
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa

______________________________ dňa 10. 3.2021 v centre voľného času.______________________________
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie, ktorý privítal všetkých 
prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
> Počet prítomných členov je 7:

Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Mgr. Natália Kopemická, Ing. Ján Letko, PaedDr. Tatiana 
Polcová, Katarína Štrbová, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

> Počet neprítomných členov je 2, z toho ospravedlnených 2: Mgr. Peter Hudec, Igor Moško
> Ďalší prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Ing. Jozef Spurný, Dagmar Lachká 

(zapisovateľka)
> Komisia je uznášaniaschopná.
> Komisia schválila nasledovný program zasadnutia:

Program:

1. Revitalizácia radničného parku
2. Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa
3. Informácia o benefičnej zbierke MY A NAŠE MESTO a výber workoutových prvkov na základe 

doručených ponúk
4. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2021
5. Rôzne
6. Diskusia

Rokovanie:
K bodu č. 1
Revitalizácia radničného parku
Členovia komisie dostali v časovom predstihu k nahliadnutiu vypracovanú štúdiu revitalizácie radničného 
parku v Novej Bani. Rokovanie komisie začalo priamo v radničnom parku a pokračovalo v centre voľného 
času, kde boli následne zhrnuté pripomienky a dané návrhy k predmetnej štúdii.

1. K predloženej štúdii revitalizácie radničného parku vzišli zo strany prítomných členov nasledovné návrhy 
a pripomienky:

❖ FONTÁNA: /v štúdii je súčasná odstránená a nahradená inou alternatívou/:
Navrhnúť okrúhlu fontánu s tryskami, príp. aj s podsvietením;
Fontána nemusí byť dominantou parku;
Umiestnenie a priemer zachovať v rozsahu ako má súčasná fontána, t.z. cca 3 m;
Výška fontány 0,3 m a horný okraj fontány prispôsobiť tak, aby bol vhodný aj na sedenie, t.z šírka 
cca 0,3 m s obkladom z ryolitu;

❖ VÝSADBA:
Plánovaný záhon popri chodníku od ul. Bernolákova - skrátiť o 1 modul a záhon pred budovou 
radnice úplne zrušiť, čím sa viac otvorí vstup do radničného parku;
Výsadba okolo fontány - zredukovať v takom rozsahu, aby bol možný k fontáne otvorený prístup 
(rodiny s deťmi). Taktiež aby nezaberala zbytočne veľký priestor, vzhľadom k využívaniu 
radničného parku aj na rôzne kultúrne podujatia; zvážiť druh vysádzaných rastlín, aby sa predišlo 
k znečisťovaniu vody vo fontáne;
Zvážiť výber rastlín, ktoré budú vysadené pod stromami;
Zrušiť, príp. zmenšiť záhon v spodnej časti parku, z dôvodu získania plochy na podujatiach;
Výsadbu riešiť formou vyvýšených záhonov (z pohľadu ochrany záhonov pred pošliapaním, lepšej 
starostlivosti o záhony, taktiež pod zachovanými stromami by vo vyvýšených záhonoch bol vyšší 
predpoklad prosperovania vysadených rastlín); Tiež je tu možnosť využiť vyvýšené záhony na 
sedenie;
Lipa - určiť druh lipy, ktorá je vysadená v radničnom parku, v prípade, že sa jedná o taký druh, 
ktorý je vhodný do mestského prostredia (lipa krymská, dosahuje výšku do 20 m), túto sa snažiť 
v parku každopádne zachovať;
Prenosné kvetináče, ktorých umiestnenie je navrhnuté popri oplotení od ul. Osvety, nahradiť 
závesnými kvetináčmi na oplotení s vhodnou výsadbou, čím sa dosiahne väčší priestor pri 
podujatiach, zároveň z bezpečnostného hľadiska je takáto alternatíva vhodnejšia;
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❖ BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP:
Medzi hornou a dolnou časťou parku zabezpečiť po oboch stranách bezbariérový prístup;

❖ ALTÁNKY:
Navrhované umiestnenie drevených altánkov, ktoré by boli využívané počas podujatí (napr. 
vianočné trhy) je dobrá myšlienka, avšak neriešiť ich ako stále osadenie, ale len počas 
organizovaných podujatí, pri ktorých sa to bude vyžadovať;
Tieto v rámci revitalizácie neriešiť, ale počítať s ich zabezpečením, čím sa docieli nielen zjednotenie 
„stánkov“, ale aj podmienky pre užívateľov, resp. poskytovateľov služieb;

❖ DLAŽBA:_/bude použitá existujúca dlažba s tým, že pre prípad potreby doplnenia je tento typ bežne 
dostupný/

Nezvýrazňovať miesta, kde sa plánuje s umiestnením altánkov;
Vyznačený priestor pre kultúrne podujatia (koncerty a pod.) riešiť v jednofarebnej dlažbe v plnom 
rozsahu, bez členenia;
Celkovo prehodnotiť uloženie dlažby, napr. aj popri existujúcom oplotení od ul. Osveta.

