Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová
Baňa dňa 9. 2. 2016 o 16:00 hod. na Oddelení kultúry a informácií (OKI) v kine Vatra
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, Ing. Zdenko Král, Mgr. Renáta
Jányová, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je 3:
PaedDr. Tatiana Polcová, Katarína Štrbová, Mgr. Juraj Kološta
Ďalší prítomní: Bc. Filip Trajteľ, Martin Krajčovič, Mgr. Rastislav Uhrecký, Anton
Tabernaus
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia sa riadila nasledovným programov zasadnutia:

Program:
1.
2.
3.
4.

Potenciálna rekonštrukcia bývalého domu Záhumenských –„Bananárne“
Generálka k podujatiu „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2015“
Úlohy obce podľa Zákona č. 440/2015 Zb.z. – Zákon o športe
Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1: Potenciálna rekonštrukcia bývalého domu Záhumenských –„Bananárne“
Predsedníčka komisie pozvala na komisiu Bc. Filipa Trajteľa, študenta architektúry, ktorý sa
v rámci semestrálnej práce zameral na obnovu bývalého domu Záhumenských. Prácu
prezentoval v novembri 2014 aj na MsÚ na stretnutí k mestským budovám.
Filip Trajteľ členom v .ppt prezentácií predstavil historické fotografie objektu, jeho súčasné
zameranie, ako aj plánovaný pôdorys obnovenej budovy vrátane novotvaru, kde by mohol
sídliť Miestny Banícky spolok a zároveň by táto budova slúžila ako turistická ubytovňa.
V hlavnej budove sú barokové okná podobné ako na radnici, tzn. budova pochádza
z rovnakého obdobia. Je v nej zaujímavý obraz rytiera, vzácne klenby, kamenná podlaha,
kamenná zárubňa. Na stenách možno nájsť historické nápisy. Priečky medzi jednotlivými
časťami sú sekundárne a v navrhovanom riešení by sa odstránili, čím by sa budova znova
„otvorila“. Budova v minulosti slúžila najprv ako pivovar, ďalej jej časť ako pekáreň, potom
sklad ovocia a momentálne je skladom pre OKI. V roku 2014 došlo k požiaru, kvôli ktorému
bola časť budovy zbúraná a to vrátane vzácneho 9-metrového oblúku. Bc. Trajteľ oboznámil
prítomných s plánovaným využitím obnoveného meštianskeho domu pre trvalú expozíciu
banskej histórie mesta a v podkroví by bola viacúčelová sála s príslušenstvom. Sála by mala

presklenú podlahu, vďaka čomu by bolo možné sledovať vzácne klenby tiahnuce sa celou
budovou. Časť budovy by bola vyhradená pre personál. Súčasné schody do podkrovia by boli
nahradené novými a pribudol by výťah.
Čo sa týka financovania, pokiaľ by budovala bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku
(NKP), bolo by možné žiadať o grant na jej rekonštrukciu z Ministerstva kultúry. Bc. Filip
Trajteľ informoval, že na dosiahnutie zmeny klasifikácie budovy na NKP je potrebné podať
podnet pre zaradenie objektu do zoznamu NKP. Mesto by následne do času rekonštrukcie
ročne dostávalo príspevok na udržiavacie práce. F. Trajteľovi sa zatiaľ nepodarilo pripraviť
presný rozpočet. Na jeho vyčíslenie je potrebná architektonická štúdia.
• T. Palaj poďakoval F. Trajteľovi za zaujímavú a kvalitnú prezentáciu. Má však obavy, že
jeho návrh stroskotá na nedostatku financií, na čo R. Jányová a V. Valachovičová uviedli,
že s výstavbou novotvaru by bolo možné počkať a v 1. fáze sa zamerať na hlavnú budovu.
• N. Kopernická vyjadrila obavy v súvislosti so statikou budovy. F. Trajteľ vysvetlil členom
komisie, že budova nemá priečne trhliny, čo znamená, že je staticky v poriadku. Trhliny sú
skôr len v omietke.
• T. Palaj ostatných informoval, že v štúdii k chodníku Kollárova je priestor plánovaný
v prezentácií pre novotvar – sídlo Baníckeho spolku a turistickú ubytovňu zabraný
parkoviskom pre státie cca 8 áut.
Členovia komisie sa z kina Vatra následne presunuli na obhliadku budovy, kde si prezreli
prvky, o ktorých sa dozvedeli v prezentácii, ale aj havarijný stav strechy budovy.
Predsedníčka komisie po návrate z obhliadky dala hlasovať o iniciatíve mesta zaslať podnet
na zaradenie objektu - Bývalý dom Záhumenských medzi NKP.
Hlasovanie č.1:
Prítomných:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

