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Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta 
Nová Baňa dňa 12. 4. 2016 o 16:00 hod. v Pohronskom múzeu 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 7: 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta 
Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová 

� Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 2: 
Katarína Štrbová, PaedDr. Tatiana Polcová 

� Ďalší prítomní: Mgr. Katarína Konečná 
� Komisia je uznášaniaschopná 
� Komisia sa riadila nasledovným programom zasadnutia: 

 

Program: 
1. Obhliadka Radnej siene v Pohronskom múzeu 
2. Organizácia jarnej Zóny bez peňazí a sprievodných podujatí 
3. Obhliadka zrekonštruovanej podlahy telocvične ZŠ Jána Zemana a tréningu 

ŠK KARATE 
4. Diskusia 

 

Rokovanie: 
K bodu č. 1: 
Obhliadka Radnej siete v Pohronskom múzeu 
Predsedníčka komisie poďakovala za pozvanie Mgr. Kataríne Konečnej, riaditeľke 
Pohronského múzea v Novej Bani a odovzdala jej slovo. Mgr Katarína Konečná oboznámila 
prítomných členov s históriou Radnej siene, ktorá bola rekonštruovaná po požiari v roku 
2005. Ešte v rokoch 1965 – 1972, kedy budova mestskej radnice prešla generálnou opravou, 
boli na stenách Radnej siene zistené jedinečné maľby 13-tich uhorských panovníkov. Na 
obnaženie pôvodnej maľby a realizáciu reštaurátorských prác bol podaný projekt 
na Ministerstvo kultúry SR, ktorý bol úspešný. Tieto práce na obnove nástenných malieb 
prebiehali za spolufinancovania mesta a skončili v roku 2012. Na základe tejto skutočnosti 
bola v roku 2013 podaná žiadosť/návrh o zaradenie malieb ako Kultúrnej pamiatky roka 
2012. Napriek tomu, že návrh nezvíťazil, skončil spomedzi všetkých zaslaných medzi 9-timi 
najúspešnejšími. 
Mgr. Katarína Konečná uviedla, že v súčasnosti nie je možné Radnú sieň sprístupniť 
verejnosti z dôvodu, že je potrebné na základe rozhodnutia pamiatkového úradu zrealizovať 
nasledovné nevyhnutné úpravy (tie by v prípade realizácie museli byť s pamiatkovým 
úradom konzultované). Zabezpečiť: 

- drevenú podlahu, 
- kryty na radiátory, 
- nasvietenie jednotlivých portrétov (možno použiť osvetľovaciu rampu), 
- prekrytie dvier do druhej miestnosti. 
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Celkové náklady na zrealizovanie týchto úprav odhaduje riaditeľka Pohronského múzea cca 
na 7 – 8 tisíc eur, na čo však zriaďovateľ Pohronského múzea neposkytne finančné 
prostriedky, keďže budova, v ktorej sídli Pohronské múzeum, nie je majetkom zriaďovateľa. 
Bývalá projektová manažérka mesta Nová Baňa, Mgr. Jana Holá, podala žiadosť do nadácie 
VÚB v sume 5.500 eur na tieto práce, avšak neúspešne. Žiadosť možno využiť do ďalších 
grantov, napr. do výzvy Fondu na podporu umenia, Grantovej schéme Ministerstva kultúry, 
SPP, prípadne európskych programov,... Keby bola Radná sieň vyhrala súťaž Najlepšia 
pamiatka roka 2012, bolo by mesto na ňu získalo vyše 100.000 eur. 
Mgr. Konečná podotkla, že nakoľko sa v roku 2017 v meste Nová Baňa uskutoční Stretnutie 
banských miest, dokončenie Radnej siene by sa malo zaradiť medzi priority mesta, keďže by 
sa naskytla možnosť využiť tieto priestory v rámci prezentácie mesta. Sprístupnenie týchto 
priestorov širokej verejnosti by do Novej Bane v budúcom období prilákalo množstvo 
návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V súčasnom období navštívi 
Pohronské múzeum priemerne 10 tis. návštevníkov ročne. Mgr. Konečná informovala 
prítomných členov, že uvažujú v Radnej sieni umiestniť dotykovú obrazovku, ktorá by 
poskytovala návštevníkom rôzne informácie o panovníkoch, z reštaurovania obrazov, atď. 
Finančné prostriedky na jej zabezpečenie plánujú získať z Fondu na podporu umenia. Tiež 
plánujú do budúcna v miestnosti postaviť maketu kachlovej pece, ktorá by prezentovala 
kachliarstvo v meste Nová Baňa. Na realizáciu projektu plánuje Pohronské múzeum podať 
žiadosť o grant. 
Mgr. Konečná si váži, že okrem reštaurátorských prác v Radničnej sieni, mesto v posledných 
rokoch financovalo fasádu mestskej radnice a protipožiarny náter šindľa na budove. 
 
