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

dňa 15. 6. 2016 o 16:00 hod. na Oddelení kultúry a informácii MsÚ a v Pohronskom múzeu 

 
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, Ing. Lívia Polcová, 
PaedDr. Tatiana Polcová, Mgr. Juraj Kološta 

� Počet neprítomných členov je 4: Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Natália 
Kopernická, Katarína Štrbová 

� Komisia je uznášaniaschopná 
� Komisia sa riadila nasledovným programov zasadnutia: 

 

Program: 
1. Organizačné detaily k podujatiu „Mesto v pohybe“ 
2. Zapojenie mesta Nová Baňa do celoeurópskej iniciatívy „Deň bez áut“ – 22. 9. 2016 
3. Plán činnosti a harmonogram zasadnutí komisie na 2. polrok 2016 
4. Potulky centrom mesta s Pohronským múzeom 
5. Diskusia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1: 
Organizačné detaily k podujatiu „Mesto v pohybe“ 
- Prítomní členovia komisie si upresnili rozdelenie úloh na aktivite „Mesto v pohybe“, ktorá 

je súčasťou 13. ročníka Týždňa športu pre všetkých a dohodli sa, že v deň konania aktivity 
sa stretnú o 14:00 hod. v Radničnom parku v Novej Bani. Externých pomocníkov 
(Ing. Hellebrandt - šach, O. Jurek - lukostreľba, Mgr. Segéň - flórbal) už oslovili D. Lachká 
a Mgr. Kološta. Členovia komisie zabezpečia: 
� Hod loptičkou na cieľ  K. Štrbová 
� Chodúle: Mgr. Kopernická - sama (Ing. Valachovičová je 

odcestovaná) 
� Stolný tenis:   Mgr. Kološta je odcestovaný, osloví Ing. Krála 
� Švihadlá, skákanie cez gumu: Ing. Polcová 
� Hádzanie kruhmi na cieľ: Mgr. Jányová 

 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie, informovala o sponzorstve poslanca 
Jozefa Barniaka (venuje ovocie pre účastníkov) a o potrebe doriešiť: 

• Spoločný záverečný tanec (ohľadne zumby osloviť pani Maruškovú/J. Šuškovú). Tanec 
bude prítomných učiť v čase 16.45-17.00 hod. O 16.30 aby tam už bola. 
Zodp.: PaedDr. Tatiana Polcová 

• Moderovanie 
Zodp.: Ing. Lívia Polcová 
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• Registráciu (2 – 3 dobrovoľníci potrební na zabezpečenie podpisovania prezenčnej 
listiny a vydanie kartičiek, na ktorých sa zaeviduje absolvovanie jednotlivých aktivít) + 
poskytnutie odmeny 
Zodp.: Ing. Lívia Polcová 

• Ozvučenie podujatia 
Zodp.: Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie 

 
Záverečné stanovisko k bodu č.1: 
Členovia komisie zabezpečia stanovištia podľa vyššie uvedeného rozpisu. D. Lachká donesie 
do parku tesne pred podujatím tričká pre organizátorov, 120 ks reflexných prvkov a 120 
keksíkov pre účastníkov. Ing. Valachovičová dovezie ovocie 22.6. o 8.30 hod. do priestorov 
Pohronského múzea. Potrebné športové náradie zabezpečí každý pre svoje stanovište. 
 
K bodu č. 2 
Zapojenie mesta Nová Baňa do celoeurópskej iniciatívy „Deň bez áut“ – 22. 9. 2016 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. navrhla, aby sa aj v roku 2016 mesto Nová Baňa zapojilo 
do tejto iniciatívy. Ako príklad uviedla Mesto Košice alebo Levice, ktoré organizuje súťaž 
medzi rôznymi spôsobmi dopravy. Zo sídliska do centra mesta súťažia medzi sebou 
chodec/bežec, cyklista, autobus a auto. Ďalej je v niektorých mestách verejná autobusová 
doprava poskytovaná zadarmo. Prípadne sa na tradičných parkoviskách športuje. Aj v Novej 
Bani navrhla kolektívnu hru na Nám. slobody. D. Lachká upozornila, že presne v tomto 
termíne sa koná aj Novobanský jarmok, a preto aktivity na Nám. slobody nepovažuje za 
vhodné, keďže sa už budú rozkladať trhovníci. Predsedníčka informovala aj o trvalých 
opatreniach pre alternatívne spôsoby prepravy, napr. montáž stojanov pre bicykle. 
Ing. Lívia Polcová navrhla: 

- v rámci iniciatívy zorganizovať aktivity zamerané pre cyklistov a chodcov, ako napr. 
beh ulicami mesta, resp. spoločnú jazdu na bicykloch za doprovodu mestskej polície; 

- v súvislosti so zapojením mesta do tejto celoeurópskej iniciatívy osadiť v meste 
minimálne dva stojany na bicykle, ktoré by mohli byť slávnostne sprístupnené práve 
v rámci „Dňa bez áut“, t.j. vo štvrtok 22. 9. 2016. Vhodné na umiestnenie stojanov 
považuje priestory pri nákupnom stredisku COOP Jednota, s.d. Žarnovica 
a na Námestí slobody. 