❖ LAMPY a MOBILIÁR:
Zachovať pôvodné lampy s tým, že budú zrekonštruované (obnovený náter a pod.);
Mobiliár - výber prispôsobiť k osvetleniu a oploteniu. Celkový počet a umiestnenie je možné riešiť 
priebežne;

❖ ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE:
- Vzhľadom na skutočnosť, že priestor na kultúrne podujatia je v štúdii plánovaný situovať v časti 

radničného parku nad ul. Osvety, je potrebné riešiť preloženie existujúceho elektrického prepojenia 
do tohto priestoru;

❖ Ing. Jozef Spurný:
> Uvedené návrhy budú zaslané spracovateľovi a zapracované do štúdie;
> Po spracovaní konečnej verzie štúdie revitalizácie radničného parku bude možné dať vypracovať 

cenovú ponuku na realizáciu;
> Podmienkou Krajského pamiatkového ústavu bolo pri revitalizácii radničného parku použiť prírodné 

materiály;.
> Konečná štúdia bude zaslaná k posúdeniu Krajskému pamiatkovému úradu, ktorý požiadame 

o vydanie stanoviska.

2. V rámci bodu č. 1 bolo prerokované nasledovné:
*♦* LAVIČKY v priestore pod súsoším sv. Trojice:
❖ Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:

> Lavičky, ktoré boli v rámci revitalizácie námestia osadené pod súsoším sv. Trojice, kopírujú terén. 
Je zo strany mesta záujem tieto dať prerobiť, a to v rozsahu úpravy ich kovovej konštrukcie tak, aby 
bolo dosiahnuté rovné sedenie, resp. ich otočiť o 90 stupňov;

❖ členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu:
> Zastávajú názor, že by bolo vhodné tieto lavičky riešiť v rámci revitalizácie parku, ideálne riešenie 

by bolo zosúladiť ich s mobiliárom, ktorý bude osadený v parku;

*♦* PRENOSNÉ PÓDIUM využívané na podujatiach:
❖ Mgr. Juraj Kološta:

> Prenosné pódium, používané na podujatiach organizovaných mestom, centrom voľného času, ale aj 
inými školskými zariadeniami, je už niekoľko rokov zapožičiavané od podnikateľa v Novej Bani;

> Viackrát bola vznesená požiadavka, aby mesto zakúpilo vlastné pódium. Vie, že obstaranie 
prenosného pódia bolo v minulosti zahrnuté v rámci podaného projektu, ktorý však nebol úspešný;

> Navrhuje, aby bolo jeho zadováženie opäť prehodnotené;
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• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:
> Výdavky na zakúpenie prenosného pódia boli v návrhu rozpočtu požadované, avšak neboli 

odsúhlasené;
> Navrhuje, aby na zasadnutí MsZ, ktoré je plánované na mesiac apríl, bol vznesený poslanecký návrh, 

na vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu za účelom zakúpenia prenosného pódia;

Záverečné stanovisko k bodu č. 1
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie s tým, že prednesené návrhy a pripomienky 
k štúdii Revitalizácie radničného parku budú zapracované a následne bude nová štúdia predložená 
k nahliadnutiu Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.

