Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 11. 1. 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, Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Natália Kopernická,
PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 3, Ing. Tomáš Palaj – ospravedlnený
z celého zasadnutia, ostatní s neskorším príchodom (podľa zápisnice)
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca
oddelenia kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani, Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka
Pohronského osvetového strediska (ďalej POS) v Žiari nad Hronom, Laura Mikulová,
POS v Žiari nad Hronom, Ján Psotka, poslanec MsZ v Novej Bani, Ján Šály,
ŠK KARATE Nová Baňa
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:

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

Spolupráca s Pohronským osvetovým strediskom v roku 2017
Dotácie z rozpočtu mesta pre telovýchovu, šport a kultúrne aktivity
Zhodnotenie decembrových kultúrnych podujatí
Možnosti zlepšenia propagácie rôznych podujatí mesta
Nominácie na ocenenie v oblasti kultúry a športu za rok 2016
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1: Spolupráca s Pohronským osvetovým strediskom v roku 2017
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala na zasadnutí komisie Mgr. Helenu Žňavovú,
riaditeľku POS v Žiari nad Hronom a Lauru Mikulovú, samostatnú odbornú zamestnankyňu
POS. Predsedníčka komisie požiadala riaditeľku POS o doplňujúce informácie k podujatiam,
ktoré mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci s nimi, predovšetkým sa jedná o:
- Melekova divadelná Nová Baňa
- AMFO
- Strunobranie 2017
• Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka POS
- Poďakovala za pozvanie a poďakovala Mgr. Ivete Lukáčovej, vedúcej oddelenia
kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani za výbornú spoluprácu a vyzdvihla
starostlivosť o kultúru, ktorú zabezpečuje oddelenie MsÚ na dobrej úrovni.
- Prítomným objasnila, že oblasť kultúry sa delí na profesionálnu kultúru, ktorú tvoria
profesionálni umelci a predaj ktorej je zabezpečovaný prostredníctvom agentúr
a na tzv. živú kultúru, ktorú tvoria obyvatelia miest a obcí a ktorej snahou je viesť
obyvateľov k spokojnosti, vyplneniu voľného času a aktívnej tvorbe. Živá kultúra je
protiváhou komerčnosti. POS podporuje živú kultúru a spolupracuje s mestami
a obcami, podporuje a pomáha pri práci s ľuďmi, ktorí majú záujem pracovať a tvoriť
v živej kultúre a to v oblasti folklóru, maľovania, fotografie, divadla, písania a pod.
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15:40 Príchod Kataríny Štrbovej
-

