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

Nová Baňa dňa 10. mája 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: 

� Počet prítomných členov je 7: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta 
Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová, 
PaedDr. Tatiana Polcová, Katarína Štrbová 

� Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 1: Ing. Tomáš Palaj a zapisovateľka 
komisie Dagmar Lachká z Oddelenia kultúry a informácií (OKI) MsÚ. 

� Ďalší prítomní: Ing. Jana Šeclová, Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy 
majetku MsÚ a Ján Psotka, poslanec MsZ 

 

Program: 
1. Rekonštrukcia kúpaliska 
2. Mesto v pohybe a Týždeň športu pre všetkých 
3. Rôzne 
4. Diskusia 

 

Rokovanie: 
 

K bodu č. 1: Rekonštrukcia kúpaliska 
 

K tomuto bodu boli prizvaní - primátor mesta Mgr. Ján Havran, Ing. Jana Šeclová, Oddelenie 
výstavby, životného prostredia a správy majetku MsÚ, Milan Šmikniar, Projekt Ateliér 
NB, s.r.o. a poslanci MsZ. Z pozvaných prišli Ján Psotka a za MsÚ Ing. Šeclová, ktorej 
predsedníčka komisie odovzdala slovo. Ing. Jana Šeclová prítomným poskytla informácie: 

� Rekonštrukcia kúpaliska zahrňuje bazény, aj objekty. Budova bude zbúraná. Bazény 
zostanú, budú upravené a detský bazén doplnený. Nová budova bude zahrňovať šatne, 
hygienické zariadenia, bufet. 

� Prebehlo zameranie skutkového stavu, bol pripravený podklad pre búracie práce, rieši 
sa architektonická časť, elektroinštalácie, prípojky, zdravotechnika, prečerpávacia 
stanica, vodovodná a kanalizačná prípojka, vzduchotechnika, kompletná rekonštrukcia 
mostu, plynová prípojka pre potreby vykurovania, aj ohrevu vody. Zvažovali tepelné 
čerpadlá a kolektory, no tieto alternatívy vyšli ekonomicky menej výhodné. Súčasťou 
projektu sú technológie, požiarna ochrana, oplotenie, spevnené plochy, detské ihriská. 

� PD bude pripravená v rozsahu pre stavebné povolenie, aj realizáciu stavby. 
� Povolenia bude vybavovať MsÚ. 
� MsÚ konzultuje návrhy s hygienou, aby bola dodržaná Vyhláška č. 308/2012 

o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku. Podľa vyhlášky sa 
kapacita kúpaliska, ako aj počet hygienických zariadení a šatní odvíja od vodnej 
plochy. Potrebné je stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

� Podľa zmluvy bude PD vyhotovená do 15.6.2017. Návrh - rozmiestnenie zariadení, 
šatní bude k dispozícii na pripomienkovanie ešte pred vypracovaním PD. MsÚ sa 
pripomienkam nebráni. 
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Otázky členov komisie: 
 

Ing. Valachovičová, PhD.: Bude nové kúpalisko zasahovať aj do súčasného futbalového 
štadióna ako sa plánovalo pri multifunkčnej hale? 

Ing. Šeclová: Hranica súčasného pozemku kúpaliska sa pravdepodobne nebude meniť. 
 

Mgr. Jányová: S prekrytím sa neuvažuje? 
Ing. Šeclová: Nie. 
 

Mgr. Jányová: Ako sa postupuje pri priesaku kanalizácie z Detského domova? 
Ing. Šeclová: Tento problém nezasahuje do pozemku kúpaliska. Možno súvisí aj 

s priesakom vôd z bývalých baní. Z dôvodu zabezpečenia kanalizácie 
kúpaliska je nutné vybudovať prečerpávaciu stanicu (kanalizácia je 
druhou stranou cesty). 

 

Mgr. Jányová: Používala by sa pitná voda? 
Ing. Šeclová: Áno. 
 

Ing. Valachovičová, PhD.: Aká je približná max. kapacita po prepočte podľa vodnej plochy? 
Ing. Šeclová: Zhruba 400 osôb (135 m2 x 3 osoby/m2) 
 

Mgr. Kopernická: Kedy sa počíta s realizáciou rekonštrukcie? 
Ing. Šeclová: Na to nevie odpovedať. Závisí to od zaradenia výdavkov do rozpočtu 

mesta, pričom výkaz výmer bude súčasťou projektu. 
 

PaedDr. Polcová: Páči sa jej, že bazény budú zachované. Z akého materiálu budú bazény? 
Z antikoru? 

