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

dňa 25. 5. 2022 o 15:30 hod. na odd. kultúry, športu a mestskej knižnice 
 

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 5: 

Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, Ing. Ján Letko,  Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD. 

 Počet neprítomných členov je 4: Mgr. Natália Kopernická, Igor Moško, PaedDr. Tatiana 
Polcová,  Katarína Štrbová 

 Ďalší prítomní: Ing. Milan Baranec, štatutárny zástupca MFK Nová Baňa,                            
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta,  Dagmar Lachká, zapisovateľka. 

 Komisia je uznášaniaschopná.  
 Komisia schválila nasledovný program zasadnutia: 

 
Program: 

1. Financovanie MFK Nová Baňa, mužstvo A pre súťaž SSFZ III. LIGA STRED 2021/2022 
2. MFK Nová Baňa v novej súťaži 2022/2023 – prihlásenie, financovanie 
3. 9. ročník Ľahkoatletický míting (7. 6. 2022) 
4. Rôzne 
5. Diskusia 

 
 

Rokovanie: 
K bodu č. 1 a č. 2 
Financovanie MFK Nová Baňa, mužstvo A pre súťaž SSFZ III. LIGA STRED 2021/2022; 
MFK Nová Baňa v novej súťaži 2022/2023 – prihlásenie, financovanie 
• Ing. Milan Baranec: 
 Pred zasadnutím komisie elektronicky zaslal členom komisie ROZPOČET MFK na rok 2022, 

s členením jednotlivých výdavkov, ako aj príjmov od partnerov a príjmov zo vstupného – 
Mužstvo A.  

 Tiež bol predložený ROZPOČET MFK na rok 2022 a jeho čerpanie k 30. 4. 2022 na športovú 
činnosť mládeže.  

 Informoval o  čerpaní finančných prostriedkov MFK – Mužstvo A k 30. 4. 2022.  
• Mgr. MVDr Branislav Jaďuď, MBA: 
 Mestu Nová Baňa bol poskytnutý dar, ktorý bol darcom smerovaný pre MFK Nová Baňa. Tieto 

finančné prostriedky boli  v rozpočte mesta na rok 2022 presunuté na položku Rekreačné 
a športové služby – Transfery OZ.  

 Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodné VZN mesta o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Nová Baňa umožňovalo poskytnúť tomu istému žiadateľovi dotáciu z rozpočtu 
mesta len 1x v kalendárnom roku, neexistovala možnosť, ako tieto finančné prostriedky 
poskytnúť MFK Nová Baňa, nakoľko toto občianske združenie už v roku 2022 malo schválenú 
dotáciu, avšak výhradne pre mládež.  

 Na zasadnutí MsZ mesta Nová Baňa bolo dňa 27. 4. 2022  schválené nové VZN o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa, ktoré o.i. nestanovuje počet poskytnutých 
dotácií tomu istému žiadateľovi. Toto VZN nadobudlo účinnosť 18. 5. 2022.  

 Mestu Nová Baňa bola doručená Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa pre 
rok 2022, žiadateľom MFK Nová Baňa. Táto spĺňa všetky podmienky. Finančné prostriedky, o 
ktoré žiadateľ žiada formou poskytnutia dotácie, sú smerované výlučne na činnosť mužstva A. 

 V prípade, že komisia odporučí pridelenie finančných prostriedkov žiadateľovi, tieto by mali byť 
smerované na činnosť MFK Nová Baňa – Mužstvo A v 2. polroku 2022. 
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 Zároveň v súvislosti s financovaním MFK Nová Baňa – Mužstvo A skonštatoval, že športovú 
činnosť v období rokov 2019 – 2020 bolo možné vykryť len z komerčných zdrojov 
predovšetkým z dôvodu, že táto bola značne obmedzená z dôvodu COVID-19.  

• Mgr. Peter Hudec:  
 Skonštatoval, že mesto nemalo možnosť poskytnúť finančný dar inou formou, ako poskytnutím 

dotácie, z toho dôvodu bolo prijaté nové VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta.  

• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:  
 Pre MFK Nová Baňa už bola schválená  značná časť z finančných prostriedkov, určených 

v rozpočte na rok 2022 na poskytnutie dotácií v oblasti ŠPORT. Nepredpokladala, že poskytnutá 
dotácia pre MFK Nová Baňa v sume 35 tis. Eur bude ešte navyšovaná.   