•

•

•

•

•

•

Čo sa týka živej kultúry, Nová Baňa je na tomto výborne, pretože jednotlivci a
zoskupenia, ktoré pôsobia v meste, nereprezentujú len na úrovni mesta, ale v rámci
celého regiónu, sú to predovšetkým zmiešaný spevácky zbor, detský spevácky zbor,
detská dychová hudba, folklórna skupina, divadelné súbory a množstvo ľudí, ktorí sú
aktívni v oblasti kultúrneho diania. Podmienky a podporu ich činnosti vytvárajú práve
oddelenia kultúry a osvetové strediská.
- Keďže je potrebné dostať kultúru do centra pozornosti, v rámci Slovenska je
vybudovaný systém súťaží v záujmovej umeleckej činnosti. Ľudia, ktorí pracujú
na úrovni miest a obcí, majú možnosť prihlásiť sa na základné kolá súťaží,
tzv. regionálne, následne s postupom na krajské a celoslovenské kolá. Výsledky práce
jednotlivých zoskupení, pôsobiacich v Novej Bani, sú natoľko úspešné, že sú
oceňované na celoslovenských prehliadkach, čo vyplýva z vynikajúcej podpory mesta.
- Do tohto systému súťaží patrí aj Melekova divadelná Nová Baňa (MDNB),
Strunobranie, AMFO.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Stretla sa s nezáujmom novobanských divadelníkov zúčastňovať sa na divadelnej
súťaži z dôvodu, že sa konajú bez účasti diváka. Spýtala sa, či sa POS neplánuje vrátiť
k pôvodnému formátu súťaže v Novej Bani.
Mgr. Helena Žňavová
- Ubezpečila prítomných, že nedopustí, aby sa MDNB nekonala, ba naopak, MDNB
bola doplnená o detské divadlo a ponechané bolo aj mládežnícke divadlo. Nevylučuje,
že do budúcnosti bude z MDNB divadelný festival, MDNB možno obohatiť
zorganizovaním pouličného divadla, vyhlásením rôznych súťaží a pod.
- Čo sa týka súťažnej prehliadky DS v Žiari nad Hronom, formát súťaže bol dohodnutý
na poradnom zbore skupinou divadelníkov, ktorí mali záujem o rozbor predstavení
a tiež, aby sa navzájom videli.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Vzhľadom k tomu, že fotografickej amatérskej súťaže AMFO 2016 sa v Novej Bani
zúčastnilo len 7 fotografov, ktorých odd. kultúry a informácií muselo aktívne
oslovovať, navrhuje, či by sa regionálna prehliadka a súťaž AMFO nemohla presunúť
zo Žiaru nad Hronom do Novej Bane, čo by podporilo lepšie účasť.
Mgr. Helena Žňavová
- Účasť 7 fotografov na súťaži AMFO 2017 v Novej Bani zhodnotila ako veľmi dobrú.
Nevylučuje však v prípade záujmu presunúť regionálnu súťaž, avšak je potrebné
zvážiť, kde by sa táto konala, nakoľko na regionálnu súťaž sú potrebné väčšie
priestory ako je vestibul kina VATRA (napr. v Pohronskom múzeu v Novej Bani).
- Zároveň informovala prítomných, že v rámci Slovenska neexistuje súťažná
prehliadka detskej fotografie a stálo by za zváženie, či takúto súťaž nevyhlásiť
v Novej Bani, keďže fotografovanie u detí má rozvíjajúci sa charakter.
PaedDr. Tatiana Polcová
- Po pozitívnych skúsenostiach s organizovaním podujatia Dodekova Nová Baňa
v Centre voľného času, kedy začali výtvarné diela detí vystavovať vo vonkajších
priestoroch, navrhuje zvážiť organizovať AMFO v Novej Bani v iných priestoroch.
- Pri tejto príležitosti informovala, že CVČ zvažuje rozšíriť podujatie Dodekova Nová
Baňa aj o prírodovednú časť a vo výtvarnej časti ju obohatiť aj o detskú fotografiu.
Mgr. Iveta Lukáčová
- Vyjadrila nespokojnosť, že dané témy, ktorými sa zasadnutie komisie zaoberá a ktoré
neboli konkrétne uvedené v programe zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania,
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mládeže a športu, neboli predsedníčkou komisie konzultované na oddelení kultúry
a informácií MsÚ v Novej Bani, ale priamo s riaditeľkou POS v Žiari nad Hronom.
- Taktiež ocenila otvorenú a výbornú spoluprácu s POS v Žiari nad Hronom.
- Čo sa týka navrhovaných zmien v podujatí AMFO, pripúšťa túto možnosť, avšak je
potrebné brať do úvahy, že rok 2017 je veľmi náročný a bolo by veľmi odvážne
realizovať zmeny už v najbližšom ročníku daného podujatia.
Mgr. Helena Žňavová
- Navrhuje vnímať rok 2017 ako prípravný na zrealizovanie zmien v podujatí AMFO.
- Ohľadne Strunobrania informovala, že Národné osvetové centrum potrebovalo miesto
konania tejto celoslovenskej prehliadky, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 25. 6. 2017.
- Toto podujatie sa uskutoční v Amfiteátri na Tajchu, v prípade nepriaznivého počasia
bude presunuté do KD Štále.
- Podujatia sa zúčastnia víťazi jednotlivých regionálnych a krajských súťaží, ktorých
umeleckým garantom je Národné osvetové centrum, odborným garantom je Pohronské
osvetové stredisko a mesto Nová Baňa má nad daným podujatím záštitu.
- POS podalo projekt na toto podujatie na Fond na podporu umenia, ktorý bol schválený
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Zaujalo ju na stránke POS Sústredenie detských divadelníkov a informovala sa, či sa
daného sústredenia môže zúčastniť LDO ZUŠ a divadelný krúžok ZŠ sv. Alžbety.
Laura Mikulová
- Pozvánky na dané sústredenie boli odoslané obom zariadeniam, aj v budúcnosti budú
školy a školské zariadenia prizývané na podobné podujatia s tým, že bude očakávaná
spätná väzba od prizývaných subjektov.
Mgr. Helena Žňavová
- Pre domácich by bolo vhodné zúčastniť sa vzdelávacieho divadelného seminára, ktorý
je súčasťou Melekovej divadelnej Novej Bane.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Zaujímala sa, či sa pripravuje podujatie Dotyky múz aj tento rok a či by komisia
mohla navrhnúť osobnosť z oblasti kultúry k oceneniu.
Mgr. Helena Žňavová
- Dotyky múz sa uskutočnia 18. 1. 2017. Jedná sa o ocenenie najlepších kultúrnoosvetových činovníkov v oblasti živej kultúry a toto podujatie tvorí výstava, galéria
osobností a galaprogram, kde budú ocenené osobnosti, ktoré aktívne podporujú
amatérsku kultúru. Tento rok bude ocenená z Novej Bani firma Knauf Insulation a.s.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- poďakovala za informácie a uvítala by možnosť stretávať sa aj v budúcnosti.

