Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
dňa 25. 2. 2015 v zasadačke na MsÚ 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, Mgr. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová,
Katarína Štrbová, Mgr. Juraj Kološta
> Počet neprítomných členov je 0
> Ďalší prítomní: Mgr. Ľudmila Rajnohová, Peter Korbeľ, Miroslav Šipikal, Jozef Antal,
Ing. Peter Pšenák, Igor Moško, Ing. Jaroslav Plachy, Adam Bielik, Ján Šály, Alexander
Šadlák, Ing. Štefan Levrinc, Anton Tabernaus
> Komisia je uznášaniaschopná
> Komisia sa riadila nasledovným programom zasadnutia:
Program:
1. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2015 z rozpočtu mesta
pre športové kluby, občianske združenia a ďalších žiadateľov
2. Možnosti „premietania“ filmov v kine – finančné a licenčné podmienky (Ing. Palaj)
3. Podujatie „Privítajme jar pomocou prírode“ - pripravované v spolupráci so spoločnosťou
Mestské lesy spol. s r.o.
4. Diskusia
Rokovanie:
Ešte pred začatím prerokovania bodu č.1 predsedníčka komisie využila možnosť prihovoriť sa
prítomným prizvaným športovým klubom ohľadom záujmu o prípadnú spoluprácu
na 4. ročníku Ľahkoatletického mítingu. V krátkosti priblížila toto veľké športové podujatie. Je
to organizačne náročná športová akcia, ktorá vyžaduje zhruba 10 členov organizačného tímu,
ktorí sa viackrát vopred stretnú a 35 členov realizačného tímu, ktorí sa tiež aktívne zapoja aj
do príprav. Samotná komisia to kapacitne nezvládne zorganizovať.
K problematike vyzvala o vyjadrenie Ing. Plachého, ktorý bol zostavovateľom propozícii
a harmonogramu mítingu a všetkých ročníkov sa aktívne zúčastnil.
• Ing. Plachy navrhuje najprv zistiť názor a záujem škôl, dať tomu nový systém organizácie
– určiť nového hlavného organizátora, ktorý bude koordinovať prípravy a priebeh
• Za MFK sa vyjadril I. Moško – pokiaľ nebude časovo vyťažený, je ochotný pomôcť aj
pritiahnuť pomocníkov z radov mladých futbalistov
Záverečné stanovisko k bodu:
Za členov komisie sú ochotní zapojiť sa do príprav a priebehu Mgr. Renáta Jányová, Ing.
Viktória Valachovičová, PhD., K. Štrbová a Mgr. Juraj Kološta. Predsedníčka komisie dokončí
prieskum ohľadne záujmu škôl o toto podujatie a bude iniciovať spoločné stretnutie
so zástupcami jednotlivých škôl kvôli vyhovujúcemu termínu konania, menovaniu členov
do tímov a podobne.
K bodu č.1:
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2015 z rozpočtu mesta
pre športové kluby, občianske združenia a ďalších žiadateľov
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Predsedníčka komisie vyzvala p. Mikuškovú, aby zhrnula základné informácie ohľadom zmien
vo formulári Dohoda o poskytnutí dotácie, ktorý bol upravený a doplnený o nové časti. Tieto
zmeny/doplnenia boli odsúhlasené kontrolórkou mesta Ing. Mgr. Eliškou Vallovou.
- Jedná sa hlavne o doplnenie podrobnejších podmienok ohľadom zúčtovania dotácie,
ktoré doteraz neboli jednotné – vymenovanie konkrétnych typov účtovných dokladov
a povinných príloh (podľa účelu poskytnutia dotácie)
- Doplnenie novej prílohy č.1 – Súpis účtovných dokladov k finančnému vyúčtovaniu
dotácie a č.2 Tabuľka na zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Nová Baňa
- Doplnenie nutnosti zabezpečenia vhodnej propagácie mesta ako poskytovateľa
dotácie podľa presne stanovených podmienok a záväzné používanie loga:

