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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová 
Baňa dňa 9. 11. 2016 o 16:00 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. V  úvode zasadania komisie informovala 
prítomných členov o vzdaní sa členstva poslanca Ing. Zdenka Krála v Komisii kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa ku dňu 7. 11. 2016. Vyhodnotila 
účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatovala, že: 

� Počet prítomných členov je: 8 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, 
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia 
Polcová, Katarína Štrbová 

� Počet neprítomných, ospravedlnených členov: 0 
� Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ 

v Novej Bani, PaedDr. Martin Dojčán, zástupca ZŠ Jána Zemana 
� Komisia je uznášaniaschopná 
� Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 

 
Program: 

1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016 
2. Organizácia benefičného koncertu MY a NAŠE MESTO 
3. Vianočné trhy 16. 12. 2016 v areáli Centra voľného času 
4. Projektové návrhy do výzvy Zelené oázy 
5. Rôzne 
6. Diskusia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č.1: 
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016 
K bodu č. 1 boli  pozvaní zástupcovia škôl a školských zariadení Mesta Nová Baňa (MŠ Nová 
Baňa, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, ZUŠ Nová Baňa, CVČ Nová Baňa). 
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu dostali elektronickú verziu správ 
mailom na preštudovanie niekoľko dní vopred. Prítomní zástupcovia škôl a školských 
zariadení postupne odprezentovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 
2015/2016 a odpovedali členom komisie na položené otázky. 
 
� Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nová Baňa 
- Poďakovala mestu Nová Baňa za podujatie - Slávnostné otváranie Náučného chodníka 

(NCH) Zbojnícke studničky dňa 9. 11. 2016, na ktorom sa deti MŠ Nábrežná zúčastnili. 
- Informovala prítomných o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 

2015/2016, ktorá bola schválená pedagogickou radou a prerokovaná Radou školy. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Zaujímala sa o formu a priebeh odborných prednášok, na ktorých sa zúčastňujú 

pedagogickí pracovníci. 
• Katarína Štrbová 
- Tieto sa konajú predovšetkým vo vlastnej réžii, ale aj externe. Vedomosti získané 

učiteľmi na seminároch a školeniach sú následne odovzdávané ostatným pedagogickým 
pracovníkom. 
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• Mgr. Natália Kopernická 
- Ocenila spôsob odovzdávania získaných vedomostí vzájomne medzi pedagógmi. 

 
16:15 Odchod Kataríny Štrbovej zo zasadnutia komisie. 

 
� PaedDr. Martin Dojčán, zástupca ZŠ Jána Zemana 
- Poďakoval mestu Nová Baňa za maximálnu ústretovosť pri odstraňovaní havarijných 

stavov v ZŠ, ako aj iných vzniknutých problémov. Taktiež poďakoval za  slávnostné 
otváranie NCH Zbojnícke studničky, na ktorom sa ZŠ Jána Zemana so svojimi žiakmi 
zúčastnila, zároveň vyslovil poďakovanie Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu pri MsZ mesta Nová Baňa za zorganizovanie prezentácie riaditeľky 
Pohronského múzea v Novej Bani s názvom Cesty do minulosti. 

- Informoval, že Rada školy funguje od apríla 2016 v novom zložení, došlo aj k zmenám 
náplne činnosti a zvýšeniu kompetencií, čo je vymedzené v Rokovacom poriadku školy. 

- Po účasti pedagógov na externých vzdelávacích aktivitách je tiež medzi pedagógmi 
realizované interné vzdelávanie pedagógov. 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- V Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016 ju prekvapil vysoký 

počet vymeškaných hodín na žiaka, taktiež sa zaujímala o prestup žiakov medzi školami 
(zo ZŠ Jána Zemana do ZŠ s. Alžbety, resp. ZŠ Brehy). 

• Ing. Tomáš Palaj 
- Má počet vymeškaných hodín stúpajúcu tendenciu? 

