Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 11. 4. 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 5:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Natália Kopernická,
Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 2: Ing. Tomáš Palaj, PaedDr. Tatiana
Polcová – ospravedlnení z celého zasadnutia, Mgr. Juraj Kološta s neskorším
príchodom (podľa zápisnice)
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), PaedDr. Martin Dojčán,
PaedDr. Lucia Považanová, Mgr. Mariana Andrášiková zo ZŠ Jána Zemana Nová
Baňa, Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho odd. MsÚ Nová Baňa

Program:
1. Organizácia Ľahkoatletického mítingu dňa 6. 6. 2017
2. Pripravované podujatia (10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska,
Strunobranie)
3. Zhodnotenie uskutočnených podujatí v mesiacoch marec, apríl 2017
4. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Organizácia Ľahkoatletického mítingu dňa 6. 6. 2017
Stretnutia k organizácii Ľahkoatletického mítingu sa zúčastnili zástupcovia ZŠ Jána Zemana,
PaedDr. Martin Dojčán, PaedDr. Lucia Považanová a Mgr. Mariana Andrášiková.
Zástupcovia ostatných škôl (ZŠ sv. Alžbety, GFŠ, SOŠ obchodu a služieb, Spojená škola)
svoju neprítomnosť telefonicky ospravedlnili s tým, že disciplíny, ktoré tradične koordinovali,
zabezpečia aj počas tohto ročníka mítingu, resp. koordinovanie jednotlivých disciplín bude
dohodnuté dodatočne.
Prítomní členovia komisie a zástupcovia škôl na základe pripomienok a skúseností
z minulých ročníkov navrhujú:
-

Zapožičanie časomiery – osloviť SKI TEAM Nová Baňa s prosbou o bezplatné
zapožičanie časomiery s tým, že meranie zabezpečí člen SKI TEAM-u, ktorý má
s používaním časomiery skúsenosti.
Zodp.: Mgr. Juraj Kološta

-

Upraviť propozície – pozmeniť vekové rozdelenie kategórií nasledovne: dorast kategória, v ktorej budú súťažiť žiaci 9. roč. ZŠ so študentmi 1. ročníka stredných škôl
(SŠ) a kat. juniori budú študenti 2. - 4. ročníka SŠ.

-

Ponechať max. počet 1 súťažiaci a 1 súťažiaca do každej disciplíny za triedu
a ponechať beh na 1000 m na začiatok podujatia.

-

Zabezpečiť, aby Mgr. Juraj Kološta, menovaný za riaditeľa mítingu, nezastával
žiadnu inú funkciu pri športových disciplínach a bol k dispozícii pri riešení sporných
situácií a odmeňovaní víťazov jednotlivých disciplín a kategórií.

-

Zabezpečiť zdravotný dozor počas mítingu (Bc. Iveta Šurianska).
Zodp.: PaedDr. Lucia Považanová

-

Zabezpečiť moderátora mítingu a ozvučenie mítingu.
Zodp.: Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií MsÚ

-

Označiť jednotlivé športoviská páskou a rozmiestniť zábrany tak, aby sa zamedzilo
vstupu na jednotlivé športoviská počas prebiehajúcich disciplín.
Zodp.: koordinátori disciplín, Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zohnať zábrany

-

Slávnostný nástup športovcov a organizátorov 6. ročníka Ľahkoatletického mítingu
za sprievodu mažoretiek z CVČ, vrátane prípravy tabuliek s názvami škôl.
Zodp.: PaedDr. Tatiana Polcová, CVČ

-

Zabezpečiť zverejnenie výsledkových listín 6. ročníka Ľahkoatletického mítingu
na webovej stránke mesta Nová Baňa
Zodp.: CVČ Nová Baňa /poskytnutie výsledkových listín/, Ing. Viktória
Valachovičová, PhD. /zoradenie, vytvorenie pdf, zaslanie Bc. Ďurovskému/