 Skonštatovala, že pri schvaľovaní dotácie pre MFK Nová Baňa na MsZ mesta Nová Baňa, 
zaznela otázka, či je to konečná suma, ktorá bude pre MFK Nová Baňa smerovaná, na čo zaznela 
odpoveď áno.  

 Vzhľadom na dostupné informácie a  aj na tieto skutočnosti, sa dnešného hlasovania, týkajúceho 
sa odporučenia poskytnutia dotácie pre MFK Nová Baňa, zdrží.   

• Ing. Ján Letko: 
 Komisia sa doteraz prioritne venovala financovaniu športu mládeže. Ak sa máme zaoberať aj 

financovaním športovej činnosti dospelých, je na toto potrebné vytvoriť samostatnú rozpočtovú  
kapitolu.  

 Doručením žiadosti MFK Nová Baňa sa táto kapitola, týkajúca sa financovanie športu 
dospelých, otvára. Je preto nevyhnutné sa zaoberať myšlienkou, ako a do akej miery ju mesto 
chce a je schopné finančne podporovať. 

 Všeobecne je potrebné športovú činnosť smerovať v reálnych možnostiach a  v takom rozsahu, 
aby to bolo prijateľné a zvládnuteľné aj finančne.  

 Neodmysliteľnou súčasťou pri plánovaní činnosti musia byť vypracované rozpočty /so zahrnutím 
aj komerčných zdrojov, nielen zdrojov poskytnutých mestom formou dotácií/, tak ako bol 
aktuálne predložený od MFK Nová Baňa. 

 Čo sa týka zlúčenia MFK Žarnovica s MFK Nová Baňa je nerealizovateľné a preto jediná 
možnosť pre MFK Nová Baňa je pristúpiť k prihláseniu družstva mužov  do poslednej súťaže 
v našom regióne.  

 Upozornil na skutočnosť, že môže nastať situácia, že doterajší komerční partneri nebudú javiť 
záujem podporovať družstvo, ktoré hrá v poslednej lige. Preto je nevyhnutná vzájomná 
komunikácia a vysvetliť partnerom aktuálnu situáciu s víziou do budúcnosti.  

• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA: 
 Informoval, že zmluvy s komerčnými partnermi sú uzatvorené tak, že garantujú podporu klubu 

bez ohľadu na to, v ktorej kategórii bude mužstvo v nasledujúcom súťažnom roku.  
• Mgr. Peter Hudec:  
 Čo sa týka financovania, je presvedčený, že hlavní komerční partneri budú aj naďalej 

podporovať MFK Nová Baňa, nakoľko sú s danou situáciou oboznámení a verí, že sa pridajú aj 
ďalší.  

 MFK Nová Baňa oslávi v tomto roku 110. výročie svojej existencie, čomu vďačíme nadšencom, 
ktorí venujú množstvo svojho času, aby klub udržali.  Pri oslovovaní partnerov bola z ich strany 
kladená otázka, akou finančnou čiastkou podporuje futbalovú činnosť mesto.  

 V tomto smere poukazuje na slabú komunikáciu klubu s mestom v minulom období v súvislosti 
so športovou činnosťou dospelých, nakoľko táto bola výhradne krytá len z komerčných zdrojov, 
t.z. fungovala bez finančnej podpory z rozpočtu mesta.  

 Skonštatoval, že množstvo samospráv financuje činnosť aj výkonného výboru klubov.  
 Je potrebné si uvedomiť, že ak by nastala situácia, že činnosť mužstva v MFK Nová Baňa 

zanikne, môže sa stať, že klesne počet detí v jednotlivých kategóriách, nakoľko deti nebudú mať 
motiváciu.   
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• Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:  
 Financovanie zamestnancov klubu je možné pri inej právnej forme klubu, nie je možné pri OZ. 
 Čo sa týka rozpočtu na budúci rok v  oblasti ŠPORT – Transfery, táto položka bude navýšená aj 

na športovú činnosť dospelých.  
• Anton Medveď:  
 Ako prioritu vníma podporu športovej činnosti mládeže, ale podporí poskytnutie finančných 

prostriedkov MFK Nová Baňa pre Mužstvo A formou dotácie. 
 Myslí si, že na podporu športu by malo byť vynakladaných viac prostriedkov. Pripomenul, že 

komisia sa už niekoľkokrát zaoberala zriadením funkcie koordinátora športu, ktorý by 
zastrešoval športovú činnosť.  Spolupracoval by so školami a školskými zariadeniami, kde je 
dôležité podchytiť  športové talenty.  

