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Zápisnica 

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

dňa 03.09. 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 8: 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta 
Jányová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália Kopernická, Ing. Lívia Polcová, Katarína 
Štrbová 

> Počet neprítomných ospravedlnených členov je 1: PaedDr. Tatiana Polcová 
> Ďalší prítomní: Mgr. Monika Dzianová, Dagmar Lachká 
> Komisia je uznášaniaschopná 
> Komisia schválila nasledovný program zasadnutia: 

 
Program: 
Otvorenie 

1. VZN o dotáciách – návrhy na aktualizáciu 
2. Športové krúžky v šk. roku 2015/2016 
3. Podmienky pre letné športy v Novej Bani 
4. Uskutočnené a pripravované podujatia komisie 
5. Rôzne 
6. Diskusia 

Záver 
 
Rokovanie: 
 
K bodu č.1: 
VZN o dotáciách – návrhy na aktualizáciu 
 
Predsedníčka 3 dni pred konaním zasadnutia zaslala členom komisie návrh na úpravu/doplnenie 
súčasného znenia VZN č.7/2011 o dotáciách. V tomto bode rokovania si spolu prešli navrhované 
zmeny ako aj príklad Lívie Polcovej o deľbe dotácií v meste Trenčín podľa tzv. bodovacieho 
systému. Pred samotným rokovaním o VZN predsedníčka navrhla, aby sa určila samostatne suma 
pre oblasť „Osveta, výchova a vzdelávanie“, ktorú VZN v čl. 3 menuje v rámci cieľových oblastí. 
Pre projekty v tejto oblasti sa doposiaľ „ukrajovalo“ z financií vyčlenených pre kultúrne aktivity. 
Zároveň navrhla navýšenie súm do rozpočtu pre rok 2016, ktoré spoločne členovia komisie ešte 
doladili. 
 
Hlasovanie č. 1 
Navrhované sumy pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta /podľa VZN č. 7/2011/ pre rok 2016:  
 
Šport:      45.000 eur 
Kultúra:       5.000 eur 
Osveta, výchova a vzdelávanie: 2.000 eur 
 

 
Prítomných 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 



 

2 
 

Následne predsedníčka predstavila najdôležitejšie zmeny, ktoré navrhuje zapracovať do VZN 
o poskytovaní dotácií a to: 

� Stanoviť uzávierku prihlášok na deň 20.12. (s ponechaním výnimky – komisia môže 
rokovať aj o žiadostiach podaných v priebehu roka) a určiť aj maximálnu lehotu 
pre prípravu stanoviska komisie – 60 dní od uzávierky prihlášok a zároveň lehotu 90 dní 
od uzávierky pre rokovanie MsZ o dotáciách. 

� Rozdeliť žiadosti o dotácie na: 
o pravidelnú činnosť športových klubov 
o športovanie jednotlivcov 
o jednorazové projekty 

� Určiť maximálne percentá pre financovanie jednotlivých typov projektov – pre pravidelnú 
činnosť max. 60 % rozpočtu, pre jednorazové projekty (súťaže v zahraničí, organizácia 
súťaží, menšie investičné projekty,...) na max. 90 %. Zároveň určiť pravidlo, že v každej 
kapitole (KULTÚRA, ŠPORT či VZDELÁVANIE) môže konkrétny žiadateľ dostať max. 
45 % rozpočtu schváleného pre túto kapitolu. 

