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

dňa 17. 5. 2016 o 15:00 hod. na Oddelení kultúry a informácií MsÚ Nová Baňa 

 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie, ktorá 
privítala všetkých prítomných. Vzhľadom na možnosť uskutočniť ľahkoatletický míting a financovať 
ho priamo z rozpočtu mesta prizvala na zasadnutie zástupcov jednotlivých škôl a do programu 
navrhla pridať ako bod č. 1: Organizácia 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu. Vyhodnotila účasť 
členov komisie na zasadnutí, pričom konštatovala, že: 

� Počet prítomných členov je: 6 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Ing. Lívia Polcová, 
Katarína Štrbová 

� Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 3: Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, 
PaedDr. Tatiana Polcová; Mgr. Natália Kopernická sa zúčastní zasadnutia od bodu č.2. 

� Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), PaedDr. Martin Dojčán a Mgr. Mariana 
Andrášiková (ZŠ Jána Zemana), PaedDr. Lucia Považanová (Gymnázium Františka Švantnera – 
GFŠ), Ing. Dušan Šipikal (generálny manažér MFK Nová Baňa), Peter Hudec (manažér mládeže 
a detí MFK Nová Baňa) 

� Komisia je uznášaniaschopná. 
� Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 

 

Program: 
1. Organizácia 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu 
2. Predstavenie vízie nového vedenia MFK Nová Baňa (Ing. Dušan Šipikal, Mgr. Peter Hudec) 
3. Zhodnotenie podujatí uskutočnených v mesiacoch apríl a máj 
4. Organizácia akcie „Mesto v pohybe“ v Radničnom parku v stredu 22. júna 2016 
5. Kultúrne leto 2016 
6. Rôzne 
7. Diskusia 

 

Rokovanie: 
K bodu č.1: 
Organizácia 5. ročníka ľahkoatletického mítingu 
Za ZŠ Jána Zemana sa stretnutia zúčastnili PaedDr. Dojčán a Mgr. Andrášiková, za GFŠ PaedDr. 
Považanová. Ostatní koordinátori za školy sa ospravedlnili a s predsedníčkou komisie komunikovali 
osobne, telefonicky alebo e-mailom: 

• Špeciálna škola – Mgr. Martin Mikuška: mítingu sa zúčastní so žiakmi, a preto moderovanie 
prenechá tento rok niekomu inému. Mgr. Kološta navrhuje za moderátora Petra Rumanka 

• SOŠ obchodu a služieb – zabezpečí disciplínu „Skok do diaľky“ 

• ZŠ sv. Alžbety – zabezpečí „Skok do výšky“ 

• GFŠ – postará sa o prípravu stanovišťa a zastreší „Vrh guľou“ 

• ZŠ J. Zemana – pripraví a zabezpečí bežecké disciplíny 

• Centrum voľného času – pripraví štartovné listiny a spracuje výsledky 
Termín stretnutia bol určený na marcovom zasadnutí komisie na utorok 7.júna 2016. Zástupcovia ZŠ 
J. Zemana s týmto termínom z časových dôvodov nesúhlasili. Prítomní zvažovali utorky – 14. alebo 
21. júna, tzn. počas Týždňa športu pre všetkých. Ohľadne termínu komunikovali telefonicky aj 
s neprítomnými koordinátormi. Keďže v Týždni športu pre všetkých je už veľa ďalších organizačne 
náročných akcií, míting sa uskutoční v utorok 14. júna 2016 o 8.00 hod. v areáli ZŠ Jána Zemana. 
Uzávierka prihlášok bude v piatok 3. júna 2016. Doručiť ich treba do CVČ. 



