Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 12. 3. 2014.
Prítomní:

Katarína Štrbová, Mgr. Vanda Prandorfyová, PaedDr. Tatiana Polcová,
Mgr. Peter Hudec, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Alica Bindová

Neprítomní:

Jozef Barniak, Ing. Vincent Štuller

Program:
Otvorenie
1.Vyhodnotenie Jarnej kvapky krvi
2. Prerokovanie Návrhu zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných
priestranstvách a mestských budovách mesta Nová Baňa.
3. Rôzne
4. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov
a ospravedlnila neprítomných členov.
K bodu 1
Katarína Štrbová
- 10.03.2014 bola Jarná kvapka krvi – 17. ročník odberu
- registrovaných 72 darcov, vyradených 9, prvodarcov 9. Napriek obavám z účasti darcov
kvôli chrípkovému obdobiu bola účasť veľmi dobrá.
- Červený kríž v rámci akcie Valentínska kvapka krvi organizoval aj pre naše páry akciu,
kde majú možnosť vyhrať víkendový pobyt.
- Poďakovanie patrí všetkým ktorí prišli darovať krv, členom komisie ktorí pomohli
s priebehom a sponzorom: MUDr. Ľubomír Snopek, Jaroslav Rafaj a Mgr. Martin Štrba
a aj trvalo spolupracujúcim dobrovoľníkom MUDr. Ľubomírovi Snopekovi a Mgr.
Renáte Jányovej.
- Na budúci rok na jar sa uskutoční už 20. ročník
K bodu 2
Vznikla potreba vypracovať zásady, ktoré by sa zaoberali touto problematikou. Pripravila ich
Mgr. I. Lukáčová, komisia má k návrhu vyjadriť svoje pripomienky. Predsedníčka vyzvala
členov komisie aby sa vyjadrili k materiálu Návrh zásad pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst
a pomníkov na verejných priestranstvách a mestských budovách mesta Nová Baňa, ktorý im
zaslala v dostatočnom časovom predstihu mailom vedúca odd. kultúry a informácii Mgr.
Lukáčová. Nakoľko viacerí členovia komisie nemali naštudovaný materiál, tento bod rokovania
sme presunuli na aprílové zasadnutie komisie.
K bodu 3
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali viacerými témami/oblasťami:

Odmeňovanie darcov krvi
Katarína Štrbová
- Je potrebné pripraviť návrh odmeňovania darcov na úrovni mesta.
- Požiadala p. Jasenákovú o zaslanie zoznamu držiteľov plakiet s trvalým pobytom v
Meste Nová Baňa, potom môžeme navrhnúť výhody, aby sme vedeli vyčísliť, aký by to
malo dopad na rozpočet mesta.
Vanda Prandorfyová
- Navrhla podujatie Večer darcov krvi, kde by boli verejne ocenení.
- Zisťovala a vymenovala výhody ktoré poskytujú v iných mestách, ale tie nie sú
použiteľné na naše pomery (parkovanie zdarma, zvýhodnené nákupy vo vybraných
predajniach, zľavnené cestovné a pod.)
- U nás je aplikovateľný skôr voľný vstup na kultúrne podujatia, zdarma predplatné
Novobanských novín a pod.
Komunitný park sv. Alžbety
Katarína Štrbová
- Upozornila na neporiadok v parku a navrhla zrealizovať brigádu na jeho skrášlenie
- Na porade sa dohodneme na náradí s riaditeľom TS
- Bolo by dobré, keby si vzal niekto záštitu nad parkom – CVČ, Detský domov, školy
a podobne, prípadne by sa striedali v službách pri upratovaní v parku
- 19.03.2014 o 14:00 uskutočníme brigádu – zbieranie smetí, hrabanie starej trávy, náter
altánku ...
- Rukavice nám prisľúbil sponzorsky Profi Safety s.r.o. (Ján Pastier)
Tatiana Polcová
- príde s deťmi ktoré budú v tom čase v CVČ, pomôžu radi ale záštitu nad parkom
prevziať neplánujú.
Benefičný koncert – 3. ročník
Eva Mikušková
- máme už informácie ohľadom vyzbieraných finančných darov na benefičný koncert,
ktorý sa uskutočnil v decembri. Spolu to je 3.112 EUR. Časť financií už bola použitá na
zakúpenie digitálneho klavíra pre rodinu Kyseľovú a je nutné doriešiť podmienky
pridelenia druhej časti financií pre Reného Fabiana. Požiadala K. Štrbovú, aby dohodla
podmienky so zástupcami ZR pri ZUŠ a informovali následne p.Fabianovú.
Severská chôdza – Nordic walking
Eva Mikušková
- máme záujem o besedu o stále populárnejšej tzv. severskej chôdzi, Vanda má kontakt
na propagátorku, ktorá sa tým úspešne zaoberá a má skúsenosti. Vanda zistí možnosti
a dohodneme termín besedy.
Otvorenie nových detských ihrísk
Eva Mikušková
- v apríli má OKI za úlohu pripraviť otvorenie detských ihrísk na Školskej a Nábrežnej
ulici. Jedno vystúpenie prisľúbilo CVČ s novou choreografiou „Bábiky“ a tiež
prisľúbilo dve dievčence, ktoré oblečieme do veselých kostýmov a budú rozdávať
sladkosti prítomným deťom. Presný termín bude dohodnutý s Technickými službami
mesta a pani Ing.Šeclovou.
p. Jurek pripravuje športovcov na medzinárodné podujatie
Eva Mikušková
- p. Ondrej Jurek, zástupca OZ Priatelia deťom pri DSS Hrabiny, bol informovať
a zároveň požiadať o pomoc a podporu pri získaní ďalších financií na úhradu doplnenia
športových pomôcok a účasti na Medzinárodným majstrovstvách Európy spojených
so Špeciálnou olympiádou zdravotne znevýhodnených v Belgicku (9. – 23. 9. 2014).