Záverečné stanovisko k bodu č. 1:
Komisia odporúča rozšíriť AMFO o detskú fotografiu.
16:05 Príchod Mgr. Juraja Kološtu
K bodu č. 2: Dotácie z rozpočtu mesta pre telovýchovu, šport a kultúrne aktivity
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- K bodu boli pozvaní poslanci MsZ, pozvanie prijal poslanec Ján Psotka. K tomuto
bodu neboli prizvaní žiadatelia o dotácie z dôvodu, že žiadosti sa v prevažnej miere
zhodovali so žiadosťami pre r. 2016. K danému bodu prejavil záujem zúčastniť sa Ján
Šály zo ŠK KARATE N. Baňa, aby poskytol členom komisie dodatočné informácie.
• Ján Šály, ŠK Karate
- Informoval, že uvoľnil telocvičňu pre potreby MFK z dôvodu, že MFK nemalo
zazmluvnené priestory telocvične a deti a mládež z MFK nemali kde trénovať a nie
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preto, žeby bola členská základňa ŠK Karate Nová Baňa nižšia.
Počet aktívnych členov v ŠK KARATE Nová Baňa je 90. O poskytnutie dotácie žiada
mesto Nová Baňa z dôvodu, že všetci členovia reprezentujú mesto Nová Baňa.
- Podal podrobné informácie o dosiahnutých výsledkoch, o celkovej činnosti klubu, čo
sa týka tréningov, účasti na súťažiach, tréneroch, poskytol porovnávajúce informácie
o účasti počtu členov na súťažiach v rokoch 2015 a 2016.
- Oceňuje usmernenie primátora na prenájom telocvične ZŠ Jána Zemana
za symbolický poplatok pre kluby, ktoré pracujú s deťmi a mládežou.
- Informoval o snahe zúčastniť sa na športovaní detí vo forme športovej triedy
v ZŠ J. Zemana
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Poďakovala Jánovi Šálymu za doplňujúce informácie.
- Informovala prítomných o rozpočte mesta na dotácie v roku 2017 pre kapitolu ŠPORT
vo výške 45.000 eur a pre kapitolu KULTÚRA vo výške 4.275 eur.
- Celkový počet prijatých žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta
v roku 2017 bol 24, z toho 15 žiadostí na telovýchovu a šport a 9 žiadostí na kultúrne
aktivity.
- 3 žiadosti na kultúrne aktivity boli vylúčené, nakoľko žiadatelia neboli oprávnení
žiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 7/2011 o dotáciách.
- Oprávnené žiadosti pre oblasť športu boli prijaté v celkovej výške 51.883 eur
a pre oblasť kultúry v celkovej výške 7.800 Eur.
• Členom komisie bol pred zasadnutím komisie zaslaný popis doručených žiadostí, v ktorom
bol uvedený počet členov klubu, účel použitia a výška požadovanej dotácie. Členovia si
vopred pripravili návrhy na pridelenie dotácií v oblasti športu, na základe čoho bol na
zasadnutí komisie spracovaný spoločný návrh pridelenia, pričom členovia kládli dôraz na:
o Prácu s deťmi a mládežou
o Masovosť a popularitu daného športu
o Spoluprácu klubov a združení s mestom, napr. dobrovoľnícka pomoc
pri verejných podujatiach
o Intenzitu tréningovej a súťažnej činnosti
o Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
o Podporu novovznikajúcich klubov
• Predsedníčka dala hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť športu ako celku uvedených
v tabuľke č. 1:
-

Tabuľka č. 1:
P.č.

1.

2.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

Účel

Náklady na zabezpečenie aktívneho rozvoja športovej
činnosti detí, žiakov, mládeže – chlapcov aj dievčat,
realizovanej v rámci futbalového klubu, konkrétne
na financovanie nákladov na prepravu, náklady na
príspevky na činnosť licenčných trénerov mládežníckych
Mestský futbalový klub
20.000 € družstiev, nákup športového materiálu a výstroje,
jednorazové prenájmy športovísk k činnosti, náklady na
rozhodcov zápasov mládežníckych družstiev a náklady na
športové poplatky činností riadiaceho futbalového orgánu
v rámci el.systému slovenského futbalu „ISSF“,
fakturované zbernými mesačnými faktúrami zo strany SFZ
Preprava autobusom z MŠ Nábrežná do rekreačného
Rodičovské
združenie
250 € strediska Banský dvor pri jazere Tajch a občerstvenie
pri MŠ
(sladkosti a nealko) pre deti na Olympiádu detí MŠ.
4

Návrh
pridelenia

19.200 €

250 €

P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

3.

MIŠI MOTO –
Miroslav Šipikal

2.000 €

4.

Tanečno-športový klub
TIFFANY Nová Baňa

6.000 €

5.

OZ Priatelia deťom

6.

ŠK POOLO

1.450 €

7.

Hokejový klub
HC Nová Baňa

1.100 €

8.

TJ Slovan Nová Baňa

9.

Stolnotenisový klub
Nová Baňa

10.

Lucia Ivínová – Jazdecká
škola BERI, s.r.o.

