Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
dňa 16. 06. 2015 v malej zasadačke MsÚ v Novej Bani o 16:00 hod.
________________________________________________________________________________
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, Karin Tužinská, Marián Juristý
> Komisia je uznášaniaschopná
> Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia:
Program:
Otvorenie
1. Zhodnotenie akcií realizovaných v mesiacoch máj a jún
2. Pripravované športové a kultúrne podujatia
3. Systém deľby dotácií na šport – príklady z iných miest
4. Harmonogram zasadnutí na 2. polrok 2015
5. Rôzne
6. Vyhodnotenie celonárodnej súťaže “Do práce na bicykli“ – o 17,00 hod. v Radničnom parku
7. Spoločná jazda na bicykloch so súťažiacimi za Novú Baňu na Tajch (štart z Radničného
parku po vyhodnotení)
Záver
Rokovanie:
K bodu č.1:
Zhodnotenie akcií realizovaných v mesiacoch máj a jún
Tanečný klub Tiffany v máji pripravil už tradičnú prehliadku tanca Defilé. Stolnotenisový klub
usporiadal Memoriál F. Klimanta. MFK Nová Baňa ukončil sezónu 13. júna. Do novej sezóny majú
už prihlásených 80 stálych (detských) členov. ŠK Karate Nová Baňa sa podarilo získať v tomto
období 5 zlatých, 1 striebornú a 3 bronzové medaile na majstrovstvách Európy, celkovo SR
skončila aj s pomocou novobanských karatistov na 5. mieste.
Záverečné stanovisko k bodu:
Športové kluby ukončili sezónu v mesiacoch máj a jún veľmi vydarenými podujatiami. Športovci
z ŠK Karate Nová Baňa boli na majstrovstvách Európy úspešní a získali cenné medaile.

K bodu č.2:
Pripravované športové a kultúrne podujatia
V rámci 12. ročníka týždňa športu pre všetkých sa uskutoční tradičné sprievodné podujatie Mesto
v pohybe v stredu 24. 06. 2015 v čase 15:00 – 17:00 hod. v Radničnom parku. Cieľom podujatia je
osloviť deti, mládež i dospelých z Novej Bane vrátane okoloidúcich, aby sa zapojili do niektorej
z jednoduchých športovo-zábavných aktivít pre každého.
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Pre tento rok sú to chodúle (Mgr. Kopernická, ktorá zabezpečí chodúle pre staršie deti a dospelých,
Ing. Valachovičová zoženie chodúle pre malé deti z MŠ Kolibská), lukostreľba (p. Jurek z DDS
Hrabiny), švihadlá (dobrovoľníčka), florbal (Mgr. Kološta), badminton (Ing. Valachovičová, PhD.),
veselé loptičky (Ing. L. Polcová; disciplína zahrňuje hod na cieľ, terč s loptičkami,...), stolný tenis
(Ing. Palaj zabezpečí dovoz stola z CVČ a o priebeh disciplíny sa postará študent p. Jureka, šach (TJ
Slovan šach - p. Helebrant), tanec (spoločná choreografia na záver s inštruktormi Karin Tužinská
a Marián Juristý), skúška rovnováhy (Ing. L. Polcová zabezpečí dobrovoľníka). Zabezpečiť treba
kartičky, občerstvenie – banány (Ing. Valachovičová), dobrovoľníka pri registrácii (Ing. Polcová)
a zohnať megafón (Ing. Palaj).
Pripravované kultúrne podujatie Letné kino sa bude konať v termínoch:
- 24. júl
- 14. august
v rámci programu Kultúrneho leta 2015 o 21:00 hod. na amfiteátri v rekreačnej oblasti Tajch.
Mgr. Jányová prosí o zverejnenie harmonogramu kultúrneho leta na webstránke mesta.
Pripravované športové podujatie Tajchová osmička sa bude konať:
- v sobotu 5. septembra.
Členovia komisie sa rozhodli pripojiť k organizátorom športového podujatia Tajchová osmička ako
dobrovoľníci.
Mgr. Renáta Jányová a Mgr. Juraj Kološta pripomienkovali ohľadom meračov (čipov), žeby bolo
po technickej stránke veľkou výhodou zabezpečiť takéto zariadenia.
Záverečné stanoviská k bodu:
Propagáciu podujatia Mesto v pohybe a odmeny/pitný režim zabezpečí MsÚ-OKI v rámci prípravy
a propagácie Týždňa športu pre všetkých. Ing. Valachovičová doručila podklady do plagátu, ktorý
sa propaguje od 17.6. Moderátormi podujatia budú Karin Tužinská a Marián Juristý. Jednotliví
členovia komisie si rozdelili aktivity a bude potrebné zohnať ďalších dobrovoľníkov na výpomoc.
Čo sa týka Tajchovej osmičky, 6 členovia radi pomôžu. Ing. Palaj sa nepripojí ako dobrovoľník
podujatia Tajchová osmička a to z dôvodu účasti na iných podujatiach. K. Štrbová sa zatiaľ nevie
naisto sľúbiť. Najbližšie zasadnutie komisia prispôsobila tak, aby sa členovia stretli ešte pred týmto
podujatím a rozdelili si konkrétne úlohy.

