
Z á p i s 
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 4. 12. 2013 

 
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 
 
Prizvaní hostia: Mgr. Marta Urdová  
 
Program:   
 

O t v o r e n i e 
1. Príprava benefičného koncertu „My a naše mesto“ 
2. Príprava akcie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za rok 2013“ 
3. Vyhodnotenie „Vianočnej kvapky krvi“ 
4. Informácia o doručených žiadostiach o dotácie na rok 2014 
5. Rôzne                                                                                                             
6. Diskusia           
Z á v e r 
 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov, 
prizvaných hostí na poslednom zasadnutí komisie v roku 2013 a ospravedlnila neprítomných 
členov.  
 
K bodu 1 
 
Predsedníčka komisie poďakovala užšiemu výberu členov komisie, ktorí sa podieľajú na 
prípravách benefičného koncertu. Zhrnula nové informácie: 

- Boli pripravené listy s návratkami na oslovenie podnikateľov a firiem, ktoré boli 
rozposlané prostredníctvom členov komisie. Máme prísľub podpory od viacerých 
podnikateľov. 

- Obdarovanými v tomto ročníku benefičného koncertu budú sestry Kyseľové a René 
Fabian. Ohľadom Reného budeme riešiť zmluvné podchytenie daru. 

- Plagáty boli vytlačené, propagácia prebieha (web, noviny, rozhlas). 
- Výzdobu javiska zabezpečí PaedDr. Tatiana Polcová v spolupráci s OKI. 
- Výstavu prác vo vestibule kina zabezpečí ZUŠ v spolupráci s p.Trajteľovou 
- SOŠ obchodu a služieb prisľúbila upiecť 300 ks medovníčkov. 
- Mgr. Urdová vybavila hosťa Michala Červienku, akordeónového virtuóza a jeho TRIO, 

občerstvenie pre hostí zabezpečí Mgr. Rajnohová. 
- Prvá generálka prebehla v stredu 4.12., réžiu koncertu má na starosti Vanda 

Prandorfyová. Pieseň „ Mesto v nás,“ od Komajoty bude znieť ako podmaz vo vestibule 
kina, nebude spievaná v úvode programu.  

- Zapisovateľka pripraví pozvánky na koncert, ktoré budú doručené všetkým riaditeľom 
škôl a podnikateľom, ktorí poskytli finančné dary. 

- Prvým darcom ktorý doručil návratku sú Mestské lesy s.r.o. – 800 EUR. Darovacie 
zmluvy zabezpečí ZR pri ZUŠ pani Garajová. 

- Sladkosti pre deti účinkujúce v programe zabezpečí MsÚ-OKI, budú pripravené 
nabalené v taškách, ktoré sa odovzdajú učiteľkám. V šatniach bude zabezpečený pitný 
režim.  

- Mgr. Urdová upozornila na termín, ktorý jej oznámil dodávateľ, od ktorého plánujú 
zakúpiť hudobný nástroj. Poprosili sme ju o posun termínu, vzhľadom na časovú tieseň 
a zatiaľ neznámu sumu od sponzorov. 

- Hostí na koncert plánujeme posadiť do radu č.10, pretože pred   11. radou bude pohyb 
učinkujúcich. 



- Pri vstupe budú potrebné 4 osoby, 2 budú rozdávať medovníčky a 2 budú 
s pokladničkami na dobrovoľné vstupné. 

- Dohodnuté stretnutie zvukárov s režisérkou programu, riaditeľkou ZUŠ, na 12.12.2013 
o 13,45h. 

- Možnosť učinkujúcich, prísť si vyskúšať vystúpenie v ktorýkoľvek pracovný deň, po 
dohode s E.Mikuškovou. 

 
K bodu 2 
 
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) 

- Jednotlivé školy budú nominovať svojich žiakov v januári – písomne ich vyzveme 
neskôr, vzhľadom na benefičný koncert a blížiace sa sviatky. 

- na hosťa podujatia bolo podaných viacero návrhov aj od športových klubov, ktorí sa 
zapisovateľke poozývali cez e-mail alebo telefonicky či osobne, teší nás že chcú byť 
nápomocní, najviac sa nám pozdáva tip na p.Nemca (Adam, Andrej, Milan) – osloví ich 
Mgr. Hudec a zistí možnosti  

- vďaka prísľubu sponzorského príspevku bude možné pozvať na vystúpenie Luciu 
Kevickú – majsterku sveta vo Freestyle s loptou dievčat (žonglovanie s loptou). 

- Darčekové poukážky, ktoré dostávali nominovaní ako dar na nákup športového tovaru, 
mali sme spätné reakcie, že to športovci nevyužili a neboli s nimi spokojní – budeme 
riešiť v januári. 

- Milan Staňo už doniesol fotografie s popismi na výstavu do vestibulu, medaile a poháre 
donesie pred podujatím.  

- P. Škadra (TABO KLUB) bude pozvaný ako hosť a bude s ním spravený rozhovor 
o jeho úspechoch na svetových súťažiach. 

- Moderátori – Vanda Prandorfyová a Martin Mikuška. 
- Ďalšie prípravy pokračujú v januári. 

 
K bodu 3 
 
Katarína Štrbová 

- 2.12.2013 bola Vianočná kvapka krvi – 16. ročník odberu 
- Zimná kvapka bola úspešná, bolo registrovaných 78 darcov, vyradených 8, prvodarcov 

11. Atmosféra bola veľmi príjemná, zahrala aj hudba pod taktovkou Mgr. art. Adriany 
Kráľovej. 

- Poďakovanie patrí všetkým ktorí prišli darovať krv, sponzorom: MUDr. Ľubomír 
Snopek, Jaroslav Rafaj a Mgr. Peter Hudec a aj trvalo spolupracujúcim dobrovoľníkom 
MUDr. Ľubomírovi Snopekovi a Mgr. Renáte Jányovej.  

 
K bodu 4 
 
Predsedníčka komisie vyzvala Mikuškovú, aby informovala 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. E. Mikušková rozdala prítomným tabuľku s prehľadom čerpania dotácii 
jednotlivých klubov od roku 2010 vrátane žiadostí na rok 2014. Pripomenula, že je nutné, aby 
sa členovia komisie zodpovedne pripravili k prerozdeľovaniu financií. Doručené žiadosti sú 



k nahliadnutiu pre členov komisie kedykoľvek na požiadanie, aby si spravili svoj prehľad 
o účeloch použitia, podrobnejších vysvetleniach, ktoré kluby k žiadostiam priložili.  
 
K bodu 5 
 
Mikušková 

- Informovala o mimoriadnej poskytnutej dotácií pre BIKE TEAM Nová Baňa v hodnote 
1.000 EUR na vytvorenie cyklotrás, schválené primátorom mesta. 

- Prehľad čerpania dotácii za 2. polrok 2013 bude uverejnený v decembrových 
Novobanských novinách. 

- 5.12. Príde k nám Mikuláš, 26.12. Koncert Speváckeho zboru Cantus Monte Regis, 
31.12. Silvestrovská diskotéka 

 
Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.  
 
Zasadnutie komisie sa uskutoční v januári 2014, presný dátum a čas bude včas oznámený 
mailom.  
 
 
V  Novej Bani, dňa 4. decembra 2013. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


