
1 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ 
mesta Nová Baňa zo dňa 12.októbra 2016 o 16:00 hod. v Pohronskom 

múzeu a na Oddelení kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani 
 

Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka 
komisie. Účasť členov komisie na zasadnutí: 

• Počet prítomných členov - 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 (traja s neskorším príchodom podľa poznámky v zápisnici) 

• Počet neprítomných členov - 1: Ing. Zdenko Král 
• Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), Mgr. Katarína Konečná, riaditeľka 

Pohronského múzea v Novej Bani a k bodu č.1 cca 60 ľudí zo širokej verejnosti 
• Komisia bola uznášaniaschopná 
• Komisia sa riadila nasledovným programom zasadnutia: 

 

Program: 
1. Cesty do minulosti s Pohronským múzeom 
2. Zhodnotenie uskutočnených podujatí 
3. Organizácia Jesennej zóny bez peňazí 
4. Rôzne 
5. Diskusia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1: Cesty do minulosti s Pohronským múzeom 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., privítala všetkých, ktorí prišli na prezentáciu 
Mgr. Kataríny Konečnej, riaditeľky Pohronského múzea v Novej Bani, s názvom Cesty do 
minulosti. Virtuálnej prehliadky sa zúčastnilo zhruba 70 ľudí. 
� Prezentácia začala historickou prehliadkou námestí v Novej Bani, počas ktorej boli 

prítomní oboznámení s postupnými zmenami, ktorými prechádzalo súčasné Námestie 
slobody a Radničný park (bývalé Dolné námestie). Život v meste bol v tom čase rušný – 
námestie slúžilo ako trhové miesto, občas tu bolo nejaké vystúpenie, napr. artistov, či 
bežecké alebo motocyklistické preteky. 

� Mgr. Konečná tiež spomenula, že Nová Baňa bola v období od roku 1922 do roku 1960 
okresným mestom a sídlo okresu bolo v budove súčasného Gymnázia Františka 
Švantnera. V roku 1960 bol okres Nová Baňa zrušený a mestá a obce spadli do Žiarskeho 
okresu. 

� Súčasťou virtuálnej prehliadky bol aj kultúrny dom, vedľa súčasného kina VATRA, 
založený v roku 1839 ako centrum intelektuálov, tanečných zábav, kolkáreň, kasíno, 
neskôr pribudla knižnica, ďalej divadelné javisko. V určitom období boli tieto priestory 
využívané aj na výučbu žiakov ZUŠ v hre na dychové nástroje. Budova kultúrneho domu 
bola odstránená v roku 1967, nakoľko bolo v pláne vybudovať väčšie a modernejšie 
priestory, využívané na kultúrny život v meste. Žiaľ, realizácia týchto plánov sa 
neuskutočnila. 

� Mgr. Katarína Konečná priblížila prítomným aj športový život v meste. O naklonenosti 
obyvateľov Novej Bane k športu svedčí aj fakt, že Futbalový klub oslávil v roku 2012 
storočnicu. Informovala, kde všade sa športovalo, napr. futbal sa kedysi hrával pri Hrone 
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na tzv. Hronisku. Výstavba štadióna a neskôr kúpaliska začala v roku 1945 na území 
Sokolského letného cvičiska, dovtedy sa na kúpanie využíval Hron. Tajch sa na rekreačné 
účely začal používať až v 2. polovici 20. storočia. Svoje zastúpenie už v minulosti mal aj 
tenis, kde prvý tenisový kurt bol na mieste dnešnej školskej bytovky pri ZŠ Jána Zemana, 
v rokoch 1952 – 1955 fungoval v meste aj hokejový tím. Klziská boli na „Klingáči“, 
vo dvore školy (dnešný dvor za budovou ZŠ sv. Alžbety) - toto klzisko bolo využívané aj 
počas hodín telesnej výchovy a v nedeľu tu bývali zápasy dospelých. Lyžovalo sa na 
Vojšíne, kde bola v roku 1938 postavená turistická chata aj vďaka turistickému oddielu 
z Levíc. K nahliadnutiu boli aj historické fotografie zo sánkovačky mestských pánov 
na Gupni. 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
V závere prehliadky sa prítomní poďakovali za prezentáciu a prejavili záujem o pokračovanie 
takýchto zaujímavých prehliadok aj inými časťami Novej Bane. 
 