Predsedníčka v krátkosti zhrnula základné informácie ohľadom žiadostí o poskytnutie dotácie:
• Pripomenula, že dotácia je len doplnkovým zdrojom financovania v zmysle platného
VZN č.7/2011 o dotáciách
• Aktivity, ktoré sú podporené, by mali byť verejne dostupné
• V minulosti bolo zaužívané, že komisia nad rámec platného VZN podporovala hlavne
športovanie detí a mládeže. Nová komisia neprikladá tomuto až taký dôraz
• Celkove bolo prijatých 23 žiadostí, z toho 17 na šport, 5 kultúra/vzdelávanie
a 1 kombinovaná – šport aj vzdelávanie
• Schválený rozpočet mesta pre kapitolu ŠPORT je spolu 40.000 EUR a pre kapitolu
KULTÚRA 3.800 EUR
• Žiadosti pre oblasť kultúry sú spolu 4.100 EUR a pre oblasť športu spolu 63.820 EUR
(skoro 60 %-né prekročenie dostupnej sumy)
• Členovia komisie mali dostatočný časový priestor podrobne sa oboznámiť s obsahom
jednotlivých žiadostí a pripraviť si doplňujúce otázky
• Predsedníčka pripravila návrh na percentuálne rozdelenie súm dotácií podľa intervalov
na základe toho, aká suma je požadovaná
• Sumy nad 1.660 EUR schvaľuje MsZ, na ostatné, nižšie, stačí podpis primátora mesta
• Na zasadnutie komisie sme prizvali hlavne kluby a združenia, ktoré žiadajú nad 1.660
EUR, prípadne takých žiadateľov, pri ktorých nám nebola žiadosť o dotáciu celkom
jasná. Dodatočne bola prizvaná aj zástupkyňa RZ pri Gymnáziu F. Švantnera
• Dávame priestor cca 5 min. na predstavenie činnosti žiadateľa
• Prítomní boli vyzývaní jednotlivo podľa toho, ako boli zapísaní do prezenčnej listiny
1/ RZ pri Gymnáziu F. Švantnera - Mgr. Ľudmila Rajnohová
Žiadosť bola kombinovaná - podaná na dva účely – spolu na sumu 700 EUR:
- Na zakúpenie študentských kariet (školského systému na zjednodušenie administratívy
dochádzky s možnosťou využitia študentských zliav, nového systému výpožičky kníh
v školskej knižnici,...) - celkový predpokladaný náklad 1.294 EUR. Kartu bude možné
dobíjať, študentovi zostáva aj po maturite a slúži mu ďalej na VŠ. Náklady na tento
systém budú rozdelené medzi žiakov, školu, RZ a mesto.
- Na „Volejbalový turnaj“ (ceny, občerstvenie, propagácia) - celkový náklad 550 EUR.
Turnaj usporadúva GFŠ každoročne, pozýva aj školy z okolia.
Komisia odporúča rozdeliť požadovanú sumu 700 EUR na: 200 EUR na volejbalový turnaj
a 500 EUR na študentské karty.
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2/ OZ TAJCH – Igor Moško
Dlhodobo organizuje kultúrne podujatia v spolupráci s mestom aj samostatne. Žiadosť je
podaná na finančnú podporu konkrétnych kultúrnych podujatí organizovaných počas letnej
sezóny (hlavne kapely – účinkujúci a ozvučenie). Rozpočet plánovaných akcií je 11.000
EUR, od mesta žiadajú 2.400 EUR. Sú vďační za akúkoľvek podporu. Po skúsenosti
z minulého roka idú do rizika, pretože im takmer celé leto pršalo a tieto podujatia sú závislé
hlavne na peknom počasí. Príjem zo vstupného je veľmi slabý, neporovnateľný s výdavkami.
Pridali nové podujatie Šláger, ktoré malo veľký úspech a chcú v ňom pokračovať. Okrem
toho robia podujatia pre menšie deti.
• Predsedníčka komisie dala hlasovať o navrhnutých sumách uvedených v TABUĽKE č.1
pre oblasť kultúry ako celku nasledovne:
TABUĽKA č.1
P.č.
1.

Žiadateľ

4.

OZ Tajch
OZ Centráčik
pri CVČ
OZ Rady
rodičov
RZ pri GFŠ

5.

RZ pri ZUŠ

2.
3.

6.

RS pri ZŠ
sv. Alžbety
Spolu

Žiadaná
Účel
suma
2 400 € Rocková noc, Letná folková, Akcie pre deti (účinkujúci + zvuk)
Projekt "Štvorlístok zdravia", súťaž „Malý záchranár“ – vecné
500 €
ceny, medaily, sladké odmeny, pitný režim, tričká ...
Výstava v Nitre 28.-30.4. – cestovné, výroba plagátov,
200 €
propagačných materiálov, výzdoba prezentačného stánku
500 € El. systém (študentské karty) – zakúpenie kariet
Akordeónová súťaž a prehliadka ľud. spevu – vecné ceny,
300 €
diplomy
Organizácia speváckej súťaže – ľudová + kresťanská pieseň –
200 €
vecné ceny, občerstvenie, propagačný materiál
4 100 €
Spolu

Návrh
pridelenia
2 100 €
500 €
200 €
500 €
300 €
200 €
3 800 €

Hlasovanie č. 1
Prítomných

9

Za:

9

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Po hlasovaní prešli prítomní na časť dotácie z oblasti športu. Predsedníčka komisie poprosila
prítomných zástupcov športových klubov, aby sa pri prezentovaní okrem pripravených
informácií o svojej činnosti zamerali na tri oblasti:
1/ Či sú poberateľmi 2 % dane z príjmov?
2/ Aké náklady platia za nájom športovísk?
3/ Aké sú členské príspevky?
Prítomní boli vyzývaní opäť jednotlivo podľa toho, ako boli zapísaní do prezenčnej listiny.
1/ MFK - Peter Korbeľ
- Uvítal ústretovosť komisie podporovať nielen deti a mládež
- Žiadosť MFK o dotáciu bola vždy zameraná len na podporu detí a mládeže
- Rozpočet MFK je 72.000 EUR, z toho 20.000 EUR bývala dotácia od mesta
- Suma 31.500 EUR, ktorú uviedli v žiadosti, je vyslovene požiadavka na deti
a mládež
- Poplatok na člena polročne je 54 EUR, prípravkár 25 EUR
- Kategorizácia hráčov - od futbalovej škôlky, mladší, starší žiaci, ml. dorast, starší
dorast, dospelí, internacionáli – nad 45 rokov
- Mladší žiaci aj dorastenci hrajú 2. ligu
- Na základnú činnosť majú vlastné interné predpisy a z nich potom vyplývajú položky
použitia dotácie aj v zmysle platného VZN
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2 % dane momentálne neriešia - neuspeli, majú skúsenosť že darcovia uprednostňujú
DSS Hrabiny a málokto podporí šport. Nemajú podchytenú firmu, cez ktorú by to
riešili
Na prenájom minú 1.000 EUR ročne, týka sa to hlavne zimného obdobia, kedy sú
nútení prenajímať si umelé ihriská v Zlatých Moravciach a v Žiari nad Hronom
na prípravné zápasy počas zimy (4 - 5 zápasov)
Inak trénujú na malých ihriskách – pri škole ZŠ J. Zemana, v zimnom období
v telocvični - tú majú zadarmo, platia len za telocvičňu ZŠ. Sv. Alžbety