Predsedníčka komisie navrhla zredukovať počet súťažiacich a nominovať z triednych kôl len 1 chlapca 
a 1 dievča z každej triedy, s čím prítomní súhlasili. Ďalej sa odvolala na pripomienky z minulého 
ročníka a navrhla: 
- Kat. superbaby zúžiť na 1.-2. ročník ZŠ a 3 ročníky radšej spojiť vo vyšších kat. Zástupcovia 

ZŠ J. Zemana navrhli zaradiť deviatakov medzi dorastencov. 
- Presunutie dlhých behov – aspoň 1000-ky na začiatok podujatia. Predsedníčka sa pokúsi upraviť 

harmonogram podujatia tak, aby bolo možné najprv odbehnúť dlhé behy. 
Ďalej sa prítomní zaoberali organizačne najnáročnejšími bežeckými disciplínami. Behanie 60-ky bude 
prebiehať na 2-krát - rozbeh a finále. Tento rok sa behy budú merať ručne, nie časomierou. Zvýšená 
pozornosť bude venovaná zoradeniu detí v cieli. 
Ozvučenie podujatia – Mgr. Rasťo Uhrecký. 
Ing. Valachovičová sa spýtala na zabezpečenie pitného režimu, či by nebolo lepšie deťom kúpiť 
pollitrové fľaše a nepripravovať stanovište pitný režim. ZŠ J. Zemana ponúkla zabezpečenie pitného 
režimu ako po minulé ročníky. 
Mgr. Andrášiková poprosila, aby koordinátori jednotlivých disciplín nielen pripravili, ale aj upratali 
stanovištia. Ing. Valachovičová upozorní na to koordinátorov. 
Mgr. Jányová navrhla, aby CVČ pripravilo pre skok do diaľky štartovné listiny s niekoľkými kolónkami, 
keďže súťažiaci majú viac pokusov. Tiež upozornila, aby sa myslelo okrem bagiet aj na pitný režim 
pre pomocníkov. 
Ing. Valachovičová, Mgr. Jányová. Mgr. Kološta navrhli nahradiť 2 sladkosti pre deti balíčkom – 
1 sladkosť a 1 kus ovocia. Učitelia považujú za vhodnejšie naďalej poskytovať súťažiacim sladkosti. 
Prítomní aktualizovali dokument – „realizačný tím_úlohy.xlsx“, pričom na podujatí pomôžu členovia 
komisie, školy, ale aj dobrovoľníci v celkovom počte 36 ľudí. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.1: 
Ľahkoatletický míting sa uskutoční v utorok 14. júna 2016. Koordinácia disciplín zostáva voči 
predchádzajúcemu ročníku nezmenená: 

- ZŠ Jána Zemana – bežecké disciplíny 
- ZŠ sv. Alžbety – skok do výšky 
- GFŠ – vrh guľou 
- SOŠ obchodu a služieb – skok do diaľky 

Predsedníčka komisie zašle začiatkom 21. týždňa listy riaditeľom škôl s prílohami – propozície, 
harmonogram a prihlášky na 5. ročník Ľahkoatletického mítingu. 
Zapisovateľka komisie objedná medaily, zabezpečí sladkosti. Koordinátori za školy zanesú do piatku 
3. júna 2016 do Centra voľného času prihlášky, CVČ pripraví štartovné listiny. 
Realizačný tím sa stretne v utorok 14. júna o 7.00 hod. v telocvični ZŠ J. Zemana. Koordinátori 
jednotlivých disciplín zabezpečia vopred prípravu svojho stanoviska. 
Občerstvenie (bagety, pitný režim, káva) pre realizačný tým bude riešený z rozpočtu mesta, prípadne 
cez sponzorov. 
 
15:55 Príchod Mgr. Natálie Kopernickej 
 
K bodu č.2: 
Predstavenie vízie nového vedenia MFK Nová Baňa (Ing. Dušan Šipikal, Mgr. Peter Hudec) 
 
Ing. Dušan Šipikal, generálny manažér MFK Nová Baňa: 
- Informoval prítomných členov komisie o plánoch MFK do budúcnosti. Chcú do klubu vniesť viac 

transparentnosti. Pravidelne bude spracovávaná Výročná správa, v ktorej okrem iného bude 
zahrnuté hospodárenie klubu. 

