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

Baňa dňa 8. 3. 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, Mgr. Renáta Jányová, 
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová 

� Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 2: Ing. Tomáš Palaj – ospravedlnený 
z celého zasadnutia, PaedDr. Tatiana Polcová s neskorším príchodom (viď zápisnica) 

� Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Katarína Búryová – FS Háj 
� Predsedníčka komisie informovala, že Mgr. Ľudmila Rajnohová v deň zasadnutia 

komisie ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu, že oslavy mesta sú len vo fáze príprav 
a priebežne bude komisiu o oslavách informovať. Predsedníčka preto navrhla stiahnuť 
bod „Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky mesta Nová Baňa“ z programu 
zasadnutia. Komisia súhlasila s návrhom zmeny programu nasledovne: 
 

Program: 
1. Aktivity prijímateľa dotácie – FS Háj 
2. Folklórny festival 30. 7. 2017 v rekreačnej oblasti Tajch 
3. Jarné čistenie NCH Zvonička 
4. Rôzne 
5. Diskusia 

 

Rokovanie: 
 

K bodu č. 1: Aktivity prijímateľa dotácie – FS Háj 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala na zasadnutí Mgr. Katarínu Búryovú, vedúcu 
FS Háj a odovzdala jej slovo. 
• Mgr. Katarína Búryová 

- V úvode poďakovala Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu za poskytnutú 
dotáciu v roku 2016, ako aj v roku 2017, ktorú plánujú využiť na nahrávku hudby, 
prípadne na doplnenie tanečných topánok, tzn. v zmysle žiadosti o poskytnutie 
finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017. 

- Informovala, že FS Háj je pozvaný už na niekoľko veľkých podujatí, napr.: 
10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Novej Bani, ktoré sa uskutoční 
v mesiaci máj, ďalej v júli Malolehotská heligónka, Folklórny festival „Na Tajchu je 
veselo“, Folklórne slávnosti vo Veľkých Lovciach, vystúpenie v Tlmačoch a mnoho 
ďalších (vystúpenia pri stavaní mája, jarmoky, čepčenia, atď.). 

- Vo FS Háj pôsobí nová trénerská dvojica zo Žiaru nad Hronom a tréneri sa venujú 
zvlášť chlapcom a zvlášť dievčatám. 

- Do FS Háj pribúdajú noví členovia, napr. z FS Hron. 
- Na svoje vystúpenia FS Háj nacvičuje nové tance, napr. banícky tanec a tanec Tekov. 

• Mgr. Natália Kopernická: 
- Zaujímala sa, kto pripravuje banícky tanec, či je choreografia dopĺňaná podľa 

PhDr. Jozefa Hindického (Poriadok čiže reguly baníckej mládeže v Novej Bani). 
• Mgr. Katarína Búryová: 

- Choreografiu pripravuje trénerka, a keďže uvažujú banícky tanec rozšíriť, majú 
v pláne osloviť Júliusa Budinského, ktorý sa v minulosti choreografickému 
spracovaniu tohto tanca venoval. 
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K bodu č. 2: Folklórny festival 30.7.2017 v rekreačnej oblasti Tajch 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Na minulom zasadnutí bola Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu oslovená 
OZ Tajch s požiadavkou o pomoc pri zabezpečení programu na pripravovanom 
Folklórnom festivale „Na Tajchu je veselo“. Viera Faith Gereg poslala 6.3.2017 
mailom propozície a harmonogram podujatia, ktorí bol preposlaný členom komisie. 

- Celková dĺžka programu (všetkých súborov reprezentujúcich mesto) nemá presiahnuť 
dĺžku 20 min. 

- Predsedníčka oslovila FS Háj a DFS Novobanček z CVČ v Novej Bani ako 
potenciálnych reprezentantov mesta Nová Baňa na tomto novovzniknutom festivale, 
s čím oba súbory predbežne súhlasili, a preto ich pozvala na komisiu. Predsedníčka 
dala slovo členom, aby sa vyjadrili, či súhlasia s týmito zástupcami nášho mesta. 

 
16:00 hod. príchod PaedDr. Tatiany Polcovej. 
 
• Mgr. Renáta Jányová: 

- Okrem FS Háj a DFS Novobanček do úvahy ešte prichádza FSk Vinička. 
• Mgr. Natália Kopernická: 

- Navrhuje osloviť ako účinkujúcich aj FSk Vinička, čím by boli zastúpené všetky 
generácie, pôsobiace vo folklórnom živote mesta Nová Baňa. 