400 €

11. ŠK KARATE Nová Baňa

10.500 €

12. SKI TEAM Nová Baňa

300 €

977 €

4.000 €

3.000 €

Účel
Náklady na štartovné, cestovné, náhradné diely, výstroj pre
motocyklového jazdca Adama Šipikala na seriál
Majstrovstiev SR v endure a cross country, Majstrovstvá
Maďarska PITBIKE, PITBIKE MORAVIA CUP ČR, MS
PITBIKE Veľká Británia
Náklady na štartovné, cestovné, licenčné a členské
poplatky, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál
na zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera
mládeže, prenájmy športovísk k činnosti, materiálnotechnické zabezpečenie činnosti klubu (CD prehrávač,
reproduktory), medaile, diplomy, plagáty, vecné ceny,
propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové
súpravy
Náklady spojené s nákupom vecných cien, športových
potrieb, občerstvenia na Špeciálnu hrabinskú olympiádu
a Futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa DSS
Nákup športového vybavenia, úhrada telocvične, nákup
cien, trofejí a občerstvenia (nealko a sladkosti), grafické
spracovanie diplomov, poplatky za trénerské kurzy
v bedmintone,
odmeny
bedmintonovým
trénerom
za trénovanie detí
Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom – tréningové
jednotky na zimnom štadióne v LV, priateľské zápasy,
korčuľovanie pre deti MŠ a žiakov ZŠ
Čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži
(cestovné, členské, vstupný poplatok), nákup športového
vybavenia (šachové súpravy)
Náklady na financovanie výdavkov spojených s výchovou
talentovanej mládeže (úhrada energií, vody, trénera, oprava
a údržba športovej haly a zariadenia, nákup športového
materiálu), cestovné náklady a štartovné na dlhodobé
súťaže (jednotlivci, družstvá) v kraji a v SR (Slovenský
pohár mládeže, Majstrovstvá SR, regionálne bodovacie
turnaje, Majstrovstvá kraja)
Náklady spojené s nákupom cien, úhradou rozhodcov,
nájomného, občerstvenia (sladkosti a nealko), materiálnotechnické zabezpečenie (prenájom, kúpa prekážkového
materiálu) na májové, júnové, septembrové preteky JŠ
BERI s.r.o. a na skúšky základného výcviku
Náklady na materiálno-technické zabezpečenie činnosti
klubu, štartovné, cestovné, občerstvenie (nealko,
sladkosti), ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie
s označením mesta Nová Baňa, odmeny trénerov
mládežníckych družstiev
Náklady na zabezpečenie tréningových jednotiek, náklady
na Oblastnú lyžiarsku ligu, preteky organizované SLA –
Slovenský pohár predžiakov a žiakov, Majstrovská SR
žiakov, verejné preteky v Ski Centrum Čertovica,
Donovaly, organizáciu lyžiarskych pretekov v slalome
a obrovskom slalome v stredisku SKI Centrum Drozdovo –
cestovné, doprava autobusom, štartovné, vecné ceny,
medaile, občerstvenie (sladkosti a nealko), nákup
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Návrh
pridelenia

1.300 €

4.900 €

300 €

950 €

900 €

800 €

3.950 €

360 €

7.450 €

2.850 €

P.č.

Žiadaná
suma

Žiadateľ

13. OZ pri CVČ – Centráčik

1.000 €

14.

OZ Lyžiari mesta Nová
Baňa

200 €

15.

Tenisový klub TAJCH
Nová Baňa

706 €

Spolu

51.883 €

Návrh
pridelenia

Účel
športových pomôcok, skipasy, prenájom športovísk
Úhrada časti nákladov na podujatie Malý záchranár
a Centrácky viacboj (sladké odmeny, pitný režim, medaile,
ceny, diplomy, tričká pre deti, rodiny a organizačný výbor)
Náklady spojené s údržbou vleku v lyžiarskom stredisku
(uhradenie kontroly lana – defektoskopie)
Organizácia tenisového turnaja, tenisovej olympiády
pre deti, technické zabezpečenie, tréningové tenisové
pomôcky, občerstvenie (sladkosti a nealko), nákup
vecných odmien a medailí, úhrada školenia trénerov
1. kvalifikačného stupňa
Spolu

980 €
200 €

610 €

45.000 €

Hlasovanie č. 1
Prítomných

7

Za

7

Proti

0

Zdržalo sa

0

• Predsedníčka komisie dala hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť kultúry ako celku
uvedených v tabuľke č. 2:
Tabuľka č. 2:
P.č.

Žiadateľ

1.

OZ Háj

2.

OZ Tajch

3.

RZ pri ZUŠ
Nová Baňa

4.

Spoločenstvo
rodičov pri ZŠ
sv. Alžbety

5.

OZ Rady
rodičov ZSŠ
v Novej Bani

6.

