Zápisnica
zo zasadnutia komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 21. 1. 2014 v Informačnom centre mesta Nová Baňa
Prítomní:

Natália Pinková, Igor Gladiš, Juraj Búry,

Ospravedlnení:

Igor Moško, Ing. arch. Ján Kôpka, Ing. Koperdák, Branislav Medveď, Mgr. Ľubica
Hollá,

Prizvaní:

Mgr. Holá

Program:

1. Určenie termínov zasadnutia komisie počas roka
2. Prehodnotenie informačných tabuliek v stĺpovom informačnom systéme mesta
3. Zadanie si termínov na zrealizovanie plánovaných aktivít komisie cestovného ruchu v
roku 2014
4. Rôzne
5. Diskusia

Predsedníčka komisie cestovného ruchu Natália Pinková privítala prítomných členov
a otvorila rokovanie.
Napriek tomu, že komisiu netvorila nadpolovičná väčšina jej členov a komisia cestovného
ruchu pri MsZ v Novej Bani tým nebola uznášania schopná sa prítomní členovia zaoberali všetkými
bodmi programu. Opätovne sa nimi budú zaoberať na budúcom zasadnutí komisie.
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

K bodu č. 1
Minulý rok bolo v zápisnici: Komisia určila termíny zasadnutia každý mesiac, prípadne ak treba, aj podľa
potreby.
K bodu č. 3
Chcela som začať realizovať preklad Tur. sprievodcu do angličtiny. Na základe predbežnej cenovej ponuky,
ktorú pán Mgr. Anton Kopernický vyslovil osobne, asi odhadom, som si narozpočtovala 100 eur. Niekoľko
krát som sa s ním o tom minulý rok rozprávala, osobne si bol brožúru pozrieť niekoľkokrát, a povedal mi
predbežne, že to bude na takých 10 strán prekladu (normostrana je A4) cca po 10 eur. Keď som ho oslovila
na začiatku roka, s týmže by sme už začali, zastavil sa osobne. Ešte raz sme to prešli, a výsledná suma bola
cca 480 eur. Keď som mu povedala, že sa teda riadne odlišuje od tej, o ktorej sme sa bavili, tak mi povedal,
že on sa bavil o cene bez DPH a pod. Nakoniec mi povedal, že si to doma ešte raz prešiel, vyšlo mu to oveľa
viac strán, ale to mi už nedal vedieť. Otázka je, čo s tým? V rozpočte je 100 eur. Či navýšime rozpočet, ale
mne sa to zdá veľmi veľa, alebo oslovíme školy a v tiráži sa uvedie, kto preklad vyhotovil v rámci
spolupráce. Tak ako sme to mienili urobiť s nemčinou na učilišti.
K bodu č. 4
Banská mládež organizuje 24. 1. 2014 od 9.00 hod. v CVČ Živý banský chodník. Na podujatí, ktoré bude
trvať najdlhšie do obedňajších hodín sa predvedie novovzniknutý folklórny súbor ( zatiaľ bez mena)
s ukážkami baníckeho fašiangu a baníckych tancov spojené s krátkou prezentáciou o baníctve. Prednášku
bude mať aj náš kolega Braňo a jeho kolegom z práce. Prezradím, že tancmajstrom bude taktiež Braňo.
Súbor má zatiaľ 12 členov, z toho 4 chlapcov. Jeden dochádza z Beňadika. Bola som na nácviku, je to veľmi
milé. Ak by niekto vedel o niekom, kto by mal o takýto druh tanca záujem nech sa u nás, vedúcej súboru
alebo v CVČ kontaktuje. Vedúcou súboru je Mgr. Katka Búryová.

