
 
Z á p i s 

zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ   
dňa 18. 9. 2014 

 
Prítomní:  Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Mgr. Alica Bindová, 

PaedDr. Tatiana Polcová  
 
Neprítomní: Jozef Barniak, Ing. Vincent Štuller, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Peter 

Hudec  
 
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Vyhodnotenie Týždňa športu pre všetkých, Mesta v pohybe ... 
2. Príprava Benefičného koncertu My a naše mesto 
3. Rôzne                                                                                                           
4. Diskusia                                                                                                         
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na 
zasadnutí komisie, ospravedlnila neprítomných a skonštatovala, že komisia nie je uznášania 
schopná, aj napriek tomu pokračovali prítomné členky v zasadnutí komisie podľa predloženého 
programu. 
 
K bodu 1 
 
Predsedníčka komisie, spolu s odbornou referentkou pre šport vyhodnotili dané akcie. 
Členkami komisie boli veľmi pozitívne hodnotené aj články v NN o daných akciách, ktoré 
uverejnila E. Mikušková. 

 
K bodu 2 
 

- 4. ročník benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO 
- dátum: 12. decembra 2014 
- podtitul bude súvisieť s cieľovou skupinou – s obdarovanými – pripravíme návrhy 
- Internetom sa šíria videá, na ktorých sa osobnosti kultúrneho, športového a politického 

života oblievajú studenou vodou na znak podpory charitatívnej myšlienky 
- plánujeme osloviť rodiny s deťmi, ktoré majú svalovú distrofiu (za týmto účelom 

navštívi predsedníčka komisie pracovníčky Úradu sociálnych vecí, práce a rodiny) 
- Navrhujeme ako súčasť programu pripraviť zostrih takýchto videí osobností z nášho 

mesta, ktoré sa tiež zapojili do tejto myšlienky  
- Do kultúrneho programu oslovíme 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. 

 
K bodu 3 
 
Dobrovoľník nad zlato 
 

- K. Štrbová 
V Novobanských novinách vyšla výzva na nominácie na ocenenie dobrovoľníkov, ktorí sa 
nezištne podieľajú na rozvoji rôznych oblastí života v našom meste. Od čitateľov novín 
neprišiel žiadny podnet. Máme informáciu, že poslankyňa za Nábrežnú ulicu, Natália Pinková 
pošle návrh na  MUDr. Snopeka, hoci je už po termíne zasielania nominácii, budeme ho 
akceptovať. 



Za komisiu navrhujeme nominovať Branislava Medveďa, ktorý sa najviac zaslúžil o záchranu, 
obnovu banských diel v našom meste a to nielen prostredníctvom činnosti OZ Nová Baňa.  
Predsedníčka komisie vypracuje písomný návrh na nomináciu Branislava Medveďa. Obidva 
návrhy je potrebné schváliť komisiou a potom zaslať primátorovi mesta, ktorý rozhodne 
o ďalšom postupe. 
 
Informácia o usmernení prijímateľov dotácií 

- Mikušková 

Informovala o zaslaní písomného usmernenia (počas mesiaca júl) všetkým prijímateľom 
dotácie z oblasti športu a kultúry v tomto roku. Usmernenie bolo zamerané na spôsob 
prezentácie mesta Nová Baňa ako poskytovateľa dotácie.  
Pre prijímateľov dotácií komisia pripraví upravené Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
mesta, v ktorých budú tieto podmienky prezentácie mesta jasne dané pre všetkých prijímateľov.  
 

Ocenenie darcov krvi 
 

- Mikušková  
Informovala o zaslaní darčekových poukážok pätnástim darcom krvi – zlatým, diamantovým, 
Kňazovického, podľa zoznamu ktorý nám poskytli z Červeného kríža zo Žiaru nad Hronom. 
Poukážka platí od septembra 2014 do septembra 2014 na vybrané kultúrne podujatia. 
 
 
Po tomto bode sa zasadnutie komisie skončilo.  
 
 
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční  8. 10. 2014 o 16:00 hod. vo vestibule kina Vatra.  
 

 

V  Novej Bani, dňa 18. septembra 2014. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


