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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ 

dňa 14. 5. 2015 na MsÚ-OKI 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 9: 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Renáta 
Jányová, Ing. Lívia Polcová, Katarína Štrbová, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Natália 
Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová  

> Počet neprítomných členov je 0 
> Ďalší prítomní: Eva Mikušková, Gregor Galeta 
> Komisia je uznášaniaschopná 
> Komisia sa riadila nasledovným programom zasadnutia: 

 
Program: 
Otvorenie 

1. Mesto v pohybe – rozdelenie úloh 
2. Doplňujúce informácie k témam z poslednej komisie – knižné búdky, letné kino 

a možnosti priateľskej spolupráce mesta Nová Baňa a mesta Nin (cez Oko Jadrana) 
3. Diskusia 

Záver 
 

Rokovanie: 
 
K bodu č.1: 
Mesto v pohybe – rozdelenie úloh 
 

V rámci 12. ročníka Týždňa športu pre všetkých sa uskutoční tradičné sprievodné podujatie 
Mesto v pohybe v stredu 24. 6. 2015 v čase 15:00-17:00 hod. v Radničnom parku. Cieľom 
podujatia je osloviť deti, mládež i dospelých z Novej Bane vrátane náhodných okoloidúcich, aby 
sa zapojili do niektorej z jednoduchých športovo-zábavných aktivít pre každého. 
Pre tento rok sú to – chodúle (Mgr. Kopernická), badminton (Ing. Valachovičová), skákanie cez 
švihadlo, veselé loptičky (K. Štrbová), trefa na bránu/florbal (Mgr. Kološta), stolný tenis 
(p. Jurek) – prevoz/prenos stola a príslušenstva z CVČ alebo GFŠ (T. Palaj), možno šípky (Ing. 
Polcová), tanec, prípadne iná hromadná aktivita na záver podujatia (T. Palaj). 
Do spolupráce sme oslovili aj TJ Slovan šachový oddiel, aby zabezpečil stanovište so šachom 
a OZ Priatelia deťom pri DSS Hrabiny kvôli zabezpečeniu lukostreľby. 
 
Záverečné stanoviská k bodu: 
Propagáciu podujatia a odmeny/pitný režim zabezpečí MsÚ-OKI v rámci prípravy a propagácie 
Týždňa športu pre všetkých a samostatný plagát pripraví podľa podkladov, ktoré doručí Ing. 
Valachovičová na OKI – p. Trajteľovej. 
Aktivity pripravia, materiálne a organizačne zastrešia jednotliví členovia komisie a ďalší 
dobrovoľníci. 
MsÚ-OKI zabezpečí dva stoly, 4 stoličky prípadne párty stan šachistom a ďalší stôl a stoličky 
na registráciu. 
Ozvučenie bude zabezpečené prostredníctvom MsÚ-OKI. 
Moderátor/moderátorka – ešte v riešení. 
 
K bodu č.2:  
Doplňujúce informácie k témam z poslednej komisie: 
 



Str. 2/3 

 

Knižné búdky 
Lívia Polcová 
- Informovala, že na zabudovanie knižnej búdky nie je potrebné stavebné povolenie 
- Plánuje túto myšlienku zrealizovať ako dobrovoľníčka, pričom búdky by mali byť funkčné 

od júla tohto roka 
 
Letné kino 
Tomáš Palaj, Valachovičová 
- Zistili, že Igor Moško plánuje aj počas tohto leta pokračovať vo filmových štvrtkoch pre deti 
- Nebráni sa spolupráci s mestom, pričom počas letných večerov počíta s realizáciou týchto 

akcií: 
• Utorky – opekanie 
• Stredy – diskotéky 
• Štvrtky – premietania pre deti 
• Piatky a soboty – hudobná produkcia 

- Voľné zostali pondelky a nedele, ktoré ale nepovažujeme za vhodné na premietanie v čase 
približne 21-23,00 hod., keďže nasledujúci deň je pracovný 

 
Možnosti priateľskej spolupráce mesta Nová Baňa a mesta Nin (cez Oko Jadrana) 
Na zasadnutí sa zúčastnil poslanec Gregor Galeta, ktorý zabezpečil konferenčný hovor 
s p. Monikou Surana z Chorvátska. Boli zopakované informácie z poslednej komisie: 
- Združenie Oko Jadrana ponúka pomoc pri nadviazaní spolupráce mesta Nová Baňa 

a historického mesta Nin, veľkosťou podobného Novej Bani 
- Spolupráca je možná v oblasti výmeny študentov, športovcov, detí (napr. letné tábory), 

kultúrnych podujatí, gastronómie, folklóru,... 
- Podobne mestá Zadar a Banská Bystrica sú spriatelené mestá, i keď tu sa jedná skôr len 

o priateľstvo na papieri 
- Výdavky, ktoré plynú účastníkom výmen, prípadne mestu, sú náklady na dopravu. 

Ubytovanie je možné zdarma v rodinách. Pri ubytovaní v hoteli, napr. počas letných táborov, 
by bolo nutné platiť. Oko Jadrana neberie žiadny sprostredkovateľský poplatok, účtuje si iba 
prípadné tlmočenie 

- PaedDr. Polcovú zaujala možnosť letných táborov v letovisku Nin, pre ktorú by boli 
na základe priateľskej spolupráce miest Nin a Nová Baňa vytvorené priaznivé podmienky 

- Podľa prieskumu realizovaného Ing. Valachovičovou, aj GFŠ by malo záujem o výmenu 
študentov, ale vidí problém s ubytovaním študentov v rodinách. PaedDr. Štefková si myslí, že 
by dokázali nájsť cez svojich študentov iba zhruba 10 rodín, ktoré by si zobrali domov 
zahraničného študenta 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
 
Knižné búdky 
Plánovaný termín zrealizovania dvoch knižných búdok v lokalitách Pod Sekvojou a Nábrežná 
ulica je k 1.7.2015. Knižné búdky a ich „prevádzku“ zabezpečia dobrovoľníčky Lívia Polcová 
a Simona Gregorová 
 
Letné kino 
Ak bude mesto súhlasiť s videoprojekciou na Tajchu počas letnej sezóny, bude toto financované 
opäť z prostriedkov mesta s voľným vstupom. Je opäť potrebné dohodnúť spôsob objednania 
licencie a ďalšie podmienky s vedúcou MsÚ-OKI Mgr. Lukáčovou a prípadne zaradiť letné 
premietanie aj do oficiálneho programu Kultúrneho leta 2015. Pri výbere filmu nadviažeme na 
hlasovanie z marca/apríla, tzn. pozreli by sme si filmy Gran Torino alebo Dobrý Will Hunting. 
Prípadne komisia určí iný film. Termín bude stanovený po dohode s Igorom Moškom v niektorý 
piatok alebo sobotu v júli alebo auguste. 
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Možnosti priateľskej spolupráce mesta Nová Baňa a mesta Nin (cez Oko Jadrana) 
Keďže o priateľskú spoluprácu miest prejavili záujem oslovené subjekty – CVČ, GFŠ, ZUŠ, 
Gregor Galeta a Ing. Valachovičová oslovia v tejto veci p. primátora s návrhom na uzavretie 
dohody o priateľskej spolupráci. Zároveň referent pre kultúru a šport pripraví oficiálny list 
na oslovenie subjektov z oblasti športu, ktorí by tiež mohli mať záujem o spoluprácu. 
 
K bodu č.3: 
Diskusia 
 
Mgr. Jányová 

- Pozvala prítomných na športovú kvapku krvi 8. 6. 2015 
- Upozornila na nepokosený Komunitný park pri kostole sv. Alžbety, kde sa denne 

zdržiava množstvo detí 
- Vzhľadom na informáciu zo stretnutia organizačného tímu k Ľahkoatletickému mítingu, 

že Technické služby zaslali CP na úpravu školského ihriska v sume cca 500 eur, hoci ZŠ 
Jána Zemana čakala, že táto úprava bude zrealizovaná zdarma, navrhla, aby ZŠ Jána 
Zemana napísala oficiálnu žiadosť na MsÚ s prosbou o vyriešenie nepriaznivých 
podmienok na ihrisku (zarastené vonkajšie dráhy, nedostatok piesku v doskočisku, 
zarastený priestor pre vrh guľou,...) 

 
PaedDr. Polcová 

- Pozvala prítomných na 55. výročie CVČ, ktoré oslávia vo svojom areáli dňa 29. 5. 
o 16,30 hod. s bohatým programom – vystúpenie krúžkarov, bubnová šou Campana 
Batucada, diskotéka a zaujímavé sprievodné akcie 

 
E. Mikušková 

- Informovala o plánovanom zasadnutí MsZ pravdepodobne dňa 27. alebo 28. 5., na ktoré 
budú opäť podané návrhy na uznesenia pre dotácie pre MFK Nová Baňa a SKI TEAM 
Nová Baňa v pôvodnom znení - ako boli podané v apríli 

- Ostatní prijímatelia dotácii sú už sčasti uspokojení, cca do konca mesiaca budú 
administratívne ošetrení všetci schválení žiadatelia 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Mgr. Jányová 

- Žiada prostredníctvom porady vedenia MsÚ zabezpečiť pokosenie komunitného parku 
 
E. Mikušková 

- Pripraví dva návrhy na uznesenie o dotáciách pre MFK Nová Baňa a SKI TEAM Nová 
Baňa v pôvodnom znení 

 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:00 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 
16.06.2015 o 16:00 hod. na MsÚ – OKI alebo v zasadačke MsÚ. 
 
 
V Novej Bani dňa 14.05.2015 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Monika Dzianová   Schválila: ........................................................ 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
predsedníčka komisie 