• Členovia komisie a vedúci FS sa zhodli, že FS Háj sa predstaví na festivale s baníckym 
tancom a DFS Novobanček s detskými hrami: „Hra na Turka“. 

• Mgr. Natália Kopernická: 
- Informovala, že po rozhovore s organizátorom festivalu Igorom Moškom (OZ Tajch) 

navrhla, aby moderovanie zabezpečila dvojica členov FS Háj. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Poďakovala Mgr. Kataríne Búryovej za informácie poskytnuté členom komisie 
a ústretovosť FS Háj prispieť účinkovaním na folklórnom festivale i mestských 
podujatiach. 

• Ďalej členovia diskutovali o prezentačnom stánku za mesto Nová Baňa. Odporúčajú 
osloviť nejakého remeselníka z Novej Bane. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Osloví p. Cecíliu Tencerovú, vedúcu FSk Vinička a zistí ich záujem o vystúpenie 
na folklórnom festivale v trvaní cca 5 minút. 

- Bude OZ Tajch informovať o programe na folklórny festival za mesto Nová Baňa. 
• OKI MsÚ: 

- Ozve sa niektorému z remeselníkov, ktorý predvádzajú techniky na Novobanskom 
jarmoku, či by bol ochotný predvádzať techniku výroby na folklórnom festivale. 
 

K bodu č. 3: Jarné čistenie NCH Zvonička 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- Víťazoslav Chrappa, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. (MsL) počíta 
s organizáciou 3. ročníka tohto podujatia. MsL akciu materiálne podporia (pracovné 
pomôcky, občerstvenie). 

- Komisiou zvažovaná obnova NCH Vojšín bude realizovaná odborníkmi (nové 
značenie) a spriechodnenie problematických úsekov z rozpočtu MsL. 

- Termín čistenia NCH navrhuje 1.4.2017 alebo 8.4.2017 (soboty). No v termíne 
1.4.2017 sú plánované cyklistické preteky na Tajchu. 
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- Informovala, že zo strany ZŠ Jána Zemana aj ZŠ sv. Alžbety je záujem o účasť 
na tomto podujatí. 

- Navrhuje, aby v rámci tohto podujatia s názvom „Privítajme jar pomocou prírode“ boli 
uskutočnené viaceré aktivity plánované dobrovoľníkmi v Novej Bani (napr. čistenie 
v oblasti Štálov, čistenie uličky Štangelír). 

Mgr. Juraj Kološta: 
- Nie je problém, aby cyklistické preteky v rekreačnej oblasti Tajch boli preložené 

na sobotu 8.4.2017. 
Mgr. Renáta Jányová: 

- Treba posilniť úsek od železničnej stanice na Zvoničku, nakoľko tento úsek býva 
najviac znečistený. 

Členovia komisie si rozdelili trasy pri čistení NCH Zvonička nasledovne: 
Trasa č. 1: zraz o 9:00 hod. na železničnej stanici – Zvonička - Červená skala – Havrania 

skala a späť: Ing. Lívia Polcová, Mgr. Natália Kopernická, školy 
Trasa č. 2: zraz o 9:00 hod. na Zvoničke – Kohútovo – Šarvíz – Háj a späť: Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3: 

- Pracovné pomôcky, pitný režim a občerstvenie pre účastníkov čistenia NCH Zvonička 
budú zabezpečené od Mestských lesov, spol. s r.o. 

- Ing. Viktória Valachovičová, PhD. dohodne podrobnosti podujatia s Víťazoslavov 
Chrappom, konateľom MsL a nahlási ich riaditeľovi TS a na Odd. životného 
prostredia MsÚ v Novej Bani, Ing. Slavomírovi Kasanovi. 

- Ing. Lívia Polcová pripraví plagáty na dané podujatie. 
- Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie, zabezpečí propagáciu podujatia (tlač 

plagátov, vyhlásenie v mestskom rozhlase, propagácia na webovej stránke mesta). 
 
K bodu č.4: Rôzne 
• Zóna bez peňazí 

- Predsedníčka informovala členov komisie o dotazoch Novobančanov, či bude jarná Zóna bez 
peňazí a otvorila diskusii o tejto téme. Členovia komisie sa po negatívnych skúsenostiach 
z minulého roku rozhodli, že v roku 2017 sa mesto Nová Baňa do tohto podujatia nezapojí. 

• Melekova divadelná Nová Baňa 
Dagmar Lachká, odd. kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa: 
- Poskytla členom komisie dostupné informácie o pripravovanom podujatí, ktorého hlavným 

organizátorom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Mesto Nová Baňa je 
spoluorganizátorom tohto podujatia. V pondelok 27.3.2017 bude patriť detskému divákovi 
a ostatné 4 dni (28.3 – 31.3.2017) sa predvedú 2 novobanské súbory – DS Dom chvály, 
DS Bukovinka, ďalej Paradájz Pikčŕ z B. Štiavnice a hosť programu, ktorý ešte nie je známy. 

