Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta
Nová Baňa dňa 5. 9. 2017 o 15:30 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 6:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Natália
Kopernická, Ing. Lívia Polcová, PaedDr. Tatiana Polcová
Počet neprítomných členov, ktorí prídu na zasadnutie komisie s meškaním, je 2
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka
MsÚ Nová Baňa, Zoltán Vén a Mgr. Peter Konečný za OZ Novobanský banícky
spolok, Peter Gajdoš
Komisia rokovala o nasledovných bodoch:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyhliadky baníckeho skanzenu v Novej Bani
Príprava Tajchovej osmičky (9.9.2017)
Rozdelenie úloh k Európskemu týždňu mobility a Dňu bez áut (22.9.2017)
Informácie k návrhom komisie – rekonštrukcia Štangelíru, revitalizácia radničného parku
Harmonogram podujatí s účasťou komisie v roku 2018
Rôzne
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1: Vyhliadky baníckeho skanzenu v Novej Bani
Členom komisie bola poskytnutá k nahliadnutiu štúdia zaoberajúca sa vybudovaním banského
skanzenu v oblasti Vršky. K tomuto bodu boli prizvaní na zasadnutie komisie členovia
OZ Novobanský banícky spolok - Zoltán Vén, predseda spolku a historik Mgr. Peter Konečný, ktorí
prišli predstaviť plány spolku.
• Zoltán Vén:
- Informoval, že cieľom OZ je oživenie baníckych tradícií a banských miest v meste, ich
sprostredkovanie občanom i návštevníkom mesta, čo korešponduje s myšlienkou vytvorenia
banského náučného chodníka, ktorého súčasťou by bolo aj vybudovanie baníckeho
skanzenu a múzea v blízkosti šachty Althandel.
- Novobanský banícky spolok je členom Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
a zámer vybudovať náučný chodník bude podporený aj po odbornej stránke.
15:40 Príchod Kataríny Štrbovej
• Mgr. Peter Konečný:
- Hlavným cieľom vybudovania náučného chodníka je prezentácia baníckej lokality a histórie
novodobého baníctva a priblíženie dejín Novej Bane nielen občanom mesta, ale aj širokej
verejnosti.
- Informoval, že NCH by pozostával z približne 15 až 17 zastávok, čo je však v štádiu
návrhov a diskusie. Súčasťou by boli banské miesta v meste, vrátane banského skanzenu
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a múzea. Súčasťou by bol aj banícky domček, v ktorom by boli umiestnené napr.
reprodukcie máp, banícke nástroje a pod., gáple, ale aj funkčná maketa Potterovho
ohňového stroja. Skanzen by stál na mieste, kde bol v minulosti tento stroj umiestnený.
Na zrealizovanie tohto zámeru je v súčasnosti jedinečná príležitosť, nakoľko je daný
pozemok (vrátane nehnuteľnosti) na predaj.
• Mgr. Natália Kopernícká:
- Zaujímala sa, o ktorý banícky domček sa jedná.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Spýtala sa, či prebehlo už s majiteľom baníckeho domčeka jednanie o možnosti jeho
odkúpenia.
• Mgr. Peter Konečný:
- Jedná sa o domček v blízkosti Baníckeho námestia a zatiaľ rokovania v danej veci
neprebehli.
15:50 príchod Mgr. Juraja Kološtu
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Informovala sa, či by súčasťou NCH mohla byť aj ulička Štangelír, ktorá bola baníkmi
v minulosti využívaná.
• Mgr. Peter Konečný:
- O tejto možnosti sa zatiaľ neuvažovalo, avšak vzhľadom k tomu, že NCH bude zahŕňať
banícku históriu a banícke miesta v Novej Bani, budú sa touto myšlienkou zaoberať,
nakoľko v bezprostrednej blízkosti uličky sa nachádzajú štôlne.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Zaujímal sa, či je k dispozícii orientačný cenový odhad realizácie tohto zámeru.
• Zoltán Vén:
- Cenový odhad zatiaľ nie je stanovený, avšak na tento projekt by boli občianskym združením
žiadané finančné prostriedky formou grantov, taktiež by boli oslovení sponzori.
• Mgr. Peter Konečný:
- Realizácia tohto projektu by bola v spolupráci s mestom Nová Baňa a prebiehala by
v niekoľkých fázach (získanie pozemku, kde by stálo múzeum, skanzen a Potterov ohňový
stroj, hrubá príprava stavieb, vybudovanie gáplov, premiestnenie baníckeho domčeka,
úprava exteriéru a interiéru domu na múzeum. Poslednou, finálnou fázou, by bola stavba
Potterovho ohňového stroja.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Spýtal sa, či OZ zriadilo webstránku alebo FB stránku, kde by svoje plány prezentovalo
verejnosti.
• Mgr. Peter Konečný:
- Postará sa v najbližšej budúcnosti o zriadenie FB stránky.
Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Komisia podporuje myšlienku vytvorenia banského skanzenu a náučného chodníka (NCH).
Navrhuje:
1) Aby bola súčasťou NCH aj ulička Štangelír
2) Odporúča OZ Novobanský banícky skanzen zriadiť a spravovať webstránku/FB skupinu
K bodu č. 2: Príprava Tajchovej osmičky (9.9.2017)
K bodu bol prizvaný Peter Gajdoš, riaditeľ preteku.
• Dagmar Lachká, referentka pre kultúru a šport MsÚ, podala základné informácie:
- o bežeckom podujatí „VI. ročník Tajchová osmička“ a prípravných prácach, ktoré sú
realizované odd. kultúry a informácií MsÚ;
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-