Prítomní členovia komisie Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu sa po ukončení prehliadky 
v Pohronskom múzeu presunuli do priestorov Odd. kultúry a informácií MsÚ v Novej Bani, 
kde pokračovalo zasadnutie komisie. 
 
17.45 Príchod Mgr. Kološtu 
18.00 Príchod PaedDr. Polcovej a K. Štrbovej 
 
K bodu č. 2: Zhodnotenie uskutočnených podujatí 
Európsky týždeň mobility (ETM) 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD., informovala prítomných o celkových výsledkoch 

ETM. Nakoľko hodnotí celkový počet zapojenia sa obyvateľov mesta Novej Bane 
do časti realizovanej na Nám. slobody spojenej s uzávierkou ulíc pre bežcov, cyklistov 
a deti na rôznych dopravných prostriedkoch a s otváraním cysklostojanov ako pomerne 
nízke, navrhuje, aby sa v nasledujúcom roku urobilo viacero sprievodných aktivít, napr.: 
- Mesto v pohybe, aktivita, ktorú organizuje komisia v rámci Týždňa športu 

pre všetkých (do ktorého je zapojený nejakou aktivitou skoro každý športový klub 
v meste) - zorganizovať v Európskom týždni mobility a zlúčiť ju s Dňom bez áut. 

- Pripraviť tematické kreslenie napr. na Nám. slobody. 
- Inšpirovať sa ďalšími mestami, napr. Lučenec vyhral v kat. originálna aktivita: 

spoločný tanec na grécku ľudovú pesničku, Prievidza v kat. efektívne trvalé opatrenie 
– „zelený bicykel“ (požičiavanie a odovzdanie bicykla v rôznych lokalitách mestách). 

• Lepšie to bolo so zapojením žiakov vo štvrtok 22.9.2016 do Dňa bez áut: 
 

Graf 1: Počet zapojených detí do Dňa bez áut podľa spôsobu príchodu 
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• Ing. Lívia Polcová: 
o Myslí si, že účasť možno vzhľadom na to, že sa jednalo o 1. ročník aktivít na Námestí 

slobody považovať za uspokojivú. 
o Na deň bez áut v školách si nie všetci doniesli so sebou registračné lístky 

distribuované deň vopred cez triednych učiteľov. Na rok treba mať nejakú zásobu 
naviac v deň akcie. 

• Mgr. Renáta Jányová: 
o Žiakov je potrebné vopred upozorniť, že vyplnený registračný lístok musia odovzdať 

hneď pri príchode do školy. 
o Vyjadrila sa k potrebe zriadenia stojana pre bicykle v areáli ZŠ J. Zemana, aby žiaci 

školy mohli v jarných, letných a jesenných mesiacoch dochádzať do školy na bicykli. 
Členovia za vhodné miesto považujú napr. priestor pri telocvični alebo priestor pri vstupe 
do areálu školy smerom od školskej bytovky. Zároveň navrhujú zabezpečenie kamerového 
systému, pokiaľ sa škola bojí zvýšeného rizika krádeží. 
 

Záverečné stanovisko k bodu: 
Komisia má záujem pokračovať v organizovaní ETM v Novej Bani. 
Fotografie z tohto ročníka ETM si možno stiahnuť na: 
https://www.zonerama.com/PeterValachovic/Album/2106113. 
 
K bodu č. 3: Organizácia Jesennej zóny bez peňazí 
Jesenná zóna bez peňazí sa uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Novej Bani 
nasledovne:  25. 11. 2016 (piatok) od 13:00 do 19:30 hod. 

26. 11. 2016 (sobota) od 8:00 do 11:30 hod. 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD., navrhuje členom komisie prehodnotiť organizovanie 

sprievodných aktivít (napr. výroba adventných vencov, vianočných ozdôb a pod.) 
• Podľa Mgr. Jányovej a PaedDr. Polcovej nie je sprievodný program potrebný. 
• Mgr. Natália Kopernická informovala prítomných, že do nedele 16. 10. 2016 prebieha 

charitatívna zbierka detského oblečenia, hračiek, potravín, hygienických potrieb a pod. 
pre deti v Rumunsku. 