Šibal s.r.o.
Spolu

Žiadaná
suma

Návrh
pridelenia

Účel

Náklady spojené s nákupom dámskych a pánskych tanečných čižiem,
2.500 € dámskych tanečných poltopánok a náklady na Demo CD album
(nahrávka, vytvorenie, mixing)
Úhrada časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie na podujatia:
21. ročník folkového festivalu Letná folková Nová Baňa, 1. ročník
Folklórneho festivalu, 6. ročník rockových koncertov Rocková noc,
3.600 €
úhrada časti nákladov na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie,
detské rekvizity a sladké odmeny na Akcie deťom počas leta (júl,
august 2017)
Úhrada časti nákladov spojených s podujatiami: 10. ročník
300 € Akordeónová súťažná prehliadka, 22. ročník Prehliadka ľudového
spevu a hudby (diplomy, vecné dary)
Úhrada časti nákladov na nákup propagačného materiálu, občerstvenia
200 € a cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách speváckej súťaže
„Celodiecézne kolo v speve kresťanskej a ľudovej piesne“
Úhrada časti nákladov spojených s účasťou na celoštátnej predajnoprezentačnej výstave stredných odborných škôl a stredísk praktického
200 €
vyučovania „Mladý tvorca“ – výroba plagátov, propagačných
materiálov, výzdoba prezentačného stánku, prezentov, cestovné a pod.
Úhrada časti nákladov spojených s prenájmom techniky, pódia,
nákupom rekvizít použitých v detskom kútiku, úhrada časti nákladov
1.000 €
na cestovné a občerstvenie pre účinkujúcich (sladkosti a nealko),
režijné náklady, úhrada časti nákladov za reklamu a propagáciu akcie
7.800 € Spolu

