Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
dňa 14. 5. 2014
Prítomní:

Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, Maroš Toma, Mgr. Peter
Hudec, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. Tatiana Polcová, Ján Pastier

Neprítomní:

Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová

Ďalšia prítomná:

PaedDr. Beáta Miškovičová

Program:
Otvorenie
1. Žiadosť o zriadenie súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva – informácia
2. Príprava 3. ročníka Ľahkoatletického mítingu, Týždňa športu pre všetkých, Mesta v pohybe
3. Príprava Športovej kvapky krvi
4. Rôzne
5. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na
zasadnutí komisie a ospravedlnila neprítomných. Privítala tiež PaedDr. Beátu Miškovičovú.
K bodu 1
PaedDr. Beáta Miškovičová bola prizvaná na zasadnutie komisie z dôvodu prerokovania jej
žiadosti o zaradenie Súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva do siete škôl
a školských zariadení.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ je poradným orgánom Mestského
zastupiteľstva a je potrebné, aby vyjadrila svoje stanovisko k žiadosti. Preto hneď v úvode dala
predsedníčka komisie slovo PaedDr. Miškovičovej, ktorá zhrnula:
- od decembra sa snaží riešiť svoju žiadosť so zainteresovanými, prvé stanovisko bolo
zamietavé, preto požiadala opäť
- aby mohla podať žiadosť o zaradenie medzi školské zariadenia na ministerstvo školstva,
musí mať vyjadrenie MŠR a MsZ
- jej poradňa by bola financovaná spôsobom ako je financovaná cirkevná škola
- finančným kanálom je mesto
- naše mesto je široká spádová oblasť, obce v okolí by privítali takéto služby
- niektoré úkony bezplatne
- služby by zamerala hlavne na logopedickú starostlivosť
- v Leviciach sú tri takého poradné centrá a fungujú
- priorita – deti v predškolskom veku, pridružené poruchy učenia žiakov ZŠ
- v nemocnici je klinický logopéd – financovaný cez zdravotné poisťovne- nesmie
pracovať v priestoroch MŠ a ZŠ
- iná klientela ako má CŠPP na ul. Bernolákovej - elokované pracovisko SŠ na ul.
Rekreačná
- výstupy z ich vyšetrení sú pre školy záväzné, pokiaľ sú zaradení medzi školské
zariadenia
Po zhrnutí týchto základných informácií a zodpovedaní otázok členov komisie pani
Miškovičová zo zasadnutia komisie odišla.

Členovia komisie diskutovali o problematike a následne dala predsedníčka komisie hlasovať
súhlase so zaradením Súkromného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva do siete škôl
a školských zariadení.
Hlasovanie č.1 o súhlase so zaradením Súkromného Centra špeciálno-pedagogického
poradenstva do siete škôl a školských zariadení.
Prítomní – 7
Za – 1 - Ján Pastier
Proti – 4 - Katarína Štrbová, Maroš Toma, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. Tatiana Polcová
Zdržal sa – 2 - Mgr. Vanda Prandorfyová, Mgr. Peter Hudec
Nehlasoval – 0
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu ako poradný orgán mestského zastupiteľstva
neodporučila mestskému zastupiteľstvu súhlasiť so zaradením do siete škôl a školských
zariadení.
K bodu 2
3. ročník Ľahkoatletického mítingu
Predsedníčka komisie informovala o novom termíne 3. ročníka Ľahkoatletického mítingu a to
24. júna 2014. Bol odsúhlasený riaditeľmi všetkých zainteresovaných škôl. Vybraní členovia
komisie (Alica Bindová, Peter Hudec, Tatiana Polcová), zástupcovia jednotlivých škôl a Ing.
Jaroslav Plachy budú pozvaní na prvé stretnutie. Jeho cieľom bude zostavenie propozícií,
harmonogramu, organizačné usmernenie a pripomenutie nedostatkov z minulých ročníkov.
11. ročník Týždňa športu pre všetkých
Uskutoční sa v termíne 20. – 27.6. 2014. E. Mikušková už mailom oslovila tradičných
spoluorganizátorov športových aktivít a vyzvala ich na spoluprácu na tohtoročnom
harmonograme týždňa športu. Zároveň informovala, že v tomto roku nebude Mesto Nová Baňa
prijímateľom dotácie z BBSK na toto podujatie, preto oslovilo firmy AXOL s.r.o., KNAUF
INSULATION s.r.o. a COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, SD so žiadosťou o sponzorský dar.
Mesto v pohybe
Nakoľko je v tomto roku súčasťou týždňa športu aj míting, Mesto v pohybe sa uskutoční vo
štvrtok 26.6.2014, v Radničnom parku. Pomoc so športovými aktivitami prisľúbili tradične
členovia komisie ktorí sa na tom podieľajú každý rok. Oslovíme aj DCS LIPA a máme prísľub
aj na účasť lektorky na severskú chôdzu. Konkrétne úlohy rozdelíme na budúcom zasadnutí
komisie.
K bodu 3
Športová kvapka krvi
Katarína Štrbová
- 16. 6. 2014 sa uskutoční Športová kvapka krvi
- Požiadala o spoluprácu tak ako je zaužívané, jednotliví členovia budú oslovení
s konkrétnejšími úlohami mailom/telefonicky.
- Vyzvala k účasti členov komisie a mailom oslovíme k hromadnejšej účasti aj jednotlivé
športové kluby v meste
- Plagáty- MUDr. Snopek- návrh, občerstvenie zabezpečí Mgr. Ľ. Rajnohová
- propagáciu zabezpečí MsÚ-OKI

K bodu 4
Zapisovateľka predložila žiadosť o poskytnutie dotácie, podanú mimo termínu podávania
žiadostí.
OZ Združenie rady rodičov Združenej strednej školy v Novej Bani
- žiadosť úplná
- požadovaná výška dotácie 100 EUR
- účel použitia dotácie: pokrytie nákladov na propagačný materiál – 22. ročník celoštátnej
výstavy MLADÝ TVORCA v Nitre.
Žiadosť bola komisiou akceptovaná.
Hlasovanie č.2 o pridelení dotácie 100 EUR pre OZ Združenie rady rodičov Združenej
strednej školy v Novej Bani
Prítomní – 7
Za – 7 - Katarína Štrbová, Maroš Toma, Ing. Vincent Štuller, PaedDr. Tatiana Polcová
Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová, Mgr. Peter Hudec
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ odporúča prideliť dotáciu na
požadovaný účel. E. Mikušková pripraví k podpisu Dohodu o poskytnutí dotácie a zabezpečí
prevod financií.
K bodu 5
Členovia komisie diskutovali na tému ocenenia dobrovoľníkov. Pre tento rok by bolo
uskutočnené formou akcie SPOZ, pričom by bola verejnosť vyzvaná cez Novobanské noviny,
aby navrhli nominantov z rád občanov. Termín akcie – september, prípadne december, kedy je
týždeň/deň dobrovoľníctva.
Po tomto bode sa zasadnutie komisie skončilo.
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 4. 6. 2014 o 16:00 hod. vo vestibule kina
Vatra.
V Novej Bani, dňa 14. mája 2014.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

