Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
dňa 11. 11. 2015 o 15:30 hod. v malej zasadačke 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: 8
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová, Mgr. Juraj
Kološta, Mgr. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová, Katarína
Štrbová
Počet neprítomných, ospravedlnených členov je: 1, Ing. Zdenko Král
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká (zapisovateľka), MUDr. Ľubomír Snopek, Ing. Jana
Šeclová, Mgr. Iveta Lukáčová, Lýdia Adamcová
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:
Program:
1. Organizácia Kvapky krvi v roku 2016
2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
3. Rozdelenie úloh pri príprave benefičného koncertu a vianočných trhov
4. Celoslovenské podujatie „Zóna bez peňazí“
5. Výzva „Zelené oázy“
6. Rôzne
7. Diskusia
Rokovanie:
K bodu č. 1: Organizácia Kvapky krvi v roku 2016
Na zasadnutie komisie bol prizvaný MUDr. Ľubomír Snopek, ktorý informoval prítomných:
• o blížiacej sa Novobanskej vianočnej kvapke krvi, ktorá sa uskutoční dňa 7. 12.2015 od 7:00
hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy v Novej Bani;
• o plánovaných odberoch krvi v roku 2016, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2016 dvakrát;
počet sa znižuje z dôvodu dodržania min. obdobia medzi dvoma odbermi pre ženy, t.j. 4 mesiace
• o zložení organizačného výboru, ktorý v rovnakej zostave funguje už od roku 2008 a zostane
nezmenený aj v roku 2016, nakoľko sa jedná o zohratý tím ľudí;
• o nedostatočnom zapojení športových klubov, na ktorých sa v prvopočiatku organizačný tím
spoliehal ako na vhodných potenciálnych darcov.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. ponúkla v prípade potreby spoluprácu členov Komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani pri organizovaní týchto podujatí.
Záverečné stanovisko k bodu:
Rovnako ako v roku 2015, organizácia kvapky krvi zostáva v roku 2016 v rukách užšieho
organizačného tímu.
K bodu č.2: Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
Členovia komisie dostali elektronickú verziu správ mailom na preštudovanie niekoľko dní vopred
a počas zasadnutia mali tlačenú verziu správ k nahliadnutiu. K správam nemali žiadne otázky ani
pripomienky. Preto dala predsedníčka komisie hlasovať o tom, že členovia komisie berú správy
škôl a školského zariadenia na vedomie.
Hlasovanie č. 1
Prítomných:

8

Za:

