Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 15. 1. 2014
Prítomní:

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

Neprítomní:

Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak

Program:
Otvorenie
1. Plán zasadnutia komisie na 1. polrok 2014
2. Vyhodnotenie 3. ročníka benefičného koncertu „My a naše mesto“
3. Príprava Vyhlásenia najlepších športovcov mesta za rok 2013 (organizačno-technické
zabezpečenie)
4. Rôzne
5. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na
prvom zasadnutí komisie v roku 2014, ospravedlnila neprítomných členov. Zaželala komisii
v poslednom volebnom roku aktívnu spoluprácu a splnenie stanovených úloh.
K bodu 1
Predsedníčka komisie navrhla konkrétne termíny zasadnutí komisie na 1. polrok 2014, sú to
stredy, ktoré sa nám zatiaľ osvedčili, ako vhodný deň v pracovnom týždni. Dala o nich
hlasovať.
Hlasovanie č.1 o odsúhlasení termínov zasadnutia komisie na 1. polrok 2014 nasledovne:
Prítomní – 7
Za – 7 - Katarína Štrbová, Ing. Vincent Štuller, Mgr. Vanda Prandorfyová, PaedDr. Tatiana
Polcová, Mgr. Peter Hudec, Ján Pastier, Maroš Toma
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ, odsúhlasuje termíny zasadnutia
komisie na 1. polrok 2014 nasledovne: 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6.
K bodu 2
Predsedníčka komisie poďakovala užšiemu tímu členov komisie, ktorí sa podieľali na
prípravách a dobrom priebehu benefičného koncertu.
-

-

V januárovom čísle Novobanských novín bude uverejnený článok s poďakovaním
sponzorom aj účinkujúcim. Darcovia prispeli sumou 2 646 eur, na dobrovoľnom
vstupnom sa počas večera vyzbierala suma 306 eur.
Suma v novinách zatiaľ nie je konečná, tú oznámime na februárovom zasadnutí
komisie, keď už budú na účet ZR pri ZUŠ zapísané všetky finančné dary.

-

Bol dohodnuté, že finančné dary sa vydelia ôsmimi (7 dievčat Kyseľových a 1 René
Fabian)
- Rodine Kyseľovej už bol zakúpený a odovzdaný digitálny klavír .
- Predsedníčka komisie poďakuje všetkým školám ktoré sa podieľali na príprave
programu na MŠR
- Väčším sponzorom boli darované keramickí anjeli, ktoré vyrábali dievčatá Kyseľové
Peter Hudec
- Zdalo sa mu dlhé ďakovanie a vymenovávanie sponzorov – darcov, navrhuje do
budúcna spísať sponzorov na jeden veľký viditeľne umiestnený banner
Eva Mikušková
- Do budúcna dať menej účinkujúcich, boli to veľmi početné skupiny detí a bol problém
udržať disciplínu v šatniach a hlavne všetkých riadne umiestniť
- Je potrebné rozmýšľať nad novým termínom koncertu pre tento rok, pretože december
je veľmi náročný mesiac hlavne pre divákov – návštevníkov početných akcii,
účinkujúce deti sa opakujú, školy majú toho veľa s pod.
- Neusádzať účinkujúcich do sály, vyrušuje to keď sa premiestňujú
Katarína Štrbová
- budeme uvažovať o novembrovom termíne koncertu, kedy je pravdepodobne posledný
mesiac trvania komisie
K bodu 3
Predsedníčka komisie vyzvala E. Mikuškovú, aby informovala o príprave podujatia
-

-

-

Za rok 2013 máme nominovaných 14 športovcov – Martin Budinský (TJ Slovan –
šachový oddiel), Miloš Kvanka (MO SRZ), Milan Staňo, Timotej Škvarka a Sheila
Pšenáková (TŠK TIFFANY), Matúš Bránik (Hokejový klub HC), Tobias Kopernický,
Hana Mališová (Stolnotenisový klub), Linda Kilíková (Jazdecká škola Beri), Richard
Frolich (ŠK Karate), Zuzana Plachyová (Ski Team), Peter Džanaj, Tomáš Kicko,
Michal Kovács, Marek Pacalaj (MFK)
V januárových Novobanských novinách budú nominanti uverejnení opäť
Je spravený návrh listu na oslovenie škôl – prejdú si ho K. Štrbová a V. Prandorfyová
a budú pripomienkovať. Školy vyzývame na nomináciu len jedného – TOP športovca
a o stručné spísanie účasti žiakov školy na súťažiach v roku 2013, najmä tých, kde
dosiahli medailové umiestnenia.
Nakoľko sa náš plánovaný hosť nemôže zúčastniť na podujatí, navrhujeme Miroslava
Škadru, ktorý naše mesto reprezentoval v minulom roku veľmi úspešne na
medzinárodnej úrovni. Predsednícka komisie ho bude kontaktovať.
Vďaka prísľubu sponzorského príspevku je potvrdené účinkovanie Lucii Kevickej z BA
– majsterky sveta vo Freestyle s loptou dievčat (žonglovanie s loptou).
Darčekové poukážky budú v tomto ročníku podujatia na nákup tovaru v drogérii.
Víťazné poháre a taniere už sú objednané a budú dodané do konca januára.
Do budúcna členovia komisie navrhujú zakúpiť namiesto darčekových poukážok
bundy/mikiny s vyšitým nápisom „Najlepší športovec mesta“ a napr. erb. Zvážime.
Milan Staňo už doniesol fotografie s popismi na výstavu do vestibulu, medaile a poháre
donesie pred podujatím.