Mgr. Mariana Andrášiková upozornila, aby beh na 60 m bol vyhodnotený až po finále
(vlani boli omylom vyhodnotené rozbehové kolá a finále vynechané).
Prítomní aktualizovali dokument „realizačný tím“, pričom na podujatí sa budú aktívne
podieľať členovia komisie, učitelia, žiaci, ale aj ďalší dobrovoľníci v celkovom počte 34 ľudí.
Zároveň bol so zástupcami ZŠ Jána Zemana dohodnutý termín konania Štafetového behu
novobanských škôl o pohár primátora na deň 26. 5. 2017 s pôvodnými propozíciami
(návrh skrátiť dĺžku behu z 250 na 60 m bol zamietnutý).
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. poďakovala zástupcom ZŠ Jána Zemana za účasť
na zasadnutí komisie a ústretovosť pri zabezpečení 6. ročníka Ľahkoatletického mítingu
v roku 2017.
Záverečné stanovisko k bodu č.1:
• Ľahkoatletický míting sa uskutoční v utorok 6.6.2017. Koordinácia disciplín je
nasledovná:
- ZŠ Jána Zemana – bežecké disciplíny
- ZŠ sv. Alžbety – skok do výšky
- ZŠ Jána Zemana - vrh guľou
- SOŠ obchodu a služieb – skok do diaľky
- Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – skok do diaľky z miesta
• Predsedníčka komisie zašle riaditeľom škôl listy s prílohami – propozície, harmonogram
a prihlášky na 6. ročník Ľahkoatletického mítingu.
• Školy doručia do piatku 26. 5. 2017 do Centra voľného času prihlášky,
na základe ktorých CVČ pripraví štartovné listiny.
• Odd. kultúry a informácií zabezpečí ceny pre víťazov (medaile a diplomy), pitný režim,
občerstvenie pre realizačný tím, sladkosti pre športovcov a ostatné technické požiadavky.
• Realizačný tím sa stretne v utorok 6. 6. 2017 o 7:00 hod. v telocvični ZŠ Jána Zemana,
koordinátori jednotlivých disciplín zabezpečia vopred prípravu svojho stanoviska
a po ukončení jeho upratanie.
16:20 Príchod Mgr. Juraja Kološtu

K bodu č. 2
Pripravované podujatia (10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Strunobranie)
• 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Novej Bani
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho odd. MsÚ Nová Baňa:
- Úlohy k 10. stretnutiu banských miest a obcí sú rozdelené medzi jednotlivé odd. MsÚ,
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Novobanský banícky spolok.
- Správne odd. má za úlohu o.i. zabezpečiť občerstvenie prítomných na Zasadnutí
prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti
Mestského úradu v Novej Bani. Ďalej zabezpečiť dôstojnú recepciu pre účastníkov
Slávnostného zasadnutia Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
a prítomných na Prijatí čestných hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta, ktoré
sa po zvažovaní viacerých možností budú konať v priestoroch Centra voľného času.
- Pre vzácnych hostí 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska budú pripravené
dary. Účasť týchto hostí je konzultovaná aj so Združením banských spolkov a cechov
Slovenska, ako aj s Novobanským baníckym spolkom.
- Na podujatie sú pozvané aj partnerské mestá Mimoň a Nin, s ktorými má Mesto Nová
Baňa podpísané zmluvy o partnerskej spolupráci.
- Mgr. Rajnohová zároveň informovala, že koncom augusta/začiatkom septembra sú
plánované oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky mesta, pričom presný program
ešte nie je známy, ale priestor by mali dostať najmä domáce formácie.
-

-

Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa:
Informovala prítomných o sprievodnom kultúrnom programe, ktorý bude prebiehať
na Námestí slobody v dňoch 19. – 20. 5. 2017. V piatok sa okrem programu
na Námestí slobody na mestskej tržnici uskutoční Šachtág (slávnostné prijímanie
členov do baníckeho stavu). V sobotu bude v kostole Panny Márie ekumenická
bohoslužba, následne po bohoslužbe bude nasledovať Slávnostný banícky sprievod
mestom. Súčasťou podujatia budú aj fakultatívne výlety, záujem zúčastniť sa na nich
vyznačujú banícke spolky na záväzných prihláškach, pričom termín odoslania
prihlášok je do 14. 4. 2017. Sobotný program uzavrie ohňostroj na Námestí slobody.
V nedeľu, t.j. 21. 5. 2017, sú pre záujemcov pripravené fakultatívne výlety, konkrétne
návšteva kráľovského banského mestečka Pukanec a návšteva obce Hodruša-Hámre.
Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.
Bližšie informácie o programe podujatia, ako aj o fakultatívnych výletoch sú
k dispozícii na webovej stránke mesta Nová Baňa. O sprievodnom kultúrnom
programe, ktorý bude prebiehať na Námestí slobody, budú podrobnejšie informácie
uvedené už v najbližšom (aprílovom) vydaní Novobanských novín.