8

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Členovia komisie zobrali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti na vedomie bez pripomienok.
K bodu č. 3: Rozdelenie úloh pri príprave benefičného koncertu a vianočných trhov
K tomuto bodu boli prizvané zamestnankyne MsÚ – pani Lýdia Adamcová, aby členov informovala
o pripravovanom VZN o podmienkach predaja tovarov a poskytovaní služieb na predajných
miestach a troch VZN o trhových poriadkoch, individuálne pre každé trhové miesto a Mgr.
Lukáčová, ktorá oboznámila členov komisie s organizáciou benefičného koncertu zo strany MsÚ.
Benefičný koncert:
Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca odd. kultúry a informácii MsÚ, vysvetlila členom komisie, že
hlavným organizátorom podujatia nie je komisia, ale mesto, pretože zabezpečuje toto podujatie
finančne a administratívne – tlač pozvánok, plagátov, listov do škôl i firiem, ako aj zmluvu
s vybraným hosťom Stanka & band, pričom vyplatí honorár 150 eur. Ďalej poskytne kinosálu
a s tým súvisiace služby. Členovia komisie sa rozhodli, že sa na koncerte bude komisia, ako aj po
minulé roky, naďalej podieľať. Pani Lukáčová sa pre pracovné povinnosti na ďalšom jednaní
o organizačných záležitostiach nezúčastnila.
Predsedníčka komisie informovala členov komisie o tom, že potenciálni obdarovaní
(r. Králičeková/Mikulášková a r. Šmitalová) súhlasili s ich účasťou na podujatí. Ďalej poprosila
členov komisie, aby sa vyjadrili, kto by mohol osobne osloviť ktorého podnikateľa ohľadne
sponzorského. Členovia si rozdelili firmy nasledovne:
R. Jányová:
K-Plast (Ing. Šurka), A-K Plast (Ing. Šanta), Zamkon (p. Barniak) a Nobizol
Valachovičová: Mestské lesy (p. Chrappa), Unistav, Lekáreň MEDEA, NOBA – Trans, s.r.o.
(p. Marko), T-Mobile (Mgr. Zima)
Z. Král:
opýta sa vo firme, kde pracuje, prípadne bude členov informovať, koho by
mohol osloviť
N. Kopernická: Tekovská kúria (p. Gonda)
L. Polcová:
HalfPoint
K. Štrbová:
AXOL, s.r.o. (p. Trubiansky)
T. Polcová:
Knauf Insulation, s.r.o., Tristone (Ing. Marušková), Kovatyp (p. Petráš)
J. Kološta:
Precon s.r.o. (p. Šmikniar), GSG, s.r.o. (p. Forgáč), Cortizo Slovakia, a.s.
T. Palaj:
Mont - Design s.r.o. (p. Vozár), Plynmont – servis (p. Garaj)
V liste bude uvedený názov, číslo účtu a VS: 11122015 (dátum konania), pričom D. Lachká
pripravila návratky a bolo by ideálne vyplniť ich aj pri bezhotovostnej platbe a priam nutné vypísať
pri platbe v hotovosti. Snahou bude podnikateľov naviesť na platbu cez účet, vo výnimočných
prípadoch hotovosť bude doručená cez členov predsedníčke komisie (z dôvodu evidencie a ľahšieho
určenia konečnej vyzbieranej sumy v závere koncertu). Termín bude stanovený: „ideálne do 30.11.“
Úspešnosť bude vyhodnotená na zasadnutí 2.12.2015 a prípadne budú určené ďalšie firmy, ktoré
budú OKI oslovené najneskôr do piatku 4.12.2015.
Členov napadla aj možnosť darovať rodinám pobyt napr. v niektorom z hotelov vo Vyhniach.
Čo sa týka programu, školy do 20.11. zašlú D. Lachkej informácie k vystúpeniam. Zoznam bude
poskytnutý ZŠ sv. Alžbety, pod ktorej záštitou sa tento rok bude koncert konať. Škola sa postará
o moderátora, scenár, réžiu, podľa dohody s p. Trajteľovou z OKI možno aj o výzdobu. Ďalej
zastreší cez Spoločenstvo rodičov aj zbierku peňazí zaslaných prevodom a k 11.12.2015 poskytne
celkovú sumu takto doručenú, ako aj zoznam sponzorov s konkrétnymi sumami.
T. Polcová ostatných informovala, že v rámci vystúpenia CVČ počíta s vystúpením T. Šmitalovej.
Ďalej povedala, že už začala s prípravou plagátu, pričom by ale chcela s definitívnou verziou
počkať na vyjadrenie ZŠ sv. Alžbety k programu a scenáru.

Vianočné trhy:
Lýdia Adamcová z Odd. výstavby, životného prostredia a správy majetku informovala členov
komisie o pripravených nových VZN:
- VZN mesta Nová Baňa o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových
miestach
- VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok
- VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová
Baňa
- VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani
Členovia komisie vyjadrili prekvapenie, že do návrhu nebol zaradený Radničný park ako trhové
miesto. Lýdia Adamcová členom vysvetlila, že je ho možné doplniť v roku 2016, keďže tento rok
budú vianočné trhy vo dvore CVČ. Ing. Valachovičová si myslí, žeby bolo jednoduchšie už
v súčasnej verzii VZN počítať s Radničným parkom ako trhovým miestom. Mgr. Jányová potvrdila,
že nie je šťastným riešením už vopred plánovať „otváranie“ VZN.
Ďalej sa členovia komisie zaoberali technicko-organizačnou stránkou prípravy vianočných trhov.
Vianočné trhy sa budú konať 18. decembra 2015 vo dvore CVČ od 14 do 21,00 hod.
• Okolo 16,00 hod. bude kultúry program – účasť už prisľúbila ZUŠ a FS Háj. Každý člen
komisie porozmýšľa, koho ďalšieho by bolo možné do programu zapojiť a pokúsi sa ho
do najbližšieho zasadnutia osloviť. Ing. Palaj sa ponúkol, že zastreší program. Okrem toho
zabezpečí ozvučenie a osvetlenie. Ohľadne osvetlenia oslovíme aj Technické služby. Pódium
nebude komisia zabezpečovať. Vystúpenia budú prebiehať na vyasfaltovanej ploche.
• PaedDr. Polcová navrhuje požiadať Mestské lesy o poskytnutie stromčeka a čačiny na výzdobu
ľudových stánkov, ktoré zabezpečí OKI. Stánky budú situované na trávnatej ploche tak, aby
zostala asfaltová cestička v smere do sály CVČ priechodná.
• Do úvahy prichádzajú títo predajcovia: SOŠ obchodu a služieb – štrúdle, hurky, klobásy, alko,
nealko,...; Iveta Valachová – rýchle občerstvenie, alko, nealko; rodina Holá – zemiakové placky.
• PaedDr. Polcová a Mgr. Jányová navrhujú zabezpečiť aj živý betlehem. Ing. Palaj informoval
o betleheme, ktorý sa konáva v meste Žarnovica. Vystúpenia Betlehema sa počas niekoľkých
hodín pravidelne opakujú. U nás v N. Bani by sa mohli zúčastniť FS Háj alebo R-kári, prípadne
DS Dom chvály. CVČ im zabezpečí priestor na ohriatie a navarí čaj.
Záverečné stanovisko k bodu:
Benefičný koncert:
• Zapisovateľka komisie D. Lachká v spolupráci s Ing. Valachovičovou pripraví listy
na oslovenie firiem a mailom bude členov komisie informovať, že si ich môžu prísť vyzdvihnúť
(pripraví cca 30 listov – pre každého aj do rezervy).
• V. Valachovičová bude naďalej komunikovať so ZŠ sv. Alžbety ohľadne prípravy programu.
• Členovia komisie osobne navštívia vybrané firmy a budú rozmýšľať o ďalších potenciálnych
sponzoroch.
• L. Polcová preverí mailom a Ing. Valachovičová osobne možnosť darovania víkendového
pobytu vo Vyhniach (hotely Sitno a Termál) alebo vstupu do Wellness Vodný raj.
Vianočné trhy:
• Realizácia trhov je závislá na prijatí VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
na trhových miestach a VZN o trhovom poriadku pre CVČ.
• V. Valachovičová osloví SOŠ obchodu a služieb, Ing. Janku Holú ohľadne občerstvenia a MsL.
• V. Valachovičová preverí DS Dom chvály (sestrička Samka) a R-károv.
• D. Lachká osloví Mgr. art. Margarétku Žňavovú, dirigentku Cantus Monte Regis
• Ktorýkoľvek člen komisie, ktorý zoženie nejaké vhodné vystúpenie do programu, bude mailom
informovať scenáristu programu trhov – Ing. Tomáša Palaja (tomas.palaj@novabana.sk).

K bodu č.4: Celoslovenské podujatie „Zóna bez peňazí“
Ing. Lívia Polcová informovala členov o jej iniciatíve, aby sa aj mesto Nová Baňa pridalo
k dnešnému dňu k cca 60-tim mestám na Slovensku, ktoré plánujú „Zónu bez peňazí“. Oficiálny
dátum je 28. november 2015. Vysvetlila, že sa jedná o podujatie, kde účastníci donesú funkčné,
nepoškodené veci, ktoré si ďalší účastníci môžu vyzdvihnúť. Sortiment bol stanovený nasledovne:
oblečenie, vianočné dekorácie, knihy, spotrebiče, hračky.
L. Polcová navrhuje zaradiť aj služby, ktoré by mohol niekto ponúknuť, napr. pomoc s nejakými
prácami (2 hodiny rúbania dreva a pod.).
Potenciálne miesto konania: ZUŠ. Dátumy a časy trvania akcie boli určené nasledovne:
- piatok 27.11.2015 od 13.00 hod. do 20.00 hod.
- sobota 28.11.2015 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Záverečné stanovisko k bodu:
• Za komisiu sa podujatia organizačne zúčastní Ing. Polcová, PaedDr. Polcová, v sobotu aj Mgr.
Kopernická. Pokiaľ nebude dosť dobrovoľníkov, pridá sa aj Ing.Valachovičová. S ťažšími
fyzickými prácami (prenos stolov a pod.) pomôže Mgr. Kološta.
• Ing. Polcová preverí u Mgr. Urdovej možnosť zrealizovať toto podujatie v ZUŠ a pripraví
plagátik.
• O propagáciu v oznamoch v kostole a v mestskom rozhlase sa postarajú Ing. Polcová a Ing.
Valachovičová.
K bodu č.5: Výzva „Zelené oázy“
Výzva Zelené oázy vyhlásená firmou Slovnaft, a.s. a nadáciou Ekopolis okrem iného podporí:
- Zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov
- Vzdelávacie a osvetové aktivity
- Projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
so zameraním na: oddychové zóny a ihriská, školské záhrady, parky a náučné chodníky v sume
1.000 – 5.000 eur. Projekty sú hodnotené dvojkolovo, s uzávierkou 1. kola 7.decembra 2015. MsÚ
zvažuje v spolupráci s OZ Nová Baňa (B. Medveď) podanie projektu NCH Zbojnícke studničky.
Členovia komisie navrhli na zváženie aj podanie ďalších žiadostí:
• N. Kopernická uviedla vyčistenie kopca pod trhoviskom, v ktorom sa nachádza vstup do bane.
Inšpiroval ju banícky chodník v Handlovej (v blízkosti kopca Veľký Grič).
• Mgr. Jányová navrhla vytvorenie vonkajšieho čitateľského kútika vo dvore mestskej knižnice –
vybudovanie chodníčkov, inštaláciu lavičiek, výsadbu zelene, tzn. vytvorenie prostredia,
v ktorom by sa čitatelia mohli v peknom počasí zdržiavať s knihou v ruke.
• PaedDr. Polcová informovala členov, že 2 roky dozadu podala projekt v tejto výzve, no nebol
úspešný. Opäť plánuje podať projekt na zveľadenie dvora CVČ.
• Ing. Valachovičová navrhla investíciu do oddychovej zóny Zvonička.
Záverečné stanovisko k bodu:
Zapisovateľka komisie odošle zoznam navrhovaných projektov PhDr. Lenke Bielikovej,
projektovej manažérke mesta na posúdenie. Ing. Viktória Valachovičová, PhD. bude kontaktovať
v tejto veci Branislava Medveďa, OZ Nová Baňa. PaedDr. Polcová rozhodne o podaní žiadosti
za CVČ a komisiu bude informovať o úspešnosti podanej žiadosti.
K bodu č.6: Rôzne
Kúpalisko:
Na zasadnutie komisie bola prizvaná Ing. Šeclová, ktorá členov informovala o cenovej kalkulácii
na rekonštrukciu bazénov (bez stavebných a terénnych úprav, rekonštrukcie budovy a riešenia
brodítok) od firmy AQUAFINAL s.r.o. v sume 223.842,36 eur (s DPH). Pozostávala z časti
fóliovanie a technológia úpravy bazénovej vody vrátane ohrevu vody cez tepelné čerpadlo Fairland
33kw a vodných atrakcií (vodný hríb, hydromasáž, vodný ježko, šmýkalka – slon). Veľkú položku

tvorila laminátová trojdráhová šmýkalka v sume 28.352 eur bez DPH. Ponuka počítala s 3-ma
bazénmi: rekreačný a oddychový bazén, detský bazén a dojazdový bazén.
• Ing. Polcová by uvítala, keby mali členovia k dispozícii alternatívne CP na rekonštrukciu/
novostavbu budovy v areáli kúpaliska.
• Ing. Šeclová uviedla, že za aktuálnejšiu považuje revitalizáciu vodnej nádrže Tajch.
Ihrisko na plážový volejbal:
• Predsedníčka komisie informovala, že majiteľ ihriska p. Král ponúkol mestu Nová Baňa
odpredaj ihriska v sume 3.000 eur (podľa jeho názoru je to symbolická suma vo výške zhruba
25 % investičných nákladov). Majetková komisia navrhuje jeho ponuku zamietnuť.
Mgr. Jányová schvaľuje tento prístup. V.Valachovičová sa nestotožňuje s týmto názorom a myslí
si, žeby sa mesto malo pokúsiť nájsť niekoho, kto by mal záujem ihrisko prevádzkovať, keďže
ihrisko patrí k rekreačnej oblasti Tajch, o ktorej rozvoj sa mesto intenzívne usiluje.
Plány s budovou pri CVČ:
Ing. Valachovičová poprosila členov o názor k rozpadajúcej sa budove pri CVČ
• Mgr. Kopernická považuje existenciu budovy v komplexe určenom pre deti za nevhodnú
a nebezpečnú.
• PaedDr. Polcová, riaditeľka CVČ, by tiež bola rada, keby mesto v najbližšom čase stav budovy
riešilo.
• Mgr. Jányová ako aj Ing. Šeclová zdôvodnili odďaľovanie odstránenia budovy potenciálnym
plánom výstavby, resp. rekonštrukcie budovy v tej súvislosti, žeby v budúcnosti mohol byť
problém získať stavebné povolenie pre novú budovu v tomto priestore, keďže sa nachádza
v tesnej blízkosti potoka.
• Ing. Valachovičová si myslí, že pre potreby povolenia potenciálneho rozširovania komplexu
budov by bolo možné využiť aj hlavnú budovu CVČ.
Záverečné stanovisko k bodu:
• Z dôvodu nekompletnej ponuky poskytnutej zo strany MsÚ členovia komisie nie sú schopní
zaujať k rekonštrukcii kúpaliska stanovisko a k tejto téme sa vrátia, keď im budú poskytnuté
potrebné doplňujúce informácie.
• Pre zaujatie definitívneho stanoviska k rozpadávajúcej sa budove pri CVČ sú nutné ďalšie
informácie, ktoré budú členom komisie – no len poslancom poskytnuté štvrtok 12.11.2015.
K bodu č.7: Diskusia
• K. Štrbová pripomenula zvyk vyzdobiť počas adventného obdobia fontánu v Radničnom parku.
T. Polcová navrhla MŠ Nábrežná alebo ZŠ Jána Zemana, K. Štrbová SOŠ obchodu a služieb.
• Mgr. Jányová pozvala členov na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční v pondelok 7.decembra 2015
v priestoroch ZUŠ od 7,00 hod.
• PaedDr. Polcová informovala, že termín Zimného prechodu Inovcom bol určený na sobotu
13.2.2016.
Záverečné stanovisko k bodu:
• D. Lachká osloví ZŠ J. Zemana s prosbou o vianočnú výzdobu fontány pred múzeom.
Zasadnutie skončené o 19,00 hod. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 2.12.2015 o 16,00 hod.
v malej zasadačke MsÚ.
Zapísala:

Dagmar Lachká
zapisovateľka komisie

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

