Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
dňa 7. 2. 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,
Mgr. Juraj Kološta, Ing. Tomáš Palaj
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 3: Katarína Štrbová, Ing. Lívia
Polcová – ospravedlnení z celého zasadnutia, PaedDr. Tatiana Polcová s neskorším
príchodom (viď zápisnica)
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca
oddelenia kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani, Zoltán Vén, predseda OZ
Novobanský banícky spolok, PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka MsÚ
Nová Baňa, Igor Moško a Viera Faith Gereg – OZ Tajch
Komisia súhlasila s návrhom zmeny programu zasadnutia voči pozvánke (zámena
bodov 1, 2 a rozšírenie bodu č.3 o výzvu SFZ) nasledovne:

Program:
1. Plánované podujatia OZ Tajch v roku 2017
2. Organizácia 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska
3. Výzva Slovenského zväzu ľadového hokeja na športové centrá a výzva Slovenského
futbalového zväzu na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
4. Návrhy komisie k 1. zmene rozpočtu
5. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Plánované podujatia OZ Tajch v roku 2017
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala na zasadnutí a odovzdala slovo zástupcom OZ
Tajch - Igorovi Moškovi a Viere Faith Gereg, ktorí prišli informovať členov komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu o plánovaných podujatiach v roku 2017.
• Igor Moško:
- V úvode poďakoval za poskytnutú dotáciu mesta v roku 2016, ako aj v roku 2017,
ktorá je využívaná na organizáciu kultúrnych podujatí OZ Tajch. Podotkol, že celkové
náklady na ich zabezpečenie sú vo výške cca 10 – 12 tis. eur.
- Prejavil záujem o užšiu spoluprácu s mestom Nová Baňa, ako aj s komisiou kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu.
• Viera Faith Gereg:
- Poďakovala za akúkoľvek pomoc a podporu, nakoľko zabezpečiť jednotlivé kultúrne
podujatia je z roka na rok náročnejšie a nákladnejšie a v prípade straty sponzorov,
finančnej dotácie a pod. by bolo veľmi ťažké, až nereálne, zorganizovať všetky
pripravované podujatia v takom rozsahu, ako sú plánované.
- Požiadala o pomoc a spoluprácu mesto Nová Baňa v oblasti propagácie
pripravovaných podujatí a to prostredníctvom webovej stránky, mestského rozhlasu,
novobanských novín, umiestnením plagátov na miestach na to určených a to
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bezplatne, nakoľko OZ nie je podnikateľský subjekt a takáto propagácia je prínosom
predovšetkým pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nová Baňa.
OZ Tajch by uvítalo pomoc a spoluprácu Technických služieb (ďalej TS) mesta Nová
Baňa, konkrétne poskytnutím priestorov objektu verejných WC, spŕch a prezliekarní
(pre účinkujúcich na jednotlivých kultúrnych podujatiach), taktiež napr. bezplatným
zapožičaním lavíc.

