
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 22. 10. 2020 o 15:00 hod. na Mestskom úrade v Novej Bani. 

 

Zasadnutie komisie  cestovného ruchu otvoril a viedol Milan Raffaj - predseda komisie cestovného 

ruchu , ktorý privítal všetkých prítomných na stretnutí komisie. Vyhodnotil  účasť členov komisie na 

zasadnutí, pričom  konštatoval, že : 

 Počet prítomných členov je 3: 

Milan Raffaj, Mgr. Ján Škvarka, Žofia Buganová 

 Počet neprítomných členov 6, z toho ospravedlnených 6:  

Ing. Ľubica Holá, Mgr. Juraj Kološta, , Igor Gladiš, Branislav Medveď, Igor Moško, Natália 

Pinková 

 Ďalší prítomní : Veronika Volfová (zapisovateľka), Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

Mgr. Peter Konečný, PhD. 

 Komisia nie je uznášania schopná  

 

Program zasadnutia:  

1. Založenie Banského múzea Althandel, n. o. 

2. Diskusia  

 

Milan Raffaj, predseda komisie  

Predložil informácie z poslednej komisie cestovného ruchu. Oboznámil zúčastnených o aktuálnom 

plnení úlohy KCR vo veci  umiestnenia  informačnej tabule pri Centre voľného času  a osádzaní 

mlynských kameňov. Interpretoval rozhovor s pánom Igorom Gladišom   ktorý sa vo veľkej miere 

podieľa na jej realizácií. V spolupráci s technickými službami a riaditeľkou Pohronského múzea K. 

Konečnou projekt sa doťahuje do  finálnej fázy.  Predseda poznamenal,  že projekt bude ukončený do 

konca roka a bude  jedným z pútačov mesta Nová Baňa.  

 

Bod č. 1 : Založenie Banského múzea Althandel, n. o. 

Predseda komisie Milan Raffaj informuje členov o prejavenom záujme zo strany 

Novobanského baníckeho spolku o vytvorení neziskovej organizácie a založení Banského 

múzea Althandel. Poprosil prizvaného Mgr. Petra Konečného, PhD., aby predniesol ich víziu. 

Mgr. Peter Konečný, PhD 

Pripravované Banské múzeum Althandel má potenciál zvýšiť záujem návštevníkov o naše 

mesto. Bude rozvíjať turistický ruch. Spropaguje históriu novobanského baníctva. Stále 

expozície  návštevníkom predstavia atmosférický parný stroj I. Pottera  aj históriu baníctva 

v Meste Nová Baňa. 

- Momentálne sa pracuje na založení n. o., ktorá by realizovala a následne aj 

prevádzkovala Banské múzeum na Althandly.  

- Bol odkúpený dom, kde sa vykonal archeologický výskum, momentálne sa pracuje na 

príprave založenia neziskovej organizácie. Zároveň už prebiehajú všetky prípravné 



práce aj pre budúce múzeum.  Prebehlo stretnutie s inžinierom z Vyhní, kde mu boli 

prednesené naše zámery. Existuje aj projekt od nášho interného projektanta –  je tu 

možnosť spolupráce.  

- V ďalšom bode spolupráca s novo vzniknutou ŠUP v Banskej Štiavnici, kde majú 

študijný program grafický dizajn a už začínajú pracovať na logu a celom dizajne pre 

stránku múzea a všetkého, čo bude obsahovať.  

Milan Raffaj, predseda komisie 

Položil otázku, z akých zdrojov bude po založení n. o.  financovaná a z kadiaľ budú financie plynúť. 

Mgr. Peter Konečný,, PhD.  

Nezisková organizácia  sa bude postupne prihlasovať do grantových výziev, je rozplánovaná realizácia 

na niekoľko rokov s tým, že ako budú prichádzať aktuálne výzvy, (spolupráca s Českom, Maďarskom 

je nadviazaná) výzvy EÚ – podpora kultúry, turizmu, podpora uchovávania historických pamiatok 

alebo obnovy pamiatok, prezentácia regiónov a podobne.  

Bod. č. 2:  Diskusia a rôzne 

Spropagovanie miestnych podnikateľov počas pandémie  

Mgr. Ján Škvarka 

Otvára tému v súvislosti s cestovným ruchom. Počas neľahkého obdobia najme pre stravovacie 

podniky, ktoré sú vo veľkom pozatvárané a mnohí zažívajú úbytok zákazníkov. Tak isto aj v iných 

odvetviach ako murárske práce a podobne. Navrhuje pomoc zo strany mesta a podať im pomocnú ruku 

formou propagácií svojej činnosti – napríklad prostredníctvom novobanskej stránky, informačných 

tabúľ. Domnieva sa, že o mnohých podnikateľoch naši občania nevedia.  

 

Bod č. 1 : Povodne začiatkom mesiaca október, mních na Tajchu 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA , primátor mesta   

Vyjadril sa k povodňovému plánu – Mesto Nová Baňa má svoj povodňový plán. Vo štvrtok 15.10. 

2020 aktivizovali svoju činnosť. Najkritickejší stav  na Tajchu je, keď je zvýšená hladina vody 7 cm. 

Počas novembrovej  povodne cca troch dní bola zvýšená až o 5 cm. Počas povodne  sa prelial aj Hron, 

kde hladina kulminovala najviac cca 429 cm a potom postupne klesala. 

 Oblasť  Tajch  je riziková - navrhuje v čo najkratšom čase v spomínanej lokalite nájsť riešenie 

ako priebežne odpúšťať vodu – napr. cez hadice. V prípade ďalších povodní môžu nastať 

fatálnejšie následky, čo nemôžeme riskovať, aby mala voda kade odtekať. Momentálne sa 

vybrala len bezpečnostná prepadová mreža a vyčistili sa naplaveniny. Mesto bude musieť nájsť 

financie a  vhodné  technické riešenie – možno odsávacie hadice, ktoré budú odpúšťať vodu po 

zanorení prehodené cez prepad a cez hadice aktívne vedieť vytiahnuť potrebný objem vody.    

 Pokiaľ nemáme systémové riešenie, pri prvom náznaku stúpania hladiny budeme musieť 

odpúšťať Tajch. 

 

Aktivity regiónu GRON 

Mgr. Žofia Hanusová 

Informovala o aktivitách regiónu GRON .  



- V nedeľu 25. 10. 2020 o 11:00 hodine  bude vysielaná relácia SLOVENSKO V OBRAZOCH na 

Jednotke RTVS,  kde sú prezentované rozhľadne.  

- Začiatkom októbra bol v Novej Bani za účasti širokej verejnosti oficiálne otvorený projekt 

ZÁHRADNÝ LES. Po jej slávnostnom otvorení sme boli oslovení s p. Debnárom o rozhovor TV 

REGINA. Dátum vysielania nie je ešte určený.  

 

V závere stretnutia predseda komisie Milan Raffaj poďakoval všetkým zúčastneným na stretnutí. 

 

V Novej Bani 22.10. 2020 

 

Zapísala: Veronika Volfová      Schválil:      ................................ 

         Milan Rafaj 

                               predseda komisie 

 

 


