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

dňa 15. 3. 2016 o 15:30 hod. na Oddelení kultúry a informácii MsÚ 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 6: 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, PaedDr. Tatiana 
Polcová, Katarína Štrbová, Ing. Lívia Polcová 

� Kvôli pracovným povinnostiam budú meškať: Ing. Zdenko Král, Mgr. Natália Kopernická 
� Počet neprítomných, ospravedlnených členov z celého zasadnutia je 1: Mgr. Juraj Kološta 
� Ďalší prítomní: PaedDr. Martin Dojčán, Mgr. Andrea Štullerová, Mgr. Pavol Lipták 
� Komisia je uznášaniaschopná 
� Komisia sa riadila nasledovným programov zasadnutia: 

 

Program: 
1. Príprava 5. ročníka ľahkoatletického mítingu – stretnutie so zástupcami jednotlivých 

novobanských škôl 
2. Verejné videoprojekcie v roku 2016 
3. Budúcnosť oceňovania športovcov v našom meste 
4. Podujatie „Privítajme jar pomocou prírode“ 
5. „Zóna bez peňazí“ v apríli 2016 
6. Účasť komisie na „Týždni športu pre všetkých“ v júni 2016 
7. Rôzne 
8. Diskusia 

 

Rokovanie: 
K bodu č. 1: 
Príprava 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu – stretnutie so zástupcami novobanských škôl 
Predsedníčka komisie prizvala k tomuto bodu zástupcov všetkých novobanských škôl, aby bol 
dohodnutý postup pri organizácii 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu. Nakoľko prítomní vyjadrili 
názor, že toto športové podujatie má svoj význam a bolo by dobré v ňom pokračovať, oslovila 
zástupcu ZŠ Jána Zemana, PaedDr. Martina Dojčána, či sa ZŠ podujme aj v roku 2016 zastrešovať 
organizovanie tohto podujatia vzhľadom k tomu, že ako jediná škola v meste disponuje vhodnými 
športoviskami a podieľala sa aj na organizovaní minulých ročníkov. 
PaedDr. Martin Dojčán: 
- ZŠ Jána Zemana podporí organizovanie 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu, ale žiadosť o dotáciu 

a súvisiace vyúčtovanie by tento rok presunula na inú školu. 
Mgr. Andrea Štullerová: 
- O tejto veci nie je kompetentná v mene ZŠ sv. Alžbety rozhodnúť. 
Mgr. Pavol Lipták: 
- Myslí si, žeby míting malo zastrešiť mesto. 
Dagmar Lachká: 
- Upozornila, že ostatné školy už o dotáciu požiadali a zmluvy s mestom Nová Baňa o dotácii 

podpísali, a preto nie je možné, aby v roku 2016 žiadali o financovanie ďalšej akcie. 
- Vyjadrila sa, že mesto Nová Baňa nebude toto podujatie financovať „napriamo“, keďže sa s týmito 

výdavkami v rozpočte nepočítalo. Mesto poskytne ozvučenie a pomoc s organizáciou. 
Ing. Valachovičová: 
- Pokiaľ by finančne míting nezastrešila ZŠ J. Zemana cez dotáciu, vyzerá, že míting nebude možné 

realizovať. 
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Ing. Tomáš Palaj: 
- Nemyslí si, žeby malo toto podujatie, na ktoré sa deti tešia a školy i členovia komisie sú ochotní 

podieľať sa na jeho organizácii, „stroskotať“ na financiách. 
- Ponúkol PaedDr. Dojčánovi aktívnu spoluprácu pri vyúčtovaní dotácie, konkrétne pri zháňaní 

potrebných príloh (fotodokumentácia a pod.) 
PaedDr. Tatiana Polcová: 
- Poskytne výsledkové listiny, ktoré na podujatí zabezpečuje kolektív CVČ. 
PaedDr. Martin Dojčán: 
- Po vypočutí si argumentov súhlasí, aby financovanie bolo zrealizované cez RZ pri ZŠ Jána Zemana, 

pričom počíta s tým, že komisia bude nápomocná v poskytovaní potrebných podkladov 
k vyúčtovaniu dotácie. 