Predsedníčka komisie pripomenula, že mesto hradí z rozpočtu 16.281 EUR na prevádzku
štadióna a to je tiež forma podpory tohto športu v meste pre MFK ako väčšinového používateľa
štadióna. Aj vďaka tomu majú náklady na prenájom športovísk nižšie ako ostatné športové kluby
v meste. Odporučila klásť väčší dôraz na možnosť získania financií cez 2 % dane vzhľadom
na širokú členskú základňu.
Ing. Palaj poukázal na zvýšený medziročný nárast nákladov o 10.000 EUR, z toho bežné režijné
náklady vzrástli o 5.000 EUR.
Mgr. Jányovú zaujímal nárast položky odmeny rozhodcov:
- Keď sú vo vyššej súťaži, majú aj vyššie poplatky za rozhodcov, delegátov zápasov,...,
mesačne im to fakturuje SFZ podľa počtu zápasov
MFK - Igor Moško
- Podpora mesta je nevyhnutná, aby sa udržala určitá úroveň futbalu. Majú rôzne
povinné poplatky Slov. Futbalovému Zväzu, veľká časť ide na cestovné náklady, hoci
cestujú len na nevyhnutné zápasy. Pretože sa v okolí nehrajú okresné súťaže mládeže,
dorastencov, sú nútení vycestovať aj ďalej
2/ Miroslav Šipikal – MIŠImoto
- Žiada dotáciu pre motocyklového jazdca Adama Šipikala
- Preteká v rámci Slovenska, reprezentuje mesto Nová Baňa
- Z vlaňajšej dotácie 150 EUR zaplatili 3 x štartovné (bola to veľmi malá suma),
pritom absolvovali 15 pretekov, z toho 8 víťazstiev
- Zúčastňujú sa všetkých medzinárodných majstrovstiev SR vo svojej kategórii, k tomu
PITBIKE
- Tento rok ich čaká 14 pretekov, na Slovensku sa bude konať 90. ročník 6-dňovej
súťaže
- Bežné preteky ich stoja 500 EUR, motocykel stojí 8.000 EUR
- Samozrejme, že si musia hľadať sponzorov – olejárske firmy, gumárenský priemysel
– pneumatiky, ....
- Uvítali by aj nových členov, ale je to špecifický šport – finančne veľmi náročný
- Bežný tréning v Maďarsku stojí 300 EUR (v SR je problém s tréningom, pretože tu
nemajú dostatočnú konkurenciu)
- Čo sa týka 2 % - v minulosti to riešili, ale už dva roky to neriešia, pretože je s tým
viac administratívy ako úžitku
3/ Stolnotenisový klub – Jozef Antal
- Má skúsenosť z iných miest, že mestá finančne podporujú len tie športové kluby,
ktoré pracujú s deťmi
- Čo sa týka nájmu – majú vlastnú stolnotenisovú halu, náklady na energie sú 5.000
EUR ročne
- Členské platia len deti, ktoré trénujú pravidelne – je to 50 EUR ročne
- Dospelí si hradia všetky náklady na zápasy sami
- Ročný rozpočet je zhruba 10.000 EUR - ide len o detské súťaže; hrajú najvyššie
súťaže, kde sa platí v hotovosti (nehradí to zväz)
- 2 % riešia cez podnikateľov, ale hlavne cez rodičov
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V tomto roku už organizovali Slovenský pohár najmladších žiačok, organizujú
regionálne turnaje, Memoriál F. Klimanta na vysokej úrovni – zúčastnili sa stolní
tenisti zo 4 krajov SR
Momentálne majú pokazený robot na prihrávanie loptičiek – potrebujú ho zreparovať,
nakoľko je to dôležitá súčasť tréningov detí. Robot sa ťažko nahrádza človekom,
pretože detské tréningy sú prispôsobené deťom – rovno zo školy idú do haly a kým
oni trénujú, dospelí sú v práci a prichádzajú až po deťoch
Aktívne súťaží 20 z 36 členov klubu
Deti trénuje p. Antal sám