� VZN rozdeliť na 3 časti: I. časť: Všeobecné ustanovenia, II. časť: Systém deľby dotácií 
pre cieľovú oblasť ŠPORT (celé znenie tejto pridanej časti uvádzame nižšie), III. časť: 
Záverečné ustanovenia 

 
Časť II: Systém deľby dotácií pre cieľovú oblasť ŠPORT 

 
Čl. 7 

Podpora v oblasti športu 
1. Mesto Nová Baňa podporí: 

a. Pravidelnú činnosť športových klubov, občianskych združení a ďalších oprávnených žiadateľov vo výške 
75 % prostriedkov vyčlenených pre kapitolu ŠPORT. S ohľadom na medziročnú variabilitu žiadostí môže 
komisia upraviť stanovené percento (pokiaľ by napr. neboli žiadosti o podporu jednorazových projektov, 
môže toto % zvýšiť až na 95). 

b. Športovanie jednotlivcov, avšak so zvýšeným dôrazom na propagáciu mesta v európskom a celosvetovom 
meradle a zároveň maximálne do 5 % rozpočtu pre kapitolu ŠPORT (komisia má právo toto % zvýšiť 
s ohľadom na skladbu žiadostí) 

c. Jednorazové projekty (napr. nákup športového zariadenia a náčinia, organizácia súťaží, vycestovanie tímov 
na majstrovstvá Európy,...). Pre jednorazové projekty sa počíta so sumou približne 20 % finančných 
prostriedkov pre dotácie v oblasti ŠPORT. 

Ten istý žiadateľ môže v žiadosti kombinovať aktivity a) a c). 
2. Na základe údajov poskytnutých v žiadosti sa žiadateľom prideľujú tieto sumy: 

a. Na pravidelné kolektívne športovanie: 
- 30 eur na každého registrovaného člena (ktorý platí členský poplatok; komisia môže na základe 

odôvodnenia odporučiť príspevok aj na neplatiaceho člena) 
- 15 eur na jednu tréningovú jednotku 
- 20 eur na každú súťaž v rámci SR, ktorej sa hráči nezúčastnia na úkor školského vyučovania 
- 1 euro za každé euro získané v predchádzajúcom roku na 2 (3%) dane (nutné je k žiadosti priložiť 

potvrdenie) 
Pokiaľ by príspevky vypočítané na základe týchto údajov presahovali dostupný rozpočet vymedzený 
pre kolektívne športy (75 % z rozpočtu pre kapitolu ŠPORT), príspevky pre jednotlivých žiadateľov sa 
prepočítajú koeficientom (napr. 0,95 alebo iným – podľa doručených žiadostí v konkrétny rok) 

b. Pri určovaní dotácie na športovanie jednotlivcov sa k prideleniu príspevku pristupuje individuálne 
a s väčším dôrazom na reprezentáciu mesta nielen v rámci SR, ale aj v európskom či svetovom meradle 
a s ohľadom na špecifické finančné nároky daného športu. 

c. Pri jednorazových projektoch môže byť príspevok max. 90 % nákladov, pričom však platí, že žiadateľ 
nemôže byť vďaka príspevku mesta „ziskový“. Tzn. napr. pri súťažiach, kde sa platí štartovné a sú okrem 
mesta aj ďalší sponzori, žiadateľ uvedie do žiadosti všetky príjmy a výdavky a mesto mu poskytne 
príspevok maximálne do vyrovnania jeho výdavkov. Ligové zápasy, ktoré sa hrajú doma, sa nepovažujú za 
organizovanie súťaží, ale sa počítajú podľa čl.7, ods. 2a, odrážka 3. 

 
� Vzhľadom k uvedenému by bolo nutné doplniť aj formulár žiadosti o poskytnutie finančnej 

dotácie. Predsedníčka navrhuje, aby bol formulár prílohou č.1 VZN a aby obsahoval tieto 
časti: identifikácia žiadateľa, popis projektu, rozpočet a povinné prílohy (doklady). 
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� Ďalej uviedla 3 modelové príklady a vysvetlila, že hoci sumy sú určené v absolútnych 
číslach, ak by súčet súm pre všetky žiadosti prekročil dostupný rozpočet pre kapitolu 
ŠPORT, konečné sumy by sa upravovali vypočítaným koeficientom, napr.: Ak súčet súm 
pridelený všetkým žiadateľom prekročil dostupný rozpočet 40.000 € o 1.500 €, potom je 
nutné dotácie znížiť pomocou násobenia koeficientom 0,98 (40.000/41.5000). A naopak, ak 
súčet súm vypočítaných podľa čl. 7, odseku 2 nedosahuje rozpočet 40.000 €, ale napr. 
39.000 €, komisia môže prideliť vyššie sumy násobené koeficientom 1,03 (40.000/39.000) 

