Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
dňa 15. 10. 2015 o 16:00 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 9:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta Jányová,
Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová,
Katarína Štrbová
Ďalší prítomní: Dagmar Lachká, Ing. Ján Letko, Igor Moško, Ján Šály
Komisia je uznášaniaschopná
Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:
Program:
1. Zhodnotenie IV. ročníka Tajchovej osmičky
2. Príprava benefičného koncertu a vianočných trhov
3. Zákon o športe a jeho dopad na kluby a iné športové organizácie (prednáška Jána Letka, SFZ)
4. Rôzne
5. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1:
Zhodnotenie IV. ročníka Tajchovej osmičky
Mgr. Renáta Jányová, členka komisie, navrhla:
• Vymenovanie riaditeľa preteku, na ktorého sa môžu pretekári obrátiť v prípade problémov,
nejasností, podnetov.
• Odovzdať medaily všetkým v rámci „detských kategórií“. PaedDr. T. Polcová si myslí, že hoci
by medaily deti uvítali, mali by si zvyknúť, že sa jedná o súťaž a odmenení sú iba najlepší.
• V nasledujúcich ročníkoch Tajchovej osmičky v propozíciách preteku uviesť, že registrácia
účastníkov prihlasovaných na mieste v deň podujatia prebieha do 10:00 hod. a prezentácia už
zaregistrovaných vopred cez internet prebieha na mieste preteku do 10:30 hod., čím sa
vyhneme časovému sklzu pretekov.
• Označenie priestoru pred štartovacou bránou z oboch strán páskou, aby nedochádzalo ku
kontaktu pretekárov s divákmi.
• Pri štartoch kategórií, v ktorých majú pretekári čipy, natiahnuť cez štart pásku, aby
neprechádzali cez štartovaciu čiaru v oboch smeroch.
• Signalizáciu štartu nielen zvukom, ale aj vlajkou.
• Organizačný tím informovať o tom, že majú k dispozícii občerstvenie (cestoviny, kávu, nápoj).
Ing. Lívia Polcová navrhla:
• V prípade symbolického spoplatnenia rozlíšiť štartovné cez internet zaregistrovaných
pretekárov a na mieste registrovaných – zvýhodniť on-line registráciu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie, navrhla:
• V nasledujúcich ročníkoch upraviť dĺžku trate v kategórii SUPER BABY I (5,6,7-ročné deti)
z 300 metrov na dĺžku 200 metrov
• Štartovať dlhé behy na 2-krát – kvôli prehľadnejšiemu štartovaniu aj rozdeleniu bežcov
v bode, kde sa trate delia (5,52 a 8 km). To nakoniec nebude nutné, lebo čas sa konkrétnemu
súťažiacemu zopne až keď prejde cez štartovaciu bránu. Pretekárov kontrolujú a usmerňujú
dvaja cyklisti.

