
Z á p i s 
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 6. 11. 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, Marta Garajová  
 
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. Príprava „Vianočná kvapka krvi“ 
4. Rôzne                                                                                                             
5. Diskusia           
Z á v e r 
 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov, 
prizvaných hostí a ospravedlnila neprítomných členov.  
 
K bodu 1 
 
Predsedníčka komisie oboznámila prizvaných hostí zo ZR pri ZUŠ Nová Baňa s naším 
zámerom – tohtoročný benefičný koncert „My a naše mesto“ zamerať na pomoc talentovaným 
deťom v hmotnej núdzi, ktoré „Žijú medzi nami“. Finančná pomoc by bola použitá na nákup 
hudobných nástrojov a pomôcok na výtvarnú výchovu.  
 

- ZR pri ZUŠ je tejto myšlienke naklonené, prisľúbili spoluprácu aj čo sa týka 
poskytnutia možnosti zasielania financií na účet ZR pri ZUŠ. Ing. Garajová na to 
dohliadne, aby boli platby správne zaradené a potom aj zúčtované. Variabilným 
symbolom bude dátum koncertu (13122013). Po skúsenostiach z predchádzajúcich 
ročníkov je nutné zadávať pre darcov aj názov účtu.  

- Mgr. Urdová je veľmi rada že sa táto myšlienka ujala a prinesie úžitok a pomoc tým, 
ktorí to potrebujú.  

- ZUŠ si vezme záštitu nad koncertom, osloví hosťa Michala Červienku, akordeónového 
virtuóza 

- vo vestibule kina by počas koncertu prebiehala výstava výtvarných prác, zvažujeme 
možnosť aj odkúpenia týchto prác ako ďalšiu formu podpory benefície 

- výstavu si vedia spraviť aj sami zo ZUŠ na ich vlastné panely, ktoré by hotové doniesli 
- réžiu koncertu má na starosti Vanda Prandorfyová, do programu sme listom oslovili 

všetky školy v meste na prípravu 5 min. vystúpenia 
- stretnutie užšieho tímu bude v utorok 12.11.2013 o 16:30 v CVČ 
- v termíne do 15.11.2013 zapisovateľka komisie vyhotoví listy (ich návrh/obsah dodá 

predsedníčka komisie) a sprostredkuje ich doručenie jednotlivým členom komisie, ktorí 
budú chodiť osobne navštevovať podnikateľov a firmy so žiadosťou o podporu 

- do termínu koncertu MsÚ-OKI zabezpečí zavesenie mikrofónov ako možnosť lepšieho 
ozvučenia tejto akcie a tiež zabezpečí plagáty, pozvánky 

- výzdoba javiska, návrh plagátu, pozvánok- PaedDr. Tatiana Polcová - CVČ 
 
 
 



K bodu 2 
 
Predsedníčka komisie vyzvala E. Mikuškovú, aby informovala o príprave podujatia 
a organizačných otázkach, ku ktorým by sa mali vyjadriť všetci členovia komisie 
 

- termín je 7. 2. 2014, dva kluby už poslali aj svoje nominácie   
- ohľadom nominácie športovcov za jednotlivé školy, ktoré sme v minulom roku opäť 

vyzvali o zapojenie do tohto celomestského podujatia vznikla otázka, či týchto žiakov 
zaradiť do ankety v NN  

- členovia komisie sa zhodli na tom, aby boli školy oslovené na nomináciu len jedného 
TOP ŠPORTOVCA – nie dvoch (chlapec/dievča), ktorí nebudú súčasťou ankety v NN 
ale budú vyhodnotení na samotnom podujatí. Riaditelia škôl budú na nominácie 
oslovení listom v priebehu novembra 

- 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 

- Mikušková informovala o možnosti pozvať na vystúpenie na podujatie Luciu Kevickú – 
majsterku sveta vo Freestyle s loptou dievčat (žonglovanie s loptou), je to však finančne 
náročný hosť a preto skúsime osloviť sponzorov o príspevok 

- Je potrebné riešiť  darčekové poukážky, ktoré dostávali nominovaní ako dar na nákup 
športového tovaru, mali sme spätné reakcie, že to športovci nevyužili a neboli s nimi 
spokojní  

- Na tomto podujatí plánujeme spraviť pánovi Staňovi kútik s jeho fotkami, oceneniami 
a medailami za dlhoročnú reprezentáciu mesta na rôznych bežeckých podujatiach na SK 
aj v zahraničí 

 
K bodu 3 
 
Katarína Štrbová 

- 2.12.2013 bude Vianočná kvapka krvi – 16. ročník odberu 
- Poprosila o spoluprácu tak ako je zaužívané, jednotliví členovia budú oslovení 

s konkrétnejšími úlohami mailom/telefonicky po dohode s MUDr. Ľ. Snopekom 
- Vyzvala k účasti členov komisie 
- Propagáciu zabezpečí MsÚ-OKI v spolupráci so Správnym oddelením 

 
 
K bodu 4 
 
Zapisovateľka komisie predložila na prerokovanie doručenú žiadosť o poskytnutie finančnej 
dotácie z rozpočtu mesta ešte v roku 2013. 
Žiadateľom je Ing. Ľubica Krajčovičová - LuMa Nová Baňa  

- požadovaná výška dotácie je 150 EUR 

- Názov a termín realizácie akcie – zabezpečenie uverejnenia „Príbehov z pod Gupne“ 
v Almanachu literárneho klubu Dúha vo vydavateľstve SB PRESS Tlmače 

- Účel použitia dotácie – Úprava textov, grafické spracovanie, náklady na tlač (podiel na 
vydaní publikácie) 

 
Ide o príspevok na vydanie Almanachu, v ktorom budú aj poviedky z Novej Bane. Nakoľko 
však v živnostenskom liste nie je činnosť súvisiaca s publikovaním a editovaním a išlo by 
o sprostredkovanú dotáciu, VZN nám nedovoľuje ju prideliť. Prijímateľovi poskytneme 
podporu formou zakúpenia už vydaného Almanachu. 
Katarína Štrbová 



- chce opäť navrhnúť udeľovanie ocenenia CENA MESTA NB, ktoré by sa udeľovalo 
každoročne ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj rôznych oblastí v našom meste 
(členovia komisie súhlasia)  
 

Eva Mikušková 
- informovala o vyhotovení Dohody o poskytnutí dotácie pre OZ Priatelia deťom 

a pridelení financií 
- informovala o AMFO 2013 – od 11.11. začne prebiehať výstava vo vestibule kina, 
členovia navrhli uvažovať o dôstojnejšom priestore na výstavu AMFO 

- informovala o decembrových podujatiach (5.12. Mikuláš, 6.12. Volejbalový turnaj 
žiakov 7.- 9. ročníkov, 8.12. Plávanie ľadových medveďov na Tajchu, 12.12. Memoriál 
PhDr. Hrčku v šachu, 19.12. Vianočný koncert ZUŠ) 

- informovala o januárových termínoch 2014 ktoré sú už isté (Heligónkari 25.1., Zimná 
folková NB 1.2.) 

 
K bodu 5 
 
Do ďalšej diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.  
 
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 4.12.2013 o 16:00 hod. na oddelení kultúry 
a informácii.  
 
 
V  Novej Bani, dňa 6. novembra 2013. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


