
 
Z á p i s 

zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ   
dňa 4. 6. 2014 

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

Toma, Mgr. Peter Hudec  
 
Neprítomní: Jozef Barniak, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. Tatiana Polcová, Ján Pastier 
 
  
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Príprava Mesta v pohybe 
2. Termíny zasadnutia komisie na 2. polrok 2014 
3. Rôzne                                                                                                           
4. Diskusia                                                                                                         
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na 
zasadnutí komisie a ospravedlnila neprítomných.  
 
K bodu 1 
 
Aj v tomto roku bude súčasťou Týždňa športu pre všetkých akcia Mesto v pohybe. Bude sa 
konať vo štvrtok 26.6.2014, v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. Opäť chceme pritiahnuť čo 
najväčší počet ľudí aj náhodných okoloidúcich. Jednotlivé stanovištia budú situované do 
Radničného parku a do nového priestoru, ktorý nám vznikol pod „Trojicou“. Na jednotlivých 
stanovištiach budú členovia komisie a zástupcovia športových klubov, ktorí si sami zorganizujú 
svoje disciplíny, resp. pomôcky, ktoré na ne budú potrebovať. Stretnutie a príprava v parku 
o 14:00 hod. Zatiaľ bolo dohodnuté – trefa na bránu (J. Pastier, M. Toma), badminton 
(K.Štrbová), beh s taškami a moderovanie (V. Prandorfyová), šach (J. Hellebrandt), lukostreľba 
(p.Jurek – DSS Hrabiny), stolný tenis (Mgr. Hudec - CVČ – prevoz stola zabezpečí J. Barniak), 
autíčka, loptičky (A. Bindová), švihadlo, kruhy (E. Mikušková). Oslovili na spoluprácu aj DCS 
Lipa/osloví K. Štrbová/. Ako novinka bude JUMPING – cvičenie na trampolínach (Gabika 
Marušková), Nordic Walking – ukážka s Marcelou Veličovou a P. Hudec osloví Hanáka ml. 
(DHZ)  na spoluprácu – striekanie vodou na cieľ. Na stanovištia potrebujeme výpomoc –                   
A. Bindová osloví 4 šikovné dievčatá. Plagátiky a propagáciu zabezpečí MsÚ – OKI.  

 
K bodu 2 
 
Predsedníčka komisie prečítala navrhnuté termíny na 2. polrok 2014 nasledovne: júl, august – 
komisia nezasadá, 10. 9.,  8. 10., 12.11 a 10. 12 a dala o nich hlasovať. 
  
Hlasovanie č.1 o navrhnutých termínoch júl, august – komisia nezasadá, 10. 9.,  8. 10., 
12.11. a 10. 12. 2014           
 
Prítomní – 5 
Za – 5 - Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Mgr. Alica Bindová, Maroš Toma,                   
              Mgr. Peter Hudec  
Proti – 0  
Zdržal sa – 0   
Nehlasoval – 0  
 
Týmto boli termíny zasadnutia komisie na 2. polrok 2014 schválené.  



K bodu 3 
 
3. ročník Ľahkoatletického mítingu 
 
-Mikušková 
Prišli prvé pripomienky k propozíciám, harmonogramu a k prihláškam na 3. ročník 
Ľahkoatletického mítingu. Budú zapracované a preposlané nové materiály na školy. Prihlášky 
sa zasielajú najneskôr do 12.06.2014 do CVČ. 
 
11. ročník Týždňa športu pre všetkých 

- Mikušková 

Uskutoční sa v termíne 20. – 27.6. 2014. Máme už spracovaný harmonogram športových 
aktivít, bude uverejnený v júnových Novobanských novinách. Čo sa týka sponzorstva – 
z oslovených prisľúbili pomoc firmy AXOL s.r.o. a COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD. 
Oproti minulému roku nebude futbal, vybíjaná pre 1. stupeň ZŠ Sv. Alžbety, pribudol však 
ďalší tenisový turnaj pre mládež, hokejbal (aktivita Hojekového klubu NB) a beh hore 
Drozdovom (Ski team).  
 

Malý záchranár 
 
Katarína Štrbová informovala o podujatí, ktoré sa konalo v deň zasadnutia komisie, išlo 
o vyvrcholenie Štvorlístka zdravia – Malý záchranár. Hlavný organizátor CVČ. Veľmi pekná 
akcia pre deti predškolského veku aj z mikroregiónu Nová Baňa. Zvíťazilo domáce družstvo  
z elokovanej triedy na ul. Kolibská.  
 
Športová kvapka krvi 
 
Katarína Štrbová 

- Termín 16. 6. 2014 
- Koordinátorkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová  
- E. Mikušková vyzve mailom športové kluby v meste k účasti na kvapke – ideálne 

v klubových dresoch  
- Propagácia už prebieha  

 
Benefičný koncert 
 
Katarína Štrbová 

- Termín je navrhnutý na posledné dva novembrové týždne, uvidíme podľa konania 
komunálnych volieb. Začíname hľadať námety. 

 
Ocenenie darcov krvi 
 
Katarína Štrbová 

- Za komisiu dáme vedúcej OKI dva návrhy na ocenenie darcov krvi. Týka sa to len 
zlatých darcov za daný rok (za rok 2014 je ich 12). Prvým návrhom je predplatné 
Novobanských novín zdarma a druhým je voľný vstup na Novobanských heligonkárov 
a Melekovu divadelnú NB.  

 
Cena mesta Nová Baňa 
 
Katarína Štrbová oboznámila členov komisie s návrhom: 

- Do augustových novín pripraví K. Štrbová s V. Prandorfyovou výzvu pre čitateľov, aby 
posielali návrhy na ocenenie dobrovoľníkov – Cena mesta NB. Bola by to akcia cez 
SPOZ. Pred realizáciou je potrebné prekonzultovať daný návrh s primátorom mesta. 



Požiadali sme o spoluprácu na vyhotovenie námetu a názvu Ceny mesta, riaditeľku 
múzea Mgr. K. Konečnú. 

 
Po tomto bode sa zasadnutie komisie skončilo.  
 
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční až v septembri 10. 9. 2014 o 16:00 hod. vo vestibule 
kina Vatra.  
 

 

V  Novej Bani, dňa 4. júna 2014. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