Pripravované kultúrne podujatia OZ Tajch v amfiteátri na Tajchu v roku 2017:
Vítanie leta
- OZ Tajch navrhuje osobné stretnutie s pracovníkmi odd. kultúry a informácií MsÚ
Nová Baňa z dôvodu dohodnutia programu k Vítaniu leta a jeho prepojenia
s podujatím celoštátnej prehliadky Strunobranie 2017, ktoré sa v termíne 22.-24. jún
2017 bude konať na Tajchu v Novej Bani.
- OZ Tajch má záujem prispieť do programu na podujatí Vítanie leta zabezpečením
a umiestnením mobilného planetária v rekreačnej oblasti Tajch.
• Mgr. Iveta Lukáčová:
- Informovala prítomných, že program oboch podujatí je nutné skĺbiť tak, aby
nedochádzalo k prelínaniu programov, čo bude podrobne dohodnuté na pracovných
stretnutiach s Pohronským osvetovým stredisko v Žiari nad Hronom, ktoré je
organizátorom celoštátnej prehliadky Strunobranie 2017 v spolupráci s mestom Nová
Baňa a s odbornou garanciou Národného osvetového centra.
- Zástupcovia OZ Tajch budú na pracovné stretnutie ohľadne organizácie týchto
podujatí prizvaní.
Šláger na Tajchu
- Predbežný termín konania tohto podujatia: 23. 7. 2017.
- Jedná sa o 4. ročník veľmi obľúbeného podujatia, ktoré je propagované aj v TV, čím
je zabezpečená reklama Novej Bane – rekreačnej oblasti Tajch.
15:50 Príchod PaedDr. Tatiany Polcovej
Festival folklóru – regionálna prehliadka
- Termín konania: 30. 7. 2017
- Jedná sa o nové podujatie, ktorého cieľom je spájanie a prezentácia nášho regiónu;
v súvislosti s tým bola oslovená aj OOCR Región GRON.
- Program bude pozostávať zo sprievodu zástupcov zúčastnených 6-tich obcí, súčasťou
bude aj detská súťaž „Bábika v najkrajšom kroji“ (bábiky budú prezentované deťmi
v sprievode), ako aj svätá omša pri Zvonici na Štáloch a v amfiteátri sa budú
prezentovať jednotlivé obce regiónu so svojimi zvykmi a tradíciami cca 20 – 30 min.
programom na javisku. Zároveň budú mať obce k dispozícii stánky, v ktorých budú
mať možnosť propagovať svoju obec.
- Na záver festivalu vystúpi hosť programu FS VATRA z Tlmáč.
OZ Tajch sa obrátilo s prosbou o pomoc pri organizácii festivalu s nasledovnými
požiadavkami na:
• Odd. kultúry a informácii MsÚ Nová Baňa:
- Zapožičanie kulís, ktoré boli súčasťou podujatia „Na Štáloch je veselo“.
- Zapožičanie jarmočných drevených stolov, ktoré by boli využité na prezentáciu
zúčastnených obcí.
• Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa:
- Navrhnúť program, ktorý by reprezentoval naše mesto.
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Centrum voľného času (ďalej CVČ) v Novej Bani:
- Pomoc pri organizácii súťaže „Bábika v najkrajšom kroji“.

Rocková noc
- Termín konania: 5. 8. 2017
- Obľúbený rockový festival, ktorého hlavným hosťom v roku 2017 bude
revival

Queen

Kapela Kollárovci
- Termín konania: 25. 8. 2017
- Podujatie s najväčšou diváckou účasťou, na ktoré OZ Tajch zabezpečuje predpredaj
a predaj vstupeniek, ostatné je v réžii kapely.
-

OZ Tajch na uvedené hudobné vystúpenia zabezpečuje predpredaj vstupeniek, čo je
zvýhodnené zľavou.
V priebehu celého kultúrneho leta sa budú konať tradičné podujatia pre deti, ktorými
sú premietanie rozprávok, hračky – vandrovačky a pod.
OZ Tajch pozýva členov komisie, kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
na pripravované kultúrne podujatia.

Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Komisia odporúča mestu propagáciu pripravovaných kultúrnych podujatí na webovej stránke
mesta, v mestskom rozhlase, v novobanských novinách, ako aj umiestnením plagátov
v Informačnom centre a na ďalších obvyklých miestach a bude nápomocná pri organizácii
Folklórneho festivalu.
K bodu č. 2
Organizácia 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. odovzdala slovo Mgr. Ivete Lukáčovej, vedúcej odd.
kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa.
• Mgr. Iveta Lukáčová:
- V roku 2014 bolo MsZ prijaté uznesenie č. 69/2014 zo dňa 22. 10. 2014, ktorým bolo
schválené usporiadanie kultúrneho podujatia Stretnutie banských miest a obcí
Slovenska. Uskutočnili sa prvé stretnutia, vzniklo OZ Novobanský banícky spolok,
ktoré je zároveň aj spoluorganizátorom 10. stretnutia banských miest a obcí Slovenska
spolu so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska. Toto podujatie sa
uskutoční v Novej Bani v dňoch 19. – 21. 5. 2017. V súčasnosti sú už vypracované
záväzné prihlášky, program, organizačné pokyny, ktoré budú v najbližších dňoch
zverejnené na webovej stránke mesta. Jedná sa o podujatie s medzinárodnou účasťou
a jeho organizácia si vyžaduje vzájomnú spoluprácu. Očakávame účasť približne 50
baníckych spolkov, ktoré sa budú prezentovať v baníckom sprievode. Program bude
pokračovať na Námestí slobody, kde sa uskutočnia slávnostné ceremoniály. Súčasťou
podujatia bude banícka ekumenická bohoslužba, fakultatívne výlety s odbornými
sprievodcami a to nielen v meste Nová Baňa, ale aj v jeho širšom okolí, kultúrny
program, slávnostný šachtág a množstvo iných sprievodných podujatí. Na toto
podujatie bol pozvaný aj prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska a mnoho
ďalších vysokých hodnostárov. Kultúrny program bude ukončený ohňostrojom.
• Zoltán Vén:
- OZ Novobanský banícky spolok vzniklo na základe výdatnej pomoci primátora mesta,
Pohronského múzea v Novej Bani a nadšencov, ktorí podporili myšlienku, aby bývalé
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kráľovské banícke mesto malo svoj banícky spolok. Následne bolo prijaté
do Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. V januári 2017 sa OZ zúčastnilo
tradičného novoročného stretnutia predstaviteľov baníckych a hutníckych spolkov
a cechov u prezidenta SR, Andreja Kisku, a pri tejto príležitosti bol prezident SR
pozvaný na 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska do Novej Bane.
- Hlavným cieľom OZ je obnova a udržiavanie viac-storočnej tradície baníckych
zvykov, rodinných a spoločenských tradícií, kultúrnych a duchovných hodnôt,
podieľať sa na zabezpečení starostlivosti o banské a technické objekty a ostatné
pamiatky v regióne, ale aj na obnove sklárskych tradícií. Jedným z cieľov je obnova
štôlní, nachádzajúcich sa na území mesta, ako aj záujem postaviť maketu Potterovho
stroja v intraviláne mesta.
- Na obnovu vstupu do štôlní, napr. Neufang, bude OZ žiadať o granty.
- V baníckom sprievode pôjdu mažoretky CVČ, ktoré budú držať tabuľky s názvami
spolkov, hrať bude dychovka.
- Počas bohoslužby budú odovzdané ocenenia.
- Súčasťou podujatia bude „šachtág“ – slávnosť vrátane prijatia nových členov, ktorú si
členovia spolku odskúšali v januári 2017.
- OZ zabezpečuje aj občerstvenie pre hostí podujatia.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Zaujímala sa, či predaj občerstvenia na tomto podujatí bude zapracovaný do VZN
o trhových miestach a trhovom poriadku mesta Nová Baňa.
• Mgr. Iveta Lukáčová:
- Túto problematiku je nutné riešiť s Lýdiou Adamcovou z OVŽPSM MsÚ.
- Myslí si, že VZN meniť netreba, nakoľko sa jedná o jednorazové podujatie tohto
charakteru.
- Predajné miesta budú predajcom prenajaté bez poplatku.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
Členovia komisie berú na vedomie informácie týkajúce sa pripravovaného celoslovenského
podujatia s medzinárodnou účasťou – 10. stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska.
K bodu č. 3:
Výzva Slovenského zväzu ľadového hokeja na športové centrá a výzva Slovenského
futbalového zväzu na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. požiadala PhDr. Lenku Bielikovú, projektovú manažérku
MsÚ Nová Baňa, o poskytnutie informácií, ako mesto postupuje pri prípravách zapojenia sa
do uvedených výziev.
• PhDr. Lenka Bieliková:
Výzva SZĽH – multifunkčné športové centrum
- Slovenský zväz ľadového hokeja oslovil obce nad 5000 obyvateľov s možnosťou
výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež. Termín na potvrdenie
záujmu obcí, ktoré dokážu poskytnúť lokalitu, je do 15. februára 2017, už aj
s požadovanou dokumentáciou. Výzva SZĽH je zo dňa 23. 1. 2017. Prvoradým
cieľom SZĽH je záujem spolupracovať s mestami a obcami v oblasti rozvoja
športovej infraštruktúry. Účelom je zlepšenie podmienok v mládežníckom športe, tzn.
aj v mládežníckom hokeji a vytvoriť adekvátne a zaujímavé priestory na prácu s deťmi
a mládežou. SZĽH ponúka vybudovanie športového zariadenia na viacúčelové
využitie - v zimných mesiacoch by bola hala využívaná na korčuľovanie a hokej,
v letných mesiacoch na ďalšie športy. Výzva zahŕňa niekoľko podmienok, napr..
lokalita sa má nachádzať v blízkosti areálu základnej školy a spĺňať požadované
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rozmery plochy (56 x 76 m) potrebnej na vybudovanie športovej haly. Mesto
zvažovalo niekoľko možností, kde by mohla byť športová hala vybudovaná, avšak ako
najvhodnejšie a najreálnejšie miesto na vybudovanie haly považuje ihrisko pri ZŠ Jána
Zemana. Mesto Nová Baňa sa po zadaní výzvy snažilo získať potrebnejšie odpovede
od SZĽH na doplňujúce otázky prostredníctvom telefonátov a mailovej komunikácie,
čo sa však nepodarilo. Preto bolo dohodnuté pracovné stretnutie primátora mesta
so zástupcami SZĽH, ktoré sa uskutočnilo 7. 2. 2017, t.j. v deň zasadnutia komisie
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Výsledok rokovania v čase zasadnutia nebol
známy.
Výzva SFZ – finančná podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
- Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej
infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru,
ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.
Cieľom je vybrať projekty po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií
a refundovať výdavky vynaložené na účel podpory, pod podmienkou
spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany. Termín predloženia žiadosti,
ku ktorej je nutné doložiť požadovanú dokumentáciu, je 31. 3. 2017.
- K tomuto projektu sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta s riaditeľom TS
mesta Nová Baňa a generálnym manažérom MFK Nová Baňa, na ktorom bolo
dohodnuté, že žiadosť na finančnú podporu bude podaná na rekonštrukciu tribúny
na futbalovom štadióne a vybudovanie zavlažovacieho systému na hornom
futbalovom ihrisku. Projekt, ako aj predbežný rozpočet, je v štádiu vypracovania.
Povinné spolufinancovanie mesta je minimálne 25 % z celkovej sumy, mesto zvažuje
možnosť podieľať sa na spolufinancovaní rekonštrukcie až do výšky 50 % z celkovej
sumy, čo však závisí od celkového rozpočtu na daný projekt.
• Mgr. Renáta Jányová:
- Zaujímala sa, či sa plánuje riešiť presakovanie kanalizácie za tribúnou futbalového
štadióna, čo bolo spomínané už pri predložení projektu na výstavbu športovej haly.
Záverečné stanovisko k bodu č. 3:
Komisia odporúča mestu zapojiť sa do uvedených výziev.
K bodu č. 4:
Návrhy komisie k 1. zmene rozpočtu
Predsedníčka pripomenula návrhy z novembrovej komisie pripravené do výzvy Zelené oázy.
Následne navrhla pridať výdavky na rekonštrukciu strechy KD Bukovina, aby mal DS
Bukovinka zabezpečené svoje zázemie na nácviky. Členovia následne zvažovali, ktoré
projekty zahrnúť do 1. zmeny a ktoré až v budúcnosti. Predsedníčka dala hlasovať
o spoločnom návrhu do 1. zmeny rozpočtu v znení:
Obnovenie NCH Vojšín
Revitalizácia radničného parku a sfunkčnenie fontány
Rozšírenie street workoutového zariadenia v komunitnom parku na Nám. sv.
Alžbety a zabezpečenie celkovej rekonštrukcie a údržby existujúcich športových
zariadení v komunitnom parku.
Hlasovanie č. 1
Prítomných
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Za