• Strunobranie 2017
Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa:
- Celoštátne kolo súťaže organizuje vybraná regionálna inštitúcia alebo subjekt
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími celoštátnymi,
krajskými a miestnymi inštitúciami a s odbornou garanciou Národného osvetového
centra (NOC). V tomto roku bude celoštátnu prehliadku Strunobranie 2017
organizovať Pohronské osvetové stredisko (POS) v Žiari nad Hronom
v spolupráci s mestom Nová Baňa. Podujatie sa uskutoční v Novej Bani v termíne
22. – 24. júna 2017 v amfiteátri v rekreačnej oblasti Tajch, alternatívne v kultúrnom
dome na Štáloch. Mesto Nová Baňa sa podieľa na tomto podujatí formou propagácie
v mestskom rozhlase, novobanských novinách, na webovej stránke, prostredníctvom

-

plagátov. OKI MsÚ konzultovalo s NOC a POS možnosti ubytovania a stravovania
pre účastníkov a organizátorov podujatia. Mesto sa bude podieľať poskytnutím cien.
Počíta sa s účasťou cca 65 účastníkov, vrátane organizátorov a poroty.
Konkrétny program podujatia (tzn. registrácia účastníkov, akustické skúšky, súťažné
vystúpenia, odborné semináre, záverečný koncert) bude včas zverejnený.
Sprievodným programom podujatia bude aj tradičné Vítanie leta, ktoré sa uskutoční
dňa 24. 6. 2017.

Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu zobrali na vedomie poskytnuté
informácie a prejavili záujem byť nápomocní pri organizovaní 10. stretnutia banských miest
a obcí (napr. počas sprievodného programu pre zástupcov partnerských miest a pod.).

K bodu č. 3
Zhodnotenie uskutočnených podujatí v mesiacoch marec, apríl 2017
1. Mestská cyklistická súťaž
2. Čistenie NCH Zvonička „Privítajme jar pomocou prírode“
3. Melekova divadelná Nová Baňa
1) Mestskú cyklistickú súťaž organizovalo CVČ Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová
Baňa. Podujatia sa zúčastnilo 58 detí.
2) Do čistenia NCH Zvonička sa zapojilo 60 ľudí. Vďaka patrí najmä školám, ktoré
opätovne vyčistili najproblematickejší úsek od železničnej stanice. Ing. Lívia Polcová
za komisiu pripravila hodnotiaci článok do Novobanských novín aj Slovenskej brány.
3) Dagmar Lachká informovala o vyhodnotení Melekovej divadelnej Novej Bane, kde
ocenenia za najlepší herecký ženský i mužský výkon v hlavnej úlohe si odniesol DS Dom
chvály a najlepší ženský i mužský výkon vo vedľajšej úlohe zas DS Bukovinka.
Informovala aj o peknej účasti a dobrej odozve publika najmä na domácich
predstaveniach.
DS Dom chvály tento rok nepostúpil do krajského kola súťaže divadla mladých. Porota
súboru vytkla réžiu, konkrétne neprepojenie moderného začiatku hry do ďalšieho jej
priebehu.
Záverečné stanovisko k bodu č.3:
Všetky uvedené podujatia boli pozitívne hodnotené, s pomerne vysokou účasťou.
V podujatiach sa bude pokračovať aj v roku 2018.

K bodu č. 4:
Diskusia
Mgr. Renáta Jányová upozornila na problematické stanovenie termínov májovej a júnovej
komisie (tesne pred 10. stretnutím baníckych miest a obcí Slovenska, resp. počas Týždňa
športu pre všetkých). Zároveň navrhla, aby zasadnutia bývali v stredy. Preto boli dohodnuté
náhradné termíny zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu nasledovne:
10. 5. 2017 (streda) o 15:30 hod.
14. 6. 2017 (streda) o 15:30 hod
Ing. Viktória Valachovičová informovala členov o pripravovanom návrhu 2. zmeny rozpočtu.
ktorú bude schvaľovať MsZ dňa 26.4.2017, ktorá okrem iného zahrňuje:

-

výdavky v sume 2.535 eur na Obnovu vstupu do štôlne Kreuz
navýšenie výdavkov v sume 5.000 eur na 10. stretnutie banských miest a obcí
Slovenska, spolu s pôvodne rozpočtovanou sumou 15.008 eur je to spolu 20.008 eur

Predsedníčka komisie ďalej uviedla, že v máji bude každý piatok v meste Nová Baňa kultúrny
program:
•
5.5.2017 Prehliadka ľud. spevu a hudby (ZUŠ s Rusín Čendéš Orchestra) v kine Vatra
•
12.5.2017 Defilé Tiffany v kine Vatra
• 19.-21.5.2017 Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
•
26.5.2017 Centráci rodičom a mestu
Záverečné stanovisko k bodu č.4:
Plánované zasadnutia komisie sa uskutočnia v stredy 10.5.2017 a 14.6.2017 o 15.30 hod.

Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 17:45 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční
v stredu 10. 5. 2017.
V Novej Bani 11. 4. 2017
Zapísala: Dagmar Lachká

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

