
 
Z á p i s 

zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ   
dňa 8. 10. 2014 

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

Ing. Vincent Štuller, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Peter Hudec  
  
Neprítomní: Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak 
 
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Príprava benefičného koncertu My a naše mesto  
2. Schválenie nominácií na ocenenie dobrovoľníkov 
3. Rôzne                                                                                                           
4. Diskusia                                                                                                         
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie jej predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov, 
ospravedlnila neprítomných.  
 
K bodu 1 
 

- 4. ročník benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO 
- dátum: 12. decembra 2014 
- prvé návrhy na obdarovaného – Dávid Ridaj (10 rokov), rómsky chlapec s formou 

svalovej distrofie,  
- žije s matkou a so sestrou, matka sa stará, sestra študuje na GFŠ 
- Dávid je integrovaný v ZŠ Brehy (tretiak)  a robili už prostredníctvom Internetu zbierku 

na zábezpeku bezbariérového bytu, ktorý im pridelili v obci Brehy   
- V prípade pomoci tomuto obdarovaného by sme financie viazali na cielenú pomoc – 

špeciálne zariadenie do bytu pre Dávida – posteľ, zdravotná pomôcka a pod. 
- Prostredníctvom pracovníčok ÚPSv a R a na MsÚ v Novej Bani, zistí predsedníčka 

komisie ešte ďalšie skutočnosti o tejto rodine a prípadných ďalších v núdzi, ktorým by 
pomoc mohla byť smerovaná.  

- Máme vedomosť o T. Herkovi, ktorý je však už dospelý - táto choroba ho už úplne 
pripútala na lôžko, tiež by mohol byť obdarovaným. 

- Do kultúrneho programu oslovíme prostredníctvom listu školy v meste, musíme však 
spraviť výber škôl kvôli vždy veľkému počtu účinkujúcich detí v programe 
a problémom s obmedzeným priestorom pre tak veľký počet účinkujúcich v šatniach. 

- Centrum voľného času už pripravuje Vianočný tanček a DFS Novobanček špeciálne na 
benefičný koncert 

- V. Prandorfyová osloví Mgr. Art. M. Žňavovú, na možnosť vystúpenia detského 
speváckeho zboru zo ZUŠ (1 vstup) a pripomenie im že opäť rátame s úvodnou piesňou 
My a naše mesto v podaní ZUŠ 

- Všetci členovia majú za úlohu komunikovať a hľadať ľudí, ktorým by naša pomoc 
mohla byť smerovaná, v rámci výťažku z benefičného koncertu. Ďalej doporučiť 
vhodného hosťa, ktorý by bol súčasťou programu večera a zároveň by aj pritiahol ľudí 
a bol by ochotný nezištne pomôcť. 

 
 
 
 
 
 



 
K bodu 2 
 
K. Štrbová prečítala tri nominácie na ocenenie dobrovoľníkov 
- MUDr. Ľubomír Snopek – nominácia od N. Pinkovej 
- Branislav Medveď – nominácia od členov komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
- Štefan Šály – nominácia od p.Pitáka  
 
Členovia komisie po prečítaní nominácií jednohlasne schválili všetky tri podané návrhy 
a doporučili nominovaných oceniť. 
 
Po komunikácii s primátorom mesta však vzišla požiadavka na výber len jedného z nich, ktorý 
by dostal ocenenie Dobrovoľník roka 2014. Členovia komisie budú oslovení prostredníctvom 
e-mailu.  
 
 
Po tomto bode sa zasadnutie komisie skončilo.  
 
 
K bodu 3 
 
K bodu rôzne a do diskusie sa nikto neprihlásil, Katarína Štrbová poďakovala všetkým za účasť 
a zasadnutie komisie ukončila.  
 
 
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12. 11. 2014 o 16:00 hod. vo vestibule kina Vatra.  
 

 

V  Novej Bani, dňa 8. októbra 2014. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