O 16:25 hod. odchod Ing. Zdenka Krála zo zasadnutia komisie. 
 
Mgr. Katarína Konečná požiadala Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ 
v Novej Bani a mesto Nová Baňa, aby vynaložili úsilie o získanie finančných prostriedkov 
na financovanie potrebných úprav a sprístupnenie Radnej siene verejnosti. 
 

Ing. Viktória Valachovičová vyzvala členov na vyjadrenie ich názorov k sprístupneniu Radnej 
siene verejnosti a prípadné otázky ohľadne fungovania Pohronského múzea. 
 

Mgr. Renáta Jányová: 
- súhlasí, že sprístupnenie Radnej siene verejnosti by malo mesto uskutočniť najneskôr 

do r. 2017, kedy sa v meste uskutoční Stretnutie banských miest. 
Ing. Tomáš Palaj: 

- myslí si, že by nemal byť problém nájsť na dokončenie tohto projektu finančné 
prostriedky. Považuje to za omnoho reálnejšie ako obnovu bananárne. 

Mgr. Katarína Konečná: 
- zaradenie bananárne medzi NKP by jej zabezpečilo adekvátnu ochranu. Viaceré 

budovy v meste už doplatili na to, že neboli vymenované za NKP, ale boli evidované 
len ako pamätihodnosti. 

Mgr. Juraj Kološta: 
- zaujímal sa o nutnosť drevenej podlahy a či nebude musieť byť kvôli sprístupneniu 

verejnosti prekrytá. 
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Mgr. Katarína Konečná: 
- keďže sa bude jednať len o sekundárnu a nie pôvodnú podlahu, návštevníci budú 

môcť priamo po nej prechádzať. Rozvody a inštalácie nie je možné zrealizovať 
v súčasnej kamennej podlahe, keďže búracie práce nie sú v miestnosti mysliteľné, 
a preto sa nad kamennú podlahu položí ešte drevená podlaha. 

 
Prehliadky mestom: 
Mgr. Natália Kopernická: 

- sa informovala, či Pohronské múzeum plánuje robiť historické prechádzky mestom. 
Mgr. Katarína Konečná: 

- Pohronské múzeum realizuje poldňové historické prechádzky mestom, nie však 
v štandardnej ponuke pre turistov, ale len ako príležitostné akcie, napríklad pre školy, 
hostí mesta alebo pre poslancov, nakoľko Pohronské múzeum nemá zamestnaného 
turistického sprievodcu s licenciou. 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- navrhla zrealizovať cca 2 hodinovú historickú prechádzku mestom pre členov komisie 

v rámci júnového zasadnutia komisie s tým, že prizve aj poslancov MsZ v Novej Bani. 
 