- Požiadal komisiu, aby prehodnotila výšku poskytnutej dotácie v budúcom období, všeobecne MFK 
Nová Baňa očakáva poskytnutie dotácie vo výške 20 tis. EUR. Preto si myslí, žeby bolo potrebné 
navýšenie rozpočtu pre dotácie na rok 2017. 



- Čo sa týka finančnej dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa, uvítal by, aby financie boli 
poskytnuté v čo možno najkratšom čase (vždy začiatkom roka), nakoľko tento príjem je 
nevyhnutný pre plynulú činnosť klubu. 

- MFK bude mať zriadený transparentný účet, na ktorý bude prijímať dotácie a ostatné príjmy. 
- Uviedol, že nové vedenie klub prebralo s dlhom cca 4 tis. eur na deti a mládež, ktorý sa budú 

snažiť do konca roka vyrovnať. 
- Ako prioritu potrebnú pre úspešnú činnosť považuje práve prácu s deťmi a mládežou. Túto 

požiadavku predniesol na spoločnom jednaní aj jeden zo sponzorov MFK, Knauf Insulation s.r.o., 
ktorý požaduje zvýšenie počtu mládeže v klube. Súčasnou snahou MFK je zriadenie dievčenského 
družstva. 

 
Mgr. Peter Hudec, manažér detí a mládeže MFK Nová Baňa: 
- Taktiež uviedol, že prioritou MFK je program rozvoja futbalovej mládeže, ako aj postavenie 

futbalu ako takého v meste. 
- Nevyhnutnosť je stavať na kvalite trénerov, nakoľko dobrý tréner dokáže svojim prístupom získať 

členov klubu. Jednou z možností je výmena, resp. striedanie trénerov z iných futbalových klubov, 
k čomu samozrejme patrí motivácia trénerov. 

- Ako kľúčovú vníma pomoc a podporu rodičov detí a mládeže, snahou je zabezpečiť ich záujem 
o tento šport. 

- Chceli by získať hráčov z triedy A, čo by bolo motivujúce pre mladších futbalistov. 
- Za dôležité považuje dohodu medzi jednotlivými športovými klubmi v meste Nová Baňa 

predovšetkým v súvislosti s využívaním športovísk na tréningové jednotky a súťaže v meste, tak 
isto považuje za veľmi dôležitú spoluprácu so základnými školami a okolitými obcami, hlavne čo sa 
týka získavania mladých talentov. Pre okolité obce chcú byť akýmsi „satelitným“ klubom. 

- O spoluprácu v tomto požiadal aj Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – navrhuje, aby 
bola akýmsi „mediátorom“ medzi športovými klubmi. 

 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Víta zriadenie dievčenského družstva. 
- Spýtala sa, ako je to s vymeškávaním detí počas súťaží, pretože sa dopočula, že pokiaľ sa zápasy 

hrajú počas vyučovania, s účasťou detí nie je problém, pričom v sobotu sa deťom súťažiť nechce. 
MFK Nová Baňa: 
- Cez týždeň sa hrávajú dohrávky, pokiaľ bol zápas preložený z dôvodu nepriaznivého počasia. 
- Naozaj sa stáva, že v sobotu je záujem chlapcov hrať oveľa nižší ako pri možnosti ich uvoľnenia 

z vyučovacieho procesu. 
- Štvrtky hráva prípravka, ale až v poobedných hodinách. 
Mgr. Juraj Kološta: 
- Prerozdeľovanie finančných prostriedkov určených na dotácie je náročné, nakoľko požadovaná 

výška prostriedkov jednotlivými žiadateľmi vysoko presahuje rozpočet. 
- Ponúkol pomoc zo strany CVČ podporiť futbal v Novej Bani, napr. navrhol zorganizovať v Centre 

voľného času futbalový tábor, čo Mgr. Hudec uvítal. 
Katarína Štrbová: 
- Spýtala sa na zloženie nového vedenia MFK. 
- Spýtala sa, ako je to so založením futbalovej, resp. športovej triedy na SOŠ obchodu a služieb 

