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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta 
Nová Baňa dňa 6. 12. 2017 o 16:00 hod. v Centre voľného času 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, PaedDr. Tatiana Polcová 

� Počet ospravedlnených členov je 3: 
Ing. Tomáš Palaj, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová 

� Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Dušan Špirek 
� Komisia je uznášaniaschopná. 
� Predsedníčka komisie navrhla zmenu poradia bodov programu, s čím členovia komisie 

súhlasili. 
 
Komisia rokovala o nasledovných bodoch: 
 
Program: 

 

1. Projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia kúpaliska“ 
2. Vianočné trhy – program, predajcovia, rozdelenie úloh 
3. Benefičný koncert – rozdelenie úloh 
4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 – kapitoly 9. Šport, 10. Kultúra, 11. Vzdelávanie 
5. Žiadosti o dotácie v oblasti kultúry a športu – základné informácie 
6. Plán zasadnutí komisie na prvý polrok 2018 
7. Diskusia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1: 
Projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia kúpaliska“ 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
V mesiaci november bola doručená predmetná PD s pôvodným termínom dodania 15.6.2017. 
V rámci návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 bola zahrnutá suma na rekonštrukciu kúpaliska 
(Projekt 9.5 Kúpalisko), ktorá by mala byť realizovaná v dvoch častiach - v prvej fáze by sa 
jednalo o odstránenie existujúcich budov, výstavbu nového mosta, pripravenie inžinierskych sietí 
a výstavbu prevádzkovo-sociálnej budovy. Predpokladaný rozpočet na realizáciu prvej časti je 470 
tis. eur. V druhej časti rekonštrukcie sa jedná o dokončovacie práce, tzn. výstavbu bazénov, ihrísk 
a konečné úpravy s predpokladaných rozpočtom cca 801 tis. eur. Materiály k rekonštrukcii 
kúpaliska boli členom komisie poskytnuté k nahliadnutiu v elektronickej podobe. 

• Dušan Špirek: 
Zastáva názor, že vo všeobecnosti by mal byť verejnosti poskytovaný priestor na vyjadrenie 
názoru k plánovaným realizáciám jednotlivých projektov. Konkrétne aj v prípade rekonštrukcie 
kúpaliska mali byť vypracované aspoň tri varianty a až na základe získaných názorov, návrhov 
a vyjadrení sa malo pristúpiť k samotnému vypracovaniu projektovej dokumentácie. 
Na základe poskytnutej vizualizácie rekonštrukcie kúpaliska má nasledovné námietky: 

1. Použitie gabiónov 
- podľa jeho názoru je ich použitie nevhodné, nakoľko plocha v okolí bazénov býva 

mokrá, v prípade pošmyknutia môže dôjsť k úrazu (napr. nárazom do gabiónov). 



2 

 

Navrhuje kaskády riešiť murovacími tvárnicami obloženými ryolitom, čo by bola 
v neposlednom rade aj lacnejšia varianta. 

2. Málo zelenej plochy 
- neriešiť plochy v okolí bazénov len použitím dlažby, ale aj trávnatou plochou, tak ako je 

to napr. vo Vodnom raji vo Vyhniach. 
3. Umiestnenie športovísk 

- navrhuje, aby boli športoviská umiestnené za futbalovou bránkou, kde by bolo možné 
zabezpečiť prístup verejnosti aj mimo prevádzky kúpaliska. Priestor, ktorý je plánovaný 
vo vizualizácii na umiestnenie športovísk, navrhuje využiť na ležanie 
na trávnatej ploche. 

 
• Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu majú k predloženej 

dokumentácii nasledovné pripomienky/návrhy: 
1. Rozšírenie trávnatých plôch hneď pri vstupe vpravo, kde sú vo vizualizácii zobrazené 

lehátka. 
2. Zväčšenie maximálnej hĺbky v plaveckom bazéne (hĺbku 1,30 m nepovažujú 

za postačujúcu pre účely plaveckého bazénu). 
3. Opätovne zvážiť zabezpečenie celoročnej prevádzky aspoň časti kúpaliska. 