K bodu č. 2
Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa
Členom komisie bol elektronicky zaslaný návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa 2021 -2022 
s tým, že údaje v návrhu koncepcie budú doplnené.
• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:

> Informoval, že k téme výstavby športovej infraštruktúry v meste Nová Baňa, ktorá je súčasťou 
Koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa, sa dňa 23. 2. 2021 uskutočnilo on-line stretnutie, na 
ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých športových klubov. Zo stretnutia bola vyhotovená 
zápisnica, ktorá bola zaslaná aj členom Komisie kultúiy, vzdelávania, mládeže a športu;

> Návrh koncepcie bol zaslaný bez doplnených dát / využitie jednotlivých zariadení športovej 
infraštruktúry v %, ako aj členskej základne športových klubov, ktoré v meste pôsobia na báze 
dobrovoľnosti;

> V deň zasadnutia komisie už boli hore uvedené dáta poskytnuté a doplnené do návrhu;
> Koncepcia rozvoja športu môže byť vypracovaná na dlhšie obdobie, napr. 2021 - 2025 stým, že 

návrh môže byť prepracovaný, resp. doplnený a rozšírený podľa reálnych potrieb a požiadaviek;
> Jedným z cieľov aj v rámci PHSR je aj výstavba športovej infraštruktúry v Novej Bani, ktorá má 

každopádne svoje opodstatnenie a a nájde svoje využitie. Je však dôležité zoskupiť všetky potrebné 
informácie a požiadavky.

> Z údajov, ktoré poskytli prevádzkovatelia zariadení športovej infraštruktúry ( ZS Jána Zemana - 
veľká a malá telocvičňa, ZŠ sv. Alžbety - telocvičňa, SOŠ obchodu a služieb - telocvičňa) 
jednoznačne vyplýva, že dané zariadenia sú takmer plne využité a z čoho vyplýva, že pre rozvoj 
športu v meste je súčasná športová infraštruktúra nepostačujúca;

• Ing. Ján Letko:
> Zariadenia využívajú či už športové kluby, alebo iné skupiny na rôzne športové aktivity a je tu 

skutočný problém pri poskytnutí priestorov na športové aktivity, predovšetkým v zimných 
mesiacoch;

• Anton Medveď:
> Vyťaženosť telocviční je predovšetkým v zimnom období, podľa jeho názoru, je opodstatnené získať 

informácie o tom, kto a koľko priestory telocviční využíva a pokúsiť sa prioritne umožniť ich 
využívanie na športovú činnosť mládeže;

> Záujem o využívanie novej haly tu určite bude, avšak je dôležité, aby bola aj rentabilná, t.z. je na 
mieste zvážiť jej využitie aj na iné účely, napr. kultúrne podujatia;

• Ing. Ján Letko:
> Určite je záujem vybudovať multifunkčný objekt s celoročnou prevádzkou, ktorý bude využívaný 

napr. aj na kultúmo-spoločenské vyžitie, nie „len“ športovú halu, rentabilnosť športovej haly však 
nemožno očakávať;

> Upozornil, že ani jedno športovisko v meste nespĺňa základné technické normy pre športové súťaže, 
resp. organizovanie turnajov a pod.;

> Ako veľký problém, ktorý priamo súvisí s rozvojom športu, vníma nedostatočnú podporu športu, 
napr. aj v podpore trénerskej činnosti mládeže a vzdelávaní mládeže;

> Prioritou pri využívaní športovej infraštruktúry by malo byť uprednostnenie športovej činnosti detí 
a mládeže, až následne poskytovanie priestorov na komerčné účely;
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• Anton Medveď:
> Stotožňuje sa s názorom, že pre dosahovanie výsledkov v športe je nutné zabezpečiť licencovaných 

trénerov a ich patričné finančné ohodnotenie, čím vznikne predpoklad, že do klubov pritiahneme aj 
mládež zo spádových oblastí;

> Jednou z možností, ako motivovať deti a mládež k športu, je za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu 
v tejto oblasti, poskytovanie štipendia, čo by malo byť tiež súčasťou koncepcie;

• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:
> Prítomným poskytol k nahliadnutiu nezrealizovaný projekt z roku 1991 na vybudovanie rozsiahlej 

športovej infraštruktúry, ktorý bol plánovaný v oblasti Dlhej lúky a zahŕňal množstvo športovísk pre 
rôzne športy;

> Informoval, že sa upúšťa od zámeru vybudovania haly pri Zlatom bažante s plánovaným využitím 
odpadového tepla z Knauf Insulation s.r.o. z dôvodu, že spoločnosť prejde na iný spôsob výroby, 
čím prestane produkovať odpadové teplo. Tento pozemok však mesto využije na iný účel;

> Ďalej informoval, že záujem zo strany investora o prevádzku kúpaliska stále pretrváva;
> Súčasťou rokovaní s potenciálnym investorom bude aj výstavba haly, ktorá by mohla byť prepojená 

s kúpaliskom s tým, že spodná časť by bola využívaná pre účely prevádzkovania kúpaliska a vo 
vrchnej časti by bola vybudovaná multifunkčná hala so všetkým potrebným zázemím;