� Tiež položila otázku, prečo by nemohli žiadať priamo školy, školské zariadenia (doposiaľ 
žiadali cez združenia rodičov – napr. na ľahkoatletický míting, spevácke súťaže, Malý 
záchranár, volejbalový turnaj,...), keďže zákon takúto možnosť nevylučuje, dokonca sa 
uvádza: „Právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, sa môžu poskytovať dotácie 
z rozpočtu mesta na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja 
územia obce“ – § 7, odsek 2 Z. č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy 

 
Katarína Štrbová sa vyjadrila, že sa zdrží hlasovania o navrhovaných zmenách a to z dôvodu 
závažnosti problematiky VZN o dotáciách a nedostatku času na ich preštudovanie. S niektorými 
z návrhov predsedníčky nie je úplne stotožnená a nesúhlasí, aby sa o tomto bode rozhodovalo 
ihneď, ale až po dôkladnom preštudovaní. 
Ing. Tomáš Palaj vyjadril súhlas s deľbou žiadostí na pravidelnú činnosť a jednorazové projekty, ale 
nemyslí si, že je dobré pracovať s absolútnymi číslami. Navrhuje rozdeľovanie iným spôsobom, 
napr. v % a tiež zahrnutie kvalitatívneho faktoru. 
Mgr. Jányová zvažovala identifikáciu domácich - novobanských členov v jednotlivých kluboch. 
Ing. Lívia Polcová by sa inšpirovala systémom, ktorý funguje v Trenčíne a to určením 
posudzovaných kritérií, následným bodovaním žiadostí individuálne každým členom komisie 
a spriemerovaním bodov, pričom by bol stanovený min. počet bodov, ktorý by bol potrebný 
pre získanie dotácie. Ďalej by sa suma delila medzi úspešné dotácie (nad touto hranicou). Členovia 
by hodnotili aj kvalitatívne kritériá, napr. zlepšovanie filantropie v meste, zapájanie klubov do 
rôznych aktivít ako napr. zbieranie papierikov v meste a tak by boli kluby za túto snahu – extra 
činnosť pre blaho mesta menej či viac odmenení. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. súhlasí s priemerovaním názoru jednotlivých členov, keď aj nie 
cez pridelené body, tak napr. cez konkrétne sumy dotácie, čo môže komisia bez ohľadu na znenie 
VZN skúsiť aplikovať začiatkom roka 2016 na nových žiadostiach. Rovnako sa môžu riadiť 
navrhovaným systémom výpočtu aj bez toho, aby to bolo zakotvené vo VZN. Čo však určite 
potrebujú, sú dodatočné informácie o kluboch, preto členom určila úlohu premyslieť si pripomienky 
k žiadosti do najbližšieho zasadnutia komisie v októbri a zaslať jej ich už vopred mailom. Od 
1. januára by mal byť v platnosti nový Zákon o športe, ktorý môže spôsobiť, že kluby budú 
financované aj priamo zo zväzov, čo by túto problematiku mohlo tiež výrazne ovplyvniť. 
 
Záverečné stanovisko k bodu: 
 
Všetci členovia sa zhodli s navrhovanými sumami do rozpočtu – 45.000 € pre „ŠPORT“, 5.000 € 
pre „KULTÚRU“ a 2.000 € pre „OSVETU, VÝCHOVU a VZDELÁVANIE“. Sumy zašle 
zapisovateľka komisie p. Ing. Ditteovej, vedúcej finančného oddelenia, ako stanovisko komisie 
k návrhu rozpočtu pre rok 2016. 
Zapisovateľka komisie tiež na finančnom oddelení zistí, či môžu byť žiadateľom o dotácie aj 
organizácie zriadené mestom. 
 