Mgr. Renáta Jányová: 
- Navrhla termín mítingu na utorok 7. júna 2016. 
- Oslovila prítomných zástupcov škôl, či v prípade organizovania mítingu zostane nezmenené 

personálne obsadenie vedúcich disciplín, s čím prítomní súhlasili. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Dala hlasovať o navýšení finančných prostriedkov z rozpočtu mesta o 500 eur na poskytnutie 

dotácie v oblasti športu na organizáciu 5. ročníka Ľahkoatletického mítingu. 
 

Hlasovanie č. 1 
 

Prítomných 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 1: 
Prítomní členovia súhlasili s navýšením rozpočtu mesta na dotácie v oblasti telovýchovy a športu 
za účelom finančného zabezpečenia organizácie Ľahkoatletického mítingu v roku 2016. 
Následne sa spolu so zástupcami škôl dohodli na predbežnom dátume konania 5. ročníka 
Ľahkoatletického mítingu a to utorok 7. 6. 2016. Ostatné záležitosti budú dohodnuté na najbližšom 
stretnutí organizačného tímu v mesiaci apríl/máj. Po ukončení prejednávania bodu č. 1 predsedníčka 
komisie poďakovala zástupcom škôl za ich účasť a názory. 
 
O 16:00 hod. príchod ďalších členov komisie, Ing. Zdenka Krála a Mgr. Natálie Kopernickej. 
 
K bodu č. 2: 
Verejné videoprojekcie v roku 2016 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Informovala prítomných členov, že na webovej stránke mesta prebieha formou hlasovania výber 

filmu, ktorého videoprojekcia bude v sobotu 9. 4. 2016 v kine Vatra v Novej Bani. Tento krát je 
medzi štyrmi filmami zaradená aj jedna rozprávka. Hlasovanie trvá do 20. 3. 2016. Čas 
videoprojekcie bude buď o 19.00 hod. alebo v prípade výberu rozprávky skôr. 

- Uviedla ďalšie termíny videoprojekcií v areáli amfiteátra TAJCH: 
• 24. 6. 2016 o 21.30 hod. 
• 22. 7. 2016 o 21.00 hod. 
• 19. 8. 2016 o 20.30 hod. 

- Poprosila členov, aby uvažovali o výbere filmov na videoprojekcie v horeuvedených termínoch. 
Ing. Tomáš Palaj: 
- Navrhol, aby bola zaradená videoprojekcia v rámci podujatí pre deti (MDD na Zvoničke, Vítanie 

leta na Tajchu). 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Ponúkla tip na animátorku na program na MDD, ktorá je z Novej Bane. 
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Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie: 
- Informovala prítomných, že na uvedené podujatia pre deti má už OKI program predbežne 

zabezpečený, nakoľko je to potrebné riešiť v dostatočnom časovom predstihu. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 2: 
V roku 2016 sa v meste Nová Baňa uskutoční 5 verejných videoprojekcií, z toho 2 v kine Vatra a 3 
„letné kiná“ v amfiteátri na Tajchu. Výber filmu na 9.4. prebieha na stránke. Ak budú mať členovia 
nejaké tipy na filmy na ďalšie videoprojekcie, zašlú ich predsedníčke komisie. 
 
K bodu č. 3: 
Budúcnosť oceňovania športovcov v našom meste 
Predsedníčka komisie v tomto bode otvorila tému, či športové podujatie „Vyhlásenie najlepších 
športovcov mesta“ ponechať v takom rozsahu ako po minulé ročníky, nakoľko aj z pripomienok 
predsedov športových klubov na januárovom zasadnutí nadobudla pocit, že toto podujatie nespĺňa 
svoj účel a nevystihuje ocenenie najlepšieho športovca mesta. Sklamala ju aj nižšia účasť v publiku. 
Ing. Tomáš Palaj: 
- Aj podľa neho podujatie zovšednelo a bolo by potrebné ho niečím vynoviť, napríklad spojiť toto 

podujatie s Týždňom športu, resp. vynechať jeden ročník tohto podujatia s tým, žeby úspešní 
športovci boli ocenení primátorom mesta. 