Záverečné stanovisko k bodu:
Návrhy budú v lete 2016 predložené užšiemu organizačnému tímu 5. ročníka T8.
K bodu č. 2:
Príprava benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO a vianočných trhov
K benefičnému koncertu:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie, poskytla tieto informácie:
• Termín konania je piatok 11. 12. 2015 o 17:00 hod. v kine Vatra v Novej Bani
• Názov benefičného koncertu navrhuje „ Mamka a ocko v jednej osobe“
• Uviedla aj potenciálnych obdarovaných – 2 mamičky, jedna vdova s 2 deťmi, druhá sama s 2
deťmi. Mgr. Jányová navrhuje, aby bol určený presný účel využitia vyzbieraných peňazí.
K. Štrbová odporúča účel zistiť opäť u I. Štrbovej z ÚPSVaR a Tomáš Palaj zas priamo na škole
ZŠ sv. Alžbety, kde deti chodia.
• Koncert by sa tento rok konal pod záštitou ZŠ sv. Alžbety (ostatné novobanské školy a školské
zariadenia sa už vystriedali v predchádzajúcich ročníkoch).
• Predsedníčka oslovila viacerých potenciálnych externých hostí, ale vzhľadom na ich
vyťaženosť v danom termíne, resp. v prípade Mira Šmajdu kvôli vysokým finančným
požiadavkám do úvahy prichádza rodáčka z Novej Bane Stanka Vozárová so skupinou STANKA
& BAND. Je to zoskupenie mladých hudobníkov, ktorých repertoár zahŕňa rôzne hudobné
žánre od tradičných ľudových a rómskych piesní až po skladby z oblasti vážnej hudby.
• Bude nutné pripraviť pozvánku, plagát, scenár podujatia a premyslieť si potenciálneho
moderátora. K. Štrbová navrhuje, aby ním bolo nejaké šikovné dieťa.
• Ďalej treba napísať a zaslať listy do škôl aj firiem, pričom listy do škôl treba riešiť už teraz
a listy do firiem stačí pripraviť až po najbližšej komisii (koncom novembra).
K vianočným trhom:
• S myšlienkou zorganizovania prišla Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu ešte na
svojom prvom stretnutí v januári 2015. Hoci pôvodný plán bol uskutočniť ich ako samostatnú
akciu v Radničnom parku tesne pred Vianocami, nakoniec sa budú konať súčasne s podujatím
„Čas vianočný, čas radostný“, ktoré organizuje mesto Nová Baňa už niekoľko rokov
v priestoroch CVČ. Kým tradiční predajcovia budú ako obvykle vnútri, komisia plánuje osloviť
pár predajcov a zabezpečiť občerstvenie vonku. Tento rok je termín v kalendári podujatí
stanovený na stredu 16. 12. 2015, ale vhodnejší by bol termín – piatok 18. 12. 2015.
• PaedDr. Polcová, J. Kološta, R. Jányová sa stotožňujú skôr s myšlienkou tradičných
vianočných trhov vonku v meste.
• Členovia komisie preto navrhujú, aby sa zvážilo organizovanie tohto podujatia v budúcnosti
na otvorenom priestranstve – to bol aj pôvodný plán komisie (napr. v Radničnom parku).
Ing. Ditteová mailom potvrdila zaradenie radničného parku ako predajného miesta
do pripravovaného VZN o trhových miestach, takže by to nemal byť na budúci rok problém.
Skôr by bol problém pritiahnuť starších predajcov do neistého počasia vonku. Ich názor zistia
členovia komisie na tomto ročníku trhov v CVČ.
Záverečné stanovisko k bodu:
• Plagát na spropagovanie benefičného koncertu pripraví PaedDr. Polcová, členka komisie.
• V. Valachovičová zistí vhodný účel použitia prostriedkov pre obdarovaných, ktorých navrhla.
• Rozposlanie listov riaditeľom novobanských škôl s výzvou o aktívne zapojenie sa ich žiakov
krátkym programom do benefičného koncertu zabezpečí D. Lachká, zapisovateľka komisie.
• V. Valachovičová osloví potenciálnych obdarovaných, ako aj riaditeľa ZŠ. sv. Alžbety, či
súhlasia byť súčasťou koncertu.