• Ing. Lívia Polcová pripraví: 
- harmonogram služieb na podujatí 
- aktuálny plagát 
- propagáciu podujatia v okolitých obciach prostredníctvom vytlačených plagátov 

• Mesto Nová Baňa zabezpečí propagáciu podujatia vyhlásením v mestskom rozhlase, 
zároveň pošle mailom informáciu aj okolitým obciam, ktoré toto podujatie taktiež môžu 
vyhlásiť v obecnom rozhlase. 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Za organizáciu a prípravu plagátu zodpovedá Ing. Polcová, za tlač a distribúciu plagátov Odd. 
kultúry a informácií a Ing. Polcová. Na podujatí sa zúčastnia členovia komisie podľa 
časových možností. Oslovení budú aj ďalší dobrovoľníci na výpomoc. 
 
K bodu č. 4: Rôzne 
1) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2016 
• Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie, informovala členov komisie o doručenej žiadosti 

o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2016. Žiadosť bola 
doručená žiadateľom MA. Jakubom Tökölym, bytom Nová Baňa, Štúrova 10 na MsÚ 
v Novej Bani dňa 3. 10. 2016. Žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie vo výške 1.000,- 
eur na zaplatenie výdavkov na lis CD nosičov, grafiku a finálnu podobu CD nosiča. 
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• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
o Žiadateľ nespĺňa podľa platného VZN mesta Nová Baňa č. 7/2011 o dotáciách 

podmienky poskytnutia finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa, nakoľko 
z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo 
ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom 
mesta a teda nie fyzickým osobám - občanom. Vzhľadom na túto skutočnosť, 
žiadateľovi dotácia nemôže byť poskytnutá. Okrem toho je už vyčerpaný rozpočet 
mesta v tejto položke. 

o Navrhuje však, aby boli vydané CD nosiče zakúpené mestom Nová Baňa a používané 
na prezentáciu mesta. 

• Ing. Tomáš Palaj: 
o Zvažuje možnosť vystúpenia a poskytnutia akejsi podpory vo forme honoráru. 

• Dagmar Lachká: 
o Na nedávnom koncerte tejto formácie sa zúčastnilo veľmi málo ľudí. 

• Ing. L. Polcová: 
o Prikláňa sa k možnosti zakúpenia niekoľkých CD ako darčekových predmetov. 

 

Záverečné stanovisko k bodu: 
Členovia komisie sa zhodli, že žiadateľ nie je oprávneným prijímateľom pomoci podľa VZN 
č.7/2011 o dotáciách a navrhujú predostrieť žiadosť Mgr. Rajnohovej, vedúcej správneho 
oddelenia, na posúdenie, či by mesto chcelo použiť CD Jakuba Tökölyho na reprezentačné 
a propagačné účely mesta (do darčekových tašiek). 
 
2) Rozpočet mesta na rok 2017 
Predsedníčka komisie nadviazala na návrh Mgr. Jányovej o zriadení cyklostojanov 
pri ZŠ J. Zemana a otvorila diskusiu o tomto bode. Ďalej uviedla svoje návrhy k rozpočtu pre 
rok 2017 v kapitolách ŠPORT a KULTÚRA: 
- Navýšiť sumy na dotácie. 
- Zahrnúť do rozpočtu sumy na videoprojekcie, dokončenie Radnej siene, organizáciu 

Európskeho týždňa mobility a Vianočných trhov. 
Mgr. Jányová pripomenula zahrnutie Ľahkoatletického mítingu mimo dotácií pre športové 
kluby. Členovia komisie postupne dolaďovali navrhnuté sumy do podoby, o ktorej dala 
predsedníčka hlasovať. Komisia navrhuje do rozpočtu pre rok 2017 zahrnúť: 
- 50.000 eur na dotácie v oblasti športu a 5.000 eur na dotácie v oblasti kultúry; 
- 250 eur na videoprojekcie; 
- 500 eur na organizáciu Ľahkoatletického mítingu; 
- 8.000 eur na potrebné úpravy v Pohronskom múzeu z dôvodu sprístupnenia Radnej siene 

verejnosti; 
- 100 eur na organizáciu Európskeho týždňa mobility. 
 

