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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 18. 11. 2021 o 15:30 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 5: 

Milan Raffaj, Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Branislav Medveď, Natália Pinková 

 Počet neprítomných členov 3, z toho ospravedlnených 3:  

Ing. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Žofia Buganová 

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

Mgr. Mária Pátková 

 Komisia je uznášania schopná  

 

Program zasadnutia:  

1. Bilancia roku 2020 

2. Diskusia  

 

Milan Raffaj, predseda komisie  

1. Voľba nového člena Komisie cestovného ruchu 

Na Mestskom zastupiteľstve bude potrebné odvolať členku komisie CR Mgr. Žofiu Buganovú a 

zvoliť nového člena  Mgr. Gabrielu Matlovičovú vzhľadom k tomu, že ju zastupuje  počas 

materskej dovolenky. 

Ostatní členovia komisie odsúhlasili návrh o zmene členstva. 

Ďalej predseda komisie vyzval členov, aby informovali o aktivitách za uplynulé obdobie. 

Branislav Medveď, člen komisie CR: 

Informoval o poslednom podujatí- otvorenie trasy A Banského náučného chodníka.  Mesto Nová Baňa 

v spolupráci s OZ Novobanský banícky spolok slávnostne otvorili náučný chodník 16. 10. 2021. Trasa 

reprezentuje počiatky baníctva. Na trase sa oplotili prepadliská – pingy po stredovekom povrchovom 

dobývaní. Okruh ponúka pohľad na šachtice spojené s praktickou ukážkou rumpálov a vybudovaním 

baníckej útulne na ktorých sú umiestnené panely s obrazmi s baníckou tematikou a oddychovými 

lavicami.  

2. Althandel:  

 Boli odprezentované 3 projekty na vybudovanie areálu. Jeden z nich bol v modernejšom 

prevedení. Neoslovili ho. Dáva do pozornosti architekta z Trnavy – Mira Bernarda. Architekt, 

ktorý sa zaujíma o  technické pamiatky. Mala by to byť pripomienka banského závodu-

výrobnej inštitúcie, super  moderné prevedenie sa podľa jeho názoru do daného prostredia 

architektonicky nehodí.  

 Nálezisko základov Potterovho stroja- momentálne sa rieši nálezisko a jeho prekrytie. Zatiaľ 

v provizórnom prevedení, zakonzervovalo sa. V nasledovnom roku by sa mali vyčleniť 

finančné prostriedky aspoň na čiastočnú úpravu okolia, oplotenie a sprístupnenie pre 
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verejnosť. Realizácia projektu do finálnej podoby by sa mala udiať v troch krokoch. Priebeh 

závisí od dostatku finančných prostriedkov. 

 Momentálne je vízia získania finančných prostriedkov cez projekt zo zdrojov EU. 

 

Mgr. Mária Pátková, riaditeľka regiónu GRON: 

Predstavila v stručnosti plán na finančné krytie projektu z európskych zdrojov. Projekt je zahrnutý do 

Strategického plánu regiónu- troch okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica. Je 

naplánované zasadnutie Kooperačnej rady, kde sú už vybraté kľúčové projekty, ktoré sa zadajú do 

integrovanej územnej stratégie. Na tieto projekty by sa mali čerpať prostriedky z Európskych 

projektov. Je medzi ne zahrnutý aj Althandel.  

Milan Raffaj, predseda komisie  

Navrhol osloviť primátora mesta Mgr. MvDR. B. Jaďuďa, aby podporil banícke veci finančnou 

čiastkou, keďže môže disponovať sumou do 5000 eur. Presné zameranie by sa doriešilo priamo  

s primátorom. 

3. Mlynské kamene 

Mgr. Juraj Kološta, člen komisie CR: 

Otvoril otázku Mlynských kameňov pri Centre voľného času. 

Milan Raffaj, predseda komisie CR: 

Je tam vysoké napätie – mesto musí vyžiadať stanovisko od elektrikárov a plynárov ohľadom 

umiestnenia  mlynských kameňov a tabúľ,  tzv. ,,kútika“.  

Branislav Medveď 

Navrhuje vypracovať štúdiu, ktorá by bola prílohou k žiadosti o vydanie rozhodnutia pre plynárov 

a elektrikárov. 

4. Informácie o činnosti regiónu GRON 

Mgr. Mária Pátková, riaditeľka regiónu GRON  

Oboznámila členov KCR o pláne komentovaných prehliadok, ktoré by viedol p. Branislav Medveď na 

trasách baníckych náučných chodníkoov. Je to v procese plánovania na budúcu turistickú sezónu. 

V budúcom roku by sme sa chceli zapojiť  do podujatí spojených s 300-stým výročím spustenia 

parného stroja do prevádzky.  

Spolufinancujeme   a podieľame sa aj  na  budovaní ferát v okolí Zvoničky. Podarilo sa spustiť len 

časť tohto projektu, nakoľko sa tu zahniezdil chránený Sokol sťahovavý. 

Mgr. Juraj Kološta – informoval o opätovnom podaní projektu, ktorý by zohľadňoval hniezdisko 

Sokola sťahovavého tak, že v čase jeho hniezdenia by bola na danom úseku výluka.  

Mgr. MVDR. Branislav Jaďuď,MBA,  primátor mesta Nová Baňa 

Primátor informoval: 

 Zasadnutie koordinačnej rady ako spomínala vo svojom vstupe aj pani riaditeľka Mgr. 

Patláková, Potterov stroj je v návrhu jednak od mesta Nová Baňa a jednak od BBSK. Primátor 

zdôraznil, že je dôležité aby na koordinačnú radu prišli oba subjekty s jednotnou verziou 

návrhu.  
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 O plánovanom georadarovom meraní na Tajchu, ktoré pomôže pri plánovaní prác na oprave 

mnícha. Na jeho základe sa rozhodne, či sa bude jazero musieť vypustiť alebo nie. Je snahou, 

aby sa jazero nemuselo vypustiť a aby sa vyťahalo bahno. V tejto veci sa podnikajú kroky 

a získavajú sa informácie o firmách, ktoré by mohli práce realizovať na profesionálnej úrovni 

a ktoré majú v danej oblasti dobré referencie.  

 Ďalej spomenul video o našom regióne s názvom ,,Potulky s Amadeom“ kde je zahrnutá aj 

Nová Baňa, spracovala to TV ŠLÁGER.  

 

Komisia v závere stretnutia  navrhla dať za úlohu mestu spracovať ucelený návrh, ako sa dá spustiť na 

Tajchu sauna, ktorý bude zahŕňať technické riešenie a všetky s tým súvisiace predpisy a podmienky 

potrebné pre realizáciu projektu. Primátor mesta navrhol pilotné odskúšanie zapožičaním mobilnej 

sauny, ktoré by zmapovalo záujem ľudí. 

 

 

Predseda komisie Milan Raffaj poďakoval všetkým zúčastneným na stretnutí. 

 

V Novej Bani 24. 11. 2021 

 

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

         Milan Rafaj 

                          predseda komisie 

 

 