Mgr. Natália Kopernická: 
- Myslí si, žeby bolo vhodné oživiť podujatie zábavnými vstupmi, keď by si napr. členovia klubu 

priamo na pódiu pred divákmi vyskúšali šport z nejakej inej ako svojej oblasti. 
Ing. Lívia Polcová: 
- Navrhuje podujatie spojiť so športovým dňom, na ktorom by sa zúčastnili všetky športové kluby 

pôsobiace v meste, deti by boli uvoľnené zo školy a komisia by vybavila nejakého známeho 
športovca – Hamšíka, Zuzulovú a pod. Členovia komisie by pripravili nenáročné súťaže ako 
napríklad preťahovanie členov klubu lanom, predsedovia klubov by sa mohli pretláčať rukou,... 

PaedDr. Tatiana Polcová: 
- Vie si predstaviť takýto zábavný športový deň. 
Mgr. Renáta Jányová: 
- Nakoľko mesto organizuje Týždeň športu pre všetkých, do ktorého sa zapájajú takmer všetky 

športové kluby, nevidí efektívnosť vo vytvorení nového podujatia, v rámci ktorého by boli ocenení 
aj najlepší športovci mesta. 

- Navrhuje, aby najlepší športovci mesta boli oceňovaní primátorom mesta, nie na verejnom 
podujatí. 

Katarína Štrbová: 
- Tiež si všimla, že nadšenie klubov z tohto podujatia opadlo, kedysi napríklad chodili kluby 

vo svojich dresoch. 
- Prikláňa sa k oceneniu v kancelárii primátora. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3: 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že najbližšie verejné oceňovanie športovcov mesta s názvom 
„Vyhlásenie najlepších športovcov mesta“ by bolo dobré vynechať. Navrhujú, aby športovci mesta, 
ktorí dosiahnu úspechy v rámci SR, resp. medzinárodné úspechy, boli ocenení primátorom mesta 
v jeho kancelárii. Typy na takýchto športovcom mesta primátorovi komisia pripraví v januári 2017. 
 
K bodu č. 4: 
Podujatie „Privítajme jar pomocou prírode“ 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
- Informovala prítomných, že termín tejto akcie je určený na 24. 3. 2016, nakoľko vyhovuje aj 

školám z dôvodu, že sú prázdniny a MsL a TS z dôvodu zabezpečenia odvozu vyzbieraného 
odpadu, keďže ide o bežný pracovný deň. 
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- Rozdelenie trás: 
Trasa č. 1: zraz o 9:00 hod. na železničnej stanici, vyčistia trasu Gupňa – Zvonička - Červená skala 

– Havrania skala a späť; 
Trasa č. 2: zraz o 9:00 hod. na Zvoničke, pôjdu  cez Kohútovo – Šarvíz – Háj a späť. 

- Pracovné pomôcky, pitný režim a občerstvenie financujú Mestské lesy, spol. s r.o. 
- Propagácia tohto podujatia formou plagátov. 
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie: 
- Upozornila, že v zmysle nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý je účinný 

od 1.1.2016, je potrebné túto akciu nahlásiť na MsÚ, Odbor životného prostredia, ktorý musí 
uzatvoriť zmluvu so zbernou spoločnosťou. 