F. Trajteľ sa ponúkol, že v spolupráci so svojimi vyučujúcimi pripraví pre mesto túto žiadosť.
Záverečné stanovisko k bodu.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu:
1) Ukladá primátorovi mesta bezodkladne riešiť cez OVŽPaM MsÚ havarijný stav
strechy „bananárne“ (prekryť diery v streche), aby sa zabránilo poškodzovaniu budovy
2) Vyjadruje kladné stanovisko k zaradeniu bývalého domu Záhumenských –
„bananárne“ medzi NKP s možnosťou čerpania finančných prostriedkov na jej
udržiavanie a následnú rekonštrukciu od MK.
K bodu č. 2: Generálka k podujatiu „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2015“
Generálky k podujatiu sa zúčastnili prítomní členovia komisie, Rasťo Uhrecký (zvukár
na podujatí) a Martin Krajčovič (spracovateľ prezentácií jednotlivých športových klubov).
Dagmar Lachká obom odovzdala konečnú verziu scenára k podujatiu. Nasledovala krátka
ukážka spracovaných prezentácií. K jednotlivým prezentáciám členovia komisie predniesli

svoje pripomienky. Navrhli skrátiť dĺžku niektorých prezentácií, skrátiť a upraviť text,
prispôsobiť veľkosť fotografií, zvýšiť kvalitu videa a vynechať nekvalitné fotografie.
Záverečné stanovisko k bodu č. 2:
Martin Krajčovič zapracuje prednesené pripomienky.
K bodu č. 3: Úlohy obce podľa Zákona č.440/2015 Zb.z. – Zákona o športe
Predsedníčka komisie informovala členov o § 64 Nového zákona o športe:
§ 64 – Obec. Obec pri výkone samosprávy:
a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie
športovej infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport
pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko
na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením
športového odborníka,
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých
v obci,
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu
zdravotne postihnutých v obci,
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.
• Zaujímalo ju splnenie odrážky a). Čo sa týka infraštruktúry a oceňovania, obec si z jej
pohľadu povinnosti plní.
• Zároveň upozornila, že zákon upravuje spôsobilosť prijímateľov verejných prostriedkov,
a preto považuje za potrebné, aby sa niekto z MsÚ zákonom zaoberal a definoval ostatným
zamestnancom prípadné povinnosti z neho plynúce.
• T. Palaj nevidí v dodržaní par. 64, odseku a) problém, keďže rozsah koncepcie nie je
stanovený a stačí teda stručné vyjadrenie koncepcie mesta.
• Predsedníčka oznámila, že v spolupráci s Ing. Jánom Letkom, členom Pracovnej skupiny
k tvorbe Nového zákona o športe pripravuje seminár v tejto téme určený pre kluby,
potenciálnych sponzorov, niektorých zamestnancov MsÚ a verejnosť.
Záverečné stanovisko k bodu:
1) Komisia navrhuje, aby primátor mesta určil zamestnanca MsÚ, ktorý vyberie
podstatné informácie z nového zákona pre potreby nášho mesta. Okrem príslušných
zamestnancov MsÚ bude o výsledku na marcovom zasadnutí informovať komisiu.
2) Predsedníčka komisie osloví Ing. Jána Letka ohľadne stanovenia termínu prednášky
o Zákone o športe č. 440/2015.