• PaedDr. Martin Dojčán 
- Podal informáciu, že problém vymeškaných hodín je riešený úpravou školského 

poriadku, kde je o.i. stanovené, že ak žiak vymešká viac ako 25 % z vyučovacieho 
predmetu za klasifikačné obdobie, je povinný absolvovať komisionálnu skúšku. 

- Neospravedlnené hodiny sú prevažne u žiakov z Detského domova a k vývoju 
vymeškaných hodín sa bude vedieť vyjadriť až po uzavretí 1. štvrťroku šk. roka. 

- Čo sa týka prestupu žiakov, nevidí v tom konkrétny dôvod, k prestupu žiakov dochádza 
obojstranne. 

 
� Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa: 

- Informovala, že došlo k nárastu kvalifikovanosti pedagógov. 
- Záujem detí o štúdium v ZUŠ má stúpajúcu tendenciu. 
- K zmenám v Rade školy ani v Rodičovskom združení nedošlo. 
- Pochvalne sa vyjadrila k činnosti Rodičovského združenia. 
- Podotkla, že je potrebné riešiť obnovu fasády a strechy budovy ZUŠ. 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Otvorila tému komplikovaného parkovania pri budove ZUŠ. 

• Ing. Tomáš Palaj 
- Je vypracovaná štúdia, ktorá sa zaoberala touto problematikou, ale vzhľadom na vysokú 

cenu tejto investície a zložité vlastnícke vzťahy projekt zatiaľ nebol vypracovaný. 
• Mgr. Marta Urdová 
- Najhoršie je obdobie septembra, keď si nové deti niektorí rodičia vozia až do školského 

dvora. Momentálne je už situácia stabilizovaná. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

- Myslí si, že komisia dopravy by mala vybrať najdôležitejšie časti štúdie a navrhnúť 
pre tieto vypracovanie projektovej dokumentácie z rozpočtu mesta v roku 2017. 
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� PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ 
- Informovala, že v Rade školy ani v pedagogickej rade nedošlo v šk. roku 2015/2016 

ku zmenám, k zmenám však došlo v pedagogickom obsadení. 
- Poďakovala mestu za ústretovosť pri materiálno-technickom zabezpečení. 
- CVČ v budúcom šk. roku neplánuje veľký letný tábor, radšej ponúkne o jeden 

prímestský tábor viac. 
- Opätovne pripomenula nutnosť odstrániť budovu pri CVČ, predovšetkým 

z bezpečnostných dôvodov detí, ako aj kvôli verejnosti a z toho dôvodu, že sa rozšíri 
priestor na podujatia organizované nielen CVČ, ale aj mestom Nová Baňa. 

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Po vzájomnej komunikácii so zástupcami partnerského mesta NIN vidí v budúcnosti 

možnosť zorganizovať detský tábor v tomto letovisku. 
- Navrhuje, aby členovia komisie vyjadrili svoje stanovisko k vyčleneniu výdavkov 

z mestského rozpočtu v roku 2017 na odstránenie budovy pri CVČ hlasovaním. 
 

Členovia komisie k predloženým správam o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 
2015/2016 nemali žiadne pripomienky, preto dala predsedníčka komisie hlasovať o tom, že 
členovia komisie berú správy škôl a školského zariadenia na vedomie. 
 
Hlasovanie č. 1: 
Prítomných: 7 Za:  7 Proti:  0 Zdržalo sa:  0 
 
Predsedníčka komisie dala hlasovať za odstránenie budovy pri CVČ v roku 2017 nielen 
z bezpečnostných, estetických dôvodov, ale aj preto, aby sa odstránením budovy rozšíril 
priestor na podujatia organizované nielen CVČ, ale aj mestom Nová Baňa (ako sú napr. 
Veľkonočné či Vianočné trhy). 
 
Hlasovanie č. 2: 
Prítomných: 7 Za:  7 Proti:  0 Zdržalo sa:  0 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 1: 

1) Členovia komisie prerokovali a zobrali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 
na vedomie bez pripomienok. 

2) Členovia podporili návrh odstrániť nefunkčnú budovu pri CVČ v priebehu roka 2017 
s odhadovanými výdavkami vo výške cca 20.000 eur. 