v Novej Bani, o čom sa hovorilo na zasadnutí komisie dňa 13. 1. 2016. 
Ing. Dušan Šipikal: 
- Okrem prítomných – Ing. Šipikal a Mgr. Hudec, mužov má na starosti Jozef Forgáč. Sekretárom 

zostal naďalej Peter Korbel. 
- Nakoľko v súčasnej dobe je deficit dorasteneckej mládeže, otvorenie športovej triedy nie je 

reálne. 
- Uvítali by viacročnú zmluvu o dotáciách medzi MFK a mestom a schvaľovanie dotácií už 

na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 



Mgr. Renáta Jányová: 
- Viacročná zmluva nie je možná. 
- Podielové dane prichádzajú do rozpočtu počas roka postupne, nie hneď v januári. 
D. Lachká: 
- Finančné prostriedky na dotácie môžu byť uvoľňované z mestského rozpočtu len postupne. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Schvaľovanie dotácií v decembri nevidí veľmi reálne, ale komisia túto možnosť zhodnotí na jeseň. 
- Poďakovala prítomným zástupcom MFK Nová Baňa za účasť a popriala im veľa úspechov. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.2: 
Komisia v septembri pripraví návrh výšky sumy na dotácie športovým klubov pre rok 2017 a predloží 
primátorovi a vedúcej finančného oddelenia. 
 
K bodu č. 3 
Zhodnotenie podujatí uskutočnených v mesiacoch apríl a máj 
Zóna bez peňazí v CVČ v dňoch 29. – 30. 4. 2016 
Ing. Lívia Polcová: 
- Zhodnotila, že tentokrát bolo prinesené oveľa väčšie množstvo vecí, väčšina bola na mieste 

prerozdelená. Tie, ktoré zostali, boli posunuté na charitatívne účely a na zónu bez peňazí 
do Žarnovice. 

- Ocenila sprievodný program. 
- Podotkla, že na najbližšej zóne, ktorá je naplánovaná na mesiac november, je potrebný väčší 

počet dobrovoľníkov, čím by bolo zabezpečené plynulejšie rozloženie donesených vecí. 
- Navrhuje, aby druhý deň tejto akcie bol prístupný len do 12:00 hod., nakoľko po tejto hodine bola 

účasť podstatne slabšia. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Dievčatá, ktoré vystúpili na Zóne bez peňazí, odporúča pozvať ako hosťa benefičného koncertu. 
- Kladne ohodnotila športové podujatie Mestská cyklistická súťaž organizovanú CVČ v Novej Bani 

a vyslovila nádej, že v tomto podujatí sa bude pokračovať možno aj na regionálnej úrovni. 
- Informovala sa, či OKI neuvažuje nad zorganizovaním samostatného koncertu Ľudovej hudby 

Kollárovci, nakoľko v okolitých mestách a obciach boli ich koncerty úspešné. 
- Spýtala sa na úspešnosť domácich divadelných súborov, ktoré odohrali na domácej pôde premiéru 

v rámci Divadelnej Novej Bane a následne niekoľko repríz. 
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie: 
- Uviedla, že tento rok Odd. kultúry a informácií nemá v pláne organizovať koncert ĽH Kollárovci 

a to aj z toho dôvodu, že účinkovali na novobanskom jarmoku v roku 2014 a 2015, nevylučuje však 
zaradiť ich vystúpenie do plánu akcií v roku 2017. 

- V nedeľu 15.4. hral DS Dom chvály už 2. reprízu a dokázali zaplniť skoro ½ sály. 
Členovia komisie ďalej zhodnotili podujatie „Stavanie mája“, pričom sa im zdá dostačujúce, aby 
mesto zabezpečilo stavanie mája iba na Námestí Slobody. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.3: 

• Najbližšia Zóna bez peňazí sa uskutoční koncom novembra. 

• Na Benefičný koncert plánovaný na piatok 9. decembra predsedníčka komisie pozve hosťa – sestry 
Beňačkové, Mariettu Hankovú a učiteľa Karola Jonáša. 