K bodu č.2: 
Športové krúžky v šk. roku 2015/2016 
 
Predsedníčka komisie zisťovala, aké športové krúžky sa v šk. roku 2015/2016 v novobanských 
školách a školských zariadeniach otvárajú a čo plánujú jednotlivé kluby. 
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Pestrý je rozpis krúžkov v Centre voľného času v Novej Bani, športové krúžky v ZŠ Jána Zemana 
aj ZŠ sv. Alžbety. Centrum voľného času ponúka nový - atletický krúžok, ZŠ sv. Alžbety šachový. 
ŠK Karate organizuje nábor nových členov - tréningy pre začiatočníkov, tiež zintenzívňuje 
prípravu pretekárov – reprezentantov SR v súvislosti s MS 2016 v Írsku; ďalej chodia na 
sústredenia, semináre pre trénerov aj rozhodcov. 
MFK  má tréningy nasledovne: pondelky, stredy 5.- 8. roční (prípravka), utorky, štvrtky – žiaci 
a dorast; zápasová činnosť bude prebiehať do konca októbra, tréningy vonku do pol decembra. V 
zime plánujú tréningy v telocvični a koncom januára chystajú turnaj na objavenie nových talentov. 
Tiffany  tanečno-športový klub máva v MŠ Nábrežná: tanečný krúžok - pondelok: 15:50 - 16:30, 
tréningy v telocvični ZŠ J. Zemana (v ponuke krúžkov ZŠ J. Zemana) - pondelok: 15:00 - 18:00, 
streda: 14:00 - 18:00, piatok: 15:00 - 18:00, tréningy v klube Junilev Levice - utorok: 12:30 - 18:00, 
tréningy na ZŠ F. Kráľa v Žarnovici - štvrtok: 12:00 - 17:00; Ďalej plánujú venčekové kurzy, kurzy 
pre dospelých a svadobné páry, cez víkendy súťaže doma a v zahraničí, vystúpenia a sústredenia. 
Stolnotenisový klub Nová Baňa máva krúžok pre začiatočníkov od 6 rokov - pondelok, streda, 
štvrtok: 16,00 – 17,30 a pokročilí trénujú pondelok až piatok v čase od 14,00 do 15,45 hod. 
Hokejový klub HC Nová Baňa plánuje v zimných mesiacoch tréningy v Leviciach (za podpory 
mesta) a tréningy na ihrisku na Záhrbe (ak bude priaznivá zima). 
 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Ponuka krúžkov je pestrá, dúfame, že záujem detí bude dostatočný, aby bolo možné krúžky otvoriť. 
Ak majú športové kluby žiakov z iných miest ako Nová Baňa, tak by mali využiť možnosť 
vyplývajúcu zo zákona č. 583/2004 o pravidlách územnej samosprávy podľa § 7, odsek 4 
a príslušných VZN (právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú 
služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN obce 
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov, na podporu podnikania alebo zamestnanosti) a žiadať o dotáciu aj v iných mestách. 
 
 
K bodu č.3: 
Podmienky pre letné športy v Novej Bani 
 
V Novej Bani sú vhodné podmienky napr. pre:  

• Cyklistiku – MTB cyklotrasy, cyklochodník Tajch 
• Plážový volejbal – Tajch 
• In-line korčuľovanie – Tajch 
• Turistika – NCH Vojšín, NCH Zvonička, Veľký Inovec, Starohutský vodopád,... 