 
K bodu č. 2: 
Organizácia benefičného koncertu MY a NAŠE MESTO 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Plagát bol spracovaný PaedDr. Tatianou Polcovou a bude zverejnený aj v Novobanských 

novinách. 
- Informovala prítomných členov, že potenciálni obdarovaní – Nemčekovci a Királyovci 

súhlasili s ich účasťou na tomto podujatí. 
- Výťažok z benefičného koncertu s podtitulom  „Spoločne pomôžeme“ bude použitý ako 

príspevok na zakúpenie motorového vozidla, ktoré obdarovaní potrebujú k zjednodušeniu 
svojej ťažkej životnej situácie. 

- Moderátormi koncertu budú deti jednej z obdarovaných rodín, žiaci ZUŠ v Novej Bani. 
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- Koncert zastrešuje ZUŠ Nová Baňa, taktiež zastreší cez svoje Rodičovské združenie aj 
zbierku finančných prostriedkov zaslaných prevodom na účet a najneskôr k 9. 12. 2016 
poskytne celkovú sumu takto doručenú, ako aj zoznam sponzorov s konkrétnymi sumami. 

- Informovala členov, že detské jasle Hviezdička z Brehov prejavili záujem prispieť svojím 
vystúpením na benefičnom koncerte a to za hudobného doprovodu žiakov ZUŠ. 

- Taktiež informovala o programe, ktorým prispejú školy a školské zariadenia. Príprava 
programu je toho času ešte v riešení. 

 
Mgr. Marta Urdová 
- Zaujímala sa, kto bude robiť výzdobu na benefičný koncert, nakoľko ZUŠ má potom aj 

Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 20. 12. 2016. 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Výzdobu urobí ZUŠ tak, aby sa niesla v duchu benefičného koncertu s tým, že bude 

ponechaná aj na Vianočný koncert ZUŠ. 
- Navrhuje, aby aj vo vestibule bola umiestnená nástenka s informáciami o obdarovaných 

rodinách. 
- Poprosila členov komisie, aby sa vyjadrili, kto osloví ktorého podnikateľa ohľadne 

sponzorského a osobne odovzdá list so všetkými potrebnými informáciami 
o pripravovanom benefičnom koncerte a obdarovávaných rodinách.  

 
Členovia komisie si rozdelili oslovenie firiem nasledovne: 
Mgr. Renáta Jányová: OTTO MONT, v.d. – Ing. Šanta, K-Plast v.d., SC Zamkon s.r.o., 

Berndorf Sandrik s.r.o. 
PaedDr. Tatiana Polcová: KOVATYP, Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Ivan Lachký 

Diskont 
Mgr. Natália Kopernická: Knauf Insulation s.r.o., H-Dent s.r.o., Unistav NB s.r.o. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: MONT- DESIGN s.r.o., PLYNMONT SERVIS – 

Vladimír Garaj, Mestské lesy s.r.o., Nazaret s.r.o., 
EURONICS Elektro Nová Baňa 

Ing. Lívia Polcová: HalfPoint s.r.o., Coop Jednota, ORANGE Slovensko a.s., Mäso-
údeniny Maslen, ORBIS – Ján Ďurček 

Mgr. Juraj Kološta: Slovnaft a.s. Nová Baňa, BENFOR, s.r.o., REDUSCH s.r.o. 
Ing. Tomáš Palaj: DOPRAPAL, NOBA – Trans s.r.o., EURO-ROYAL reality s.r.o. 
Katarína Štrbová: AXOL, s.r.o., Penzión Veľké Pole, PROFI SAFETY 
 