PaedDr. Tatiana Polcová navrhla kreslenie detí kriedou na parkovacie plochy. 
Ing. Valachovičová, PhD.: 

- myslí si, žeby bolo vhodné, aby projektová manažérka mesta PaedDr. Bieliková 
registrovala mesto medzi samosprávy, ktoré sa do iniciatívy oficiálne zapoja; 

- dala hlasovať ohľadne umiestnenia stojanov na bicykle v centre mesta Nová Baňa 
(pri CBA na Nám. Slobody a pri Jednote na Nám. Sv. Alžbety). 
 

Hlasovanie č. 1: 
 

Prítomných 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 

Záverečné stanovisko k bodu č. 2 
Prítomní členovia komisie: 

1. Súhlasia so zapojením mesta Nová Baňa do celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň 
mobility v dňoch 16.-22.9.2016 s vyvrcholením vo štvrtok 22. septembra Dňom bez 
áut. 
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2. Odporúčajú v rámci 3. zmeny rozpočtu navýšenie rozpočtu pre TS Mesta Nová Baňa 
vo výške nákladov na nákup a montáž 2 stojanov na bicykle, v súvislosti so zlepšením 
podmienok pre alternatívne spôsoby prepravy na území mesta. 
 

K bodu č. 3 
Plán činnosti a harmonogram zasadnutí komisie na 2. polrok 2016 
Predsedníčka komisie informovala členov, že počas letných prázdnin zasadnutia nebudú. 
Komisia sa bude zúčastňovať na kultúrnom lete letnými kinami. V prípade nepriaznivého 
počasia bude „premietanie“ v kine Vatra. Podujatie Tajchová osmička bude riešené 
samostatnými zasadnutiami organizovanými D. Lachkou, referentkou pre kultúru a šport. 
V septembri bude na komisiu prizvaná PaedDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka 
mesta, z dôvodu organizácie Dňa bez áut, aj kvôli potenciálnej rekonštrukcii ihriska ZŠ Jána 
Zemana z európskych peňazí. V novembri čaká komisiu „Zóna bez peňazí“, v decembri 
Benefičný koncert a Vianočné trhy. 
Členovia komisie sa zhodli na týchto termínoch zasadnutí komisie v 2. polroku 2016: 

- 7. 9. 2016 (streda) 
- 12. 10. 2016 (streda) 
- 9. 11. 2016 (streda) 
- 7. 12. 2016 (streda) 

vždy o 16.00 hod. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3 
Zasadnutia komisie budú prebiehať podľa vyššie uvedeného harmonogramu. 
 
K bodu č. 4 
Potulky centrom mesta s Pohronským múzeom 
Nakoľko pre nepriaznivé počasie nebolo možné fyzicky uskutočniť potulky centrom mesta, 
prítomní členovia sa na návrh Mgr. Kataríny Konečnej, riaditeľky Pohronského múzea, 
presunuli do priestorov Obradnej siene, kde absolvovali „virtuálnu“ prehliadku objektov, 
nachádzajúcich sa v centre mesta a jeho najbližšom okolí. Prítomní "prešli" ulicami - 
Bernolákova, ul. Osvety, A. Kmeťa, Kollárova, Nám. slobody, Nám. sv. Alžbety, Banícke 
námestie. Prítomným boli k dispozícii k nahliadnutiu historické fotografie budov, ku ktorým 
podala riaditeľka múzea zaujímavé informácie: 
- História Radničného parku - v minulosti boli ulice Bernolákova a Osvety spojené 

a v priestoroch dnešného Radničného parku bolo námestie. Až v ½ 20. storočia na jeho 
mieste postavili pomocou železobetónovej konštrukcie rovnú plochu - dnešný park. 

- Ďalej pani riaditeľka opísala históriu budovy MsÚ, kina Vatra, kasína, kostolov, CVČ 
(banícky špitál), bananárne, ako aj sôch rôznych svätcov, ktorí v závislosti od režimu 
putovali z miesta na miesto. Mesto utrpelo nájazdom Turkov, ktorí zničili a znesvätili 
kostoly a ďalej vojnami. Počas 2. sv. vojny umrela drvivá väčšina novobanských Židov. 