Hlasovanie č. 2
Prítomných

7

Za

7

Proti
6

0

Zdržalo sa

0

1.425 €

1.650 €

300 €

200 €

200 €

500 €
4.275 €

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. navrhuje, aby boli zverejnené na webe mesta zúčtovania
poskytnutých dotácií kvôli možnosti nahliadnutia verejnosti, na aký účel boli dotácie použité.
Väčšina členov reagovala, že toto by malo byť bežnou súčasťou komunikácie medzi vedením
klubov a členmi, resp. rodičmi členov, tzn. vedenie klubov by malo poskytnúť informácie
o naložení s dotáciou napr. v záverečnom vyhodnotení činnosti klubu za kalendárny rok,
prípadne na členských schôdzach.
Mgr. Renáta Jányová navrhuje, aby sa dotácie pokladali za projekty a ich administratíva bola
spravovaná projektovou manažérkou mesta ako je to napr. v Žarnovici.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
• Komisia odporúča prideliť dotácie z rozpočtu mesta pre kapitolu šport vo výške 45.000
eur, v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č.1 a pre kapitolu kultúra
vo výške 4.275 eur v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č. 2.
• Zapisovateľka komisie pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta a následne
vyhotoví príslušné dohody a predloží ich na podpis štatutárom obidvoch strán. Na základe
podpísanej dohody finančné oddelenie zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet
žiadateľa podľa finančných možností mesta Nová Baňa.
• Pri 5-tich žiadostiach s navrhovanými sumami nad 1.660 eur zapisovateľka komisie
pripraví jednotlivé návrhy na uznesenia na najbližšie zasadnutie MsZ.
K bodu č. 3: Zhodnotenie decembrových kultúrnych podujatí
1. Príde k nám Mikuláš
Pozitívne hodnotenie tohto podujatia s peknou účasťou.
2. Benefičný koncert MY A NAŠE MESTO
Taktiež pekné podujatie s pozitívnymi ohlasmi.
3. Vianočné trhy
• Komisia zvažuje upraviť čas predaja od 9:00 hod. do 20:00 hod. (namiesto 21:00 hod.)
Ohľadne miesta realizácie členovia diskutovali o možnosti trhov v Radničnom parku.
• Ing. Lívia Polcová
- Navrhuje do programu pozvať ako účinkujúcich napr. Kika Balca, sestry Beňačkové,
čo by mohlo prilákať mladých ľudí.
- Navrhuje zabezpečiť na budúci rok viac predajcov s občerstvením a predaj medoviny.
- Do programu zaradiť príhovor primátora ako to býva na Novobanskom jarmoku.
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Na webe k trhom bolo uvedené žiadosti „zaslať poštou“, bolo by vhodné uviesť aj
možnosť “doručiť osobne do podateľne MsÚ“.
- Aktívne informovať nahlásených predajcov, či ich žiadosť bola akceptovaná.
• Mgr. Renáta Jányová
- Navrhuje, aby bola na zasadnutie komisie prizvaná Lýdia Adamcová, s ktorou by bol
prehodnotený postup doručovania a vybavovania žiadostí o predaj výrobkov
na príležitostných trhoch.
4. Odhalenie Sv. Trojice
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Je veľká škoda, že pri príležitosti odhalenia/osvetlenia nebola Trojica vysvätená
a podujatie propagované v kostole, čo by bolo určite prilákalo oveľa viac občanov.
- Bolo by vhodné zvážiť, či sv. Trojicu dodatočne nevysvätiť.
5. AMFO 2017 – vyhodnotenie
Jednalo sa o vyhodnotenie výstavy amatérskej fotografie, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti
vystavujúcich fotografov a odbornej poroty s vyhlásením víťazov.
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6. Silvestrovská diskotéka a ohňostroj
• Komisia navrhuje, aby mesto zvážilo formu organizovania tohto podujatia, nakoľko
z účasti občanov na námestí je zjavné, že o takýto druh zábavy už nie je záujem.
• Mgr. Renáta Jányová
- Nutné je prehodnotiť úpravu používania pyrotechniky v Novej Bani a zvážiť jej vplyv
na životné prostredie.
Záverečné stanovisko k bodu č. 3:
• Komisia sa zhodla na tom, aby o pripravovaných podujatiach, týkajúcich sa predovšetkým
kultúrnych a športových podujatí, boli informovaní aj členovia komisie v dostatočnom
časovom predstihu a mohli k podujatiam dať svoje nápady, pripomienky.
• Komisia odporúča vianočné trhy zatiaľ ponechať v areáli CVČ, keďže v tomto roku je
naplánované odstránenie budovy bývalej družiny a vznikne tým nový priestor na kultúrny
program, aj ďalšie predajné miesta.
• Konkrétnymi návrhmi k decembrovými podujatiam sa komisia bude zaoberať v septembri.
K bodu č.4: Zlepšenie propagácie podujatí mesta
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
- Navrhuje posielať členom komisie, ako aj poslancom MsZ a riaditeľom škôl plagáty
propagujúce pripravované podujatia mesta.
- Navrhuje, aby bol kalendár podujatí pripravovaný na obdobie štvrťroka, čím by sa
dosiahol lepší prehľad.
- Kalendár podujatí uverejniť kvôli lepšiemu prístupu na webstránke mesta v banneri.
- Ako organizátora podujatí, ktoré zabezpečuje komisia, neuvádzať MsÚ, ale mesto
Nová Baňa (jedná sa predovšetkým o videoprojekcie v kine Vatra a letné kino
v amfiteátri Tajch). Mesto uvádzať pri všetkých podujatiach OKI a komisie.
- Taktiež navrhuje, aby bola zvážená spolupráca so Slovenskou bránou (SB), ktorá
bezplatne propaguje podujatia organizované mestom a to na základe zaslaných
plagátov, resp. stručných článkoch o pripravovaných podujatiach.
- Mrzí ju, že mesto nedodalo vydavateľovi SB Press podklady, aby bola jeho propagácia
zaradená do regionálneho kalendára.
Záverečné stanovisko k bodu č. 4:
• Komisia navrhuje umiestniť Kalendár podujatí na webe mesta na viditeľnejšom mieste.
• Predsedníčka bude informovať IC Nová Baňa o možnosti zasielania plagátov do SB.
18:30 Odchod PaedDr. Tatiany Polcovej zo zasadnutia komisie.
K bodu č. 5: Nominácie na ocenenie v oblasti kultúry a športu za rok 2016
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. informovala:
- O dosiahnutých športových výsledkoch jednotlivých športových klubov.
- MFK plánuje zorganizovať vlastné podujatie s názvom „Slávnosť prvého dresu“, kde
by MFK uvítalo spoluprácu a pomoc Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
- Návrh na ocenenie v oblasti športu:
Eliška Štullerová – Majsterka SR v dvojhre, ďalej spolu s Emou Müllerovou
majsterky SR v štvorhre (Stolnotenisový klub Nová Baňa) + tréner Jozef Antal,
ktorý po 17-tich rokoch ukončil klubovú tréningovú činnosť.
Adam Šipikal (MIŠI Moto) za 2. miesto na MS v Pitbike vo Francúzsku
Manželia Pšenákovci (TŠK Tiffany) za 6. miesto v 10-tich tancoch
na Majstrovstvách sveta v Bostone.
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Róbert Roth (ŠK Karate Nová Baňa) - majster sveta v kumite open (MS WUKF,
Írsko), majster Európy v kumite individual 18-20 open (Taliansko)
- Návrh na ocenenie v oblasti kultúry:
Karin Vozárová, žiačka ZUŠ, víťazka celoslovenskej súťaže „Čarovná flauta“
v Nižnej v hre na priečnej flaute.
• Dagmar Lachká, zapisovateľka:
- Doplnila, že podľa Zákona o športe č. 440/2015 je úlohou obce oceňovať športovcov.
• Katarína Štrbová
- Treba dohodnúť s MsÚ, akou formou vyhodnotiť výsledky športovcov úspešne
reprezentujúcich mesto Nová Baňa, či sa to zorganizuje v kine VATRA alebo
v obradnej sieni ako navrhuje väčšina členov komisie.
- Myslí si, že rozšírenie oceňovania pre oblasť kultúry je dobrý nápad.
- Navrhuje v oblasti kultúry oceniť Mgr. Art. Margarétu Žňavovú za vedenie
zmiešaného speváckeho zboru Cantus Monte Regis a detského zboru Voce Eufonico.
Záverečné stanovisko k bodu č. 5:
1) Komisia sa zhodla na udelení ocenení v oblasti kultúry a športu nasledovne:
ŠPORT:
Eliška Štullerová, Ema Mullerová, Jozef Antal (Stolnotenisový klub
Nová Baňa), Adam Šipikal (MIŠI Moto), Drahoslava a Peter
Pšenákovci (TŠK Tiffany) a Róbert Roth (ŠK Karate Nová Baňa)
KULTÚRA: Karin Vozárová (ZUŠ Nová Baňa), Mgr. Art. Margaréta Žňavová
2) V najbližších dňoch predsedníčka komisie dohodne s primátorom, kde a akou formou
bude ocenenie uskutočnené. Na základe toho bude podujatie ďalej pripravované.
K bodu č. 6: Diskusia
• Mgr. Renáta Jányová:
- Spýtala sa, prečo nie sú sprístupnené toalety na Tajchu, keďže v zimnom období je
vodná nádrž Tajch využívaná na korčuľovanie.
Aktuálne informácie o GFŠ Nová Baňa:
• Mgr. Juraj Kološta:
- Mgr. Radovan Mádel, zástupca GFŠ, spracoval celú komunikáciu ohľadne problému
GFŠ v Novej Bani s otvorením 1. ročníka v šk. roku 2017/2018. Tento materiál bude
predložený a prerokovaný poslancom NRSR priamo s ministerstvom školstva.
Rokovanie zatiaľ nebolo uskutočnené.
Záverečné stanovisko komisie k bodu č. 6:
Komisia navrhuje, aby boli toalety v rekreačnej oblasti Tajch sprístupnené aj v zimných
mesiacoch, nakoľko je táto rekreačná oblasť využívaná na zimné športy.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 19:20 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční
v utorok 7. 2. 2017.
V Novej Bani, 11. 1. 2017
Zapísala: Dagmar Lachká