Úlohy počas koncertu: Ing. Polcová a Mgr. Jányová budú usádzať pozvaných hostí, ktorým 
budú rezervované min. 3 rady (nad uličkou, prípadne pod uličkou). Ing. Valachovičová, PhD., 
PaedDr. Polcová a D. Lachká zabezpečia dozor v zákulisí. Ostatné úlohy k zorganizovaniu 
benefičného koncertu budú riešené priebežne a dohodnuté na najbližšom zasadnutí komisie. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 
- Ing. Viktória Valachovičová bude naďalej komunikovať so školami a šk. zariadeniami 

ohľadne pripravovaného programu, pripraví scenár a texty pre moderátorov. 
- Členovia komisie osobne navštívia vybrané firmy a oslovia potenciálnych darcov 

na benefičný koncert. 
- Ing. Tomáš Palaj poskytne informáciu, na ktoré podujatie zabezpečí ozvučenie (benefičný 

koncert, Vianočné trhy). 
- Generálna skúška sa uskutoční v kine Vatra dňa 7. 12. 2016 v čase od 14:30 do 16:00 hod. 
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K bodu č. 3: 
Vianočné trhy 16. 12. 2016 v areáli Centra voľného času 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Informovala prítomných členov o pripravovaných vianočných trhoch. 
- Sprievodný program začne už v doobedňajších hodinách nasledovne: 
• 10:00 hod. DFS Novobanček  
• 10:30 hod. živý betlehem 
• 11:00 hod. Heligónček 
• 11:30 hod. živý betlehem  

 
V poobedňajších hodinách na vianočných trhoch vystúpia: 
• 15:00 hod. ZUŠ Nová Baňa 
• 15:30 hod. živý betlehem 
• 16:00 hod. deti a mládež z Bukoviny 
• 16:30 hod. živý betlehem 
• 17:00 hod. Cantus Monte Regis 
• 17:30 hod. živý betlehem 
• 18:00 hod. DH Seniori 
• 18:15 hod. FSk Vinička 
• 18:30 hod. živý betlehem 
• 19:00 hod. FS Háj 

 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. ďalej informovala: 
- O aktuálnom stave prihlásených predajcov na vianočných trhoch. 
- Občerstvenie pre účinkujúcich (nápoje, obložené chlebíky) zabezpečí mesto Nová Baňa. 
- Teplé jedlo pre účinkujúcich v živom betleheme sponzorsky poskytne penzión Tajch – 

Ľubica Holá. 
- Oslovila COOP Jednota o sponzorský príspevok (zákusky a koláče pre účinkujúcich). 
 
Ing. Tomáš Palaj: 
- Zabezpečí štrúdle pre účinkujúcich aj balíky sena. 
- Je potrebné osloviť predajcu, ktorý by pre návštevníkov vianočných trhov ponúkal 

občerstvenie a teplé nápoje. 
- Navrhol zabezpečiť pódium pre účinkujúcich a to predovšetkým z toho dôvodu, aby boli 

účinkujúci lepšie viditeľní pre návštevníkov vianočných trhov. 
 
Členovia komisie po zvážení tejto možnosti nakoniec upustili od pódia, nakoľko vonkajšie 
priestory CVČ, kde sa bude sprievodný program konať, nie sú kapacitne postačujúce 
vzhľadom k tomu, že tu budú umiestnené aj predajné stánky. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3: 
- Časový harmonogram vystúpení na vianočných trhoch, ako aj sponzorov, uviesť na plagáte 

Zodp.: H. Trajteľová 
- Výzdoba vianočného stromčeka 

Zodp.: PaedDr. Polcová 
- Balíky sena a štrúdle pre účinkujúcich 

Zodp.: Ing. Tomáš Palaj 
- Osloviť predajcu občerstvenia pre návštevníkov vianočných trhov (jedlo a nápoje) 

Zodp.: Ing. Tomáš Palaj 
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- Príprava betlehemu vo štvrtok, 15. 12. 2016 
Zodp.: členovia komisie 

- Zapožičanie jasličiek do betlehemu 
Zodp.: Ing. Tomáš Palaj 

- Zabezpečiť parkovisko pri Elektre – Svetík pre predajcov vo vnútorných priestoroch CVČ 
Zodp.: Dagmar Lachká, OKI 

 
K bodu č. 4: 
Projektové návrhy do výzvy Zelené oázy 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. popísala, že tento rok je výzva  zameraná na verejné 
priestranstvá, ako aj zlepšenie pohybových zručností detí. Na základe návrhov členov 
komisie, ako aj obyvateľov mesta, predložila členom komisie niekoľko alternatív, na ktoré by 
sa mohla výzva vzťahovať. 
 