Práce na sv. Trojici: 
Členov komisie tiež zaujímalo, prečo sú pozastavené reštaurátorské práce na Národnej 
kultúrnej pamiatke „Súsošie sv. Trojice“, k čomu Mgr. Katarína Konečná uviedla, že grant 
z Ministerstva kultúry bol v tomto roku už schválený a zrejme sa čaká na prevedenie 
finančných prostriedkov. Ubezpečila prítomných členov, že Mgr. art. Igor Hovorič, ktorý 
práce v predchádzajúcich rokoch vykonával, je členom Komory reštaurátorov a zároveň 
vynikajúcim odborníkom, ktorý reštauroval mnohé kultúrne pamiatky, napr. aj v Banskej 
Štiavnici. Uviedla tiež, že reštaurátorské práce sú vyňaté z verejného obstarávania a sú 
zadávané najlepším odborníkom. Zároveň považuje za vhodné pre finálny výsledok, aby 
práce mal na starosti jeden reštaurátor. 
Ing. Valachovičová si nie je istá, či zmenu reštaurátora vôbec dovoľuje Autorský zákon. 
 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- dala hlasovať o súhlase s tým, aby mesto zrealizovalo potrebné úpravy v Radnej sieni 
na jej sprístupnenie verejnosti s približným rozpočtom 8.000 eur najneskôr 
do Stretnutia banských miest v r. 2017, najlepšie za podpory externých zdrojov na ich 
financovanie (Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry, nadácia SPP, VÚB 
a ďalšie). 

 
Hlasovanie č. 1 
 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 
Ing. Viktória Valachovičová: 

- dala hlasovať o tom, či členovia súhlasia, aby v reštaurátorských prácach na obnove 
NKP „Súsošie sv. Trojice“ pokračoval doterajší reštaurátor - Mgr. art. Igor Hovorič. 

 
Hlasovanie č. 2 
 

Prítomných: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
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Záverečné stanovisko k bodu č. 1: 

• Prítomní členovia komisie súhlasili: 
- s realizáciou úprav potrebných pre sprístupnenie Radnej siene verejnosti, 
- aby v reštaurátorských prácach na sv. Trojici aj naďalej pokračoval Mgr. art. Igor 

Hovorič. 

• Predsedníčka komisie v spolupráci s Mgr. Katarínou Konečnou zorganizuje historicko-
kultúrnu prehliadku mesta pre poslancov a členov komisie ako súčasť zasadnutia v utorok 
14. júna 2016, v trvaní približne od 16.00 do 18.00 hod. 

 
Po ukončení prejednávania bodu č. 1 predsedníčka komisie poďakovala Mgr. Kataríne 
Konečnej za zaujímavé informácie o Radnej sieni, ako aj o činnosti Pohronského múzea. 
 
K bodu č. 2: 
Organizácia jarnej Zóny bez peňazí a sprievodných podujatí 
Predsedníčka komisie informovala ostatných členov o prípravách podujatia jarná Zóna bez 
peňazí, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. – 30. 4. 2016 v priestoroch Centra voľného času 
v Novej Bani nasledovne: 

- O pripravovanom podujatí informovala v Novobanských novinách aj v regionálnom 
dvojtýždenníku Slovenská brána. 

- Na podujatí v rámci sprievodného programu: 
o vystúpia žiačky ZUŠ v Novej Bani s cca ½ hodinovým programom – Marrieta 

Hanková a Klára Beňačková, 
o bude počas celej akcie vystavovať obrazy Ján Suchý, maliar z Novej Bane, 
o v piatok od 14.00 hod. bude k dispozícii tvorivá dielna s Luciou - premena starého 

odevu na nový (z jedného kusu oblečenia možno získať dva, z košeli prešiť vankúš 
a pod.), 

o z prinesených kníh a hračiek bude vytvorený „detský a čitateľský kútik“. 
- Internetový obchod TOPÁNKOVO poskytne na podujatie čisto-nové veci a je preto 

potrebné umiestniť logo firmy na plagátoch. 
- Stanovisko predsedu Komisie bytovej a sociálnej Mgr. Branislava Bratka k spolupráci 

s organizovaním akcie Zóna bez peňazí –do budúcna prisľúbil spoluprácu. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 

• Plagáty zabezpečí Ing. Lívia Polcová s tým, že bude na nich uvedený organizátor akcie, 
logo akcie a sponzora. 