 
Mgr. Jányová oponovala ohľadne podmienok pre plážový volejbal pri bufete u Igora na Tajchu 
a hoci aspoň burina už bola odstránená, stav stále nie je uspokojivý. Ing. Zdenko Král povedal, že 
na ihrisku chýbajú čiary a že prevádzka bola síce bezplatná, ale chaotická. Nájomcom je zrejme 
ktosi z Levíc. 
Valachovičová: plávanie – otázna zostáva téma kúpaliska, ktorého obnovu sa sociálna skupina 
vytvorená k PHSR mesta Nová Baňa pre roky 2014-2020 snažila zaradiť medzi aktuálne projekty. 
Sama vie o jednej CP na rekonštrukciu kúpaliska už doručenej na mesto (nemá však k dispozícii 
potrebné detaily) a eviduje 3 základné alternatívy vytvorenia plaveckých možností v Novej Bani: 
1) Obnova kúpaliska pre letné využitie 
2) Výstavba menšieho komplexu s možnosťou celoročnej prevádzky na pozemku, kde bolo 

kúpalisko predtým 
3) Výstavba termálneho kúpaliska, ktoré by bolo ohrievané prebytkovým teplom z firmy Knauf 

Insulation, s.r.o. (nevyhnutné by boli zatiaľ nerealizované rokovania s vedením). Nevýhodou je 
nutnosť umiestnenia kúpaliska v blízkosti závodu. 

Zaujímalo ju stanovisko členov komisie k tejto téme. 
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Ing. Zdenko Král informoval členov komisie, že primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran sa 
touto témou zaoberal a hľadal už v minulosti súkromného investora a nikto sa doposiaľ neozval. 
Tiež vie o danej CP, pričom členov infrmval, že p. primátor zvažuje zbúranie pôvodnej budovy. 
Predsedníčka uviedla príklad AQUAPARKU Poprad, s.r.o., kde je zapojený investor dokonca 
zo zahraničia: 
 

 
 
alebo príklad obce Vyhne - Vodný raj Vyhne bol vybudovaný výhradne cez súkromného investora, 
následne obcou prevádzkovaný pravdepodobne formou nájomnej zmluvy s postupným odpredajom 
nehnuteľnosti (naznačuje to fakt, že Vodný raj je vo vlastníctve obce len od 1.3.2015). Momentálne 
obec Vyhne opäť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž: 
 

 
Ing. Tomáš Palaj si myslí, že nemá zmysel investovať do rekonštrukcie kúpaliska, pretože by 
nespĺňalo kritériá moderného zariadenia pre súčasnú dobu ani po investovaní, čo by predstavovalo 
pre mesto stratu a nie prínos. Obyvatelia budú cestovať za väčšími a modernejšími kúpaliskami do 
iných miest. 
Ing. Valachovičová oponuje z vlastných skúseností, že vycestovanie na iné kúpaliská, napr. 
Kováčová (cca 50 km) alebo na Margitu-Ilonu (cca 40 km) nie je vždy s malými deťmi jednoduché 
a zaberie to miesto napr. 3-hodinového kúpania celý deň a znamená zbytočné náklady – nielen 
vstupné, ale aj cestovné, stravné, teda pre rodinu minimálne 50 eur, a preto by ľudia na novobanské 
kúpalisko chodili. Okrem toho si myslí, že nie je problém namontovať jednoduchšie atrakcie ako 
napr. šmýkačku, dokonca terén je na to vhodný a teda sa s tým pravdepodobne aj počíta. 
Aj Mgr. Jányová a Mgr. Kološta sa prikláňajú k tejto myšlienke s tým, že súčasné štandardy by 
podľa nich boli splnené. 
Katarína Štrbová tiež víta možnosť takéhoto menšieho „rodinného“ kúpaliska pred veľkými 
a v sezóne preľudnenými kúpaliskami v okolitých mestách. 
 
Po diskusii dala predsedníčka komisie hlasovať o úlohe pre mesto, aby vyžiadalo alternatívne 
cenové ponuky (CP) na rekonštrukciu kúpaliska a v termíne do zasadnutia komisie dňa 14.10. ich 
predložilo komisii na posúdenie. 
 
Hlasovanie č. 2 

 
Prítomných 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
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Záverečné stanovisko k bodu: 
Komisia určuje úlohu Dagmar Lachkej - zistiť aktuálne vlastnícke a nájomné vzťahy ako aj plány 
mesta s volejbalovým ihriskom na Tajchu. 
Komisia sa bude ďalej zaoberať témou kúpaliska po predložení CP na rekonštrukciu kúpaliska. 
 