o aktuálnom stave registrovaných účastníkov cez internet s tým, že online registrácia bude
uzavretá 8. 9. 2017 o 10:00 hod.;
- o rozdelení úloh organizačného výboru a dobrovoľníkov v deň podujatia;
- o technickom zabezpečení preteku;
- navrhla termín nasledujúceho ročníka Tajchovej osmičky – 8. 9. 2018.
• Peter Gajdoš, riaditeľ pretekov:
- Potreboval by pomôcť s ozvučením podujatia Filmový festival Medzi nebom a zemou
v sobotu 9.9.2017 o 19.30 hod.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Ponúkol sa, že zabezpečí techniku na videoprojekciu.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2
Komisia zobrala informácie na vedomie. Členovia komisie súhlasia s dohodnutými úlohami v deň
podujatia.

K bodu č. 3: Rozdelenie úloh k Európskemu týždňu mobility a Dňu bez áut (22.9.2017)
K bodu bola prizvaná PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka MsÚ.
• PhDr. Lenka Bieliková:
- Informovala, že mesto Nová Baňa sa aj tento rok zapája do tejto aktivity, ktorá sa uskutoční
v termíne od 16. do 22. 9. 2017 v duchu motta kampane 2017: "Zdieľanie vás dostane
ďalej" s nasledovnými aktivitami:
1. Trvalé opatrenie – inštalácia nového cyklostojanu v Centre voľného času Nová Baňa.
2. Bezplatné cestovanie v piatok 22. septembra 2017 na autobusových linkách č. 612402
(Nová Baňa, žel. stanica – Nová Baňa, Chotár a späť), č. 612405 (Nová Baňa, žel.
stanica – Nová Baňa, Kútovci a späť) a č. 612407 (Nová Baňa, žel. stanica – Nová Baňa,
Ilend a späť), ktoré finančne hradí Banskobystrický samosprávny kraj.
3. Súťaž pre žiakov ZŠ a MŠ v ekologickom príchode do školy v piatok 22.9.2017
4. Vyhradenie Nám. slobody a Bernolákovej ulice pre chodcov, bežcov, cyklistov,
korčuliarov a ďalších športovcov v piatok 22. septembra 2017 od 17.00 do 18.00 hod.,
vrátane behu a cyklotúry po Novej Bani so štartom o 17.15 hod. z Námestia slobody:
Pre deti bude pripravená detská trasa na Nám. slobody pre bicykle, korčule,
kolobežky ...
Ohľadne behu projektová manažérka osloví skupinu Večerný beh Novou Baňou
(M. Kúdeľová) a k cyklotúre prizve Bike team Nová Baňa (D. Tužinský)
- Pri uzávere Nám. slobody a Bernolákovej ulice bude spolupracovať mestská polícia.
- Mesto objednalo zdravú odmenu – jabĺčka pre deti zúčastnené na aktivite č. 3.
- Slovenská agentúra životného prostredia prisľúbila zaslanie darčekových predmetov, ktoré
by mohli byť využité pre vylosované deti ZŠ.
Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Komisia zobrala podané informácie na vedomie, členovia si zadelili úlohy nasledovne:
Ing. Polcová, Ing. Valachovičová, PhD. – v piatok 22.9.2017 od 7.00 do 7.30 hod.
zabezpečia registráciu a rozdávanie jabĺk pred ZŠ sv. Alžbety