- Spomenula významné osobnosti mesta, z ktorých niekoľko sa narodilo na ul. A. Kmeťa 
a uviedla 2 rodiny, ktoré v N. Bani „rozpútali kapitalizmus“ - rodinu Ollíkovú a Czibulkovú. 

- Novobanskí remeselníci – garbiari, kamenári, sklári,... boli svojimi výrobkami preslávení 
široko - ďaleko, podarilo sa im získať aj medzinárodné ceny. 

Pani riaditeľka Mgr. Katarína Konečná ponúkla členom komisie pokračovanie prehliadky, 
ktoré bude zrejme súčasťou komisie dňa 12.10. a pozvala ich na najbližšie výstavy – 
„Remeslo má zlaté dno“ a Večernú prehliadku múzeí v sobotu 2. júla a 6. augusta. 
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V závere prítomní vyslovili Mgr. Konečnej poďakovanie s tým, že sa tešia na ďalšie stretnutie. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 4 
Predsedníčka komisie dohodne s Mgr. Konečnou ďalšiu prehliadku s odborným výkladom 
pravdepodobne v téme nerealizované projekty a pripraví pozvánku pre poslancov aj 
verejnosť v termíne stredu 12. októbra 2016 o 16.00 hod. 
 
K bodu č. 5 
Diskusia 
Zhodnotenie 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu 
- Členovia komisie sa zhodli, že zredukovanie počtu súťažiacich na 1 žiaka/študenta 

a 1 žiačku/študentku do každej disciplíny z každej triedy pomohlo hladšiemu priebehu 
podujatia. Vďaka tomu podujatie skončilo o 12.00 hod., nie o 13.00 hod. ako vlani. 

- Mgr. Kološta navrhol, aby sa časy behov o rok merali opäť časomierou, ako tomu bolo 
po dva minulé ročníky a nie ručne, ako tento rok. R. Jányová by uvítala zapožičanie 
časomiery bez poplatku. 

- Ing. Valachovičová tlmočila návrh K. Štbovej pripraviť harmonogram pre odmeňovanie. 
Keďže vopred nie je možné odhadnúť, v ktorých disciplínach sa budú kryť tí istí súťažiaci, 
odmeňovať sa bude naďalej improvizovane po nazbieraní výsledkov z viacerých disciplín. 
Prípade skok do diaľky z miesta možno odmeniť individuálne hneď po doskákaní. 

- Ing. Valachovičová uviedla požiadavku učiteľky tel. výchovy, Mgr. Gulášovej – nechať 
súťažiť malé deti na začiatok. Mgr. Kološta, riaditeľ mítingu, to nevidí reálne, keďže by 
bolo nutné striedať rôzne disciplíny (60-ka, 250-ka), čo by celý priebeh skomplikovalo. 

- Upravený časový harmonogram (1000-ka na úvod) prítomní hodnotili celkovo pozitívne. 
- 3 ročníky by bolo vhodné zlúčiť nie v dorastencoch, ale v junioroch, tzn. 9.roč. ZŠ 

+ 1. roč. SŠ by boli dorastenci/dorastenky a 2.-4. ročník stredných škôl juniori/juniorky. 
- CVČ zabezpečí zverejnenie výsledkov. Vymažú stĺpčeky - rok narodenia a štartovné čísla. 
- Mgr. Jányová navrhla prípravu ihriska zahrnúť do rozpočtu mesta, v rámci prostriedkov 

určených pre Technické služby. 
- Mgr. Jányová si myslí, žeby mal o sporných otázkach rozhodovať riaditeľ mítingu, ktorý 

by nemal mať žiadnu ďalšiu funkciu (tento rok štartoval behy). Ako príklad uvádza 
zmenu registrácie tesne pred podujatím alebo vynechanie finálových kôl behu na 60 m. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č.5: 
Komisia odporúča, aby sa v spolupráci so školami v júni 2017 realizoval 6. ročník 
Ľahkoatletického mítingu, financovaný z rozpočtu mesta v kapitole Šport a príprava ihriska 
v rámci rozpočtovanej činnosti TS mesta Nová Baňa. 
 
Záver 
Zasadnutie komisie skončilo o 19:10 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 
v stredu 7. 9. 2016 o 16.00 hod. na Oddelení kultúry a informácií. 
 
V Novej Bani, dňa 15. 6. 2016. 
 
Zapísala: Dagmar Lachká            Schválila: .................................................... 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
predsedníčka komisie 