Moderátor
– Podujatie moderuje Mgr. Vanda Prandorfyová a Mgr. Martin Mikuška, pripravia si
podklady k moderovaniu na základe informácii od p.Mikuškovej – nominovaní, hostia,
kluby
- Scenár/priebeh podujatia prehodnotí užší organizačný výbor.
Pozvánky
- Budú vyhotovené v 4.týždni a rozposlané adresátom s informáciou, že očakávame účasť
aj členov športových klubov, jednotlivé kluby budú mať rezervované miesta v kinosále
(podľa počtu a dohody). Účasť v klubových dresoch je vítaná !
- Medzi pozvanými sú všetci nominovaní, predsedovia športových klubov a OZ, riaditelia
škôl, učitelia TV, poslanci MsZ a bývalí členovia komisie a ďalší vybraní hostia
podujatia.
Uvítanie a usádzanie hostí
- Členovia komisie sa zhodli na dvoch dievčatách oblečených v dobovom odeve –
v duchu olympizmu - na uvítanie hostí - dve staršie mažoretky, ktoré by stáli pri vstupe
do kinosály, vítali by prichádzajúcich.
- Vo vestibule bude prítomný Mgr .Peter Hudec a Maroš Toma, Katarína Štrbová podľa
potreby Evka Mikušková, aby nedošlo k nedorozumeniam pri usádzaní a aby mali svoje
miesto všetci pozvaní hostia a nominovaní športovci.
Hostia programu
- Lucia Kevická – vystúpenie – rozhovor .... aj do NN
- Miroslav Škadra – rozhovor – ocenenie .... aj do NN
- Ivan Gazdík – rozhovor a uvedie jeho prezentáciu TOUR DE SLOVAKIA
Program - účinkujúci
- Novobanské mažoretky CVČ
- Báseň Óda na šport – recituje Karin Tužinská – zabezpečí Mgr. Prandorfyová
- TŠK Tiffany
- Lucia Kevická – žonglovanie s loptou
Zápis do pamätnej knihy
- pri knihe bude Mgr. Hudec
Anketové lístky
- Spočítanie anketových lístkov, vyhodnotenie ankety a spísanie výsledkov ankety
zabezpečia K. Štrbová a Mgr. Prandorfyová.
Generálka
- sa uskutoční v dohodnutom termíne podľa potreby a možností všetkých
zainteresovaných, najneskôr však v týždni pred podujatím. Bude premietnutá pripravená
prezentácia fotiek a pripomienkovaná zo strany členov komisie. Prezentáciu fotiek
pripraví Peter Rumanko
K bodu 4
Predsedníčka komisie zhrnula informácie o prijatých žiadostiach o dotácie na rok 2014.
Bolo prijatých 21 žiadostí, z toho 17 na šport a 4 na kultúru spolu v sume 73.420 EUR.
Rozpočet na kapitolu šport je navrhnutý na sumu 40.000 EUR a kapitolu kultúra na
sumu 3.800 EUR.
- Cieľom komisie je podporovať hlavne kluby pracujúce s mládežou cieľavedome
a systematicky. Podporíme však aj niektoré akcie pre dospelých športovcov.
Členovia komisie si spoločne prechádzali jednotlivé žiadosti, účely použitia dotácie ...
Z diskusie k žiadostiam vznikli od členov mnohé otázky , ktoré im budú položené v prípade
účasti na zasadnutí februárovej komisie.

K bodu 5
PaedDr. Polcová
- Novobanský ples – 4. ročník – 15. februára CVČ – ešte sú voľné vstupenky
- Zimný prechod Inovcom – 8.2. – prebehlo prvé stretnutie organizačného tímu a rieši sa
trasa a možnosť použiť Chaty pod Inovcom
Mikušková
- 25.1. Novobanskí Heligónkari, 1.2. Zimná folková Nová Baňa ....
Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.
Zasadnutie komisie sa uskutoční 12. februára 2014 o 17:00 hod. v zasadačke na MsÚ.
V Novej Bani, dňa 15. januára 2014.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 15.1.2014
Uznesenie č.1/2014
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
schvaľuje
termíny zasadnutia komisie na 1. polrok 2014 nasledovne: 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6.
Hlasovanie č.1 o odsúhlasení termínov zasadnutia komisie na 1. polrok 2014 nasledovne:
Prítomní – 7
Za – 7 - Katarína Štrbová, Ing. Vincent Štuller, Mgr. Vanda Prandorfyová, PaedDr. Tatiana
Polcová, Mgr. Peter Hudec, Ján Pastier, Maroš Toma
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0

V Novej Bani dňa 15.1.2014
Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

