
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta  Nová Baňa 
konaného dňa 27. 5. 2014 v Informačnom centre mesta Nová Baňa 

 
Prítomní:     Juraj Búry, Branislav Medveď, Ing. arch. Ján Kôpka, Ing. Koperdák,  Natália Pinková, 

Igor Gladiš, 
 
Ospravedlnení:  Mgr. Ľubica Hollá, Igor Moško, 
 
Prizvaní:  Mgr. Jana Holá - ospravedlnená 
 
Program:           1. Určenie termínov zasadnutia komisie počas roka   

2. Prehodnotenie informačných tabuliek v stĺpovom informačnom systéme mesta – ich 
počet a technický stav 

3. Zadanie termínov na zrealizovanie plánovaných aktivít komisie cestovného ruchu v 
roku 2014 

4. Turistické mapy – umiestnenie 
5. Rôzne ( Memorandum – Barborská cesta, NCH Zvonička) 
6. Diskusia  

 
Predsedníčka komisie p. Pinková privítala prítomných členov, ospravedlnila neprítomných a 

prizvaných hostí a otvorila rokovanie. 

K bodu č. 1 
Členovia komisie sa zhodli v tom, že zasadnutia komisie sa budú konať tak, ako doposiaľ, podľa 

potreby, zosúladenia pracovných povinností členov komisie a individuálne. 

K bodu č. 2 
Igor Gladiš informoval, že v tomto čase robí obchádzku po meste a okolí kvôli zisťovaniu 

technického stavu informačných stĺpikov a postupne odstraňuje škody spôsobené nedávnym nepriaznivým 
počasím. 
Členovia komisie tlmočili spokojnosť s umiestením stĺpového informačného systému, ktorá im bola 
vyjadrená od občanov. 

K bodu č. 3 

Koncom minulého roka si komisia určila aktivity, ktoré by chcela v tomto roku zrealizovať. Jednou z 
nich bola aktivita, ktorej sme sa venovali v bode č.2. Ďalšou bolo pokračovanie vo vyhotovení a umiestnení 
turistických máp. Navrhli sa ďalšie miesta na umiestnenie: výklad Klientskeho centra mesta Nová Baňa 
z dôvodu potreby umiestnenia mapy priamo na námestí, Bukovina a Dlhá Lúka. Stretnutie so zástupcami OZ 
BIKE TEAM NB sme naplánovali na september. Do konca roka by sme chceli zrealizovať umiestnenie 
mlynských kameňov a informačnej tabule o histórii objektov súčasného CVČ v Novej Bani s fotografiami. 
Túto aktivitu budeme realizovať v spolupráci s OZ Nová Baňa. Jej predseda je členom komisie.  

K bodu č. 4 

Téme tohto bodu programu sme sa venovali v bode č. 3. 

K bodu č. 5 

Mgr. Lukáčová informovala o podpísaní Memoranda o súčinnosti pri realizácii projektu Barborská 
cesta primátorom mesta Mgr. Jánom Havranom a Jurajom Slašťanom, za OZ Banský región – Terra 
Montanae, ktoré je realizátorom tohto projektu. 

Týmto memorandom ide o prejavenie dobrej vôle pri vzájomnej spolupráci medzi zástupcami 
samosprávy, podnikateľmi, baníckymi cechmi a spolkami, múzeami, cirkevnými spolkami a združeniami, 
agentúrami a subjektmi CR v snahe o vytvorenie budúceho partnerstva v oblasti rozvoja CR na území 
bývalých významných stredoslovenských banských miest. 

Barborská cesta je rozvojový projekt zameraný na zjednotenie územia stredného Slovenska, ktoré 
spája nielen história banskej tradície, ale aj prostredie a kultúrne pozoruhodnosti. 

Cieľom projektu je vyzdvihnúť existujúce banské, prírodné a kultúrne zaujímavosti spojené so 
znovuobjavením hornouhorských banských miest a sprístupniť tak návštevníkom tieto krásne 
miesta. Zároveň vybudovaním, rozšírením a údržbou tohto územia dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov, 
ubytovaných a celkové zatraktívnenie tejto oblasti. 

 



Výsledkom podpory projektu bude oživenie banských tradícií, zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb CR, zvýšenie návštevnosti v regióne, hlavne v tých miestach, ktoré budú súčasťou Barboskej cesty a 
v neposlednom rade zlepšenie a dobudovanie priestorového značenia jednotlivých úsekov trasy. 

Realizácia projektu je rozvrhnutá do viacerých fáz a bude prebiehať v dlhšom časovom období. 
V priebehu 2-3 rokov je naplánované budovanie značky a propagácia BC v zahraničí, označenie 
a sprístupnenie náučných chodníkov, trasy poznávacej cesty dobudovanie potrebnej infraštruktúry. Logom 
projektu je silueta sv. Barbory ako patrónky baníkov. 

Predsedníčka komisie p. Pinková, Igor Gladiš, Braňo Medveď a Mgr. Lukáčová sú jednými z členov 
prípravného výboru NCH Zvonička. Ostatných členov komisie informovali o priebehu a prípravných prácach 
na realizácii tohto chodníka aj o vybudovaní rozhľadne na Háji, ktorá bude súčasťou CH Zvonička.   

K bodu č. 6 

Ing. Koperdák  oboznámil prítomných so skúsenosťou, ktorú získal na výstave, ktorej sa zúčastnil so 
SOŠ OaS v Novej Bani zúčastnil. Navrhol, že by bolo prínosné, keby sa dobrovoľne propagovali formou 
propagačných materiálov nielen mesto Nová Baňa, ale aj podnikatelia, organizácie, občianske združenia 
a ďalší, ktorí by mali o propagáciu svojej činnosti záujem. Materiál by sa sústreďoval napr. v informačnom 
centre.  Každý, kto by sa mal zúčastniť nejakej výstavy a bol by ochotný propagovať aj iné organizácie, tento 
materiál by si tam vyzdvihol. 

Braňo Medveď, predseda OZ Nová Baňa informoval o činnosti združenia. 

 

Keďže viac pripomienok k uvedenému programu nebolo, predsedníčka komisie Natália Pinková 
poďakovala za účasť prítomným členom a zasadnutie ukončila. 

 
 
 
 Zapísala: Mgr. Iveta Lukáčová     Natália Pinková                     
                                                                     predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