• Ľahkoatletický míting 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Informovala, že termín mítingu konzultovala so ZŠ Jána Zemana v Novej Bani a predbežne 

bol dohodnutý na 6. 6. 2017 (utorok). 
- Navrhuje prizvať na najbližšie zasadnutie komisie zástupcov jednotlivých škôl, kde by boli 

rozdelené a dohodnuté jednotlivé úlohy. 
• Veľkonočné trhy 

Dagmar Lachká zaslala členom pozvánku na Veľkonočné trhy v termíne 7.4.2017. 
Ing. Valachovičová, PhD. sa zaujímala o aktívne potvrdenie akceptovania žiadostí predajcov 
zo strany MsÚ. D. Lachká členov informovala, že registrácia predajcov/remeselníkov bola 
presunutá na Lýdiu Adamcovú z OVŽPaSM MsÚ. 
 
 



4 

• Týždeň športu pre všetkých – aktivita Mesto v pohybe 
- Členovia komisie za zhodli, že aktivitu Mesto v pohybe zorganizujú aj v roku 2017, v termíne 

21. 6. 2017 v priestoroch Radničného parku. 
- Členovia navrhujú, aby sa do týždňa športu zapájal čo najväčší počet športových klubov, ktoré 

pôsobia v meste, napr. treba osloviť MFK Nová Baňa, prijímateľa najvyššej dotácie mesta. 
• Naše Mesto - aktivita organizovaná Nádaciou Pontis 

Ing. Lívia Polcová informovala členov komisie o tomto podujatí: 
- Jedná sa v poradí už o 11. ročník najväčšieho firemného dobrovoľníctva, kedy mestá 

na Slovensku zaplavia tisícky dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku. Svoju 
bežnú pracovnú náplň na dva dni vymenia za maľovanie plotov či lavičiek, pracovné 
stretnutia s klientmi za prechádzky so seniormi či zdravotne postihnutými a obleky či 
šaty za tričká s jednotným motívom. „Naše Mesto“ prepája firmy s neziskovými 
organizáciami, školami či miestnymi inštitúciami. 

- Registrácia prebieha v termíne do 24. 3. 2017 a je spojená s účastníckym poplatkom, 
ktorý hradí firma za každého zapojeného zamestnanca vo výške 19 eur. 

- Navrhuje, aby bol firmám v Novej Bani rozposlaný list s informáciou o tomto podujatí 
s možnosťou aktívneho zapojenia sa. 

Členovia komisie sa zhodli v názore, že firmy pôsobiace v Novej Bani v nemalej miere 
podporujú aktivity v meste. Zastávajú názor, že vzhľadom na pomerne krátky čas 
na sprostredkovanie informácií o danej aktivite a následné registrovanie firiem v tomto 
ročníku, komisia nebude robiť kroky na spropagovanie danej aktivity. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 4: 

1) Na zasadnutie komisie 11.4.2017 budú prizvaní telocvikári kvôli organizovaniu 
ľahkoatletického mítingu a štafetového behu novobanských škôl o pohár primátora mesta. 

2) Konkrétne aktivity „Mesta v pohybe“ budú dohodnuté na májovom zasadnutí komisie. 
 
K bodu č 5: Diskusia 
• Úprava zelene v radničnom parku 

Mgr. Renáta Jányová: 
- Opätovne sa zaujímala, či mesto plánuje obnovu zelene v radničnom parku. 
- Navrhuje, aby boli plazivé tuje nahradené vysadením kvetinových záhonov. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Podľa slov riaditeľa TS, Františka Bakoša, 3 štvorcové záhony pod svätou Trojicu 

budú vysadené dodávateľskou firmou. Čo sa týka radničného parku, nevie zatiaľ 
o reakcii MsÚ na februárový návrh komisie. 

Mgr. Juraj Kološta: 
- Vzhľadom na blížiace sa stretnutie banských miest navrhuje výsadbu letničiek v tvare 

mestského znaku. 
• Vojšínska chata 

Predsedníčka komisie informovala členov o požiari bývalej turistickej Vojšínskej chaty. 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:45 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 
v utorok 11. 4. 2017. 
 
V Novej Bani, 8. 3. 2017 
 
Zapísala: Dagmar Lachká   Schválila: ............................................................... 
        Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

        predsedníčka komisie 


