Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 7. 11. 2017 o 15:30 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., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Natália
Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Katarína Štrbová
Počet ospravedlnených členov je 1
Počet neprítomných členov, ktorí prídu na zasadnutie komisie s meškaním, je 1
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), PaedDr. Martin Dojčán, zástupca ZŠ Jána Zemana
v Novej Bani, Mgr. Marta Urdová, Dis.art., riaditeľka ZUŠ v Novej Bani
Komisia rokovala o nasledovných bodoch:

Program:
1.
2.
3.
4.

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
Benefičný koncert (8. 12. 2017) – program, oslovenie firiem
Rôzne
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
K bodu č. 1 boli pozvaní zástupcovia škôl a školských zariadení Mesta Nová Baňa (MŠ Nová Baňa,
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, CVČ Nová Baňa, ZUŠ Nová Baňa).
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu dostali elektronickú verziu správ mailom
na preštudovanie niekoľko dní vopred. Prítomní zástupcovia škôl a školských zariadení postupne
prezentovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017 a odpovedali členom
komisie na položené otázky.
ZŠ Jána Zemana v Novej Bani
PaedDr. Martin Dojčán, zástupca riaditeľa:
- Správa bola vypracovaná na základe náležitostí stanovených zákonom. Informoval, že
do správy bola už premietnutá vízia nového vedenia školy a vedenie školy pevne verí, že
v budúcnosti bude už možné prezentovať naplnenie týchto nových cieľov.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Ocenila, že v plánoch je zapracovaný aj návrh vytvorenia miesta na odkladanie bicyklov.
Zaujímala sa, či je tento plán zapracovaný už aj v rozpočte pre rok 2018.
- Ďalej sa informovala, ako ZŠ J. Zemana hodnotí zrekonštruované ihrisko a celkové jeho
využitie.
PaedDr. Martin Dojčán:
- Vybudovanie odkladacieho priestoru na bicykle zatiaľ nebolo zapracované do rozpočtu.
- Rekonštrukciu ihriska hodnotí ako správne rozhodnutie, ihrisko je využívané nielen
ZŠ Jána Zemana, ale aj ďalšími školami a školskými zariadeniami v meste Nová Baňa.
• Mgr. Renáta Jányová:
- Opakovane sa vrátila k téme spriechodnenia mostu od ulice Školskej, čo by viedlo
k výraznému uľahčeniu dochádzania detí na vyučovanie z ulíc Školská a Nábrežná, ale

aj k ľahšiemu prístupu na športové ihriská obyvateľom mesta. Predpokladá však, že
vedenie školy sa touto myšlienkou nezaoberalo, nakoľko táto téma nie je zapracovaná
v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
PaedDr. Martin Dojčán:
- Tak ako už bolo povedané na júnovom zasadnutí komisie, s myšlienkou spriechodnenia
oboch mostov vedenie školy nie je stotožnené. A to predovšetkým z dôvodu bezpečnosti
žiakov, keďže v minulosti toto miesto bývalo značne znečistené. Priestor je ale
uzatvorený aj z dôvodu ochrany majetku školy.
• Katarína Štrbová:
- Vyslovila pochopenie, že vedenie školy Jána Zemana zaujíma k danej veci taký postoj,
nakoľko aj v areáli MŠ sa stretáva s vandalizmom a znečistením vonkajším priestorov,
predovšetkým v prázdninovom období.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Informovala sa, prečo je škola uzatvorená počas vyučovania a či škola nezvažuje
vybudovanie prístrešku pred vchodom do budovy školy, nakoľko od rodičov žiakov
ZŠ Jána Zemana dostala pripomienku, že musia v nepriaznivom počasí čakať
pred budovou školy, keďže je táto uzamknutá.
PaedDr. Martin Dojčán:
- Uzatváranie školy počas vyučovania bolo dané prípisom Ministerstva školstva SR
a sleduje sa tým predovšetkým bezpečnosť detí.
- Myšlienkou vybudovania prístrešku sa doteraz škola nezaoberala z dôvodu, že ešte stále
prebiehal monitoring projektu rekonštrukcie budovy ZŠ Jána Zemana a nebolo možné
zasahovať do budovy akýmkoľvek spôsobom. V prípade, že bude monitoring ukončený,
nevylučujú možnosť realizácie, čo je však opäť aj otázkou financií.
- Uviedol však, že mnohí rodičia prídu pre svoje dieťa zbytočne vo veľkom časovom
predstihu (napr. ešte počas vyučovacej hodiny, pričom dieťa ide ešte na obed).
Centrum voľného času v Novej Bani
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka:
- Činnosť sa v porovnaní s minulým obdobím nezmenila a bola realizovaná v týchto
oblastiach:
1. Pravidelná záujmová činnosť
2. Príležitostná činnosť
3. Spontánne aktivity
4. Vzdelávacia a metodická činnosť
5. Prázdninová činnosť
-