 
Predsedníčka komisie dala hlasovať o tom, že členovia komisie berú na vedomie odovzdanie 
projektovej dokumentácie a navrhujú MsÚ zaoberať sa predloženými pripomienkami: 

 
Hlasovanie č. 1 

Prítomných 5 Za 5 Proti 0 Zdržalo sa 0 
 

Záverečné stanovisko k bodu č. 1: 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu berie na vedomie odovzdanie projektovej 
dokumentácie a navrhuje zapracovanie predložených pripomienok. 
 
K bodu č. 2: 
Vianočné trhy – program, predajcovia, rozdelenie úloh 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD: 
- Občerstvenie vo forme gulášu bude sponzorsky poskytnuté Poľovníckou spoločnosťou 

mesta Nová Baňa pre všetkých účinkujúcich (156). Taktiež prispeje sponzorsky 
na podujatie COOP Jednota. Tento príspevok bude využitý na zabezpečenie koláčov 
pre účinkujúcich. Teplé nápoje pre všetkých účinkujúcich a sladkosti pre deti, ktoré 
vystupujú v programe, zabezpečí MsÚ, odd. kultúry a informácií. 

- Predajcovia a rozmiestnenie stánkov vo vonkajších priestoroch bude operatívne 
riešené podľa aktuálneho stavu prítomných predajcov na mieste. Ku dňu zasadnutia 
komisie bolo podaných cca 10 žiadostí o povolenie na predaj vo vonkajších priestoroch, 
ktoré budú ešte prehodnotené. 

• Mgr. Juraj Kološta: 
- Je nutné zabezpečiť prevoz pódia, 10 ks setov na sedenie prostredníctvom TS 

(traktorom), 3 stoly donesie Banský dvor, ktorý chce byť v rovnakom priestore ako 
minulý rok, tzn. pri vstupe do sály CVČ. 

• PaedDr. Tatiana Polcová  
- Pripravila nákres umiestnenia pódia, živého Betlehema a stánkov. 
- Umiestnenie pódia a živého betlehema zabezpečí deň vopred CVČ Nová Baňa. Žiada 

o spoluprácu MsÚ. 
• Mgr. Renáta Jányová: 

- Pripomenula zabezpečenie stojanov na odpadové vrecia do CVČ a udržiavanie 
čistoty stolov vo vonkajších priestoroch. 
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• PaedDr. Tatiana Polcová: 
- Informovala, že CVČ zabezpečí priestory (šatne) pre účinkujúcich v programe. 
- Veľká sála, v ktorej budú vnútorné trhy, bude po ich ukončení o 18:00 hod, uzamknutá. 
- Pripomenula, aby boli zabezpečené hygienické potreby do toaliet (toaletný papier, mydlo, 

uteráky). 
 

Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 
K vianočných trhom je nutné zabezpečiť: 

- Voľné parkovisko prostredníctvom Mestskej polície pred predajňou Elektro Svetík. 
- Teplé nápoje pre všetkých účinkujúcich, sladkosti pre účinkujúce deti. 
- Pomoc pri skladaní pódia a stanu vo štvrtok 14. 12. 2017. 
- Hygienické potreby do toaliet. 

Zodp.: odd. kultúry a informácií 
 
- Prevoz pódia, setov na sedenie, stojanov na odpadkové vrecia, udržiavanie čistoty stolov 

vo vonkajších priestoroch – prostredníctvom TS Mesta Nová Baňa. 
- Moderovanie a koordinácia programu. 
- Spolupráca Mestských lesov pri rozložení stolov a lavíc. 

Zodp.: Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
 
- Zloženie pódia a stanu na betlehem . 

Zodp.: CVČ Nová Baňa 
 
- Rozmiestnenie predajných stánkov vo vonkajších priestoroch v deň konania vianočných 

trhov. 
- Občerstvenie pre účinkujúcich (podávanie teplých nápojov, sladkostí pre deti). 

Zodp.: členovia komisie 
 
- Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho programu. 

Zodp.: Ing. Tomáš Palaj 
 
K bodu č. 3: 
Benefičný koncert – rozdelenie úloh 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
Generálka prebehla v stredu od 15.00 do 16.00 hod. Informovala o výške poskytnutých finančných 
prostriedkov ku dňu zasadnutia komisie. 

• Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií: 
Navrhuje, aby výťažok vyzbieraný na dobrovoľnom vstupnom a v hotovosti od prispievateľov bol 
odovzdaný obdarovaným priamo v deň konania benefičného koncertu, o čom bude spísaný aj 
preberací protokol, s čím členovia komisie súhlasili.  

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3: 
K benefičnému koncertu členovia komisie rozdelili úlohy nasledovne: 

- Prispievatelia, ktorí zaslali finančné prostriedky na účet Občianskeho združenia Rady 
radičov Združenej strednej školy, ako aj ostatní, ktorí prispeli hotovosťou alebo inou formou 
ešte pred uskutočnením podujatia, budú uverejnení na tabuli vo vestibule kina VATRA. 

- Na tabuli budú tiež uverejnené informácie o obdarovaných. 
Podklady zabezpečí Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

- Dohľad nad priebehom benefičného koncertu. 
Zodp.: Ing. Valachovičová, PhD. 

- Vyberanie dobrovoľného vstupného a rozdávanie medovníčkov, ktoré poskytla SOŠ 
obchodu a služieb v Novej Bani sponzorsky. 
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Zodp.: PaedDr. Tatiana Polcová (členky TS ZUZANA) 
- Usádzanie obdarovaných, ich rodín a hostí, spočítanie vyzbieraných finančných 

prostriedkov na dobrovoľnom vstupnom. 
Zodp.: Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Natália Kopernická 

- Označenie šatní pre účinkujúcich, rozmiestnenie scénosledov a ich usmerňovanie 
k vystúpeniu tak, aby bol dodržaný časový harmonogram, označenie miest v kinosále 
pre obdarovaných a ich rodiny, ako aj pre hostí, ovládanie svetiel a vzduchotechniky 
v kinosále, výzdoba javiska, príprava protokolu o odovzdaní finančných prostriedkov 
obdarovaným, zabezpečenie pitného režimu, sladkých odmien pre účinkujúcich 
a zabezpečenie občerstvenia pre skupinu CRABSLIDE. 
Zodp.: odd. kultúry a informácií 

 
K bodu č. 4: 
Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 – kapitoly 9. Šport, 10. Kultúra, 11. Vzdelávanie 
Členovia komisie  mali k dispozícii k nahliadnutiu návrh rozpočtu na rok 2018. Tento im bol 
zaslaný v elektronickej podobe. 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Do návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 boli zapracované všetky návrhy, ktoré boli 

navrhnuté Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na zasadnutí komisie dňa 
10. 10. 2017. 

- Rozpočet na rok 2018 bude schvaľovaný na zasadnutí MsZ mesta Nová Baňa 13.12.´17. 
- Vzhľadom k tomu, že výška finančných prostriedkov žiadaná formou poskytnutia dotácií 

pre oblasť kultúry výrazne prevyšuje navrhovaný rozpočet na dotácie v kapitole Kultúra 
na rok 2018, navrhuje zvýšenie rozpočtu v rámci transferov z pôvodného návrhu 
5.000 eur na 7.500 eur. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č.4: 
Predsedníčka komisie bude požiadavku navýšenia finančných prostriedkov na dotácie v oblasti 
kultúry riešiť priamo na zasadnutí MsZ 13.12.2017. 
 
K bodu č. 5: 
Žiadosti o dotácie v oblasti kultúry a športu – základné informácie 
Členom komisie bol elektronicky zaslaný prehľad doručených žiadostí o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta na rok 2018: 
ŠPORT 

Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Účel 

1. Združenie športových 
rybárov Nová Baňa 

1.500 Eur Štartovné, preprava, ubytovanie, nástrahy a návnady 

2. ŠK KARATE Nová Baňa 11.000 Eur 
Materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, 
cestovné, stravné, ubytovanie, sústredenia, športové 
oblečenie s označením mesta, odmeny a náhrady trénerov 

3. TJCX s.r.o. 1.200 eur 

MTB XCO - Slovenský pohár XCO, Európsky pohár XCO 
Vecné ceny pre pretekárov, materiál potrebný na označenie 
tratí, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pretekárov, 
propagačné materiály podujatia 

4. Telovýchovná jednota 
Slovan Nová Baňa 

1.225 eur 
Čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou v súťažiach 
(cestovné, členské, vstupný poplatok), nákup športového 
vybavenia 