• Ozvučenie vystúpenia žiačok ZUŠ v Novej Bani si zobral na starosť Ing. Tomáš Palaj. 

• Dagmar Lachká zabezpečí šoféra MsÚ v Novej Bani na dovoz a odvoz aparatúry 
a potrebných vecí v dňoch 29.-30. 4. 2016 podľa zaslaného časového harmonogramu. 

 
K bodu č. 3: 
Obhliadka zrekonštruovanej podlahy telocvične ZŠ Jána Zemana a tréningu ŠK KARATE 
Členovia komisie sa presunuli z Pohronského múzea v Novej Bani do telocvične ZŠ Jána 
Zemana, kde prebiehal tréning ŠK KARATE. Tréning prebiehal v jednotlivých skupinách, podľa 
náročnosti. Zúčastneným sa aktívne venovali tréneri. Súčasne sa uskutočnila obhliadka 
zrekonštruovanej – vybrúsenej podlahy telocvične. 
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K bodu č. 4: 
Diskusia 
 
Ľahkoatletický míting a ďalšie žiadosti o dotácie: 
Ing. Juraj Kološta: 

- sa zaujímal, ako to vyzerá s Ľahkoatletickým mítingom. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 

- sa informovala, či bola doručená na MsÚ v Novej Bani žiadosť o poskytnutie dotácie 
od Rodičovského združenia pri ZŠ Jána Zemana na organizovanie Ľahkoatletického 
mítingu v roku 2016. 

Dagmar Lachká: 
- Žiadosť o poskytnutie dotácie na Ľahkoatletický míting v čase do 12. 4. 2016 nebola 

na MsÚ v Novej Bani doručená, informovala však, že bol daný návrh na úpravu 
rozpočtu – navýšenie finančných prostriedkov na dotácie, konkrétne na organizáciu 
ľahkoatletického mítingu. 

- Informovala, že Klub športovej kynológie zvažuje podať novú žiadosť o poskytnutie 
dotácie, nakoľko v prvej žiadosti žiadal o poskytnutie dotácie na organizáciu 
výcvikového tábora s pretekom so zadaním skúšky ZM, ktorý sa mal uskutočniť v júli 
2016, na čo im bola aj schválená dotácia vo výške 700,00 eur. Keďže záujem medzi 
účastníkmi výcvikového tábora o skúšku ZM nebol dostatočný, výcvikový tábor 
plánujú uskutočniť v auguste 2016 bez zadania skúšky. Poskytnutá dotácia 
v predpokladanej požadovanej výške cca 300,00 eur by bola použitá na materiálno-
technické zabezpečenie výcvikového tábora (prenosné toalety) a pitný režim pre 
účastníkov. 

 
Videoprojekcia v kine dňa 9.4.2016: 
Ing. Lívia Polcová sa zaujímala, ako dopadlo premietanie v kine. 
Ing. Viktória Valachovičová zhodnotila film, ktorý si vybrali hlasujúci na stránke mesta, 
za slabší v porovnaní s videoprojekciami realizovanými v minulom roku. Výber, žiaľ, 
obmedzuje užšia ponuka filmov na DVD/Blue Ray. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č.4: 

• Komisia rozhodne o žiadostiach o dotácie pre Klub športovej kynológie a Rodičovské 
združenie pri ZŠ J. Zemena po ich doručení na MsÚ, pravdepodobne najneskôr v máji 
2016. 

• Stretnutie k Ľahkoatletickému mítingu sa uskutoční v polovici mája 2016. 

• Výberu filmov pre letné kino bude venovaná zvýšená pozornosť. 
 
Záver 
Zasadnutie komisie skončilo o 18:00 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 
17. 5. 2016. 
 
V Novej Bani dňa 12. 4. 2016 
 
Zapísala: Dagmar Lachká    Schválila:.................................................... 
           Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
         predsedníčka komisie 