Informovala, že by uvítali realizáciu obnovenia fasády budovy CVČ, čo bolo zahrnuté aj
do návrhu na doplnenie priestorového a materiálovo-technologického vybavenia, ako aj
celkovú revitalizáciu vonkajších priestorov CVČ.
Taktiež bola daná žiadosť o posúdenie stavu drevín (stromov) v priestoroch CVČ.
V prípade nutnosti odstránenia jestvujúcich drevín boli CVČ prisľúbené od Mestských
lesov mladé stromčeky, ktoré by si CVČ vysadilo svojpomocne.

16:10 hod. Príchod Mgr. Juraja Kološtu.
MŠ Nábrežná 2 Nová Baňa
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ:
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola vypracovaná podľa metodického pokynu
Vyhlášky Ministerstva školstva SR a obsahuje všetky náležitosti, ktoré obsahovať má.
Na vpracovanie tejto správy boli poskytnuté a následne boli zapracované podklady aj
zo všetkých elokovaných tried. K výrazným zmenám v Rade školy nedošlo. Pozitívne

hodnotí vzdelávanie pedagogických pracovníkov MŠ, ktorí si svoje odborné vedomosti
dopĺňajú individuálnym štúdiom odbornej metodickej literatúry, odborných časopisov,
ako aj absolvovaním vzdelávania zameraného na prehlbovanie, udržiavanie
a obnovovanie odbornej kvalifikácie, či účasťou na ponúkaných vzdelávacích aktivitách.
• Mgr. Juraj Kološta:
- Zaujímal sa, v akom štádiu je realizácia rekonštrukcie exteriéru MŠ Nábrežná.
• Ing. V. Valachovičová, PhD.:
- Pýtala sa na exteriér elokovaných tried na ul. Štúrova.
Katarína Štrbová:
- Vypracovaný a podaný projekt na realizáciu exteriéru MŠ pre elokované triedy Štúrova
bol pozastavený, nakoľko boli pozastavené prostriedky z eurofondov. Ohľadne
MŠ Nábrežná v súčasnosti v danej veci prebiehajú jednania s MsÚ, odd. výstavby,
životného prostredia a správy majetku.
• Mgr. Renáta Jányová:
- Zaujímala sa, aký je predpoklad naplnenia kapacity MŠ.
Katarína Štrbová:
- Kapacity MŠ sú naplnené. Uspokojené boli takmer všetky žiadosti s tým, že deti
vo veku 3 rokov boli prijaté všetky. Do MŠ boli prijaté nielen deti z Novej Bane, ale aj
z okolitých dedín.
Základná umelecká škola v Novej Bani
Mgr. Marta Urdová, Dis.art., riaditeľka:
- V zložení Rady rodičov nastali zmeny. Tiež informovala o aktuálnom počte žiakov
ZUŠ, t.j. 399 detí k 31.8.2017.
- Inšpekcia v šk. roku 2016/2017 bola zameraná na materiálno-technické zabezpečenie
ZUŠ. Na odstránení zistených nedostatkov sa pracuje (napr. zakúpenie fotoaparátov
pre výtvarný odbor).
- Informovala, že momentálne ZUŠ nemá zástupcu riaditeľa školy.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Ocenila, že do správy boli opakovane zahrnuté požiadavky ako napr. nová fasáda
budovy, zabezpečenie priestorov pre nový odbor, riešenie parkovania a pod.
• Mgr. Natália Kopernická:
- Zaujímalo ju, či sa v prípade realizovania rekonštrukcie strechy plánuje aj
s vybudovaním podkrovných priestorov, čo riaditeľka ZUŠ potvrdila.
Členovia komisie k predloženým správam o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
nemali ďalšie otázky ani pripomienky, preto dala predsedníčka komisie hlasovať o tom, že členovia
komisie berú správy škôl a školského zariadenia na vedomie.
Hlasovanie č. 1:
Prítomných:
7