> Informoval aj možnosti využiť priestor súčasnej skládky dreva s možnosťou výstavby ponad potok; 
Čo sa týka dostupnosti inžinierskych sietí sa táto alternatíva javí ako najefektívnejšia;

> Alternatívnym miestom pre halu bolo jej umiestnenie za súčasnou tribúnou, avšak aj z pohľadu 
dostupnosti a zabezpečenia všetkých inžinierskych sietí sa toto miesto považuje za najmenej 
vyhovujúce;

> Informoval, že s projektom na výstavbu multifunkčnej haly by sme sa zapojili do výzvy, ktorú 
vyhlasuje 2x ročne Fond na podporu športu; Účelom podpory je poskytovanie finančných 
prostriedkov primáme na výstavbu novej športovej infraštruktúry; podaním projektu v prípade jeho 
úspešnosti je možné získať spolufinancovanie investície vo výške 50% zo strany štátu a 50% zo 
strany žiadateľa; žiadateľ, v tomto prípade mesto Nová Baňa, môže hľadať aj iné 
možnosti spolufinancovania, napr. Zo strany VÚC, čím sa zníži spolufinancovanie mesta; podotkol 
však, že všetky prevádzkové náklady počas nasledujúcich rokov bude znášať mesto;

> V tejto súvislosti zdôraznil, že na to, aby sme sa mohli zapojiť do druhej výzvy (cca 3.štvrťrok 
2021), je nevyhnutné sa na podanie vopred dôkladne pripraviť;

> Nastavené kritériá a ich plnenie sú hodnotené bodovacím systémom /viď Dodatok č. 01/2021 k 
Smernici S-l7/2020: Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov z Fondu na podporu športu k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v 
rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Maximálny 
počet získaných bodov je 35 s tým, aby mohol byť projekt úspešný, je potrebné získať minimálne ’A 
týchto bodov. Všetky informácie sú zverejnené na www.fondnapodporusportu.sk;

• Ing. Ján Letko:
> Zaujímalo ho stanovisko prítomných, či do pripravovanej koncepcie rozvoja športu mesta Nová 

Baňa súhlasia so zaradením navrhovanej zmeny financovania športu;
> Predovšetkým sa to týka financovania licencovaných trénerov mládeže a príspevku na dieťa/mládež 

v organizovanom športe;
> Jednoznačne zastáva stanovisko, že sa jedná o lokálne vzdelávanie mládeže a tým pádom, je 

nevyhnutné, aby toto bolo vedené licencovanými trénermi;
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:

> Mesto podporuje šport formou dotácií, ktoré sú niektorým klubom poskytnuté aj na úhradu nákladov 
licencovaných trénerov mládeže a nemyslí si, že financovanie trénerov by malo byť riešené inou 
formou;

• Anton Medveď:
> Súhlasí, aby trénerskú činnosť vykonávali licencovaní tréneri, je však potrebné, aby bol daný určitý 

časový priestor na to, aby si to kluby vedeli zabezpečiť;
> Komisia sa už v minulosti zaoberala myšlienkou zriadenia funkcie koordinátora športu;
> Koordinátor by mal o.i. na starosti prehľad o organizovaní jednotlivých športových podujatí v meste;

• Ing. Ján Letko:
> Zastáva stanovisko, že zriadenie pozície koordinátora športu, ktorý by mal na starosti koordináciu 

trénerskej a vzdelávacej činnosti a ich kontrolu, taktiež komunikáciu so športovými klubmi;
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> Skonštatoval, že v prípade, ak činnosť klubov nebude koordinovaná, je len veľmi ťažké odsledovať, 
ako boli použité financie z verejných zdrojov;

• Katarína Štrbová:
> Súhlasí, aby financovanie klubov bolo súčasťou pripravovanej Koncepcie rozvoja športu mesta 

Nová Baňa.
• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:

> Navrhuje, aby do koncepcie boli zapracované strategické požiadavky, o ich doplnenie požiadal Ing. 
Viktóriu Valachovičovú, PhD.;

> Taktiež súhlasí s doplním koncepcie o systém financovania klubov a pozíciu koordinátora športu, 
ktoré by doplnil Ing. Ján Letko;

> Následne bude koncepcia zosumarizovaná MsÚ, referentom pre kultúru a šport;

Záverečné stanovisko k bodu č. 2v'"—— ■■ - — - ■ ■■ ■■ ■
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie a navrhujú:

1. Umiestnenie multifunkčnej haly zvažovať z dvoch dostupných alternatív, t.z. medzi futbalovým 
štadiónom a kúpaliskom, príp. priestor súčasnej skládky dreva s možnosťou výstavby haly ponad 
potok;

2. Do koncepcie Rozvoja športu zahrnúť spôsob financovania športových klubov pôsobiacich v meste 
Nová Baňa, zriadenie koordinátora športu a strategické požiadavky;

K bodu č. 3
Informácia o benefičnej zbierke MY A NAŠE MESTO a výber workoutových prvkov na základe 
doručených ponúk.