4/ TŠK TIFFANY – Ing. Peter Pšenák
- Majú 70 členov v klube, z toho 20 detí v škôlke, 40 detí do 15 rokov, 10 dospelých
- Činnosť – venčeky, plesy, Cena Tiffany – všetky páry z klubu, nielen registrovaní,
DEFILÉ v kine Vatra
- Príjmy – členské – deti zo škôlky 20 EUR polročne, starší platia 47 EUR polročne
- 2 % dane – dlho trvalo, kým si našli dostatok darcov, súčasná situácia: prispievajú
hlavne rodičia – okolo 1.000 EUR a okolo 700 EUR cez nemenovanú firmu
- V ZŠ J. Zemana sú vedení ako krúžok, majú zvýhodnený nájom okolo 1.000 EUR
ročne. Cez prázdniny si platia plný nájom telocvične + miestnosť STEP si plne hradia
sami
- Trénujú 3 x do týždňa po 3 hodiny v ZŠ J. Zemana a 1 x do týždňa v STEPe
5/ SKI TEAM – Ing. Jaroslav Plachy
- Členská základňa 40 detí, len žiacke kategórie od superbaby po starších žiakov,
súťažne je aktívnych 30 detí
- Sú zapojení v oblastnej lyžiarskej lige. Aktuálne sú po treťom kole na 1. mieste,
preteky sú na 4 kolá – s tým súvisia cestovné náklady na autobus, na účasť
na pretekoch (Kremnica, Partizánske, Valčianska dolina a Drozdovo – úspešne jedno
kolo organizovali oni)
- Rozhodcovia fungujú na báze dobrovoľnosti
- Tréningový proces – 2 x týždenne v zimnom období, t.j. cca 3 mesiace v roku; na
tréningy chodia aj rodičia, celé rodiny môžu športovať. Tréneri sú Ing. Plachy
a Adam Bielik. Od októbra začína suchá príprava, klub je teda plne aktívny cca 6
mesiacov, cez leto aj cez zimu prebiehajú sústredenia
- Prenájom je 4.800 EUR za stredisko SKI Centrum Drozdovo. Majiteľ lyžiarskeho
strediska je však ústretový a dáva im zľavu, inak by si to nemohli dovoliť. Zľavnený
nájom platia rodičia detí, čo je 50 EUR (je to spolu 2.000 EUR za nájom). Členský
príspevok je 100 EUR (z toho 50 nájom)
- Športové vybavenie platia rodičia
- Medzi výdavky patrí časomiera – majú už vlastnú, najjednoduchšiu; ďalej potrebujú
tréningové bránky (25 bránok = 100 tyčí, 1 tyč stojí 25 EUR)
- S 2 % majú zlé skúsenosti - vysoký poplatok a slabá odozva. Od rodičov vyzbierali
okolo 200 EUR. Nevýhoda je v nutnosti každoročne sa registrovať, každoročne platiť
registračný poplatok a výsledný efekt je minimálny
6/ ŠK KARATE – Ján Šály
- Sú prijímateľom druhej najväčšej dotácie, sú veľmi vďační za podporu, pretože aj
vďaka nej si môžu dovoliť vycestovať na zahraničné turnaje, ktoré sú pre nich veľmi
dobrou skúsenosťou.
- Pôsobia už 40 rokov v regióne, 15 rokov v Novej Bani
- Majú 8 trénerov, 6 rozhodcov – všetci pracujú bez nároku na honorár
- Pre rok 2015 podali vyššiu žiadosť o dotáciu, pretože by sa mali zúčastniť ME
v Belgicku, vybraní športovci aj MS v Dubline, pripravujú sa na Medzinárodné
majstrovstvá v ČR, Svetový pohár, Európsky pohár a veľa domácich súťaží
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V septembri, v novom školskom roku, pripravujú veľký nábor nových členov – MŠ
a ZŠ
Členská základňa je 80 – 100 cvičencov od 5 do 20 rokov + dospelí – väčšinou
rodičia, ktorí cvičia so svojimi deťmi; na tréningoch je priemerne 50 - 60 cvičencov
Aktívnych pretekárov je 50
Trénujú v Novej Bani aj v Tlmačoch – kde majú kvázi pobočku s 25 členmi - je to
vedené formou krúžku pri ZŠ, tam platia nájom 180 EUR za telocvičňu za rok,
v Novej Bani platia v priemere 1.800 EUR za rok. Kvalita podlahy v telocvični u nás
je nevhodná, v zhoršenom stave
Členské 50 EUR na pol roka/cca 0,80 EUR na 1 tréning; ak cvičia súrodenci, členské
platí len jeden a napr. deti z Detského domova cvičia zadarmo
Majú veľké nároky na cestovné, doma mávajú len 1 súťaž, ktorú si organizujú sami
(Memoriál F. Krištofa)
Dostávajú príležitostne aj dotácie od federácie
Ročne absolvujú 20 – 25 súťaží, 10 sústredení/seminárov, precestujú 6 – 8 tisíc km,
zdokonaľovať sa musia aj tréneri, nielen cvičenci, cca 200 hodín na tréningoch, 1.000
hodín na súťažiach
Príjmy z 2 % majú na základe pomoci rodičov, robia veľkú propagáciu u rodičov,
u známych, podnikateľov,... raz sa im podarí viac, raz menej, ale pokračujú v tom