6

Proti

Záverečné stanovisko k bodu č. 4:

5

0

Zdržalo sa

0

Komisia odporúča zaradiť do 1. úpravy rozpočtu mesta výdavky spojené s návrhmi komisie,
uvedenými v bode č. 4, v hlasovaní č.1.
K bodu č. 5: Diskusia
• Mgr. Renáta Jányová:
- Na základe podnetu občana mesta Nová Baňa, pána Jozefa Blahu, navrhuje, aby mesto
zvážilo možnosť vysadenia stromu sakura v jednej z trávnatých plôch,
nachádzajúcich sa pod súsoším sv. Trojice. Pán Blaha je ochotný darovať sadenicu
stromčeka mestu.
- Navrhuje, aby bola riešená obnova, resp. výmena autobusových zastávok, ktoré sú
vo veľmi zlom technickom stave. Jedná sa predovšetkým o zastávky nachádzajúce sa
na ulici Cintorínskej /zastávka ZŠ/, na ulici Školskej /pri budove bývalej Kvety, v.d/.
a na autobusovej stanici.
• Ing. Tomáš Palaj:
- Ako predseda komisie dopravy sa pokúsi zjednať nápravu.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:
- Informovala prítomných členov, že návrh komisie na pridelenie dotácií bol MsZ
schválený dňa 25.1.2017 v pôvodnom znení.
Záverečné stanovisko k bodu č. 5
Komisia navrhuje, aby sa mesto zaoberalo podnetmi Mgr. Jányovej.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 18:00 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční
v stredu 8. 3. 2017 o 15.30 hod.
V Novej Bani, 7. 2. 2017

Zapísala: Dagmar Lachká

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