 
K bodu č. 4 
Organizácia akcie „Mesto v pohybe“ v Radničnom parku v stredu 22. júna 2016 
Členovia komisie sa zhodli, že v rámci akcie budú v Radničnom parku zorganizované tieto aktivity: 

• Hod loptičkou na cieľ  - zodp. Katarína Štrbová 

• Chodúle   - zodp. Mgr. Natália Kopernická, Ing. V. Valachovičová 



• Lukostreľba   - zodp. Ondrej Jurek 

• Šach    - zodp. Ing. Jaroslav Hellebrandt 

• Florbal    - zodp. Mgr. Anton Segéň 

• Stolný tenis   - zodp. Mgr. Juraj Kološta 

• Skákanie cez gumu a švihadlo - zodp. Ing. Lívia Polcová 

• Hádzanie kruhmi na cieľ - zodp. Mgr. Renáta Jányová 
Ďalej zvažovali potrebu účastníckych kartičiek, pričom zhodnotili, že bude dobre, aby kartičky boli 
a účastníci dostanú odmenu až absolvovaní min. 5 z ponúkaných aktivít. 
D. Lachká: 
- Odmeny poskytne mesto Nová Baňa. 
Ing. Jányová: 
- Na záverečný tanec a moderovanie navrhuje opäť zabezpečiť M. Juristého a K. Tužinskú. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.4: 
L. Polcová osloví M. Juristého a K. Tužinskú s prosbou o pomoc. Zapisovateľka komisie dohodne 
O. Jureka a Ing. Hellebrandta. Pripraví účastnícke kartičky, na základe ktorých dostanú zapojení 
okoloidúci odmenu. Mgr. Kološta osloví Mgr. Segéňa ohľadne florbalu, vybaví pingpongový stôl. 
K. Štrbová zistí, či MŠ Nábrežná disponuje športovým materiálom – šašo pre hod loptičkou na cieľ 
a krúžky potrebné pre hod na cieľ. Mgr. Kopernická vybaví chodúle. Ďalšie úlohy budú určené 
na najbližšom zasadnutí komisie. 
 
K bodu č. 5 
Kultúrne leto 2016 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Informovala, že v rámci kultúrneho leta budú zorganizované 3 videoprojekcie v amfiteátri Tajch. 
- Zaujímala sa, aké sú ďalšie pripravované podujatia v rámci kultúrneho leta. 
- Predostrela návrh rodáčky z Novej Bane zorganizovať tombolu pre účastníkov kultúrneho leta. 

Rodáčka by poskytla aj cenu do tomboly – víkendový pobyt v Taliansku. 
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie, vymenovala podujatia plánované v rámci Kultúrneho leta 
2016 a to okrem už spomínaných videoprojekcií: 

• Vítanie leta na Tajchu dňa 25. 6. 2016   - organizátor Mesto Nová Baňa 

• Súťaž vo varení gulášu     - organizátor Ján Korista 

• Banícky fakľový sprievod a Anna bál dňa 23. 7. 2016 - organizátor Mesto Nová Baňa 

• Dva samostatné koncerty v Radničnom parku v mesiaci júl a august – účinkujúce skupiny sú 
v riešení      - organizátor Mesto Nová Baňa 

- Informovala členov komisie, že v termíne do 19. 5. 2016 bude Kultúrne leto 2016 doplnené o akcie 
organizované aj inými organizáciami a združeniami pôsobiacimi v meste Nová Baňa. 

Členovia komisie si nevedia celkom dobre predstaviť zabezpečenie tombole za účasť na Kultúrnom 
lete, v rámci ktorého sú podujatia poskytované mestom zadarmo. Ponúkaný víkendový pobyt 
odporúčajú využiť ako dar v rámci Benefičného koncertu. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.5: 
Komisia zabezpečí podľa plánu 3 videoprojekcie – v piatky 24. júna, 22. júla a 19. augusta 2016 
v amfiteátri Tajch. Zapisovateľka komisia zašle členom plagát kultúrneho leta, keď bude k dispozícii. 
 