Ing. Kološta, Mgr. Kopernická – v piatok 22.9.2017 od 7.00 do 7.30 hod. zabezpečia
registráciu a rozdávanie jabĺk pred ZŠ Jána Zemana
Katarína Štrbová – zabezpečí organizáciu Dňa bez áut v MŠ Nábrežná a elokovaných
triedach Kolibská a Štúrova
Plagát, ceny, registračné lístky a prezenčné listiny pripraví Ing. Valachovičová, PhD., tlač
zabezpečí PhDr. Bieliková
Moderovanie počas uzávery Nám. slobody – Ing. Valachovičová, PhD.
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K bodu č. 4:
Informácie k návrhom komisie – rekonštrukcia Štangelíru, revitalizácia radničného parku
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Ako už uviedla, podľa jej názoru by Štangelír mohol byť zahrnutý medzi zastávkami NCH,
ktorý plánuje realizovať OZ Novobanský banícky spolok v spolupráci s mestom Nová Baňa.
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) dňa 6.7.2017 schválilo 2.000 eur na vypracovanie
architektonickej štúdie s viacerými alternatívami riešenia, vrátane kamennej verzie.
Rozpočet na realizáciu by sa podľa informácií odd. VŽPaSM mal zmestiť do 100 tis. eur.
- Čo sa týka revitalizácie radničného parku, v tejto súvislosti oslovila reštaurátorov Súsošia
sv. Trojice o nezáväzné stanovisko a návrh, v akom rozsahu by mala prebehnúť obnova
fontány, na základe čoho bol nimi spracovaný vizuálny návrh. /Tento bol poskytnutý členom
komisie k nahliadnutiu/. Spýtala sa členov komisie, či považujú za vhodné zrekonštruovať
celý radničný park alebo sa zamerať na fontánu.
• PaedDr. Tatiana Polcová:
- Pri rekonštrukcii uličky Štangelír by uprednostnila, aby bol zachovaný historický ráz uličky,
nakoľko táto má svoju banícku minulosť.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Nepovažuje za ideálne riešenie, aby do rekonštrukcie boli investované finančné prostriedky
v uvedenej výške, nakoľko tieto môžu byť využité efektívnejšie pri ďalších plánovaných
zámeroch mesta a navrhuje, aby rekonštrukcia uličky Štangelír bola realizovaná v takom
rozsahu, aby bola zachovaná bezpečnosť chodcov, keďže ulička je len priechodná a nespája
dôležité body v meste.
• Mgr. Renáta Jányová:
- Navrhuje, aby súčasťou revitalizácie radničného parku bola aj obnova zelene, konkrétne
výmena plazivých tují za sezónnu zeleň (kvetinové záhony).
Členovia komisie sa zhodli, že zámkovú dlažbu v radničnom parku by bolo vhodné zachovať
a vybudovať novú fontánu na mieste pôvodnej.
Záverečné stanovisko k bodu č. 4
Komisia žiada:
1) Aby Mesto Nová Baňa predložilo komisii architektonickú štúdiu s viacerými možnosťami
riešenia rekonštrukcie Štangelíru najneskôr do konca kalendárneho roka 2017 na posúdenie.
2) Zahrnúť výdavky súvisiace s realizáciou novej fontány v radničnom parku v sume
23.000 eur do rozpočtu mesta pre rok 2018.