-

Má čerstvé informácie o možnosti ich účasti na tomto medzinárodnom podujatí,
prihlášky a množstvo potrebných dokumentov a potvrdení vybavuje na dvoch
športovcov, jeden zdravotne znevýhodnený - Matúš Mikle a jeden zdravý – Marek
Mišík (Stolnotenisový klub NB). Termín je síce v septembri, ale DSS počas prázdnin
funguje len obmedzene, preto je potrebné to riešiť skôr.
Zintenzívnili tréningy a budú zháňať sponzorov. Od mesta dostali dotáciu vo výške 300
EUR, prisľúbené majú propagačné materiály mesta a upomienkové predmety a tiež
pomoc pri administratívnych prácach, fotení a pod.
Bolo im odporučené obrátiť sa písomne na podnikateľské subjekty v meste, prípadne na
SE a.s. Mochovce, ktoré takéto podujatia podporujú

Cena mesta – udelenie v roku 2014
Katarína Štrbová
- Vyzvala členov komisie, aby sa vyjadrili k návrhu udeliť cenu mesta dobrovoľníkom.
Členovia súhlasili, ale vyjadrili názor, že je potrebné, ak budú návrhy udeliť aj iným
jednotlivcom.
- Štatút mesta upravuje podmienky Ceny mesta, preštudovať do budúcej komisie
a navrhnúť najvhodnejší termín. Napr. v predvečer Novobanského jarmoku.
Zasadnutie MsZ z 5.3.2014
Katarína Štrbová
- uznesenia podané na zasadnutie MsZ boli schválené a dotácie nad 1660 EUR
odporučené komisiou poslanci MsZ schválili.
IV. Novobanský ples
Katarína Štrbová
- poďakovala tým členom komisie, ktorí boli v organizačnom tíme- T. Polcovej, Petrovi
Hudecovi aj všetkým dobrovoľníkom za výbornú prípravu a celý priebeh plesu.
Tatiana Polcová
- informovala o použití výťažku financií z tohto ročníka plesu, na budúce zasadnutie
komisie prinesie prehľad financií
Najbližšie podujatia
Tatiana Polcová
- vo štvrtok 13.3. sa v CVČ koná jubilejný 60. ročník Hviezdoslavovho Kubína, 54
prihlásených recitátorov v 3 kategóriách. Mesto Nová Baňa prispelo na vecné ceny
a diplomy
Eva Mikušková
- 39. ročník Melekovej divadelnej NB sa uskutoční v termíne od 24. – 28.3. vždy o 17.00
hod., vstupenky sú už v predaji
- 26.3. sa koná v Mestskej knižnici Beseda s Gustávom Murínom
- V sobotu 15.3. v Žarnovici – Piesne donských kozákov
K bodu 4
Do diskusie sa nikto neprihlásil Katarína Štrbová poďakovala všetkým za účasť, pozvala na
brigádu a zasadnutie komisie ukončila.
Zasadnutie komisie sa uskutoční 9. apríla 2014 o 16:00 hod. vo vestibule kina Vatra.
V Novej Bani, dňa 12. marca 2014.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