Hlasovanie č. 1 
 

Prítomných 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 

Záverečné stanovisko k bodu: 
• Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu navrhujú: 

- Vedeniu ZŠ Jána Zemana zahrnúť do rozpočtu v roku 2017 sumu, ktorá by bola 
použitá na zabezpečenie cyklostojanov a ich prestrešenia v areáli školy, nakoľko žiaci, 
ktorí majú záujem o dochádzku do školy na bicykli, si tieto nemajú kde počas 
vyučovania odložiť. 
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- Oddeleniu kultúry a informácií zahrnúť do rozpočtu na rok 2017 v oblasti kultúry: 
250,- EUR na zabezpečenie 5-tich videoprojekcií v priebehu roka 2017; 
500,- EUR na organizáciu Ľahkoatletického mítingu; 
100,- Európskeho týždňa mobility. 

- Oddeleniu výstavby, životného prostredia a správy majetku zahrnúť do rozpočtu 
v roku 2017 výdavky v sume cca 8.000 eur a zabezpečiť dokončenie Radnej siene 
v Pohronskom múzeu v Novej Bani, aby bola miestnosť sprístupnená najneskôr 
v termíne Stretnutia banských miest (máj 2017). 

- Sumy pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta (podľa platného VZN č. 7/2011) 
pre rok 2017 navýšiť nasledovne: 
Šport:  50.000 tis. EUR 
Kultúra:   5.000 tis. EUR 

• Požadované sumy v oblasti športu a kultúry predloží zapisovateľka komisie pani 
Ing. Ditteovej, vedúcej finančného oddelenia, ako stanovisko komisie k návrhu rozpočtu 
pre rok 2017. 

• Podporu komisie pre úpravy v Radnej siene oznámi Ing. Valachovičová, PhD. Oddeleniu 
výstavby, životného prostredia a správy majetku (Mgr. Minka, Ing. Šeclová). 

 
3) Benefičný koncert „MY A NAŠE MESTO“ v roku 2016 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD. oslovila prítomných, aby dali svoje tipy na tému 

benefičného koncertu, ktorý sa uskutoční dňa 9. 12. 2016. Vyzvala prítomných, aby 
zvážili možnosť zorganizovať benefičný koncert, ktorého výťažok by bol venovaný na: 

- charitatívny účel 
- verejný účel (napr. vybudovanie detského ihriska, oprava peších trás – Štangelír) 
- prerozdelenie výťažku školám a školským zariadeniam, ktoré sa nemalou mierou 

podieľali na organizácii predošlých ročníkov benefičných koncertov. Tento 
výťažok by školy a školské zariadenia použili podľa vlastného uváženia. 

• PaedDr. Tatiana Polcová zastáva názor, že výťažok z koncertu by mohol byť venovaný aj 
školám, ale sponzorom by každopádne mal byť známy konkrétny účel použitia. 

• Ing. Tomáš Palaj nepovažuje za dobrý nápad prerozdeľovať finančné prostriedky získané 
na benefičnom koncerte na neurčitý zámer. Zastáva názor, že koncert by mal spĺňať 
charitatívnu myšlienku. Čo sa týka verejného účelu, slabinu vidí v tom, žeby to nemohlo 
byť niečo bežné, čo by ľudia čakali, že zabezpečí mesto zo svojho rozpočtu. 

• Katarína Štrbová si myslí, že ak nenájdeme potenciálneho obdarovaného u nás v meste, 
mali by sme sa pridať k niektorému celoslovenskému projektu, napr. Svetielko nádeje. 