K bodu č.3:
Systém deľby dotácií na šport – príklady z iných miest
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka komisie, predstavila členom komisie rôzne
systémy deľby dotácií na šport, napr. VZN č. 73 mesta Levice o dotáciách. Pri posudzovaní žiadostí
o dotáciu podľa bodu b/ z rozpočtu mesta sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá:
1. Oblasť miestnej kultúry – 20 % finančných prostriedkov
2. Oblasť športových aktivít – 50 % finančných prostriedkov
3. Oblasť vzdelávania a školstva – 10 % finančných prostriedkov
Zaujalo ju aj samotné delenie, kde hoci požadované sumy sa pohybujú od cca 1.000 po takmer
40.000 eur, maximálna pridelená suma pre viacerých žiadateľov je zhodná – 3.800 eur.
Ďalej uviedla, že v Žarnovici sa delí až 45.000 eur a napr. v Zlatých Moravciach dotácie podporujú
jednak kolektívne športy aj jednotlivcov, ale aj tradičné podujatia typu „šport pre všetkých“
v nasledovnom pomere:
- podpora športovej klubovej činnosti 64 %
- športové projekty a podujatia 30 %
- podpora individuálnych športovcov 1 %
- rezerva 5 %
Predstavila aj návrh mesta Vráble, kde sa delí 55.000 eur.
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Predsedníčka komisie určila úlohu Ing. Palajovi a Ing. Polcovej pripraviť počas mesiacov júl
a august návrh nového VZN o dotáciách. Ing. Palaj oponoval a navrhol, aby systém deľby dotácií,
resp. návrh VZN vypracoval zamestnanec MsÚ.
Mgr. Monika Dzianová, zapisovateľka komisie, predložila komisii dva návrhy:
1) Klub Bike team NB žiada o sponzorstvo vo výške 625 € na financovanie dresov s logom
mesta. Dotáciu vo výške 1.200 € dostal klub Bike team NB v apríli/máji 2015.
2) Športový klub Topoľčianky požiadal o spoluprácu pri organizovaní športového podujatia
Slovenského pohára XCO MTB v horskej cyklistike, ktorý sa uskutoční v lokalite
lyžiarskeho strediska Drozdovo dňa 26. júla 2015. Súčasťou žiadosti o finančný príspevok je
aj žiadosť o propagáciu. Propagáciu a ozvučenie navrhuje vedúca OKI - Mgr. Iveta
Lukáčová zabezpečiť. Ohľadne finančnej pomoci prosí o stanovisko komisie.
Predsedníčka komisie informovala, že rozpočet na dotácie v kapitole šport v sume 40.000 je už
minutý - 2 posledné návrhy pre MFK a Ski Team Nová Baňa podpísala práve dnes 16.6. ako
predkladateľka bodu programu do najbližšieho zasadnutia MsZ dňa 23.6. Na tento termín je
pripravený aj návrh 2. zmeny rozpočtu, ku ktorej mali poslanci zasielať pripomienky do pondelka
15.6. Navýšenie sumy pre šport nie je súčasťou tejto zmeny. Okrem toho dotácia môže byť
poskytnutá podľa VZN č. 7/2011 o dotáciách iba jedenkrát, pričom Bike team je už pre tento rok
poberateľom dotácie.
Záverečné stanoviská k bodu:
Predsedníčka komisie zašle príklady z iných miest mailom všetkých členom a vyžiada editovateľné
znenie VZN o dotáciách a tiež ho zašle členom, ktorí sa počas mesiacov júl a august mailom
vyjadria, čo navrhujú vo VZN zmeniť. Ďalej sa komisia bude touto problematikou zaoberať
na stretnutí 3.9., aby mohla prípadne zaradiť návrh na nové VZN na septembrové zasadnutie MsZ.
Vzhľadom na vyčerpané finančné prostriedky odporúča komisia Bike teamu NB požiadať o dotáciu
na tričká v novom termíne do 30.11.2015. Ak by bolo potrebné dofinancovať tabule či cyklomapy
pre cyklotrasy, keďže ich možno považovať za súčasť rozvoja cestovného ruchu, navrhuje posunúť
riešenie na komisiu CR. Ohľadne podujatia na Drozdove komisia súhlasí s pomocou pri propagácii,
poskytnutím ozvučenia, ako aj malých darčekových predmetov z IC do cien pre víťazov.
K bodu č.4:
Harmonogram zasadnutí na 2. polrok 2015
I keď plán stretnutí v 1. polroku bol dodržaný len na 50 %, predsedníčka komisie informovala
členov komisie o plánovaných zasadnutiach Komisie kultúry, vzdelávania a športu pri MsZ
mesta Nová Baňa na 2. polrok 2015. Po zmene dvoch termínov predložila definitívny návrh:
Jún, júl – dovolenkové obdobie, a preto komisia nezasadá
03. septembra
14. októbra
11. novembra
02. decembra o 16,00 hod. v zasadačke MsÚ
Hlasovanie č. 1
Prítomných