Návrhy členov komisie: 
J. Kološta: Predĺženie Náučného chodníka Zvonička (od stanice po 3. Promenáde Gupne, kde 

sa napojí na už existujúci NCH; jedná sa o turisticky náročnejšiu trasu) 
R. Jányová:Obnova Náučného chodníka Vojšín (o tento NCH sa roky nikto nezaujíma a bolo 

by vhodné, aby mal medzi tromi NCH v Novej Bani plnohodnotné miesto) 
Revitalizácia Radničného parku vrátane sfunkčnenia fontány (revitalizácia zelene, 
oprava fontány, oprava dlažby) 

Ing. Valachovičová, PhD.: Rozšírenie ponuky street workoutového zariadenia napr. 
v komunitnom parku pri dolnom kostolíku, na Tajchu, 
na Zvoničke alebo na obnovenom ihrisku ZŠ Jána Zemana 

PaedDr. Tatiana Polcová: Revitalizácia dvora CVČ v Novej Bani 
Mgr. Natália Kopernická: Zveľadenie dvora mestskej knižnice, kde by mohla vzniknúť 

vonkajšia čitateľská a oddychová zóna pre návštevníkov knižnice 
 
Návrhy  – Peter Kopernický: 
- Obnova vstupov do baní Neufang, Kreutz (vyčistenie, obnova portálu – banícky motív, 

inštalácia informačnej tabule, umiestnenie lavičky) 
 
Obr.1: Vstup do bane Neufang na ulici Spodnej 

 
 
- Vytvorenie prechádzkovej zóny cez Gupňu na stanicu (umiestnenie tabúľ o histórii, 

obnova lavičiek, resp. umiestnenie nových lavičiek,...) 
- Tajný východ z budovy Radnice za tržnicou (celkové zveľadenie prostredia, umiestnenie 

tabule napr. s povesťou) 
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Ostatné návrhy: 
- Zriadenie učebne ovocinárstva a včelárstva (Mgr. Katarína Konečná, riaditeľka 

Pohronského múzea) 
- Vybudovanie cyklochodníka z mesta do časti Štále (Ing. Vilém Kurz), o.i. kvôli zvýšeniu 

bezpečnosti a lepšiemu prístupu na cyklochodník Tajch 
- Rekonštrukcia detského mini ihriska na ul. Kamenárskej (obyvatelia tejto mestskej časti) 
- Vytvorenie oddychovej zóny napr. s detskými preliezačkami nad futbalovým štadiónom 

(obyvatelia danej mestskej časti) 
 
Ing. Tomáš Palaj: 
- Upozornil na fakt, že finančné prostriedky sú poskytované predovšetkým na projekty, 

ktoré zastrešujú väčšiu komunitu ľudí, tzn. „komunitné“ projekty, ako aj na rozšírenie už 
zrealizovaných úspešných projektov. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 4: 
Návrhy budú predložené na posúdenie projektovej manažérke MsÚ v Novej Bani. 
Po spracovaní niektorého návrhu do výzvy Zelené oázy komisia posúdi dôležitosť ostatných 
a pripraví návrh na financovanie najvýznamnejších projektoch s ohľadom na podporu kultúry, 
športu a vzdelávania priamo z mestského rozpočtu. 
 
K bodu č. 5: 
Rôzne 
 
Vianočná výzdoba fontány v Radničnom parku 
PaedDr. Polcová navrhuje, aby po CVČ a ZŠ Jána Zemana dostala tento rok príležitosť 
Materská škola Nábrežná. 
 