Schválila: ...............................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 11. 1. 2017

Uznesenie č. 1/2017
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 45.000 eur podľa
navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 1 nasledovne:
Tabuľka č. 1:
P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

1.

Mestský futbalový klub

2.

Rodičovské
pri MŠ

3.

MIŠI MOTO –
Miroslav Šipikal

2.000 €

4.

Tanečno-športový klub
TIFFANY Nová Baňa

6.000 €

5.

OZ Priatelia deťom

6.

ŠK POOLO

1 450 €

7.

Hokejový klub
HC Nová Baňa

1.100 €

združenie

20.000 €

250 €

300 €

Účel
Náklady na zabezpečenie aktívneho rozvoja športovej
činnosti detí, žiakov, mládeže – chlapcov aj dievčat,
realizovanej v rámci futbalového klubu, konkrétne
na financovanie nákladov na prepravu na športovú činnosť,
náklady na príspevky na činnosť licenčných trénerov
mládežníckych družstiev, nákup športového materiálu
a výstroje, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti,
náklady na rozhodcov zápasov mládežníckych družstiev
a náklady na športové poplatky činností riadiaceho
futbalového orgánu v rámci elektronického systému
slovenského futbalu „ISSF“ fakturované zbernými
mesačnými faktúrami zo strany SFZ v Bratislave
Preprava autobusom z MŠ Nábrežná do rekreačného
strediska Banský dvor pri jazere Tajch a občerstvenie
(sladkosti a nealko) pre deti na Olympiádu detí MŠ
Náklady na štartovné, cestovné, náhradné diely, výstroj
pre motocyklového jazdca Adama Šipikala na seriál
Majstrovstiev SR v endure a cross country, Majstrovstvá
Maďarska PITBIKE, PITBIKE MORAVIA CUP ČR, MS
PITBIKE Veľká Británia
Náklady na štartovné, cestovné, licenčné a členské
poplatky, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál
na zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera
mládeže, prenájmy športovísk k činnosti, materiálnotechnické zabezpečenie činnosti klubu (CD prehrávač,
reproduktory,...), medaile, diplomy, plagáty, vecné ceny,
propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové
súpravy
Náklady spojené s nákupom vecných cien, športových
potrieb, občerstvenia na Špeciálnu hrabinskú olympiádu
a Futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľa DSS
Nákup športového vybavenia, úhrada telocvične, nákup
cien, trofejí a občerstvenia (nealko a sladkosti), grafické
spracovanie diplomov, poplatky za trénerské kurzy
v bedmintone,
odmeny
bedmintonovým
trénerom
za trénovanie detí
Prenájom ľadovej plochy, doprava autobusom – tréningové
jednotky na zimnom štadióne v LV, priateľské zápasy,
korčuľovanie pre deti MŠ a žiakov ZŠ
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Návrh
pridelenia

19.200 €

250 €

1.300 €

4.900 €

300 €

950 €

900 €

P.č.

Žiadaná
suma

Žiadateľ

8.

TJ Slovan Nová Baňa

9.

