
 
Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ   
dňa 6. 11. 2014 

 
Prítomní:  Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, PaedDr. Tatiana Polcová, 

Mgr. Alica Bindová,  Ján Pastier, Maroš Toma  
  
Neprítomní: Mgr. Peter Hudec, Jozef Barniak, Ing. Vincent Štuller 
 
Ďalší prítomní: Mgr. Iveta Lukáčová 
 
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Príprava benefičného koncertu My a naše mesto  
2. Príprava Zimnej kvapky krvi 
3. Rôzne                                                                                                           
4. Diskusia                                                                                                         
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov, 
vedúcu oddelenia kultúry a informácii Mgr. Ivetu Lukáčová a ospravedlnila neprítomných. 
Pripomenula, že sa stretávame v inom termíne oproti plánu zasadnutí komisie, z dôvodu 
neplánovanej pracovnej cesty predsedníčky komisie. 
 
 
K bodu 1 
 

- 4. ročník benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO 
- dátum: 12. december 2014 
- prvý návrh na obdarovaného (Dávid Ridaj, 10 rokov, rómsky chlapec s formou svalovej 

distrofie) sme sa rozhodli zmeniť, pretože bol jeho problém viackrát medializovaný (TV 
MARKÍZA, MY ŽIARA ...) a podarilo sa im prostredníctvom darcov získať potrebné  
finančné prostriedky a členovia tejto rodiny budú občanmi Brehov (kde im bol 
pridelený bezbariérový byt).  

- Prostredníctvom pracovníčok ÚPSVaR predsedníčka komisie zisťovala ešte ďalšie 
možnosti, kde by mohla byť naša pomoc smerovaná. Opäť bol spomínaný T. Herko, 
(1982) ktorého táto choroba pripútala na lôžko, tiež by mohol byť obdarovaným. Tak 
isto je v riešení P. Baláž (1987). Obidvoch predsedníčka komisie navštívila osobne 
a oboznámila rodiny s naším zámerom. Predbežne súhlasili. 

- Do vestibulu kina by sme umiestnili fotografie obdarovaných, aby sme ich priblížili 
ľuďom, nakoľko sa osobne nemôžu zúčastniť koncertu  

- Podtitul pre tento ročník – „ŽIJÚ MEDZI NAMI“  
- Do kultúrneho programu sme prostredníctvom listu oslovili riaditeľov škôl v meste, do 

19.11. majú nahlásiť referentke pre kultúru a šport názov svojho vstupu v programe 
a počet detí ktoré budú vystupovať.  

- Výrobu plagátov zabezpečí V. Prandorfyová 
- Výzdobu zabezpečí centrum voľného času. 
- List pre  sponzorov napíše K. Štrbová. 
- Všetci členovia komisie oslovia sponzorov a zabezpečia získanie finančných 

prostriedkov na tento účel. 
- Prevod financií bude zabezpečený prostredníctvom OZ Centráčik pri CVČ  
- Hosťom večera bude skupina AJA zo Žiliny  
- Moderátorka - Karin Tužinská. 
- V. Prandorfyová oslovila opäť SOŠ Obchodu a služieb ohľadom medovníčkov  



- Generálka sa uskutoční v stredu 10. 12. 2014 o 13:30 hod. – postupne, ako bude 
vyhovovať účinkujúcim. 

 
K bodu 2 
 
Katarína Štrbová 

- 1. 12. 2014 sa uskutoční Zimná kvapka krvi  
- Príprava miestností v ZUŠ pred odberom- K. Štrbová, Mgr. P. Hudec. 
- Účasť a pomoc v deň odberu 1.12. za komisiu Mgr. A. Bindová a PaedDr. T. Polcová. 
- Plagáty sú už rozvešané v predstihu, prostredníctvom web stránky a mestského rozhlasu 

bude zabezpečená propagácia v  46. – 48. týždni.  
- Občerstvenie zabezpečí Správne oddelenie MsÚ - Mgr. Ľ. Rajnohová 

 
K bodu 3 
 
Vedúca oddelenia kultúry a informácii Mgr. Iveta Lukáčová poďakovala predsedníčke komisie 
a jej členom za prácu počas volebného obdobia, vyzdvihla a ocenila aktivity komisie, 
spomenula nové podujatia ktoré vznikli z ich podnetu- (Mesto v pohybe, Ľahkoatletický 
míting, Benefičný koncert My a naše mesto, spoluúčasť pri org. Novobanského plesu..)  
 
Členovia komisie sa zaujímali o rozhodnutie primátora mesta ohľadom nominácií na ocenenie 
dobrovoľníkov. Predsedníčka komisie ich informovala, že z navrhnutých troch bude ocenený  
jeden, ktorého určili  členovia hlasovaním, pravdepodobne na 1. zasadnutí nového MsZ 
v decembri.  
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Katarína Štrbová poďakovala všetkým členom za účasť a za 
úsilie a aktivitu počas celého obdobia pôsobenia komisie a zasadnutie komisie ukončila.  
 
 
 

V  Novej Bani, dňa 6. novembra 2014. 
 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


