 

Náklady na zabezpečenie cien, prenájmu 
materiálu a úhrada rozhodcov 
na organizovaných podujatiach (májové, 
júnové a septembrové preteky, sústredenie 
a skúšky základného výcviku JŠ BERI) 

SPOLU ZA ŠPORT: 58 987 € 50 000 €   
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Hlasovanie č. 2: 
 

Prítomných 7 Za 7 Proti 0 Zdržalo sa 0 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 1 a č. 2: 

 Komisia odporúča prideliť dotácie z rozpočtu mesta pre kapitolu kultúra vo výške 7.500 eur, 
v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č.1 a pre kapitolu šport 
vo výške 50.000 eur v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 2. 

 Zapisovateľka komisie pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta a následne 
vyhotoví príslušné dohody a predloží ich na podpis štatutárom obidvoch strán. Na základe 
podpísanej dohody finančné oddelenie zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet 
žiadateľa podľa finančných možností mesta Nová Baňa. 

 Pri 6-tich žiadateľoch s navrhovanými sumami nad 1.660 eur zapisovateľka komisie pripraví 
jednotlivé návrhy na uznesenia na najbližšie zasadnutie MsZ: 
o 1 návrh z oblasti kultúry 
o 5 návrhov z oblasti telovýchovy a športu 

 
 
K bodu č. 3: 
Zhodnotenie decembrových kultúrnych a športových podujatí 
1. Príde k nám Mikuláš 

Podujatie kladne hodnotené. 
2. Benefičný koncert 

Vzhľadom k tomu, že toto podujatie je z roka na rok úspešnejšie, členovia navrhujú, aby 
organizácia Benefičného koncertu bola zachovaná v takom rozsahu ako v predchádzajúcich 
ročníkoch, nie ako súčasť vianočných trhov. 

3. Vianočné trhy v CVČ 
 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

- Uskutočnila prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť názor návštevníkov na organizovanie 
tohto podujatia v priestoroch CVČ. Výsledky ankety jednoznačne poukazujú na to, aby 
vianočné trhy boli situované na Námestí slobody a v radničnom parku. „Vnútorných“ 
predajcov možno umiestniť do vestibulu kina. 

- Negatívom podujatia bol nedostatok ponúkaného občerstvenia v neskorších 
poobedňajších hodinách, ktoré bolo spôsobené aj tým, že jeden z prihlásených 
predajcov, napriek tomu, že potvrdil svoju účasť na vianočných trhoch, neprišiel, 
nakoľko si pomýlil deň podujatia. Taktiež úroveň podujatia v negatívnom zmysle 
ovplyvnili zlé podmienky vo vonkajších priestoroch (blato, kopy snehu...). 

 PaedDr. Tatiana Polcová si myslí, že po zlepšení vonkajšieho areálu CVČ možno 
pokračovať v trhoch ako v rokoch 2015, 2016 a 2017. 

 Katarína Štrbová navrhuje požiadať o vnútorné priestory SOŠ obchodu a služieb. 
 Renáta Jányová: možno využiť priestory pod sv. Trojicou, prípadne zvážiť trhovisko. 
 Členovia komisie navrhujú zmeniť priestory organizovania vianočných trhov, presunúť 

podujatie do centra mesta. 
 Dagmar Lachká: spôsob a celkovú organizáciu je potrebné konzultovať s Odd. kultúry 

a informácií MsÚ z dôvodu, že vianočné trhy sa tradične konajú aj vo vnútorných 
priestoroch CVČ. 

4. Silvestrovský ohňostroj 
 Vzhľadom k tomu, že na prelome starého a nového roku sa na Námestí slobody nekoná 

žiadny sprievodný program (diskotéka, hymna, príhovor a pod.), členovia sa zhodli 
v názore, žeby mesto malo zvážiť zrušenie silvestrovského ohňostroja. 
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Záverečné stanovisko k bodu č. 3: 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhuje, aby vianočné trhy boli presunuté 
na námestie Slobody a do radničného parku a v súvislosti s týmto komisia odporúča MsÚ, 
Oddeleniu výstavby, životného prostredia a správy majetku: 

 prepracovať VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach 

 vypracovať nové VZN o trhovom poriadku pre vianočné trhy 
tak, aby sa mohli trhy uskutočniť v priestoroch Námestia slobody, radničného parku a v okolí 
Súsošia svätej Trojice. 
 
 
K bodu č. 4: 
Diskusia 
Mgr. Jányová odporučila na februárovú videoprojekciu objednať jeden z týchto filmov: 

- Učiteľka (dráma, Česko/Slovensko, 2016, 102 minút) 
- Čiara (krimi triler, Slovensko/Ukrajina/Česko, 2017, 108 minút) 

 
Ing. Valachovičová, PhD. preverí, či sú uvedené filmy už v ponuke distribučných spoločností 
na DVD nosičoch. Videoprojekcia sa kvôli tomu, že v plánovaný deň 14.2.2018 je Popolcová 
streda, uskutoční v piatok 16.2.2018. 
 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 19:45 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok 
13. 2. 2018 o 16:00 hod. 
 
 
V Novej Bani, 9. 1. 2018 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká   Schválila: ............................................................... 
               Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
                predsedníčka komisie 