Mgr. Kološta – zaujímal sa, či klub požaduje dotáciu aj v Tlmačoch. Hoci klub v Tlmačoch
o príspevok nežiada, p. Šály prítomných ubezpečil, že dotácia sa žiada len pre členov, ktorí
trénujú v Novej Bani, nie v Tlmačoch
7/ Hokejový klub HC Nová Baňa – Alexander Šadlák
- V tomto roku oslávia 20. výročie založenia klubu, ktorý vznikol hlavne na podporu
mládežníckeho hokeja
- V minulosti mali slušnú členskú základňu, chodili na súťaže. Momentálne majú málo
detí, boria sa s nezáujmom u detí
- Fungujú len na základe dotácie od mesta – snažia sa prostredníctvom výjazdov
na jedinú ľadovú plochu v okolí - v Leviciach a chcú pritiahnuť deti na ľad a osloviť
ich týmto športom
- Trénujú celoročne aj „na sucho“, ale toto deti neláka
- Na Záhrbe vybudovali multifunkčné ihrisko, ktoré cez zimu, ak sú priaznivé
podmienky, slúži na tréningy aj na verejné korčuľovanie - hradia to z vlastných
prostriedkov
- Poskytnutú dotáciu využívajú len na prepravu a nájom ľadovej plochy, delia ju podľa
sezóny: september - december a január – marec; prenájom ľadu na 1 hod. stojí 104
EUR, cesta 80 EUR. V rámci dotácie plánovali 10 výjazdov.
- 2 % - boli žiadateľmi, ale nemajú dobrú skúsenosť
- Momentálne je už koniec sezóny, ľadová plocha je veľmi vyťažená, jarné prázdniny
bohužiaľ nevyšli – momentálne je ako požiadavka na dotáciu reálnych 1.000 EUR
8/ ŠK POOLO – Ing. Štefan Levrinc
- Vznikli zhruba pred 8-mimi – 9-timi rokmi, začínali ako biliardový klub – založil OZ,
aby mohli hrávať aj súťažne
- Tým, že hráva basketbal, ktorý bol v minulosti zastrešený pod TJ SLOVAN a mal
dlhoročnú tradíciu v našom meste, prešiel aj basketbal a postupne aj volejbal
muži/ženy pod ŠK POOLO
- Vďaka tomu si môže prísť zahrať ktokoľvek, kto má záujem, basketbal hrajú
nesúťažne a sú otvorení a prístupní pre všetkých záujemcov
- Momentálne zastrešujú biliard, basketbal, volejbal a najnovšie aj tenis
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Napriek tomu, že nie sú klasický tenisový klub, organizujú turnaje – napr. O pohár
primátora mesta (štvorhra – dvojica musí mať 80 rokov), Mestskú tenisovú ligu –
aktívne hrá 26 tenistov – pravidelná celosezónna súťaž od apríla do septembra
V biliarde boli v 1. lige, pre tento rok nie sú evidovaní v biliardovej lige kvôli
pracovnej vyťaženosti členov klubu
Čo sa týka dotácií, zásadne klesla podpora zo strany mesta s odôvodnením, že nemajú
členskú základňu detí a mládeže do 18 rokov, t.j. cieľovú skupinu, ktorú
uprednostňovala bývalá komisia
Vďační sú za akúkoľvek sumu a p. Levrinc prosí o možnosť využiť dotáciu
na úhradu nájmu telocvične. Je diskriminačné, že MFK neplatí nič a oni – napr. len
basketbal hradí plnú sumu, to je vyše 1.000 EUR ročne (hrajú 2 x týždenne po 1,5
hod.), ženy volejbal hrávajú hlavne vonku, muži volejbal len 1 x týždenne – spolu je
to cca 1.600 EUR. Tenisové kurty si platí každý sám, počas turnaja si platí nájom
organizátor
Klasický členský príspevok nemajú, členovia sa vyzbierajú na telocvičňu, napr.
basketbal vychádza 50 – 60 EUR polročne.
Vďaka tomu, že sú profesori TV na školách členovia ŠK POOLO - volejbalisti, učia
tento šport aj študentov/žiakov a je šanca, že príde viac mládeže do ich klubu. Tieto
loptové športy je nutné omladiť, pretože klub časom zanikne a tento šport v meste
s ním
ŠK POOLO nemá význam robiť nábor na školách, pretože záujemcom nevedia
ponúknuť športový rast - nemajú trénera, sú nesúťažní, ani na tenis nemajú
kvalifikovaného trénera
2 % dane riešia cez vlastnú firmu Ing. Levrinca
Ich snom je tenisová hala – tak ako majú vlastné športovisko stolní tenisti alebo
hokejisti

9/ TABO Fitness klub – Anton Tabernaus
- Je vôbec po prvýkrát žiadateľom o dotáciu za celý čas svojho športového pôsobenia
v meste a v celej histórii svojho fungovania po roku 1989 nedostal od mesta žiadnu
finančnú podporu
- Robí 35 rokov kulturistiku v meste - dlhodobo a na dobrej úrovni, kulturisti tu tak
majú svoju základňu
- Aktuálne má najúspešnejšieho kulturistu Slovenska - majstra sveta, majstra Európy
- Ako oddiel sú na 17. mieste v rámci Slovenska
- Sú organizovaní v najsilnejšej federácii (združuje 160 krajín sveta)
- Trénerskú činnosť vykonáva p. Tabernaus, zároveň je predseda ŠTK Slovenska
- Rozhodcovia sú dvaja – on a syn (1 medzinárodný, 1 v rámci Slovenska)
- Za obdobie fungovania sa v minulosti aj v Novej Bani organizovali Majstrovstvá
ČSSR, neskôr v Žiari nad Hronom ... minulý rok opäť usporiadali Majstrovstvá SR
v Žiari nad Hronom. Ak sa podarí, opäť budú v Žiari nad Hronom Majstrovstvá
Európy detí
- Na školách sa gymnastika prakticky nevyučuje, preto nemajú v členskej základni
deti; kulturistika je špecifický šport
- Členské – pretekári neplatia nič, trénujú 6 x do týždňa, všetko hradí TABO vrátane
cestovného, štartovného, farby na telo; náklady na veľké zahraničné súťaže čiastočne
hradí zväz
- Budú mať veľké náklady na cestovné – Santa Susana, Kanada, ďalej plánujú účasť
na Olympijských hrách neolympijských športov v Kazachstane
- Aktuálne sa pripravujú 4 muži a 6 dievčat na Majstrovstvá Slovenska – otvorené
majstrovstvá
- Vytkol neúctu k p. Škadrovi, keďže si musel sám vynútiť zápis do kroniky mesta,
nebol automaticky ocenený na Vyhlásení najlepších športovcov mesta a pod.
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K danej téme neboli ďalšie otázky, ešte však mali žiadatelia požiadavky hlavne na prítomných
poslancov:
J. Šály
- Je výhľad/vízia aspoň na prípravnú fázu vybudovania športovej haly, ktorá by poskytovala
vhodné podmienky na organizovanie rôznych športových podujatí na vyššej úrovni?
V momentálnych podmienkach telocvične je to takmer nemožné, resp. na veľmi nízkej úrovni.
Ing. Valachovičová
- Momentálne sa pracuje na dokumente PHSR – je tam zahrnutá aj táto vízia, ale je to
pravdepodobne vecou ďalekej budúcnosti
Ing. Levrinc
- Treba začať zisťovať aspoň kde by sa dala hala vybudovať, aká veľká a za koho financie. Keď
sa toto nedá zistiť, to znamená, že sa vôbec neplánuje v najbližšom období niečo podobné
vybudovať
PaedDr. Polcová
- To, že je vízia a plán, neznamená, že to už bude v krátkej dobe aj realizované, napr. CVČ má
plán aj víziu, ale realizácia stroskotala na financiách. Neprestáva dúfať, že sa to v budúcnosti
bude riešiť.
Igor Moško
- Za všetkých žiadateľov o dotáciu by rád oslovil komisiu, aby v budúcnosti navýšili dotácie
na šport a kultúru – stúpajú všetky náklady, energie,...
Ing. Zdenko Král
- Napr. poslanci MsZ sa vzdali svojich odmien a mali by byť viazané práve na kultúru a šport
Ing. Valachovičová
- Na finančnej komisií zistí, ako je to s dostupnými financiami, najmä so sumou ušetrenou
na poslancoch
Ing. Plachy
- Na počet obyvateľov mesta je celkový rozpočet na dotácie veľmi nízky
Mgr. Jányová
- V rozpočte mesta je suma pre šport vyššia, ale pre dotácie je vyčlenených 40.000 EUR.
Predsedníčka komisie prítomným predostrela klasifikáciu výdavkov v oblasti „Šport“, pričom
podrobnejšie delenie tu nie je k dispozícii, ale suma 43.879 EUR je v zásade delená na 40.000
EUR na dotácie a zvyšok pre podujatia mesta:
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Predsedníčka komisie sa poďakovala prítomným za príspevky aj za účasť a vedúci ŠK a OZ
o 18:00 hod. zo zasadnutia komisie odišli.
Po 5 minútovej prestávke nastala diskusia členov komisie o jednotlivých požadovaných
a navrhovaných sumách.
Predsedníčka komisie prezentovala návrh v PP prezentácii s vypísanými konkrétnymi
navrhovanými percentami:
Kľúč pre delenie „športových“ dotácií
Do 500 EUR
501 - 2.500 EUR

90 %
80 %

2.501 - 10.000 EUR

70 %

10.001 - 25.000 EUR

60 %

Nad 25.000 EUR

55 %

Žiadosti celkom nespĺňajúce podmienky

25 %

Následne členovia komisie diskutovali jednotlivo o žiadostiach, zvažovali účel použitia dotácie,
počet členov klubu, verejnú dostupnosť športu a informácie poskytnuté prizvanými žiadateľmi.
Postupne dolaďovali navrhované sumy.
• Predsedníčka komisie dala hlasovať o navrhnutých sumách pre oblasť športu ako celku
uvedených v TABUĽKE č.2 nasledovne:
TABUĽKA č.2
P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

1.

Mestský futbalový klub

2.

ŠK Karate

9 400 €

3.

Stolnotenisový klub

4 400 €

4.

TŠK Tiffany

3 500 €

5.

SKI team

2 500 €

6.

BIKE TEAM Nová Baňa

1 500 €

7.

Hokejový klub

2 000 €

8.

Klub športovej kynológie

1 000 €

9.

TJ Slovan - šach

10. Bc. Zuzana Tabernausová
11. ŠK POOLO
12. OZ "Priatelia deťom"
13.

OZ Lyžiari mesta
N. Baňa

14. Jazdecká škola BERI, s.r.o.

31 500 €

800 €

Účel
Preprava, rozhodcovia, tréneri, registrácia ISSF, športový
materiál, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti ...
Štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie (súťaže,
sústredenia), materiálno-technické zabezpečenie klubu
Cestovné, štartovné na súťaže, športový materiál, ...
Štartovné, cestovné, ubytovanie, mat. na kostýmy, prenájmy,
externý tréner mládeže, jednorazové prenájmy športovísk,
medaile, vecné ceny, materiálno-technické zabezpečenie
činnosti klubu, klubové tričká, športové súpravy
Preteky SLA – cestovné, štartovné; preteky Drozdovo – vecné
ceny, medaily, občerstvenie; nájom telocvične,
Dokončenie cyklotrás - info tabule, cyklomapy, údržba trás,
propagačný materiál, PHM, grafika
Prenájom ľadovej plochy v Leviciach a preprava autobusom
Obranársky pretek, Pretek so zadaním skúšky
- technické zabezpečenie, ceny pre víťazov, občerstvenie,
odmeny pre rozhodcov mládeže
Súťaže - cestovné, štartovné, členské a športové vybavenie

2 000 € Príprava pretekárov, cestovné na súťaže,...
Prenájom telocvične, športové vybavenie, ceny do súťaží,
1 800 €
občerstvenie
Špeciálna olympiáda, príprava na MS v stolnom tenise, boccia 500 €
nákup športových potrieb, občerstvenie pre účastníkov
350 € Hubarace - prenájom časomiery a vecné ceny
400 €

3 x jazdecké preteky – rozhodcovia, ceny pre víťazov, nájom;
Sústredenie – externý tréner, SZVJ - skúšky výcviku- rozhodca
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Návrh
pridelenia
18 500 €
7 000 €
3 300 €
2 500 €

2 000 €
1 200 €
800 €
800 €
600 €
500 €
500 €
450 €
300 €
300 €

P.č.

Žiadaná
suma

Žiadateľ

15. MIŠI Moto

Návrh
pridelenia

Účel

Výdaje na súťaženie pretekára Adama Šipikala – štartovné,
cestovné, náhradné diely, PHM
Príprava a realizácia "Volejbalového turnaja" - ceny
200 €
a občerstvenie
Tenisový turnaj pre deti – ceny, občerstvenie, Regionálna
320 €
súťaž tenisových družstiev – cestovné, registračný poplatok
150 € Športové náradie pre ligové družstvo

300 €

1 500 €

16. RZ pri GFŠ
17. Tenisový klub Tajch
18. Miestna organizácia SRZ

Spolu 63 820 €

Spolu

200 €
150 €
100 €
39 500 €

Hlasovanie č. 2
Prítomných

9

Za:

9

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Do budúcna členovia komisie – Ing. Palaj a Ing. Polcová prejavili záujem vypracovať nový
systém prideľovania dotácií s vopred stanovenými jasnými pravidlami určovania výšky dotácie
(pozostávajúcej z fixnej a variabilnej čiastky), v ktorom by sa zohľadňovali viaceré parametre,
napr. počet členov, počet realizovaných aktivít pre verejnosť a ďalšie. Z dôvodu poskytnutia
potrebných údajov potenciálnymi žiadateľmi by musel byť upravený aj formulár: Žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa.
Záverečné stanovisko k bodu:
Komisia odporúča prideliť dotácie z rozpočtu mesta pre kapitolu kultúra v plnej výške 3.800
EUR v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č.1. Pre kapitolu šport
vo výške 39.500 EUR, v sumách a pre prijímateľov uvedených v príslušnej tabuľke č.2. Rezerva
500 EUR je ponechaná cielene vzhľadom na možnosť podpory 4. ročníka Ľahkoatletického
mítingu, ktorého organizácia je momentálne v riešení.
Zapisovateľka pripraví podklady na schválenie primátorovi mesta a následne vyhotoví príslušné
dohody, predloží na podpis štatutárom obidvoch strán. Na základe podpísanej dohody finančné
oddelenie zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa podľa finančných
možností mesta Nová Baňa. Na dotácie nad 1.660 EUR pripraví zapisovateľka komisie
jednotlivé uznesenia na najbližšie zasadnutie MsZ.
19:00 hod. odišla zo zasadnutia PaedDr. Tatiana Polcová.
K bodu č.2:
Možnosti „premietania“ filmov v kine – finančné a licenčné podmienky (Ing. Palaj)
Predsedníčka komisie informovala o zámere doplniť ponuku kultúrnych podujatí v meste
postupne pre viaceré vekové kategórie – jarné/jesenné vysielanie filmu pre dospelých
a rozprávky pre deti. Zámerom je premietnutie filmu prostredníctvom oficiálneho zapožičania
DVD cez DVD prehrávač a projektor v kinosále pre nenáročného diváka. Tomu by
predchádzalo zistenie záujmu u ľudí prostredníctvom jednoduchého hlasovania cez web
stránku mesta. Jeden film by bol premietnutý v apríli, druhý na jeseň. Išlo by o staršie „retro“
filmy, prípadne rozprávky,... podľa záujmu verejnosti. Pre začiatok by Ing. Palaj vytipoval
3 filmy pre dospelých, z ktorých si budú môcť ľudia vybrať. Pre motiváciu hlasujúcich by tu
bola možnosť získať voľné vstupenky – podľa vopred stanovených pravidiel (napr.
3 výhercovia). Členovia komisie odporučili doplniť už v tejto fáze aj rozprávku pre deti. Ing.
Tomáš Palaj priblížil finančné a licenčné podmienky, ktoré zisťoval u distribútorov. Cena sa
odvíja od počtu účastníkov na podujatí, od toho či sa vyberá/nevyberá vstupné. Licencia
na zapožičanie by stála bez vstupného max. 50 EUR + DPH, so vstupným 50 % z vybratého
vstupného, min. 30 eur + DPH. Väčšina členov komisie sa prikláňa k alternatíve so vstupným
(aby si podujatie na seba zarobilo). Techniku zabezpečí Ing. Palaj svojpomocne. Zároveň by
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cez leto rád organizoval letné premietania na Tajchu. Funguje to podobne v menších mestách,
organizujú to nadšenci pre film cez leto napr. na amfiteátri pri Oslanoch a má to veľmi dobrú
odozvu u verejnosti.
Predsedníčka komisie dala hlasovať o prípadnej realizácii tohto nového podujatia:
Hlasovanie č. 3
Prítomných

8

Za:

8

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Záverečné stanovisko k bodu:
Realizácii nápadu bude predchádzať pracovné stretnutie s vedúcou Odd. kultúry a informácii
Mgr. Ivetou Lukáčovou, zistenie možností a voľných termínov v kine Vatra, ako aj zistenie
možností na premietanie počas leta na amfiteátri na Tajchu.
K bodu č.3:
Podujatie „Privítajme jar pomocou prírode“ - pripravované v spolupráci so spoločnosťou
Mestské lesy spol. s r.o.
Predsedníčka komisie predniesla návrhy na usporiadanie akcie na báze dobrovoľnosti za aktívnej
účasti členov komisie. Jedná sa o aktivitu v rámci jarného upratovania a boli dané tri návrhy –
NCH Zvonička, Komunitný park a Sídlisko pod sekvojou. Napokon členovia komisie súhlasili
s čistením NCH Zvonička po názvom „Privítajme jar pomocou prírode“ v spolupráci s podnikom
Mestské lesy spol. s r.o. Jedná sa o čistenie – zbieranie smetí na novom náučnom chodníku.
Čistenie by prebiehalo v 3 skupinách na 3 trasách rozdelených podľa dohody na jednotlivých
častiach chodníka:
- Železničná stanica – Zvonička
- Zvonička – Červená a Havrania skala - Háj
- Zvonička - Kohútovo - Háj
Po dohodnutom časovom limite by sa účastníci stretli opäť na Zvoničke a odovzdali vrecia
s odpadkami. 10 vriec vie dodať spoločnosť Mestské lesy. Dobrovoľníci si donesú staršie
igelitové tašky a prípadne pracovné rukavice. Navrhnutý termín uskutočnenia 21.03.2015.
Záverečné stanovisko k bodu:
Propagácia a organizácia je momentálne v riešení, informačné plagáty budú vyhotovené
najneskôr do 05.03.2015 a bude včas zabezpečená propagácia prostredníctvom web stránky
mesta, informačné tabule mesta, zaslaním e-mailov a prostredníctvom FACEBOOKu.
K bodu č.4:
Diskusia
Do diskusie sa vzhľadom na neskorú hodinu nikto neprihlásil.
Záver:
Zasadnutie komisie skončilo o 19:35 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční
v zmenenom termíne oproti plánu zasadnutí – vzhľadom na konanie 40. ročníka festivalu
divadla Melekova divadelná Nová Baňa. Nový termín je štvrtok 19.03.2015 o 16:00 hod.
v malej zasadačke na MsÚ.

V Novej Bani dňa 25.02.2015

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: ........................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 25. 2. 2015
Uznesenie č.1/2015
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 3.800 EUR podľa navrhnutých súm
uvedených v TABUĽKE č.1 nasledovne:
TABUĽKA č.1
P.č.
1.

Žiadateľ

4.

OZ Tajch
OZ Centráčik
pri CVČ
OZ Rady
rodičov
RZ pri GFŠ

5.

RZ pri ZUŠ

2.
3.

6.

RS pri ZŠ
sv. Alžbety
Spolu

Žiadaná
Účel
suma
2 400 € Rocková noc, Letná folková, Akcie pre deti (účinkujúci + zvuk)
Projekt "Štvorlístok zdravia", súťaž „Malý záchranár“ – vecné
500 €
ceny, medaily, sladké odmeny, pitný režim, tričká
Výstava v Nitre 28.-30.4. – cestovné, výroba plagátov,
200 €
propagačných materiálov, výzdoba prezentačného stánku
500 € El. systém (študentské karty) – zakúpenie kariet
Akordeónová súťaž a prehliadka ľud. spevu – vecné ceny,
300 €
diplomy
Organizácia speváckej súťaže – ľudová + kresťanská pieseň –
200 €
vecné ceny, občerstvenie, propagačný materiál
4 100 €
Spolu

Návrh
pridelenia
2 100 €

Hlasovanie č. 1
Prítomných

9

Za:

9

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

V Novej Bani dňa 25.02.2015

........................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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500 €
200 €
500 €
300 €
200 €
3 800 €

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 25. 2. 2015
Uznesenie č.2/2015
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 39.500 EUR podľa navrhnutých súm
uvedených v TABUĽKE č.2 nasledovne:
TABUĽKA č.2
P.č.

Žiadaná
suma

Žiadateľ

1.

Mestský futbalový klub

2.

ŠK Karate

9 400 €

3.

Stolnotenisový klub

4 400 €

4.

TŠK Tiffany

3 500 €

5.

SKI team

2 500 €

6.

BIKE TEAM Nová Baňa

1 500 €

7.

Hokejový klub

2 000 €

8.

Klub športovej kynológie

1 000 €

9.

TJ Slovan - šach

800 €

10. Bc. Zuzana Tabernausová
11. ŠK POOLO
12. OZ "Priatelia deťom"
13.

31 500 €

OZ Lyžiari mesta
N. Baňa

Návrh
pridelenia

Účel
Preprava, rozhodcovia, tréneri, registrácia ISSF, športový
materiál, jednorazové prenájmy športovísk k činnosti
Štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie (súťaže, sústredenia),
materiálno-technické zabezpečenie klubu
Cestovné, štartovné na súťaže, športový materiál, ...
Štartovné, cestovné, ubytovanie, mat. na kostýmy, prenájmy,
externý tréner mládeže, jednorazové prenájmy športovísk,
medaile, vecné ceny, materiálno-technické zabezpečenie
činnosti klubu, klubové tričká, športové súpravy
Preteky SLA – cestovné, štartovné; preteky Drozdovo – vecné
ceny, medaily, občerstvenie; nájom telocvične,
Dokončenie cyklotrás - info tabule, cyklomapy, údržba trás,
propagačný materiál, PHM, grafika
Prenájom ľadovej plochy v Leviciach a preprava autobusom
Obranársky pretek, Pretek so zadaním skúšky
- Technické zabezpečenie, ceny pre víťazov, občerstvenie,
odmeny pre rozhodcov mládeže
Súťaže - cestovné, štartovné, členské a športové vybavenie

2 000 € Príprava pretekárov, cestovné na súťaže,...
Prenájom telocvične, športové vybavenie, ceny do súťaží,
1 800 €
občerstvenie
Špeciálna olympiáda, príprava na MS v stolnom tenise, boccia
500 €
- nákup športových potrieb, občerstvenie pre účastníkov
350 € Hubarace - prenájom časomiery a vecné ceny

14. Jazdecká škola BERI, s.r.o.

400 €

15. MIŠI Moto

1 500 €

16. RZ pri GFŠ

200 €

17. Tenisový klub Tajch

320 €

18. Miestna organizácia SRZ

150 €

Spolu

63 820 €

9

Za:

3 x jazdecké preteky – rozhodcovia, ceny pre víťazov, nájom,
Sústredenie – externý tréner, SZVJ - skúšky výcviku- rozhodca
Výdaje na súťaženie pretekára Adama Šipikala – štartovné,
cestovné, náhradné diely, PHM
Príprava a realizácia "Volejbalového turnaja" - ceny
a občerstvenie
Tenisový turnaj pre deti – ceny, občerstvenie, Regionálna súťaž
tenisových družstiev – cestovné, registračný poplatok
Športové náradie pre ligové družstvo
Spolu

9

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

V Novej Bani dňa 25.02.2015
........................................................
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
predsedníčka komisie
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7 000 €
3 300 €
2 500 €

2 000 €
1 200 €
800 €
800 €
600 €
500 €
500 €
450 €
300 €

Hlasovanie č. 2
Prítomných

18 500 €

300 €
300 €
200 €
150 €
100 €
39 500 €