Mgr. Kološta: Predpokladá fóliu alebo laminát. 
 Spýtal sa, či súčasťou kúpaliska budú aj tobogany. 
Ing. Šeclová: Nie je si istá, či sa tam zmestia. Priestor je obmedzený. 
 
Viacerí členovia sa zaujímali o zásahy do svahu pod Detským domovom. Ing. Šeclová 
uviedla, že určite bude táto plocha nejako rozumne využitá, napr. na strojovňu a pod. 
 
Mgr. Jányová sa opýtala, či bude stará budova pri CVČ odstránená do stretnutia banských 
miest. V budove CVČ bude 19.5.2017 Šachtág, a preto je to nevyhnutné. 
Ing. Šeclová informovala, že Mestský úrad čakal na povolenie kvôli odstráneniu 
nebezpečného odpadu - azbestu. Túto náročnú administratívu riešil Mgr. Tomáš Minka. 
Búracie práce by sa mali stihnúť do uvedeného termínu. 
 
Predsedníčka komisie poďakovala Ing. Šeclovej za informácie a poprosila ju o zaslanie 
dokumentov členom komisie hneď ako budú k dispozícii. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.1: 
Komisia sa bude problematikou ďalej zaoberať po poskytnutí podkladov z MsÚ. 
 
16:00 Odchod Ing. Šeclovej a poslanca J. Psotku. 
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K bodu č. 2: Mesto v pohybe a Týždeň športu pre všetkých 
 

V týždni 17.-25. júna 2017 bude v Novej Bani Týždeň športu pre všetkých. Plagát bol 
členom komisie zaslaný mailom, bude zverejnený aj na stránke mesta a v Novobanských 
novinách. V stredu 21. júna 2017 komisia zorganizuje športové popoludnie pod názvom 
Mesto v pohybe. Stanoviská si členovia komisie rozdelili nasledovne: 
Chodúle: Mgr. Natália Kopernická (zoženie chodúle pre dospelých, detské 

„chodúle“ - vedierka požičia z MŠ Kolibská Ing. Valachovičová) 
Hod loptičkou na cieľ: Katarína Štrbová 
Švihadlá, skákanie cez gumu, lyžička s pingpongovou loptičkou: Ing. Valachovičová, PhD. 
Šach: Ing. Jaroslav Hellebrandt 
Lukostreľba: Ondrej Jurek 
Flórbal: Mgr. Anton Segéň 
Stolný tenis: Ing. Lívia Polcová (dovoz a odvoz stola z CVČ - Ing. Tomáš Palaj) 
Chodenie po lane: Mgr. Juraj Kološta 
Pohybové vrece: PaedDr. Tatiana Polcová 
 
Registráciu a spoločný tanec zabezpečí CVČ (3 dievčatá). Tanec je nutné komentovať. 
Predsedníčka komisie osloví ohľadne moderovania M. Číka a K. Tužinskú. 
 

Občerstvenie pre účastníkov: v réžii OKI MsÚ Nová Baňa, napr. ovocie + sladkosť. 
 

Podujatie prebehne od 15.00 do 17.00 hod., členovia komisie sa stretnú o 14.00 hod. 
v Radničnom parku, aby stihli prichystať stanoviská, doniesť stoly, stoličky. 
 
• Katarína Štrbová zabezpečí, aby sa na podujatí zúčastnili deti z MŠ Nábrežná s pani 

učiteľkami a rodičia si prídu deti vyzdvihnúť rovno do Radničného parku. 
• Ing. Lívia Polcová navrhla, že v budúcnosti by komisia mohla spraviť túto akciu 

v Komunitnom parku, kde by organizátori mohli osloviť deti, ktoré čakajú na autobus. 
• Mgr. Renáta Jányová sa spýtala, či MFK Nová Baňa neponúkol do harmonogramu 

Týždňa športu pre všetkých nejakú aktivitu. Myslí si, že najväčší príjemcovia dotácii by 
sa mali zapájať do mestských aktivít. 

• Ing. Valachovičová, PhD. informovala, že Ing. Dušan Šipikal, manažér MFK, spomínal 
Futbalový festival dievčat, ktorý by mal tiež prebehnúť zhruba v tomto termíne. Oslovil 
vedenie oboch škôl. Aktivita však nie je propagovaná v rámci oficiálneho plagátu. 