8

Za:

8

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanoviská k bodu:
Všetci členovia s termínmi zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
mesta Nová Baňa súhlasili. Cca týždeň pred zasadnutím bude členom zaslaná pozvánka a bude
zverejnená aj na internete.
3

K bodu č.5:
Rôzne
Komisia dostala sponzorsky150 eur od MsL a chcela by určiť ich účel. Tieto finančné prostriedky
navrhuje predsedníčka využiť na akciu Mesto v pohybe a Tajchovú osmičku. Katarína Štrbová
navrhuje peniaze nechať na Benefičný koncert. Na ten však vystupujúcim deťom sladkosti
zabezpečuje mesto a sponzorské peniaze pre príjemcu benefičného koncertu MsL dávajú
samostatne. Väčšina členov súhlasí s nákupom ovocia - banány alebo jablká na Mesto v pohybe
pre deti a s ponechaním zvyšku peňazí na Tajchovú osmičku.
Záverečné stanovisko k bodu:
Ohľadne prípravy darovacej zmluvy sa s p. konateľom MsL skontaktuje Ing. Viktória
Valachovičová, PhD. tak, aby boli peniaze k 24.6. k dispozícii.

K bodu č.6:
Vyhodnotenie celonárodnej súťaže “Do práce na bicykli“ – o 17,00 hod. v Radničnom parku
V Radničnom parku sa konalo v utorok 16.06.2015 o 17:00 hod. vyhodnotenie celonárodnej
súťaže “Do práce na bicykli“. Súťažiacich privítala Ing. Valachovičová, PhD. spoločne
s Dagmar Lachkou z OKI, ktorá vyhlásila výsledky súťaže.
Záverečné stanovisko k bodu:
Víťazný tím sa stal Hrabiny team na počet km a K-Plast na počet jázd. Zo súťažiacich najviac a to
skoro 500 km najazdil Rudolf Vallo z tímu Zemaňáci a najväčší počet jázd 44 Marcela Lisičanová
a Eva Bakošová z K-Plastu. V bonusovej kategórii sa losovalo zo súťažiacich z tímov, ktoré
absolvovali min. 2/3 jázd počas súťažného mesiaca máj na bicykli - zvíťazil Mgr. Ján Píš z Hrabiny
team. Ďakujeme súťažiacim za reprezentáciu nášho mesta v tejto celoslovenskej súťaži, kde sme
medzi 55-timi mestami obstáli na 27. mieste.

K bodu č.7:
Spoločná jazda na bicykloch so súťažiacimi za Novú Baňu na Tajch
Približne desať cyklistov absolvovalo výlet na Tajch na bicykloch, kde si spolu posedeli
a porozprávali zážitky a plány pre ďalší ročník súťaže.

Záver:
Zasadnutie komisie skončené o 17:30 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa
03.09.2015 o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ.

V Novej Bani dňa 22.06.2015

Zapísala: Mgr. Monika Dzianová

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