 

Záverečné stanovisko k bodu: 
Členovia komisie v čo najkratšom čase určia definitívnu tému a obdarovaných, aby mohli 
začať s prípravou benefičného koncertu. Členovia zvažujú nasledovné možnosti: 
1. Obdarovanie niekoľkých zdravotne znevýhodnených občanov s účelom – príspevok 

na auto alebo rehabilitačný pobyt. Predsedníčka komisie osloví vytypovaných 
obdarovaných, či by túto možnosť vôbec prijali. 

2. Koncert s názvom „Vianočný koncert detí novobanských škôl“ – výťažok by bol 
venovaný zúčastneným školám cez združenia rodičov. Prerozdelenie výťažku by bolo 
vypočítané napr. podľa aktuálneho počtu žiakov. Osloveným sponzorom by bol v liste 
uvedený účel využitia výťažku, nakoľko by táto informácia bola vyžiadaná 
od jednotlivých škôl. 
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4) Vianočné trhy a živý betlehem 
Vianočné trhy, súčasťou ktorých bude aj živý betlehem a sprievodný program, sa uskutočnia 
dňa 16. 12. 2016 vo vnútorných aj vonkajších priestoroch Centra voľného času. 
Členovia komisie sa zaoberali programom a možnosťou občerstvenia. 
 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Bližšími úlohami v súvislosti s vianočnými trhmi sa členovia komisie budú zaoberať 
na novembrovom zasadnutí. Zatiaľ sa dohodli nasledovne: 
- Živý betlehem 

Zodp.: ZUŠ v Novej Bani v spolupráci s komisiou Kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
- Živý stromček na nádvorí CVČ 

Zodp.: Ing. Viktória Valachovičová, PhD. (osloví Mestské lesy s.r.o.) 
- Oslovenie účinkujúcich na vianočných trhoch (Cantus Monte Regis, FS Háj, FSk Vinička, 

DH Seniori, CVČ, ZUŠ), príprava harmonogramu vystúpení 
Zodp.: Odd. kultúry a informácií a Ing. Valachovičová, PhD. 

- Občerstvenie na predaj 
Zodp. Ing. Tomáš Palaj, Ing. Valachovičová (spýta sa p. Valachovej v stánku pri CVČ) 

- Občerstvenie účinkujúcich 
Zodp.: Odd. kultúry a informácií a Ing. Valachovičová, PhD. (osloví sponzorov) 

- Ozvučenie - Doriešiť 
 
K bodu č. 5: Diskusia 
• Členovia komisie opätovne navrhujú, aby sa vedenie ZŠ Jána Zemana zaoberalo 

myšlienkou spriechodnenia objektu školy z oboch strán od Nábrežnej ulice, čím by bol 
zjednodušený príchod žiakov do školy, ako aj prípadných záujemcov o využívanie 
zrekonštruovaného ihriska. Nevidia problém v tom, žeby oba vstupy boli priechodné 
napr. v čase od 6:00 hod. do 19:30 hod. 

• D. Lachká, informovala členov o nesprávnom vydokladovaní dotácie žiadateľa Anton 
Tabernaus – Autoškola TABO. Žiadateľa bude kontaktovať, aby spravil nápravu. 

• Ing. Valachovičová, PhD. sa spýtala členov komisie, či si myslia, žeby zvládli pripraviť 
návrh na deľbu dotácií už v decembri, ako ich prosil MFK Nová Baňa (Ing. Šipikal). 

• Mgr. Renáta Jányová navrhuje počkať do januára, keď už bude definitívne známa suma 
na prerozdelenie. 

• Ing. Valachovičová, PhD. uviedla názov filmu vybraného na videoprojekciu v piatok 
4.11. o 19.00 hod v kine Vatra – životopisná komédia Orol Eddie. 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
1. Ing. Valachovičová, PhD. bude informovať Mgr. Považanovú, riaditeľku ZŠ J. Zemana, 

o návrhu komisie na spriechodnenie areálu školy aj zo Školskej ulice. 
2. Komisia pripraví návrh na deľbu dotácií na svojom zasadnutí v januári 2017. 
 
Zasadnutie komisie skončilo o 19:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 
9. 11. 2016 na Oddelení kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa. 
 
V Novej Bani dňa 12. 10. 2016 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká   Schválila: ....................................................... 
             Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

predsedníčka komisie 