 Je potrebné, aby kluby mali licencovaných trénerov/platených/, čo svojím spôsobom garantuje 
záujem a následnú úspešnosť v dosiahnutých výsledkoch.  

• Mgr. Peter Hudec:  
 Upozornil, že vzhľadom na aktuálnu športovú infraštruktúru v meste, je vysoký predpoklad, že 

mnohé kluby, ktoré v meste pôsobia, časom zaniknú. 
• Mgr. Juraj Kološta:  
 Informoval, že od septembra 2022 bude vytvorený atletický klub.  
• Ing. Milan Baranec:  
 Činnosť mládežníckych kategórii MFK Nová Baňa je pre tento súťažný rok zastrešená vďaka 

dotácii, poskytnutej mestom Nová Baňa.  
 Informoval, že budú doplnené kategórie U7 a U17.  
 MFK Nová Baňa organizoval školský turnaj, o ktorý bol veľký záujem, na základe čoho sa 

prihlásilo veľa nových členov.  
 Nakoľko je tu potenciál a  nám vyrastá nová generácia futbalistov, je potrebné urobiť všetko 

preto, aby Mužstvo A bolo zachované, k čomu je aktuálne potrebné finančne vykryť jeho 
činnosť v 2. polroku 2022.  

 Ing. Ján Letko: 
 Apeloval na zriadenie funkcie koordinátora športu, čo už bolo členmi komisie navrhované 

niekoľkokrát.  
 Upozornil štatutárneho zástupcu MFK Nová Baňa, že pri tvorbe rozpočtu na budúce obdobia je 

potrebné zahrnúť aj odmeny pre manažéra klubu, ktorý bude zastrešovať všetky činnosti 
/manažment, administratíva a pod./.  

• Dagmar Lachká: 
 Informovala, že dotácia môže byť poskytnutá len na účely v súlade s platným VZN č. 4/2022 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nová Baňa.  
• Mgr. Juraj Kološta, predseda komisie dal hlasovať  o odporučení komisie poskytnúť dotáciu 

pre MFK Nová Baňa, konkrétne na športovú činnosť Mužstva A v 2. polroku 2022 v sume 
10.000 Eur, na základe doručenej Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa 
v zmysle VZN č. 4/2022.   

 
Hlasovanie č. 1: 
 
Prítomných 5 Za 4 Proti  0 Zdržalo sa 1 

 
Záverečné stanovisko k bodu č. 1 a č. 2 
Členovia komisie odporúčajú pridelenie dotácie žiadateľovi v sume 10.000 Eur pre  MFK Nová 
Baňa, konkrétne na športovú činnosť  Mužstva A v 2. polroku 2022 v súlade s VZN č. 4/2022 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nová Baňa.  
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K bodu č. 3  
9. ročník Ľahkoatletický míting  
Mgr. Juraj Kološta:  
 Informoval, že 9. ročník Ľahkoatletického mítingu sa uskutoční v areáli ZŠ Jána Zemana        

dňa 7. 6. 2022 od 8:00 hod.  
 Prihlášky boli rozposlané na školy v Novej Bani s termínom potvrdenia účasti v jednotlivých 

kategóriách do 30. 5. 2022.  
 Je potrebná pomoc zo strany členov komisie pri disciplíne Skok do diaľky.  
 Taktiež je potrebné zabezpečiť pokosenie ihriska a okolia v ZŠ Jána Zemana, úprava antukového 

oválu od zaburinenia, úprava a doplnenie piesku do doskočiska.   
 
Záverečné stanovisko k bodu č. 3  
Členovia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu berú poskytnuté informácie na vedomie.  
 
K bodu č. 4 a č. 5  
Rôzne a Diskusia 
• Ing. Viktória Valachovičová, PhD.:  
 Termíny letných kín v amfiteátri na Tajchu boli odsúhlasené nasledovne: 

- 18. 6. 2022 
- 4. 7. 2022 
- 28. 8. 2022 

• Dagmar Lachká.:  
 Pripravované podujatia sú zverejnené a priebežne aktualizované na webe mesta, v sekcii: 

Informácie/Podujatia, link: https://www.novabana.sk/informacie/podujatia 
 

 
Záver: 
Zasadnutie komisie skončilo o 17:15 hod. 
 
O najbližšom termíne zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športubudú členovia včas 
informovaní. 
 
 
 
V Novej Bani, 25.5.2022 
 
 
Zapísala: Dagmar Lachká v.r.     Schválil:  Mgr. Juraj Kološta v.r. 
                predseda komisie 

https://www.novabana.sk/informacie/podujatia