Ing. Polcová: 
- Ponúkla pomoc s grafickým spracovaním plagátu. 
Katarína Štrbová: 
- Myslí si, že akciu by bolo lepšie organizovať v sobotu ako to bolo aj vlani. 
Ing. Zdenko Král: 
- Navrhuje utorok 29.3.2016. 
Ing. Valachovičová: 
- V sobotu 2.apríla bude čistenie v lokalite Hrabiny organizované dobrovoľníkmi z časti Štále 

a povzbudzuje členov komisie, aby sa zapojili aj do tejto akcie. V ďalších „sobotných“ termínoch 
nevidí už priestor na organizovanie čistenia NCH Zvonička, keďže 9.4. je kino. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 4 
Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie, zabezpečí propagáciu tejto akcie a to tlač, ich rozmiestnenie, 
zverejnenie na webovej stránke mesta, ako aj vyhlásenie akcie v mestskom rozhlase. V.Valachovičová 
spropaguje na FB, zakúpi a zanesie doklady ohľadne občerstvenia MsL. V.Valachovičová, R. Jányová 
pôjdu trasou zo Zvoničky a p. Chrappu, konateľa MsL, poprosia o zabezpečenie trasy zo stanice. 
 
K bodu č. 5: 
„Zóna bez peňazí“ v apríli 2016 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Informovala, že akcia sa uskutoční v dňoch 29. 3. – 30. 4. 2016 v CVČ v Novej Bani a opýtala sa 

Ing. Polcovej, iniciátorky tejto akcie, ako to vidí s kultúrnym programom a sprievodnými akciami. 
Mg. Lívia Polcová: 
- Uvažuje, že by bolo dobré v rámci tejto akcie zorganizovať rôzne workshopy (napr. batikovanie 

staršieho oblečenia, ktoré by touto technikou získalo nový vzhľad). 
- Navrhuje, aby do tejto akcie bola zapojená aj Komisia bytová a sociálna pri MsZ v Novej Bani a to 

z dôvodu, že jej členovia by prerozdelili veci, ktoré zostanú z tohto podujatia, pre ľudí v sociálnej 
tiesni, prípadne pre rôzne združenia, organizácie. 

PaedDr. Tatiana Polcová: 
- Súhlasí s uskutočnením tohto podujatia v Centre voľného času za podmienok, že organizátorom 

bude mesto Nová Baňa a po ukončení podujatia budú z priestorov CVČ odnesené všetky veci, 
ktoré boli v ponuke na tejto akcii. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 5: 
Ing. Valachovičová osloví Mgr. Bratka ohľadne potenciálnej spolupráce na podujatí. Členovia komisie 
si premyslia, čo by bolo dobré zahrnúť medzi sprievodné podujatia na prilákanie účastníkov. Touto 
témou sa budú bližšie zaoberať na svojom zasadnutí v utorok 12. apríla 2016. 
 
K bodu č. 6: 
Účasť komisie na „Týždni športu pre všetkých“ v júni 2016 
- Týždeň športu pre všetkých sa v roku 2016 uskutoční v dňoch 20. 6. – 24. 6. 2016. 
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- Predsedníčka upriamila pozornosť na športový deň navrhovaný Ing. Polcovou, ktorý popísala 
v bode č.3 a mohol by byť súčasťou Týždňa športu pre všetkých. 

- Členovia vidia reálne organizáciu takéhoto podujatia až v roku 2017, pričom by mohol byť 
športový deň eventuálne spojený s verejným vyhlásením najlepších športovcov. 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 6: 
Členovia komisie sa dohodli, že v rámci Týždňa športu pre všetkých zorganizujú aktivitu „Mesto 
v pohybe“ v stredu 22. 6. 2016 v Radničnom parku v čase od 15:00 do 17:00 hod. Aktivity v rámci 
tohto podujatia budú presnejšie dohodnuté na májovom zasadnutí. 
 