> V rámci benefičnej zbierky, z ktorej výťažok bude smerovaný na osadenie workoutových prvkov 
v rekreačnom areáli Tajch, bolo darovaných 3.177,00 eur. V súlade s účelom zbierky boli oslovené 
rôzne spoločnosti, zaoberajúce sa dodaním workoutových zostáv. Doručené ponuky boli priebežne 
zasielané členom komisie.

> S jedným s potenciálnych zhotoviteľov bolo zrealizované pracovné stretnutie priamo na mieste, kde 
bude workoutová zostava umiestnená. Pôvodne plánované miesto na hrádzi Tajchu muselo byť 
zmenené, t.z. workoutová veža bude osadená vedľa budovy spŕch, nad jazerom.

> Na komisii bola odprezentovaná konkrétna zostava od spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o. Jedná sa 
stredne veľkú zostavu s viacerými rôzne vysokými hrazdami, jedným vertikálnym rebríkom, dvoma 
naklonenými rebríkmi a rebrinou, ktorá je doplnená trojitými bradlami, vertikálnou hrazdou a 
gymnastickými kruhmi. Dopadovú plochu nie je potrebné riešiť, postačuje trávnatý povrch.

> Na dofinancovanie tejto workoutovej zostavy budú použité finančné prostriedky z rozpočtu mesta 
v sume cca 2.000 eur, a to presunom z programu KULTURA.

> Zrealizovanie predpokladáme koncom apríla, resp. začiatkom mája 2021.

Záverečné stanovisko k bodu č. 3
Členovia komisie súhlasia s výberom workoutovej zostavy, avšak trvajú na tom, aby do budúcnosti boli 
v rekreačnom areáli Tajch osadené postupne aj vonkajšie fitness stroje, ktoré budú môcť využívať všetky 
vekové kategórie. Finančné prostriedky na tento účel je potrebné navrhnúť aj do rozpočtu na nasledujúce 
roky.

K bodu č. 4
Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2021.
Členom komisie bol elektronicky zaslaný prehľad doručených žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta Nová Baňa v roku 2021.

Záverečné stanovisko k bodu č. 4...... . . " "
Členovia komisie berú poskytnuté infonnácie o doručených žiadostiach na vedomie, avšak vzhľadom na 
aktuálnu epidemickú situáciu a prijaté opatrenia, sa odporúčaním rozdelenia dotácií v oblasti športu a kultúry 
bude Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu zaoberať vtedy, keď nastane priaznivá epidemická 
situácia a prijaté opatrenia uvoľnené.
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K bodu č. 5
Rôzne
• Ing. Ján Letko:

> Zaujíma sa, či sa mesto plánuje zapojiť do výziev, ktoré sú priebežne vyhlasované na vybudovanie 
cyklotrás a cyklochodníkov, nakoľko Nová Baňa a jej okolie má veľmi dobré prostredie pre 
cykloturistiku.

> Za zváženie by stálo prepojenie cyklotrás s už existujúcimi náučnými chodníkmi.
• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:

> Mesto sleduje vyhlásené výzvy a má záujem zapojiť sa. Dôležité je však vedieť, v ktorej časti by 
sme cyklochodník chceli a vedeli vybudovať.

> Zastáva názor, že ideálne by bolo prepojiť cyklokomunikáciou námestie s rekreačnou oblasťou 
Tajch, prípadne Novú Baňu s Rudnom nad Hronom s využitím starej cesty.

Záverečné stanovisko k bodu č. 5
Členovia komisie berú poskytnuté informácie na vedomie.

Záver:

Zasadnutie komisie skončilo o 18:45 hod.

V Novej Bani, 10. 3. 2021

Zapísala: Dagmar Lachká Schv Mgr. Juraj Kološta 
predseda komisie

6