K bodu č. 5: Harmonogram podujatí s účasťou komisie v roku 2018
Členovia komisie dohodli termíny podujatí, na ktorých sa komisia zúčastňuje, nasledovne:
Videoprojekcia v kine VATRA
Termín: streda 14. 2. 2018 o 19:00 hod.
Čistenie NCH Zvonička
Termín: sobota 7. 4. 2018
Ľahkoatletický míting
Termín: utorok 5. 6. 2018
Letné kino v amfiteátri na Tajchu – 3x
Termíny: 15. 6. 2018, 20. 7. 2018 a 17. 8. 2018
Európsky týždeň mobility
Termín: 16.-22.9.2018
Vianočné trhy:
Termín: 14. 12. 2018
• Predsedníčka komisie sa spýtala na termín benefičného koncertu v roku 2018. Tiež otvorila tému
Zóny bez peňazí, na ktorú sa jej ľudia pýtajú.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Navrhuje, aby súčasťou vianočných trhov v roku 2018 bol aj benefičný koncert.
• Členovia komisie sa s návrhom spojenia vianočných trhov a benefičného koncertu stotožnili
a budú sa ním ešte zaoberať na ďalších zasadnutiach komisie. Do budúceho stretnutia si tiež
premyslia, čo ďalej s podujatím Zóna bez peňazí.
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Záverečné stanovisko k bodu č. 5
Komisia navrhuje určené termíny zahrnúť do kalendára podujatí mesta v roku 2018.

K bodu č. 6: Rôzne:
• Členovia komisie sa zaoberali prevádzkou amfiteátra v rekreačnej oblasti Tajch, kde im neboli
celkom jasné vlastnícke vzťahy jednotlivých častí amfiteátra a práva mesta organizovať v tomto
priestore podujatia:
- Všetky pozemky patria mestu.
- Igor Moško má v prenájme za sumu 1 eur/rok pozemky pod prístreškami, ktoré vybudoval.
- Hľadisko spravujú Technické služby mesta Nová Baňa
• Ing. Tomáš Palaj
- Myslí si, že amfiteáter by mal mať z dôvodu hladšej synchronizácie podujatí mesta Nová
Baňa a ďalších subjektov prevádzkový poriadok.
• Členovia komisie boli oboznámení s pripravovaným novým formátom odmeňovania športovcov
s pracovným názvom „Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých
funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017“. Ocenených jednotlivcov juniorov/seniorov,
kolektívy, trénerov a funkcionárov by mohli nominovať kluby alebo aj občania mesta Nová
Baňa. Oddelenie kultúry a informácií v návrhu uvádza, že prerokovaním a vyhodnotením
návrhov sa bude zaoberať hodnotiaca komisia menovaná primátorom. Návrhy schvaľuje
primátor.
• Mgr. Renáta Jányová:
- Navrhuje, aby hodnoteným obdobím bol predchádzajúci kalendárny rok, nie december
predchádzajúceho až november roka, v ktorom sa cena odovzdáva.
Záverečné stanovisko k bodu č. 6
Komisia žiada, aby správca amfiteátra – Technické služby mesta Nová Baňa - vypracoval
prevádzkový poriadok amfiteátra v rekreačnej oblasti Tajch.

K bodu č. 7: Diskusia
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Navrhuje poslednú videoprojekciu – film Baba z ľadu v piatok 10. novembra o 19.00 hod.
• PaedDr. Tatiana Polcová:
- Informovala členov komisie o pripravovanom podujatí organizovanom OZ Centráčik
a Centrom voľného času v Novej Bani - Novobanský viacboj rodín, ktorý sa uskutoční
15. 9. 2017 v Banskom dvore a o prebiehajúcom projekte „Prevencia kriminality očami
detí“. V tejto súvislosti vyslovila poďakovanie PhDr. Lenke Bielikovej, projektovej
manažérke mesta, za ústretovosť, spoluprácu a ochotu pri realizácii tohto projekt.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 18:20 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok
10. októbra 2017 o 15:30 hod.

V Novej Bani, dňa 5. 9. 2017
Zapísala: Dagmar Lachká

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