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

21.000 eur 

Preprava, činnosť licenčných trénerov, športový materiál 
a výstroj, prenájmy športovísk, ISSF faktúry, vedenie 
účtovníctva, účtovný program a jeho aktualizácia, internet 
a internetová stránka, nová registrácia hráčov 
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6. Slovenská rada 
rodičovských združení – 
Rodičovské združenie pri 
Materskej škole 

250 eur 

Olympiáda detí MŠ: 
Preprava autobusom z MŠ Nábrežná do rekreačného 
strediska Banský dvor pri jazere Tajch 
Občerstvenie pre deti (sladkosti a nealko) 

7. Občianske združenie pri 
CVČ – Centráčik 

1.400 eur 

Malý záchranár – sladké odmeny, pitný režim, medaily, ceny, 
diplomy a tričká pre deti a organizačný tím, spotrebný 
materiál 
Novobanský viacboj rodín – sladké odmeny, pitný režim, 
spotrebný materiál 
Spoznávame krásy Slovenska - doprava 

8. OZ Priatelia deťom 
pri Ústave sociálnej 
starostlivosti 

1.000 eur 

Špeciálna hrabinská olympiáda, BOCCIA, príprava 
na lyžovanie vozičkárov v Jasenskej doline, nákup 
elektroniky: Medaily, vecné ceny, diplomy, športové 
oblečenie, loptičky, občerstvenie a televízor na rozvoj 
a podporu kultúry a vzdelávania 

9. SKI TEAM Nová Baňa 3.000 eur 
Zabezpečenie tréningových jednotiek, náklady spojené 
s lyžiarskymi pretekmi a organizovaním pretekov, doplnenie 
výstroje a tréningových pomôcok 

10. Stolnotenisový klub 
Nová Baňa 

4.000 eur 
Náklady spojené s výchovou talentovanej mládeže, energie, 
voda, tréner, športový materiál, opravy a údržba 

11. MIŠImoto – Miroslav 
Šipikal 

2.000 eur 
Medzinár. súťaže: štartovné, náhradné diely, PHM do moto-
cykla a výstroj pre motocyklového jazdca Adama Šipikala 

12. RZ pri Gymnáziu Fr. 
Švantnera Nová Baňa 

200 eur 
Nábor žiakov, účasť žiakov na športových súťažiach: 
Propagačné materiály, cestovné náklady, vecné ceny 

13. Občianske združenie 
Funkčný tréning – CF 

500 eur 
Crossfitová súťaž v máji 2018: športové náradie – olympijská 
tyč, závažie, TRX-závesný systém 

14. Športový klub POOLO, 
OZ 

1.110 eur 

Basketbal: 320 eur na nákup športového vybavenia, úhrada 
telocvične za študentov do 18 rokov, Vianočný turnaj 
v basketbale - nákup cien a občerstvenia 
Volejbal: 260 eur na nákup športového vybavenia, úhrada 
telocvične za študentov do 18 rokov, Vianočný turnaj 
vo volejbale pre občanov mesta, nákup cien a občerstvenia 
a úhradu telocvične počas turnaja 
Tenis: 530 eur – Mestská tenisová liga – nákup trofejí, 
občerstvenie na záverečný turnaj a grafické spracovanie 
diplomov, nákup športového materiálu (lopty) a na 
občerstvenie počas Tenisového turnaja o pohár primátora 

15. Hokejový klub Nová 
Baňa 

1.000 eur 
Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Leviciach pre 
deti MŠ a ZŠ, doprava autobusom 

16. Tenisový klub – 
TAJCH Nová Baňa 

1.602 eur 

Organizácia tenisového turnaja, tenis. olympiády pre deti, 
družstvo detí do 10 rokov a družstvo ml. žiakov: 400 eur 
Tréningové tenisové pomôcky: 225 eur 
Registračné poplatky: 155 eur 
Školenia trénerov 1.kvalifik.stupňa: 150 eur 
Prenájom telocvične/tenisovej haly (zima): 672 eur 

17. Tanečno-športový klub 
TIFFANY Nová Baňa 

6.000 eur 

Licenčné a členské poplatky, sústredenie, látky, materiál 
na zdobenie, odmeny trénerom, prenájmy športovísk 
materiálno-technické zabezpečenie klubu, medaily, diplomy, 
zákazkové šitie 