Stolnotenisový klub
Nová Baňa

Čiastočná úhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži
977 € (cestovné, členské, vstupný poplatok), nákup športového
vybavenia (šachové súpravy)
Náklady na financovanie výdavkov spojených s výchovou
talentovanej mládeže (úhrada energií, vody, trénera, oprava
a údržba športovej haly a zariadenia, nákup športového
4.000 € materiálu), cestovné náklady a štartovné na dlhodobé
súťaže (jednotlivci, družstvá) v kraji a v SR (Slovenský
pohár mládeže, Majstrovstvá SR, regionálne bodovacie
turnaje, Majstrovstvá kraja)
Náklady spojené s nákupom cien, úhradou rozhodcov,
nájomného, občerstvenia (sladkosti a nealko), materiálno400 € technické zabezpečenie (prenájom, kúpa prekážkového
materiálu) na májové, júnové, septembrové preteky
JŠ BERI s.r.o. a na skúšky základného výcviku
Náklady na materiálno-technické zabezpečenie činnosti
klubu, štartovné, cestovné, občerstvenie (nealko, sladkosti),
10.500 € ubytovanie, sústredenia, športové oblečenie s označením
mesta Nová Baňa, odmeny trénerov mládežníckych
družstiev
Náklady na zabezpečenie tréningových jednotiek, náklady
na Oblastnú lyžiarsku ligu, preteky organizované SLA –
Slovenský pohár predžiakov a žiakov, Majstrovská SR
žiakov, verejné preteky v Ski Centrum Čertovica,
Donovaly, organizáciu celoslovenských lyžiarskych
3.000 €
pretekov v slalome a obrovskom slalome v stredisku SKI
Centrum Drozdovo – cestovné, doprava autobusom,
štartovné, vecné ceny, medaile, občerstvenie (sladkosti
a nealko), nákup športových pomôcok, skipasy, prenájom
športovísk
Úhrada časti nákladov na podujatie Malý záchranár
1.000 € a Centrácky viacboj (sladké odmeny, pitný režim, medaile,
ceny, diplomy, tričká pre deti, rodiny a organizačný výbor)
Náklady spojené s údržbou vleku v lyžiarskom stredisku
200 €
(uhradenie kontroly lana – defektoskopie)
Organizácia tenisového turnaja, tenisovej olympiády
pre deti, technické zabezpečenie, tréningové tenisové
706 € pomôcky, občerstvenie (sladkosti a nealko), nákup vecných
odmien
a medailí,
úhrada
školenia
trénerov
1. kvalifikačného stupňa
51.883 € Spolu

Lucia Ivínová –
10. Jazdecká škola BERI,
s.r.o.

11.

ŠK KARATE Nová
Baňa

12. SKI TEAM Nová Baňa

13.

OZ pri CVČ –
Centráčik

14.

OZ Lyžiari mesta
Nová Baňa

15

Tenisový klub TAJCH
Nová Baňa

Návrh
pridelenia

Účel

Spolu

Hlasovanie č. 1
Prítomných 7

Za

7

Proti

0

Zdržalo sa

0

V Novej Bani, 11. 1. 2017
...................................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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800 €

3.950 €

360 €

7.450 €

2.850 €

980 €
200 €

610 €

45.000 €

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 11. 1. 2017

Uznesenie č. 2/2017
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 4.275 eur podľa
navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 2 nasledovne:
Tabuľka č. 2
P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

1.

OZ Háj

2.500 €

2.

OZ Tajch

3.600 €

3.

RZ pri
ZUŠ Nová Baňa

300 €

4.

Spoločenstvo
rodičov pri ZŠ
sv. Alžbety

200 €

5.

OZ Rady rodičov
Združenej
strednej školy
v Novej Bani

200 €

6.

Šibal s.r.o.

1.000 €

Spolu

7.800 €

Návrh
pridelenia

Účel
Náklady spojené s nákupom dámskych a pánskych
tanečných čižiem, dámskych tanečných poltopánok,
a náklady na Demo CD album (nahrávka, vytvorenie,
mixing)
Úhrada časti nákladov na hudobné kapely a ozvučenie
na podujatia: 21. ročník folkového festivalu Letná folková
Nová Baňa, 1. ročník Folklórneho festivalu, 6. ročník
rockových koncertov Rocková noc, úhrada časti nákladov
na hudobné a kultúrne subjekty a ozvučenie, detské
rekvizity a sladké odmeny na Akcie deťom počas leta (júl,
august 2017)
Úhrada časti nákladov spojených s podujatiami: 10. ročník
Akordeónová súťažná prehliadka, 22. ročník Prehliadka
ľudového spevu a hudby (diplomy, vecné dary)
Úhrada časti nákladov na nákup propagačného materiálu,
občerstvenia a cien pre víťazov v jednotlivých kategóriách
speváckej súťaže „Celodiecézne kolo v speve kresťanskej
a ľudovej piesne“
Úhrada časti nákladov spojených s účasťou na celoštátnej
predajno-prezentačnej výstave stredných odborných škôl
a stredísk praktického vyučovania „Mladý tvorca“ – výroba
plagátov, propagačných materiálov, výzdoba prezentačného
stánku, prezentov, cestovné a pod.
Úhrada časti nákladov spojených s prenájmom techniky,
pódia, nákupom rekvizít použitých v detskom kútiku,
úhrada časti nákladov na cestovné a občerstvenie
pre účinkujúcich (sladkosti a nealko), režijné náklady,
úhrada časti nákladov za reklamu a propagáciu akcie
Spolu

Hlasovanie č. 2
Prítomných 7

Za

7

Proti

0

Zdržalo sa

0

V Novej Bani, 11. 1. 2017
...................................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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1.425 €

1.650 €

300 €

200 €

200 €

500 €

4.275 €