• Čo sa týka vianočných trhov, T. Polcová preverí, či je možné plánované predajné trhy
presunúť z piatka 18.12. na iný deň, aby sa mohlo v tento deň konať podujatie „Čas radostný,
čas vianočný“ vrátane vianočných trhov komisie (predaj vareného vína, punču, jedla,...).
K bodu č. 3:
Zákon o športe a jeho dopad na kluby a iné športové organizácie (prednáška Jána Letka, SFZ)
Na prednášku boli pozvané športové kluby a ďalší žiadatelia, ktorí dostali dotáciu v roku 2015.
Prednášky sa zúčastnili za MFK – Igor Moško a za ŠK Karate Ján Šály.
Predsedníčka komisie privítala prednášajúceho Jána Letka, vedúceho IT oddelenia v Slovenskom
futbalovom zväze, ktorý vo svojom voľnom čase prijal pozvanie, aby členov komisie aj klubov
informoval o zmenách, ktoré prinesie nový zákon. Ing. Letko prezentoval tieto najdôležitejšie zmeny:
• Jedná sa o „kódexový“ a prierezový zákon, ktorý pracovné skupiny pripravovali 2,5 roka.
Mení 5 ďalších zákonov, napr. Školský zákon aj Zákonník práce. V apríli a máji sa konali
3 dišputy k tomuto zákonu v Ba, Žiari nad Hronom aj v Košiciach a v septembri Konferencia
„Právo a šport“. V budúcnosti budú prebiehať školenia po Slovensku k aplikácii tohto zákona.
• Zavádza sa status „prijímateľ verejných zdrojov“, pričom jeho držiteľ môže tento štatút
stratiť, ak bude porušovať podmienky. Potom nebude mať možnosť prijať peniaze ani od
miest a obcí. V tejto súvislosti budú prijaté dosť tvrdé podmienky pre prijímanie štátnych
financií aj sponzorských peňazí a všetko bude kontrolované.
• Novinkou bude verejné výkazníctvo cez spoločný systém, ktorý v súčasnosti už funguje pre
futbal (futbalnet). Zväzy, ktoré už majú svoje IS, budú môcť využiť rozhranie
na synchronizáciu povinných dát (údaje o hráčoch, platbách,...)
• Zavádza sa pojem „Sponzorská zmluva“ namiesto v súčasnosti používanej Zmluvy o reklame.
Podpísané zmluvy budú verejne dostupné cez centrálny register zmlúv. Tento krok znamená
otvorenie cesty pre oficiálny sponzoring a výhodu pre sponzorov - sponzori si budú môcť
sumu odpočítať od základu dane, dokonca je plánovaný tzv. superodpočet (125 %).
• 80 % peňazí bude rozdelených cez vzorec, 20 % sa nechá pre voľno-časové aktivity. Tieto
finančné prostriedky sa budú rozdeľovať cez projektové žiadosti – účelové dotácie. Žiadosti
sa budú podávať cez verejný portál.
• Vrcholoví športovci budú zamestnanci, nie SZČO.
• V zákone sú definované FO, napr. tréneri, hráči, funkcionári aj športové organizácie. Aby
mohli dostávať peniaze z verejných zdrojov, musia byť registrované v centrálnom registri.
• Snaha založiť Stály súd pre šport nebola úspešná, do zákona sa to nedostalo.
• Zákon určuje úlohu štátu a samospráv.
• Financovanie športu – t.j. výchova, vzdelávanie, podpora činnosti, nie infraštruktúry.
• Zákon stanovuje metodiku pre športové triedy, ktoré boli doposiaľ často vytvárané umelo.
• Sprístupní sa verejný register kvalifikovaných trénerov s odbornou spôsobilosťou.
• Časť zákona je venovaná aj záväzkových vzťahom napr. Zmluva o profesionálnom/
amatérskom výkone športovej činnosti, „Dobrovoľnícka“ zmluva. Zmluva o sponzorstve
(prostriedky nemôžu byť použité na platy, max. 10 % môže byť použité na reklamu sponzora)
• Zavádza sa pojem „športový poukaz“ (niečo podobné ako v súčasnosti „vzdelávací poukaz“).
Športovec bude môcť jeho sumu rozdeliť pre max. 2 organizácie v ľubovoľnom
percentuálnom pomere.
• Úplné znenie navrhovaného Zákona o športe je k dispozícii na www.ucps.sk.
18:30: Odchod Ing. Zdenka Krála, 19:30: Odchod PaedDr. Tatiany Polcovej
K bodu č. 4:
Rôzne
• Členmi komisie bola prehodnotená doručená Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 žiadateľke Mgr. Darine Krištofovej, v ktorej

požaduje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1.660 eur na vybudovanie základnej časti
street workout parku, ktorý by mal byť súčasťou vízie budúceho komplexu športovooddychovej zóny v meste Nová Baňa. Park by sa dal vybudovať ako súčasť už existujúceho
detského ihriska na Školskej ulici vedľa kostola sv. Alžbety. Jednalo by sa o prvú fázu projektu
- osadenie základnej zostavy hrázd a bradiel.
Po prerokovaní žiadosti členmi komisie dala predsedníčka hlasovať o schválení dotácie:
Hlasovanie č. 1
Prítomných:
•