K bodu č. 4: Diskusia
1) Sťažnosť Antona Tabernausa
Na komisiu bol prizvaný Anton Tabernaus z Fitness TABO Zuzana, ktorý svoj záujem
zúčastniť sa na komisii vyjadril cez on-line formulár na webe mesta. Pán TABERNAS:
• Vyslovil svoje pripomienky k výške dotácií pre jednotlivých žiadateľov v roku 2016, ktoré
komisia navrhla na svojom zasadnutí dňa 13. 1. 2016. Nesúhlasí so spôsobom, akým boli
dotácie pridelené. Okrem iného považuje za dôležité dotácie prideľovať aj podľa účasti
a dosiahnutých výsledkov na medzinárodných súťažiach. Jeho klubu komisia pridelila
pätinu požadovanej sumy, čiže najnižšie percento spomedzi všetkých žiadateľov. Chce,
aby si komisia ujasnila, či chce podporovať šport: masový, výkonnostný alebo vrcholový.
• Ďalej pripomienkoval nezáujem zo strany mesta (komisie i primátora) individuálne oceniť,
resp. vyznamenať športové úspechy jednotlivých vrcholových športovcov, ktorí
reprezentujú mesto - uviedol Miroslav Škadru, Floriána Belana a Adam Šipikala, pričom sa
oprel o § 64 Zákona o športe.
• Na záver komisiu informoval, že jeho pretekári prestupujú do Hnúšte.
Predsedníčka komisie poďakovala Antonovi Tabernausovi za názor a vysvetlila, že nakoľko
výška finančných prostriedkov určených na dotácie v roku 2016 zostala 40.000 € a to napriek
snahe komisie navýšiť ju, členovia komisie po zvážení všetkých dostupných informácií
odporučili prideliť dotácie tak, ako je uvedené v Zápisnici zo zasadnutia komisie dňa
13.1.2016, v uznesení č. 2/2016. Svoj návrh považujú za definitívny. Ďalej uviedla, že:
• Komisia dotácie poskytuje najmä na to, aby podporila šport - pohyb detí, takže chce
podporovať najmä masový šport pre všetkých.
• Čo sa týka oceňovania, tak mesto dodržiava par. 64 zákona o športe, napr. pripravuje
podujatie Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2015.
• Ing. Tomáš Palaj tiež vyjadril svoj názor, že prednosť majú kluby typu MFK, ktoré
systematicky pracujú s deťmi a majú veľkú členskú základňu.
• Mgr. Jányová navrhla, aby kluby komisii poskytovali informácie o významných
výsledkoch svojich pretekárov, na základe ktorých komisia primátorovi pripraví návrh
na osobné stretnutie pretekára v jeho kancelárii.
18,30 – Odchod A. Tabernausa a Ing. Zdenka Krála
2) Žiadosť pána Jozefa Blahu o sponzorstvo novej knihy
P. Blaha požiadal o sponzorstvo ohľadne tlače svojej knihy s názvom „Videl som umierať
anjela“ venovanej jeho manželke. D. Lachká členov informovala, že sa p. Blahu pokúšala
pozvať na zasadnutie komisie, avšak je odcestovaný. Hoci poskytnutie prostriedkov
z rozpočtu mesta vo forme dotácie nie je možné, predsedníčka zistila 4 možnosti, ako by sa
p. Blahovi dalo pomôcť s distribúciou knihy a o výsledku ho bude informovať písomne.

3) Ľahkoatletický míting
R. Jányová by bola rada, keby mesto zorganizovalo tradičné športové podujatie, konkrétne
5. ročník Ľahkoatletického mítingu pre žiakov novobanských škôl. S Jurajom Kološtom,
ktorý vedie Atletický krúžok v CVČ, pôjde za pani riaditeľkou ZŠ Jána Zemana - Mgr.
Považanovou. Spýtala sa členov komisie, či by s organizáciou podujatia pomohli.
V. Valachovičová sa dozvedela, že školy počítajú s podujatím, no odrádza ju chaotická
organizácia posledného ročníka a najmä nesprávne spracovanie výsledkov. Navrhuje
alternatívne podujatie jednoduchšie na organizáciu, napr. volejbalový turnaj. N. Kopernická
sa nezapojí z pracovných dôvodov. L. Polcová pomôže. Následne aj V. Valachovičová
vyjadrila, že sa zapojí. R. Jányová stanovila predbežný dátum na utorok 7.6.2016.
Dagmar Lachká, referentka pre kultúru a šport, informovala členov, že mesto Nová Baňa
nebude hlavným organizátorom podujatia a plánuje spolupracovať na tomto podujatí v takom
rozsahu ako po minulé ročníky, tzn. formou propagácie, tlače diplomov, zabezpečenia
ozvučenia podujatia.
Jediným spôsobom realizácie mítingu teda zostáva žiadosť o dotáciu zo strany ZŠ J. Zemana
a navýšenie sumy na dotácie pre oblasť telovýchovy a športu.
4) Tajchová osmička
D. Lachká oznámila termín Tajchovej osmičky v tomto roku, t.j. sobota 3. septembra 2016.
Zároveň uviedla, že prenajímateľ časomiery si už vyžiadal propozície. R. Jányová podľa
zoznamu nedostatkov podujatia v roku 2015 navrhuje skrátenie trasy pre kat. Super baby I
z 300 na 200 m. V. Valachovičová pripomenula, že ďalšie návrhy na zlepšenie sú zhrnuté
v zápisnici komisie z októbra 2015.
Záverečné stanovisko k bodu:
1) Predsedníčka komisie navrhne primátorovi mesta uctenie si úspešných vrcholových
športovcov ocenením v jeho kancelárii.
2) Predsedníčka komisie pripraví list pre pána Blahu, kde uvedie možnosti na podporu
distribúcie jeho knihy, ktoré zistila a prípadne ho pozve na najbližšiu komisiu.
3) R. Jányová osloví ZŠ J. Zemana, či by chceli opäť zastrešovať Ľahkoatletický míting
a následne sa komisia bude touto témou zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí.
4) Tajchová osmička sa uskutoční v sobotu 3. septembra 2016 v rekreačnej oblasti Tajch.
Komisia skončená o 19:30. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v utorok 15. marca
2016 o 16:00 hod. na OKI v kine Vatra.
V Novej Bani, 9. 2. 2016
Zapísala: Dagmar Lachká

Schválila: ..............................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie

