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

dňa 28. 1. 2015 o 16:00 hod. na Oddelení kultúry a informácií 
___________________________________________________________________________ 
 
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. Natália Kopernická, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Lívia Polcová, 
Katarína Štrbová 

> Počet neprítomných členov je 1: Mgr. Juraj Kološta 
> Komisia je uznášaniaschopná 
> Komisia súhlasila s nasledovným programom zasadnutia: 

 

Program: 
 

1. Predstavenie cieľa, úloh, pracovnej náplne a rokovacieho poriadku Komisie kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu 

2. Vyhodnotenie 4. ročníka benefičného koncertu MY a NAŠE MESTO a Vyhlásenia 
najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2014 

3. Predstavenie VZN č.7/2011 o dotáciách, žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie 
v roku 2015 z rozpočtu mesta pre športové kluby, občianske združenia a ďalších 
žiadateľov a prvý návrh na rozdelenie dotácií 

4. Kalendár podujatí plánovaných v roku 2015 
5. Harmonogram zasadnutí komisie pre 1. polrok 2015 
6. Diskusia 
 

Rokovanie: 
 
K bodu č.1: 
Predstavenie cieľa, úloh, pracovnej náplne a rokovacieho poriadku Komisie kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu: 

• Komisia sa aktuálne skladá z 9 členov, z toho 3 poslanci a 6 ľudí z verejnosti; 
3 členovia už so skúsenosťami s prácou v komisii, 6 noví, čo možno považovať 
za ideálne zloženie, čo sa týka počtu členov aj kombinácie skúsenosti, entuziazmu 
a nových nápadov. 

• Jednotliví členovia sa na prvom zasadnutí predstavili a priblížili dôvody členstva 
v komisii. 

• Predsedníčka komisie vymenovala za podpredsedu komisie Ing. Zdenka Krála. 
• Ciele, úlohy a pracovná náplň komisie vyplýva z rokovacieho poriadku, ktorý mali 

prítomní vopred k nahliadnutiu a pripomienkovali ho. Pripomienky neboli zásadné, 
skôr administratívneho charakteru, zapracuje ich Mgr. Jányová. Následne komisia 
hlasovala o odsúhlasení predloženého rokovacieho poriadku so zapracovanými 
pripomienkami. 

 
Hlasovanie č. 1 

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

 



Záverečné stanovisko k bodu: 
Komisia schválila materiál Rokovací poriadok Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani. 
 
 
K bodu č.2: 
Vyhodnotenie 4. ročníka benefičného koncertu MY a NAŠE MESTO a Vyhlásenia najlepších 
športovcov mesta Nová Baňa za rok 2014 
 
Benefičný koncert MY a NAŠE MESTO – o podujatí informovala predošlá predsedníčka 
a súčasná členka komisie Katarína Štrbová: 

• Jednalo sa o 4. ročník koncertu, uskutočnil sa 12.12.2014. 
• Na koncerte vystúpili deti a mládež zo škôl a školských zariadení v Novej Bani a hosť 

večera – skupina AYA zo Žiliny. 
• Obdarovanými boli zdravotne postihnutí občania Timotej Herko a Monika Müllerová 
• 22.12.2014 si matky menovaných prevzali od bývalej predsedníčky komisie Kataríny 

Štrbovej a štatutárky OZ Centráčik pri CVČ PaedDr. Tatiany Polcovej za prítomnosti 
primátora mesta Mgr. Jána Havrana finančné dary (spolu 2.930 EUR). 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Benefičný koncert hodnotíme pozitívne a chceme v tradícii benefičného koncertu pokračovať 
aj naďalej. 
 
Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2014: 

• 17 nominovaných za športové kluby: 
MARTIN BUDINSKÝ (Šachový oddiel TJ Slovan Nová Baňa), JAKUB NÁVARKA (Miestna 
organizácia slovenského rybárskeho zväzu), SARAH BABICOVÁ (ŠK KARATE), DANIEL 
POHRONSKÝ (ŠK KARATE), DANIEL BUDINSKÝ (Stolnotenisový klub Nová Baňa), MATÚŠ 
MIKLE (OZ - Priatelia deťom pri DSS), Ing. DANIEL TUŽINSKÝ (Bike team NB, OZ), ADAM 
TUŽINSKÝ (Hokejový klub HC Nová Baňa), TOMÁŠ TUŽINSKÝ (MFK Nová Baňa), MARTIN 
PAPÁNEK (Klub Športovej Kynológie Nová Baňa), SAMANTA PROCHYROVÁ a PRAVOSLAV 
BARTOŠ (tanečný pár TŠK TIFFANY), MARTIN UHAR ČEK (cyklistika), PETER GAJDOŠ (OZ 
Lyžiari mesta Nová Baňa), MICHAELA ŠATUROVÁ (Jazdecká škola BERI), TIMOTEJ GARAJ 
(SKI TEAM Nová Baňa), MIROSLAV ŠKADRA (Fitness Klub Tabo Nová Baňa) 

• 4 nominovaní za školy: 
TOMÁŠ GAJDOŠ (ZŠ J. Zemana), KAROLÍNA ZÁVADSKÁ (ZŠ Sv. Alžbety), MAREK BIELIK 
(Gymnázium F. Švantnera), JAKUB NÁVARKA (SOŠ Obchodu a služieb) 

• Tréner roka 2014: ONDREJ JUREK 
• Aktívny športovec senior: IVAN BLAHUS 
• Najaktívnejší účastník 11. ročníka Týždňa športu pre všetkých: DANIEL BUDINSKÝ 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Podujatie prebehlo k spokojnosti organizátora, bolo kladne hodnotené aj verejnosťou. 
Do budúcna sa pokúsime doriešiť plynulejší pohyb na javisku a jednoduchší príchod na 
javisko – primátor a predsedníčka komisie, šatňu na kabáty pre návštevníkov (univerzálne 
pre všetky akcie realizované v kine, nielen túto), zoradenie prezentácii podľa poradia 
vyhlasovania nominovaných. Ďalej by bolo vhodné zladiť vyhotovenie prezentácii len 
v jednom programe, stanoviť klubom kvalitatívne podmienky pre dodané materiály (fotky, 
video) a modernizovať hlasovanie cez web stránku mesta. Tiež treba zvážiť zaradenie filmu 
počas nominácií, nie na konci programu, lebo sa stáva, že veľa ľudí tesne pred ním odíde, ako 
aj uviesť názov vybraného filmu a dĺžku jeho trvania na plagáty a pozvánky. 
 



K bodu č.3: 
Predstavenie VZN č.7/2011, žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie v roku 2015 z rozpočtu 
mesta pre športové kluby, občianske združenia a ďalších žiadateľov a prvý návrh na 
rozdelenie dotácií: 

• Predsedníčka komisie vypichla kľúčové slová a dôležité body z platného VZN 
o dotáciách. 

• Pripomenula, že dotácia je len doplnkovým zdrojom financovania a kluby by sa 
mali viac snažiť o získanie prostriedkov napr. cez 2 (3) % dane. 

• Rozpočet pre kapitolu ŠPORT je spolu 40.000 EUR a pre kapitolu KULTÚRA 
3.800 EUR. 

• Celkovo bolo prijatých 23 žiadostí spolu vo výške 67.920 EUR. 
• Predsedníčka komisie zhrnula základné údaje uvedené v jednotlivých žiadostiach. 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
K získaniu potrebných doplňujúcich informácii ohľadom jednotlivých žiadostí, hlavne tých 
nad 1.000 EUR, zabezpečí zapisovateľka komisie pozvánku na účasť nasledovných 
žiadateľov: MFK, HC, TŠK TIFFANY, ŠK KARATE, Stolnotenisový klub, ŠK POOLO, SKI 
TEAM, TABO, MIŠI Moto a OZ TAJCH na zasadnutí komisie 25.02.2015. 
Zapisovateľka rozpošle podklady od predsedníčky, prehľad čerpania dotácii za uplynulých 5 
rokov a sumy žiadané v roku 2015 všetkým členom komisie. 
 
 
K bodu č.4:  
Kalendár podujatí plánovaných v roku 2015: 

• Predsedníčka komisia informovala o vybraných podujatiach z kalendára podujatí 
organizovaných v Novej Bani, do ktorých sa aktívne zapája aj komisia. Sú to: 

o Vyhlasovanie najlepších športovcov roka 
o Kvapka krvi (3-krát ročne) 
o Týždeň športu pre všetkých 
o Mesto v pohybe 
o Ľahkoatletický míting 
o Tajchová osmička 
o Benefičný koncert „My a naše mesto“ 

• Pani Štrbová prítomných informovala, že „Kvapka krvi“ sa pre tento rok zverila 
do rúk užšiemu organizačnému tímu. 

• P. Mikušková oznámila, že ZŠ Jána Zemana si tento rok nepodala žiadosť o dotáciu 
na „Ľahkoatletický míting“, a preto pravdepodobne nebude realizovaný. 

• Členovia komisie navrhli ďalšie – nové podujatia: obnoviť premietanie v kine 
(minimálne raz do roka), pripraviť letné kino na amfiteátri Tajch, vianočné trhy 
popri tých v CVČ usporiadať cez niektorý víkend pred Vianocami, napr. počas 
„zlatej nedele“ (19.-20.12.2015), aj vonku, v radničnom parku. 

• Samostatne alebo v spolupráci s Komisiou dopravy komisia opätovne zorganizuje 
akciu „Do práce/školy na bicykli“ podporovanú Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 

• PaedDr. Polcová navrhla od budúceho roka zapojenie komisie aj do prípravy 
Novobanského plesu a Zimného prechodu Pohronským Inovcom. 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Možnosti uskutočnenia nových podujatí budú priebežne riešené s členmi komisie, ktorým 
budú včas pridelené konkrétne úlohy na spoluprácu s Oddelením kultúry a informácii. 



 
K bodu č.5: 
Harmonogram zasadnutí komisie pre 1. polrok 2015 

• Predsedníčka komisie navrhla nasledovné termíny zasadnutia komisie v prvom 
polroku 2015: 
25. 2., 25.3., 22.4., 20.5., 16.6. a dala o nich hlasovať. 

 
Hlasovanie č. 2 

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

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Uvedené termíny zasadnutia boli týmto na prvý pol rok schválené a budú uverejnené aj 
samostatne na web stránke mesta. 
 
 
K bodu č.6: 
Diskusia 

• Do diskusie sa prihlásila Mgr. Jányová s pripomienkami k informáciám, ktoré nie 
sú aktuálne na web stránke mesta. 

 
Záverečné stanovisko k bodu: 
Zapisovateľka komisie zabezpečí vybavenie požiadavky cez Správne oddelenie 
na nasledovné: 
- aktualizovať na web stránke mesta Rokovací poriadok MsZ 
- aktualizovať na web stránke mesta Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií 
- zverejniť mená členov jednotlivých komisii fungujúcich pri MsZ 
 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 19:00 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 
25.02.2015 o 16:00 hod. v malej zasadačke na MsÚ. 
 
 
V Novej Bani dňa 28.01.2015 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková   Schválila: ........................................................ 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
predsedníčka komisie 