•
•
•

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Ing. Polcová poslala pred konaním komisie všetkým členom aj zapisovateľke komisie svoj
nový návrh na formulár žiadosti o poskytnutie dotácie. Členovia si vážia, že tomu venovala
čas, ale ich názor zostáva nezmenení – zatiaľ nechať žiadosť vo formáte používanom doteraz
a vrátiť sa k tejto téme v roku 2016, po tom, čo bude v platnosti nový Zákon o športe.
Predsedníčka komisie považuje za potrebné zverejnenie informácie o blížiacom sa termíne
čna podávanie žiadostí – 30.11.2015 na webstránke mesta v časti „Aktuality“. Mgr. Jányová
navrhuje, aby sa rovno k textu pridalo aj platné znenie žiadosti o dotácie.
Predsedníčka poďakovala Mgr. Kološtovi, Mgr. Polcovej a PaedDr. Polcovej za pomoc
s podujatím „Deň bez áut“, ktoré sa konalo v spolupráci so základnými školami 22.9.2015.
V januári 2016 sa bude konať „Vyhlásenie najlepšieho športovca za rok 2015“, ktorého sa
komisia aktívne zúčastňuje. Prichádza čas, kedy je nutné klubom pripomenúť, aby nominovali
svojich členov do ankety a tiež aby pripravili na slávnostný večer krátku prezentáciu svojej
činnosti. V. Valachovičová s K. Štrbovou a E. Mikuškovou vlani vyše hodiny triedili a sčítavali
skoro 1.000 hlasov. Členovia komisie navrhujú zaviesť on-line hlasovanie. Ako základ sa dá
použiť aplikácia vytvorená na hlasovanie o kino film tento rok už 2-krát použitá na stránke
s tým rozdielom, že napríklad namiesto 4 možností by sa hlasovalo z 20-tich. Podľa T. Palaja
by takto hlasovalo aj viac ľudí.

Záverečné stanovisko k bodu:
• D. Lachká pripraví zmluvu o poskytnutí dotácie pre Mgr. Darinu Krištofovú na vybudovanie
základnej časti street workout parku a predloží ju pánovi primátorovi na podpísanie.
• D. Lachká pripraví list o pripravovanom podujatí „Vyhlásenie najlepšieho športovca roka
2015“ pre športové kluby v Novej Bani a odošle ho do konca októbra predsedom klubov, aby
do uzávierky decembrových novín dňa 25.11.2015 kluby mohli zaslať informácie a fotky
svojich nominantov. Okrem toho bude pri propagácii podujatia prihliadať na oba spôsoby
hlasovania – cez návratku z Novobanských novín distribuovanú tradične v mesiacoch
december a január, ale zdôrazní najmä novú možnosť hlasovania cez webstránku mesta.
• V.Valachovičová pripraví krátku informáciu na stránku mesta ako aj do novembrového čísla
Novobanských novín (v predaji bude 15.11.) o blížiacom sa termíne na podávanie žiadostí.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 20:00 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie bolo pôvodne plánované
na stredu 11. novembra. Je možné, že v tomto termíne bude zasadnutie MsZ a termín komisie sa
bude prekladať. Členovia komisie budú v dostatočnom časovom predstihu informovaní zaslaním
pozvánky s novým termínom.

Zapísala: Dagmar Lachká

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

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 15. 10. 2015

Uznesenie č. 3/2015

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani

odporúča

prideliť dotáciu v oblasti športu Mgr. Darine Krištofovej (FO - podnikateľ) na vybudovanie
základnej časti „street workout“ parku v sume 1.660 eur na základe žiadosti doručenej dňa
7.októbra 2015 do podateľne MsÚ.

Hlasovanie č. 1
Prítomných:

7

Za:

7

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

V Novej Bani, dňa 15. 10. 2015

.......................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Predsedníčka komisie