18. DHZ – občianske 
združenie 

500 eur 
Nácvik mladého družstva - PLAMEŇ: 
Propagačný materiál, cestovné náklady, vecné ceny 

19. JŠ BERI, s.r.o. 500 eur Ceny, prenájom materiálu, úhrada rozhodcov 
SPOLU ZA ŠPORT:             58.987 eur 
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KULTÚRA 

Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Účel 

1. OZ TAJCH 5.600 eur 
Letná folková Nová Baňa, Folklórny festival, Rocková noc, 
Akcie deťom: Úhrada časti nákladov na hudobné a kultúrne 
subjekty a ozvučenie, rekvizity a sladké odmeny 

2. RZ pri ZUŠ v Novej Bani 450 eur 
Klavírna a akordeónová súťažná prehliadka: diplomy 
a vecné ceny pre súťažiacich 
Prehliadka ľudového spevu a hudby  

3. Novobanský banícky 
spolok 

2.000 eur 

Prepravné členov spolku na stretnutia baníckych spolkov, 
zhotovenie propagačných materiálov, prenosnej vlajky 
spolku, prenájom miestností na konanie šachtágu a zasadnutí 
spolku, cestovné pre lektora na odborné konzultácie ohľadne 
tvorby Náučného banského chodníka, kancelárske potreby 

4. Spoločenstvo rodičov 
pri ZŠ sv. Alžbety 

300 eur 
Spevácka súťaž – celodiecézne kolo v speve kresťanskej 
a ľudovej piesne: Nákup propagačného materiálu, 
občerstvenie účastníkov, ceny pre víťazov 

5. Materské centrum 
Gašparko 

4.000 eur 

Kúpa projektora, financie na výplaty, divadelné a kultúrne 
predstavenia počas roka 2018, nákup hračiek, didaktického 
a výtvarného materiálu, nákup vzdelávacích, športových 
pomôcok pre deti, nákup sladkostí, ovocia a pitného režimu 
pre deti 

6. Občianske združenie 
rady rodičov Združenej 
strednej školy v Novej 
Bani 

200 eur 
Mladý tvorca Nitra: 25.-27.4.2018 (26. ročník) 
Výroba plagátov, propagačných materiálov, výzdoba 
prezentačného stánku, prezentov, cestovné a pod. 

7. Háj, občianske združenie 2.200 eur 
Umelecké dielo/tanečná príprava, choreografia + hudobná 
úprava/ 

SPOLU ZA KULTÚRU:       14.750 eur 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 5: 
Pridelením dotácií sa bude Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu zaoberať na zasadnutí 
komisie dňa 9. 1. 2018. 
 
K bodu č. 6: 
Harmonogram zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v 1. polroku 2018 
Predsedníčka komisie navrhla termíny zasadnutí komisie na 1. polrok 2018: 

  9. 1. 2018 (utorok) o 16:00 hod. 
13. 2. 2018 (utorok) o 16:00 hod. 
14. 3. 2018 (streda)  o 16:00 hod. 
10. 4. 2018 (utorok) o 16:00 hod. 
15. 5. 2018 (utorok) o 16:00 hod. 
13. 6. 2018 (streda)  o 16:00 hod. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 6: 
Zasadnutia komisie budú prebiehať podľa vyššie uvedených termínov. 
 
K bodu č. 7: 
Diskusia 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
Spýtala sa členov komisie, či majú záujem pripraviť spoločný návrh Komisie kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých 
funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017. 
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• Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie: 
Informovala členov komisie, že v tejto veci boli oslovené aj športové kluby, z ktorých jeden 
už zaslal svoj návrh. 

• Prítomní členovia sa zhodli, že prípadné návrhy na ocenenie môžu byť podané osobne, nie 
v rámci komisie. 

• Predsedníčka komisie uznala, že komisia už svoj návrh pripravila na zasadnutí v januári 
2017. 

 
 
Zasadnutie komisie skončilo o 18.35 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok 
9. januára 2018 o 16:00 hod. 
 
 
V Novej Bani, dňa 6. 12. 2017 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká    Schválila: ............................................................. 

  Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
predsedníčka komisie 