K bodu č. 7: 
Rôzne 
Komunitný park pri kostolíku sv. Alžbety: 
Mgr. Jányová: 
- Konštatovala, že je nevyhnutné zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o komunitný park nachádzajúci 

sa vedľa kostola svätej Alžbety, nakoľko športoviská sú v zlom technickom stave (odtrhnutá visiaca 
hojdačka, zlomená kyvadlová hojdačka, chýbajúca sieťka na stolnotenisovom stole – riešiť 
stabilnou alternatívou (z dreva, preglejky), zlý technický stav hrazdy a lana 
na šplhanie. Zdôraznila, že je potrebné, aby TS mesta Nová Baňa zabezpečili pravidelné kosenie 
priestorov komunitného parku a navrhla, aby tu bol umiestnený smetný kôš, ktorý tam chýba. 

Ing. Zdenko Král: 
- Informoval prítomných členov, že o tejto problematike hovoril s primátorom mesta, ktorý 

prisľúbil, že daný problém bude riešiť s riaditeľom Technických služieb mesta Nová Baňa. 
 
Novobanskí heligonkári: 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Zlepšiť informovanosť o začiatku predpredaja lístkov na podujatie Novobanskí heligonkári 

z dôvodu, že niektorí záujemcovia o zakúpenie lístkov mali o tomto zlé informácie podané 
telefonicky i osobne v IC. Predĺžiť dobu predaja od 1. januára. 

- Vzhľadom na veľký záujem o podujatie zvážiť, či toto podujatie neorganizovať v priebehu roka 2x 
(aj letnú verziu napr. na Zvoničke). 

Ing. Tomáš Palaj: 
- Myslí si, že vhodný by bol predaj cez internet. 
PaedDr. Tatiana Polcová: 
- Navrhuje zvýšiť cenu vstupného na toto podujatie. 
Dagmar Lachká: 
- Informovala členov komisie, že vystúpenie heligonkárov už bolo v minulosti organizované 

v priebehu roka 2x, ale nakoľko o druhé podujatie nebol prejavený až taký záujem, mesto 
neuvažuje podujatie opakovať viackrát ročne. 

- Informácie o predpredaji lístkov boli sprostredkovávané v dostatočnom predstihu formou 
vyhlásení v mestskom rozhlase, v Novobanských novinách, prostredníctvom plagátov, 
informáciami poskytovanými pracovníkmi MsÚ, Odd. kultúry a informácií. 

 
Benefičný koncert a vianočné trhy: 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Predsedníčka oslovila členov komisie v januári, aby uvažovali nad hosťom benefičného koncertu 

z dôvodu, že v neskoršom období už majú prípadní účinkujúci obsadené termíny, čím sa výrazne 
znižuje možnosť výberu účinkujúceho. Dnes by chcela stanoviť definitívny termín koncertu 
a trhov. 

Ing. Tomáš Palaj: 
- Zastáva názor, že hosťom benefičného koncertu by mal byť aj známejší účinkujúci, nielen žiaci 

novobanských škôl a to z dôvodu zachovania charakteru podujatia „benefičný koncert“. 
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- Navrhuje, aby bol oslovený účinkujúci – jednotlivec a nie kapela (rýchlejšia manipulácia 
s technikou na javisku, ako aj predpokladaný nižší honorár za vystúpenie). 

- Vyslovil názor, že by bolo dobré zvážiť uskutočnenie vianočných trhov v skoršom termíne, nakoľko 
dostal podnety od predajcov, že týždeň tesne pred vianočnými sviatkami nie je vhodný, pretože 
väčšina občanov už má vianočné darčeky, resp. vianočné ozdoby zakúpené. 

K. Štrbová: 
- Považuje neskorší termín trhov za vhodnejší kvôli atmosfére. 
D. Lachká: 
- Upozornila, že by bolo vhodné zachovať postupnosť – najprv koncert, potom trhy kvôli prevedeniu 

vyzbieraných prostriedkov obdarovanému v rámci benefičného koncertu. 
Členovia pozitívne hodnotili aj veľkonočné trhy v CVČ, ktoré sa uskutočnili v piatok 11.3.2016. 
Následne sumarizovali tipy na potenciálneho hosťa na decembrový benefičný koncert. 
 