 
K bodu č.4: 
Uskutočnené a pripravované podujatia komisie 
 
Predsedníčka informovala o úspešných realizovaných podujatiach: 
- Mesto v pohybe – 24.6. 
- Letné kino na Tajchu – 24.7. a 14.8. 
 
a pripravovaných podujatiach, pričom s členmi doladili navrhované termíny: 
- Tajchová osmička 5.9. (D. Lachká rozdelila úlohy členom komisie na tejto akcii organizovanej 

mestom a nadšencami pre beh) 
- Kino - v piatok 20.11. o 19,00 hod. 
- Benefičný koncert - v piatok 11.12. o 17,00 hod., hosť – speváčka Sima Martausová (zistí Ing. 

Tomáš Palaj), obdarovaní – Katarína Štrbová odporúča predsedníčke v tejto veci kontaktovať 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

- Vianočné trhy - v piatok 18.12. od 15 do 21; Mgr. Kološta navrhuje spojiť aj s diskotékou. Treba 
zistiť podmienky realizácie takejto akcie u L. Adamcovej – zmena legislatívy od 01. 10. 2015. 
 

Mgr. Renáta Jányová navrhuje využiť časť sponzorského príspevku od MsL vo výške 150 eur 
na zaplatenie nákladov na sprchy, ktoré by nemuseli byť spoplatnené počas Tajchovej osmičky. 
K. Štrbová pripomenula, aby komisia oslovila niektorú novobanskú školu ohľadne prípravy 
adventného venca na fontáne. 
T. Palaj navrhuje, aby sa termín benefičného koncertu spojil s vianočnými trhmi. 
Ing. Valachovičová si nie je istá reakciou škôl, resp. rodičov, či by dovolili, aby ich deti vystupovali 
vonku. 
 
Záverečné stanovisko k bodu: 
 
Realizované podujatia: 
V úspešnej realizácii letného kina na amfiteátri na Tajchu plánujeme pokračovať aj budúci rok. 
 
Pripravované podujatia: 
Všetky pripravované podujatia plánujeme s časovou rezervou a v detailnom riešení ich realizácie 
budeme pokračovať postupne na ďalších komisiách. 
 
 
K bodu č.5: 
Rôzne 
 
Predsedníčka komisie sa pýtala na úspešnosť výstavby knižných búdok a vyhotovenia turistickej 
pečiatky s turistickým vrcholom Háj. 
Ing. Lívia Polcová informovala, že knižná búdka na Nábrežnej je už funkčná, na sídlisku na Hrádzi 
sa zatiaľ nezrealizovala a Mgr. Dzianová nevie o spomínanej pečiatke. 
 
Ďalej predsedníčka navrhla v termíne október 2015 zorganizovať športové popoludnie 
pre zamestnancov MsÚ, poslancov, členov komisií a širokú verejnosť v športoch napr. futbal, 
volejbal a basketbal. Informovala, že p. Letko zo SFZ prisľúbil pomoc s prípadným priateľským 
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futbalovým zápasom a prípravou propozícií pre hru zmiešaných družstiev na ihriskách v Novej 
Bani. 
Členovia nepovažujú tento nápad za aktuálny. 
 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Mgr. Monika Dzianová zistí od vedúcej Oddelenia kultúry a informácii - Mgr. Lukáčovej, či bude 
možné zabezpečiť pečiatku pre turistov na Háji (a v kaviarni Park Café). 
Športový deň členovia navrhli odložiť a zaradiť do programu v júni 2016 v rámci Týždňa športu 
pre všetkých. 
 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončené o 18:45 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 
14.10.2015 o 16:00 hod. v malej zasadačke MsÚ. 
 
 
V Novej Bani dňa 09.09.2015 
 
 
Zapísala: Mgr. Monika Dzianová   Schválila: ............................................................. 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
predsedníčka komisie 