Vyhlásenie osobností kultúry a športu za rok 2016 
Ing. Valachovičová, PhD. navrhla niekoľko tipov z oblasti kultúry a športu na verejné 
ocenenie v kine Vatra začiatkom februára 2017, napr. v piatok 3.2.2017, keďže niektoré 
novobanské športové kluby aj umelecké zoskupenia boli v roku 2016 výnimočne úspešné 
na medzinárodných súťažiach. 
D. Lachká upozornila na časovú náročnosť podujatia a pripravované stretnutie banských 
miest v roku 2017. 
Členovia komisie následne diskutovali, či spraviť verejné vyhlásenie osobností kultúry 
a športu v kine Vatra alebo oceňovanie v menšom rozsahu, čo už zvažovali v marci 2016. 
 
Verejné videoprojekcie v kine Vatra 
Ing. Valachovičová, PhD. informovala, že na videoprojekcii dňa 4.11.2016 v kine Vatra bola 
slabšia účasť, cca 50 ľudí. Ďalšiu videoprojekciu navrhuje uskutočniť v utorok 14. februára 
2017, t.j. vo sviatok svätého Valentína a zároveň aj počas Národného týždňa manželstva (13.-
19. februára 2017) a ponúknuť divákom už naposledy zvažovanú romantickú komédiu Polnoc 
v Paríži. 
 
Zóna bez peňazí 25. – 26. 11. 2016 v CVČ Nová Baňa 
Propagácia podujatia bola zabezpečená rozmiestnením plagátov, členom bude Ing. Polcovou 
poskytnutý harmonogram služieb na tomto podujatí, kde môžu doplniť svoju účasť. 
Sprievodným wokrshopom bude výroba adventných vencov, čačinu poskytnú Mestské lesy, 
ostatný materiál si donesie každý sám. 
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19:00 Odchod PaedDr. Tatiany Polcovej a Mgr. Juraja Kološtu 
 
Odstúpenie investora od projektu multifunkčnej haly 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. informovala prítomných členov komisie o schválení 
spôsobu odpredaja predmetných pozemkov (areál bývalého kúpaliska a ďalšie pozemky) 
mestským zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa 19.10.2016 za 1 euro v prospech 
investora, ale aj o následnom odstúpení investora Tekovská Kúria s.r.o. od realizácie výstavby 
multifunkčnej haly, čo členovia komisie zobrali na vedomie. Informovala tiež, že koncepcia 
nakladania s majetkom mesta predurčuje areál bývalého kúpaliska na odpredaj, pokiaľ sa 
nenájde využitie do konca roka 2017. Považuje za nevyhnutné sa touto problematikou naďalej 
zaoberať. Predmetný projekt je zaradený aj v programe Hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta pre roky 2014 – 2020 a v Akčnom pláne na roky 2017 – 2018. Pozemky sú určené 
na športové využitie. Zaujal ju napr. koncept montovaných hál (obr.č.2 a 3).  
 
Obr.2 a 3: Montované haly zo samonosných oceľových oblúkových konštrukcií 

  
 
Záverečné stanovisko k bodu č.5: 

1) Fontánu v Radničnom parku tento rok vyzdobí MŠ Nábrežná. 
2) Komisia rozhodne o spôsobe ocenenia športovcov a osobností s kultúrnym prínosom 

pre mesto Nová Baňa za rok 2016 na svojom zasadnutí dňa 7. 12. 2016. 
3) D. Lachká preverí dostupnosť kina Vatra v termíne 14.2.2017. 

 
Bod č.6: 
Diskusia: 
Mgr. Jányová: 
- Vyjadrila sa k podujatiu Otvorenie NCH Zbojnícke studničky. Mrzí ju, že členovia komisie 

neboli vopred oslovení, aby sa vyjadrili k návrhu trasy a názvu NCH. 
Ing. Valachovičová, PhD.: 
- Chýba jej zaradenie Kohútovskej studničky do NCH. 

 
 

Zasadnutie komisie skončené o 19:15 hod. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 7. 12. 2016 
v Centre voľného času v Novej Bani. Bude mu predchádzať generálka podujatia benefičný 
koncert MY a NAŠE MESTO v kine Vatra. 
 
 
 
Zapísala:  Dagmar Lachká        Schválila: ......................................................... 
                     zapisovateľka komisie    Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
         predsedníčka komisie 