Predaj mestských budov: 
Ing. Valachovičová členov informovala o pripravovanej koncepcii nakladania s nehnuteľných 
majetkom mesta Nová Baňa – budovy a zaradením dvoch z troch budov na kultúrne účely 
na odpredaj, konkrétne KD Štále a KD Bukovina. Počíta sa s ponechaním a rekonštrukciou kina Vatra. 
Na stretnutí na MsÚ dňa 8.3.2016 niektorí poslanci mali pripomienky k odpredaju kultúrnych domov. 
„Bananáreň“ je v koncepcii zaradená medzi ostatnými objektmi a počíta sa s jej odpredajom. Budovy 
na výchovu a vzdelávanie budú ponechané v majetku mesta. 
PaedDr. Tatiana Polcová sa zaujímala o asanáciu bývalej posilňovne. Termín nie je v koncepcii určený. 
 
Zákon o športe: 
Predsedníčka informovala o maili od Mgr. Rajnohovej o usmernení z 2.3.2016 k Zákonu o športe 
č.440/2015 Z.z., že mesto nie je pri poskytovaní dotácie povinné zisťovať spôsobilosť prijímateľa 
verejných prostriedkov podľa tohto zákona. 
Dagmar Lachká doplnila, že nie je nutné, aby mali prijímatelia založený transparentný účet. 
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 7: 
Členovia komisie určili predbežný dátum konania benefičného koncertu na 9. 12. 2016. Navrhli 
osloviť týchto hostí koncertu: Peter Cmorík, Adam Ďurica, Sima Martausová, Close Harmony Friends 
z Nitry, Mirka Miškechová. 
Predpokladaný termín vianočných trhov „Čas radostný, čas vianočný“ bol určený na 16. 12. 2016. 
 
K bodu č. 8: 
Diskusia 
Mgr. Renáta Jányová: 
- Vyzvala prítomných na zapojenie sa do blížiacej sa „Kvapky krvi“, ktorá sa uskutoční 11. 4. 2016. 
 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.: 
- Na základe podnetu občana mesta Nová Baňa navrhuje, aby ako kultúrna osobnosť mesta Nová 

Baňa bol ocenený Štefan Wolf-Slameníkov, spisovateľ a kamenár. 
- V prípade, že takéto ocenenie neudeľuje primátor mesta, navrhnúť spisovateľa na ocenenie 

na podujatí Dotyky múz, ktoré pravidelne organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad 
Hronom. Tu sa ocenenie udeľuje tým, ktorí sa v regióne výrazným spôsobom podieľajú na rozvoji 
svojho mesta a obce, obohacujú ľudské poznanie tvorivými činmi. V uplynulom roku bol z Novej 
Bane ocenený Dušan Mucha a do siene slávy uvedená Eva Hrnčiarová. 

 
PaedDr. Tatiana Polcová: 
- Oboznámila členom komisie, že Centrum voľného času pripravuje v poradí už 7. ročník podujatia 

Dodekova Nová Baňa, vyhlásenie výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka sú 
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architektonické dominanty mesta (170 r. Trojičného stĺpu, 625 r. kostola sv. Alžbety a baníckeho 
špitálu, t.j. dnešná budova Centra voľného času). 

 
Boli dohodnuté najbližšie termíny zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
nasledovne: 

� 12. 4. 2016 
� 17. 5. 2016 
� 14. 6. 2016 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 8: 
Členovia komisie súhlasia, aby Štefana Wolfa od Slameníkov ocenil primátor mesta alebo Pohronské 
osvetové stredisko za publikačnú činnosť a ďalšie aktivity ako osobnosť s kultúrnym prínosom 
pre Novú Baňu a región. 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:50 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 
12. 4. 2016 pravdepodobne v Pohronskom múzeu v Novej Bani o 16:00 hod. 
 
V Novej Bani dňa 15. 3. 2016 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká    Schválila: ...................................................... 
              Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
         predsedníčka komisie 