• Ing. Valachovičová, PhD. uviedla, že v súťaži Do práce na bicykli za Novú Baňu súťaží 
13 tímov a 41 súťažiacich. Členovia komisie navrhujú, aby bolo vyhodnotenie za Novú 
Baňu zorganizované opäť v rámci Mesta v pohybe 21.6.´17 o 17.00 v Radničnom parku. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č.2: 

1) Členovia komisie zabezpečia stanoviská podľa vyššie uvedeného rozpisu. 
2) D. Lachká, zapisovateľka komisie, osloví Ing. Hellebrandta a Ondreja Jureka, 

zabezpečí registračné kartičky a občerstvenie pre účastníkov. 
3) Mgr. Juraj Kološta osloví Mgr. Antona Segéňa. 
4) Ing. Valachovičová, PhD. osloví moderátorov a riaditeľku Pohronského múzea kvôli 

požičaniu stolov a stoličiek. 
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K bodu č. 3: Rôzne 
 

PaedDr. Tatiana Polcová informovala o: 
• Pripravovanom podujatí CVČ „Centráci rodičom a mestu“ v téme Rozprávkové centrum 

v piatok 26. mája 2017 o 16.30 hod. vo dvore CVČ. Súčasťou bude aj oslava dňa detí. 
• Realizovaných konštrukčných prácach podlahy v sále CVČ. 
• Letných denných táboroch v termínoch: 

o 10.-14. júla 2017 
o 17.-21. júla 2017 
o 7.-11. augusta 2017 

 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
• Pozvala členov na Defilé Tanečno-športového klubu Tiffany dňa 12. mája 2017 v kine 

Vatra, ale informovala aj o Prehliadke ľudového spevu, ktorá sa konala 5. mája 2017 
a kino nebolo prekvapivo zaplnené, hoci s deťmi vystupoval známy Rusín Čendeš 
Orchestra. Myslí si, že bola trošku podcenená propagácia podujatia (plagáty boli 
zverejnené v nedostatočnom časovom predstihu). 

• Podrobnosti ku Kultúrnemu letu 2017 budú zahrnuté do programu najbližšieho zasadnutia 
komisie. Komisia zabezpečuje v rámci kultúrneho leta letné kiná v rekreačnej oblasti 
Tajch. Prvú videoprojekciu už v piatok 16.6. Navrhuje dobrodružnú drámu - film Everest. 

• Otvorila tému 10. stretnutia banských miest. Dostali sa ku nej informácie, že kultúrny 
program bude prebiehať paralelne na 2 pódiách – na hlavnom javisku na Nám. slobody 
a zároveň na pódiu v Radničnom parku (pre banícke spolky), čo nepovažuje za šťastné 
riešenie. 

 
PaedDr. Tatiana Polcová: 
• Navrhuje preveriť dostupnosť filmu Všetko alebo nič na DVD, ktorý by podľa nej pritiahol 

veľký počet divákov. 
 
Mgr. Renáta Jányová: 
• Kultúrny program Stretnutia banských miest a obcí Slovenska má na starosti OKI MsÚ. 
• Novobanský banícky spolok zabezpečuje prezentáciu, šachtág, bohoslužbu a sprievod. 
• V sobotu večer počas Noci múzeí a galérií bude sprístupnená aj Radná sieň v Pohronskom 

múzeu. 
• Navrhuje, aby počas 10. stretnutia banských miest a obcí bolo pre návštevníkov mesta 

otvorené Informačné centrum v sobotu aj v nedeľu. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.3: 

1) OKI MsÚ objedná film a pripraví plagát na prvú letnú videoprojekciu v rekreačnej 
oblasti Tajch v piatok 16. júna 2017 o 21.00 hod. podľa zadania predsedníčky komisie 
(Everest / Všetko alebo nič). 

2) Komisia navrhuje, aby bolo Informačné centrum otvorené cez víkend 20. a 21. mája 
2017 z dôvodu konania 10. stretnutia banských miesta a obcí Slovenska. 

 
 



5 

K bodu č. 4: Diskusia 
 

Mgr. Juraj Kološta: 
• Nevyhovuje mu termín, resp. čas zasadnutia komisie v stredy o 15.30 hod. Navrhuje 

presunúť začiatok zasadnutia na 16.00 hod. 
 

Väčšina členov so zmenou času zasadnutia komisie súhlasila. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.4: 
Zasadnutia komisia budú bývať v stredy o 16.00 hod. 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:20 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 
v stredu 14. júna 2017 o 16.00 hod, resp. podľa potreby (v prípade vyžiadania stanoviska 
komisie k štúdii na Rekonštrukciu kúpaliska). 
 
V Novej Bani 10. 5. 2017 
 
Zapísala a schválila: 

............................................................... 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

predsedníčka komisie 