Za:

7

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Členovia komisie prerokovali a zobrali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti na vedomie
bez pripomienok.
K bodu č. 2:
Benefičný koncert (8. 12. 2017) – program, oslovenie firiem
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Informovala členov komisie o obdarovaných, ktorí potvrdili svoju účasť na benefičnom
koncerte a ktorým bude výťažok koncertu venovaný. V tomto ročníku sú to mladí ľudia

-

-

-

z Novej Bane, ktorí počas športu utrpeli úraz, následkom ktorého majú pretrvávajúci
zdravotný hendikep. Sú to Jakub Kostelanský a Ivan Volf.
Prítomným členom priblížila, s akým programom vystúpia školy a školské zariadenie
na benefičnom koncerte. Dĺžka vystúpenia, technické požiadavky a počet účinkujúcich je
stále v riešení a bude k dispozícii po skompletizovaní programu. Hosť benefičného koncertu
je skupina CRABSLIDE z Novej Bane, ktorá vystúpi v závere koncertu bez nároku
na honorár.
Moderátormi koncertu budú žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb, pod záštitou
ktorej sa tento ročník benefičného koncertu uskutoční. Škola taktiež zastreší cez svoje
Rodičovské združenie aj zbierku finančných prostriedkov zaslaných prevodom na účet.
Požiadala prítomných členov, aby sa vyjadrili, kto osloví ktorého podnikateľa ohľadne
sponzorského príspevku a odovzdá list so všetkými potrebnými informáciami
o pripravovanom benefičnom koncerte a obdarovaných.

Členovia komisie si rozdelili oslovenie firiem nasledovne:
Mgr. Renáta Jányová:
K-Plast v.d., Optima-KDK Nová Baňa, Zamkon s.r.o.
PaedDr. Tatiana Polcová: Kovatyp – Peter Petráš, Plynmont servis – V. Garaj, Ivan Lachký,
Novmalt s.r.o.
Ing. Tomáš Palaj:
HalfPoint s.r.o., Mont-Design, s.r.o., Doprapal
Mgr. Natália Kopernická: Knauf Insulation s.r.o., Unistav NB, s.r.o., Ján Šály – Tekovská
Breznica
Mgr. Juraj Kološta:
Benfor, s.r.o., Slovnaft Nová Baňa
Katarína Štrbová:
Axol, s.r.o., Ján Ďurček – ORBIS, Milan Chranček – Brehy
Ing. Valachovičová, PhD.: Mestské lesy spol. s r.o., Noba-trans s.r.o., Ing. Peter Pšenák, Nobizol,
spol. s r.o., Obifon, s.r.o., LTK Solutions, s.r.o., VÚEZ, a.s., Army
shop sk, Euro-royal reality s.r.o., Enviro Slovakia, s.r.o.
Ing. Lívia Polcová:
Cortizo Slovakia, a.s.
Zároveň bolo dohodnuté, že predsedníčka komisie zašle list členom komisie aj v elektronickej
podobe pre prípad, že by niektorý z členov oslovil potencionálnych darcov aj takouto formou.
•

•

Ing. Tomáš Palaj:
- Myslí si, že v úvode by mala zaznieť pieseň, ktorá by napĺňala myšlienku benefičného
koncertu. Až následne by mali byť prezentovaní obdarovaní.
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ:
- Prisľúbila, že ZUŠ takúto pieseň pripraví.

Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
- Ing. Viktória Valachovičová bude naďalej komunikovať so školami a školskými
zariadeniami ohľadne programu, následne vypracuje scenár koncertu, ako aj texty
pre moderátorov.
- Členovia komisie osobne navštívia vybrané firmy a oslovia potenciálnych darcov
na benefičný koncert, príp. zašlú elektronickú verziu listu, ktorým darcov oboznámia
s koncertom a jeho hlavnou myšlienkou.
- Generálna skúška benefičného koncertu sa uskutoční dňa 6. 12. 2017 v čase od 15:00
do 16:00 hod. v kine VATRA.
- Na generálnu skúšku treba zabezpečiť prítomnosť Mgr. Uhreckého, zvukára na benefičnom
koncerte
Zodp.: Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií
- Ostatné úlohy pre členov komisie počas samotného koncertu budú dohodnuté na najbližšom
zasadnutí komisie dňa 6.12.2017.

K bodu č. 3: Rôzne
Vianočné trhy – 15. 12. 2017
• Ing. Valachovičová, PhD.:
- Presný program vianočných trhov je už zapracovaný v plagátoch, propagujúcich toto
podujatie.
- Na program vonkajších vianočných trhov bude zabezpečené pódium.
- Ozvučenie vianočných trhov:
Zodp. Ing. Tomáš Palaj
- ZUŠ sa aj tento rok zapojí do vianočných trhov „živým betlehemom“.
- Účinkujúcim bude zabezpečené občerstvenie formou teplých nápojov (čaj, varené víno).
Zodp.: MsÚ, odd. kultúry a informácií
- Iná forma občerstvenia pre účinkujúcich bude dohodnutá priebežne.
- Informovala prítomných o tom, že Knauf Insulation, s.r.o. poskytne svojim zamestnancom
poukážky (250 ks) v hodnote 6,- eur na občerstvenie, ktoré si budú môcť uplatniť počas
vianočných trhov u dvoch predajcov (Banský Dvor a Poľovnícka spoločnosť mesta Nová
Baňa). Po vianočných trhoch budú uplatnené poukážky vyfakturované predajcami priamo
spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o. O tejto skutočnosti sú obaja predajcovia informovaní.
• PaedDr. Tatiana Polcová:
- Pripomenula, aby boli opäť zabezpečené hygienické potreby na toaletách (mydlo, toaletný
papier, papierové utierky).
Zodp.: MsÚ, odd. kultúry a informácií
- Taktiež navrhla, že vzhľadom na predpokladanú veľkú účasť návštevníkov vianočných
trhov je potrebné osloviť TS Mesta Nová Baňa, aby v rámci spolupráce zabezpečili
pracovnú silu, ktorá by dohliadala na udržiavanie čistoty toaliet (v poobedňajších hodinách
do ukončenia podujatia).
Zodp.: TS Mesta Nová Baňa
• Mgr. Juraj Kološta:
- Vzhľadom na poskytovanie občerstvenia veľkému množstvu návštevníkov je potrebné
zvážiť aj zabezpečenie setov na sedenie, ktorými disponuje mesto.
Záverečné stanovisko k bodu č. 3:
Organizáciou vianočných trhov sa bude komisia bližšie zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.
K bodu č. 4: Diskusia
• Mgr. Juraj Kološta navrhuje zorganizovať Mikulášske zimné plávanie na Tajchu.
- Vzhľadom na to, že toto podujatie malo v Novej Bani svoju tradíciu a stretáva sa
so záujmom o jeho obnovenie, rád by obnovil toto podujatie. Posledný, 7. ročník, sa konal
v roku 2013 a organizovali ho OZ Ľadové medvede Bratislava a Ivan Gazdík. S touto
myšlienkou a prosbou o pomoc pri zorganizovaní tohto podujatia sa obrátil na Mgr. Martu
Urdovú, Dis.art., ktorá bola tejto myšlienke naklonená a prisľúbila pomoc. Predpokladaný
termín konania je 3.12.2017, prípadne 10.12.2017. Organizátorom podujatia by bolo
OZ Centráčik v spolupráci s Mestom Nová Baňa.
Zasadnutie komisie skončilo o 18:20 hod. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční dňa 6. 12. 2017
v Centre voľného času v Novej Bani o 16:00 hod. Bude mu predchádzať generálka podujatia
benefičný koncert MY A NAŠE MESTO v kine Vatra.
V Novej Bani 7. novembra 2017
Zapísala:

Dagmar Lachká
zapisovateľka komisie

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