K bodu č. 6 
Rôzne 
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie, informovala členov komisie, že na podateľňu MsÚ v Novej 
Bani bola dňa 17. 5. 2016 doručená od Klubu športovej kynológie Nová Baňa nová žiadosť 
o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2016 a to z dôvodu, že v žiadosti podanej v novembri 2015 
plánoval KŠK poskytnutú dotáciu použiť na organizáciu výcvikového tábora s pretekom so zadaním 



skúšky ZM, ktorý sa mal uskutočniť v mesiaci júl. Keďže predsedníčka KŠK Nová Baňa predbežne 
informovala, že z dôvodu malého záujmu o zadanie skúšky ZM zvažujú zorganizovať len výcvikový 
tábor a to v mesiaci august, v dňoch 19. – 21. 8. 2016, požadujú o poskytnutie nižšej dotácie. Dotácia 
vo výške 700,00 EUR, ktorá bola schválená Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu dňa 
13. 1. 2016 nebola do dnešného dňa poskytnutá, nakoľko sa čakalo na doručenie novej žiadosti. 
Klub športovej kynológie v novej žiadosti žiada o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2016 
na zorganizovanie Výcvikového tábora v mesiaci august 2016 na materiálno-technické zabezpečenie 
(pitný režim, suché toalety) a to vo výške 300,00 EUR. 
 
TABUĽKA č. 1: 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 
Účel 

Návrh 
pridelenia 

1. 
Klub športovej 

kynológie Nová Baňa 
300,00 Eur 

Materiálno-technické zabezpečenie 
Výcvikového tábora v mesiaci august 

2016 (pitný režim, suché toalety) 
300,00 EUR 

 
Hlasovanie č. 1: 

Prítomných 6 Za 6 Proti 0 Zdržalo sa 0 

 
Záverečné stanovisko k bodu č.6: 

• Komisia odporúča prideliť dotáciu z rozpočtu mesta - kapitola šport vo výške 300,00 EUR pre Klub 
športovej kynológie v Novej Bani. 

• Zapisovateľka vyhotoví dohodu o poskytnutí dotácie a predloží ju na podpis štatutárom obidvoch 
strán. Na základe podpísanej dohody finančné oddelenie zabezpečí prevod finančných 
prostriedkov na účet žiadateľa. 

 
K bodu č. 7 
Diskusia 
Mgr. Renáta Jányová: 
- Vyjadrila sa pozitívne, že mesto pristúpilo k rekonštrukcii detského ihriska pri dolnom kostolíku, 

park bol pokosený. 
- Ocenila Mestské lesy, s.r.o. Nová Baňa za zhotovenie turistických smerovníkov a inštaláciu eko-

tabule na Zvoničke s uvedením časov rozkladu jednotlivých druhov odpadov. 
Dagmar Lachká: 
- Spýtala sa predsedníčky na termín vyhodnotenia súťaže Do práce na bicykli. 
Ing. Valachovičová, PhD.: 
- Navrhuje odmeniť cyklistov bezprostredne po akcii Mesto v pohybe, t.j. v stredu 22. júna o 17.00 

hod., pretože by bolo zabezpečené aj publikum alebo prípadne 15. júna 2016 o 16.00 hod., kedy je 
naplánované júnové zasadnutie komisie. 

- Z dôvodu organizácie Ľahkoatletického mítingu sa júnové zasadnutie komisie prekladá z utorka  
14. júna na stredu 15. júna. 

 
Záver 
Zasadnutie komisie skončilo o 18:10 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 
15. 6. 2016 a bude spojené s historickou prehliadkou mesta v spolupráci s Pohronským múzeom. 
 
V Novej Bani dňa 17. 5. 2016 
 
Zapísala: Dagmar Lachká         Schválila: ..................................................... 
                 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
               predsedníčka komisie 


