
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta  Nová Baňa 
konaného dňa 26. 11. 2013 v Informačnom centre mesta Nová Baňa 

 
Prítomní:     Natália Pinková, Ing. arch. Ján Kôpka, Igor Gladiš, Ing. Koperdák,  Branislav Medveď, 

Mgr. Ľubica Hollá, 
Ospravedlnení:  Igor Moško, Juraj Búry, 
Prizvaní:  Mgr. Holá, K. Štrbová 
 

Program:       1. Banícky chodník 
  2. Spolupráca so SOŠ OaS 
  3. Rôzne  
  4. Diskusia  

     

Predsedníčka komisie p. Pinková privítala prítomných členov, ospravedlnila neprítomných a 
prizvaných hostí a otvorila rokovanie. 

K bodu č. 1 

Na základe podnetu z pracovnej porady oslovila Mgr. Lukáčová Branislava Medveďa, predsedu OZ 
Nová Baňa na spoluprácu a spracovanie podkladov – zostavenie Baníckeho chodníka. B. Medveď uviedol, 
že už viac ako 10 rokov je vypracovaný GEOPARK (geologicky cenné územie), ktorý vedie po významných 
baníckych dielach. Ak by sme chceli postupovať v rámci projektu  je možné na základe žiadosti o jeho 
použitie ho použiť, nie je potreba vytvárať niečo nové. Banícky chodník vedie po existujúcich banských 
dielach. Vedie od p. Vranu do sedla Červenej skaly. Cesty a trasy sú však veľmi nebezpečné. Boli by 
potrebné rozsiahle úpravy. Hlavne pod sedlom Červenej skaly sú odkryté nebezpečné hlboké vetracie šachty.  
Chodník ďalej vedie od Červenej skaly, Havranej skaly. Medzi Zvoničkou a Havraňou skalou je šachta 
Klingsbitner (Kamenná šachta), ďalej vedie k Zvoničke a k štôlni Tag, potom cez Kohútovo a Gápel, ďalej 
pokračuje po Baníckej ulici vedľa baníckeho domčeka, baníckej kaplnke k Trojkráľovej štôlni. Uviedol, že 
pri Kohútove je rozpracovaná štôlňa a ak bude dostatok finančných prostriedkov, ktoré majú zatiaľ 
prisľúbené, tak by sa zrealizovala alebo by sa vykonali práce na zabezpečenie šácht.  Pokiaľ nebudú banícky 
chodník a šachty  podľa platných predpisov zabezpečené, nemôžu sa oficiálne otvoriť. Zdôraznil, že bude 
treba dostatok finančných prostriedkov aj na udržiavanie dobrého stavu chodníka. Víziou predsedu OZ Nová 
Baňa na najbližších 4 – 5 rokov je postupne opravovať štôlne a šachty a až následne sprístupniť Banícky 
chodník.  

K bodu č. 2 
Mgr. Lukáčová oslovila Ing. Koperdáka, ako riaditeľa SOŠ OaS so žiadosťou o spoluprácu pri 

organizovaní a účasti na vybraných kult. podujatiach napr. formou propagácie cestovného ruchu a histórie 
mesta Nová Baňa. Ing. Koperdák uviedol, že spracujú materiál, ktorý nám predložia na posúdenie, ktorých 
podujatí by sa mohli zúčastniť a výber nechajú na pracovníkoch OKI.  
 
K bodu č. 3 

Predsedníčka komisie navrhla v rámci partnerstva s mestom Mimoň, aby boli pozvaní na 39. ročník 
Melekovej divadelnej Novej Bane ako účinkujúci hostia. Pri poslednej návšteve v Mimoni sa mimoňskí 
divadelníci zmienili, že by radi vystúpili aj v našom meste. 

K bodu č. 4 

Dňa 6. 12. 2013 bude v SOŠ OaŠ v Novej Bani Deň otvorených dverí, na ktorý Ing. Koperdák 
pozval všetkých členov.  

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 


