Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 19. 6. 2013
Prítomní:

Katarína Štrbová, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová, Maroš Toma,
Mgr. Peter Hudec

Neprítomní:

Jozef Barniak, Ing. Vincent Štuller, Mgr. Alica Bindová, PaedDr. Tatiana
Polcová

Program:
Otvorenie
1. Vyhodnotenie Športovej kvapky krvi a 2. ročníka ľahkoatletického mítingu
2. Príprava Mesta v pohybe
3. Plán zasadnutia komisie na 2. polrok 2013
4. Rôzne
5. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na
zasadnutí komisie. Zasadnutie sa konalo v zmenenom termíne oproti pôvodnému
harmonogramu, z dôvodu vycestovania predsedníčky komisie do zahraničia. Ospravedlnila
neprítomných členov.
K bodu 1
Dňa 7. júna 2013 prebehol 2.ročník Ľahkoatletického mítingu. V 7 disciplínach (šprint 60m,
beh 300m, beh 500m, beh 1000m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou) a v 12
kategóriách sa zapojilo spolu 276 žiakov a študentov z piatich novobanských škôl (ZŠ J.
Zemana, ZŠ Sv. Alžbety, Gymnázium F. Švantnera, SOŠ Obchodu a služieb, Spojená škola).
Samotnému mítingu predchádzali triedne výberové kolá. Každú triedu mohli reprezentovať
maximálne dvaja žiaci v jednej disciplíne, jeden žiak mohol súťažiť maximálne v dvoch
disciplínach. Napokon sa 137 z nich dostalo na stupeň víťazov a tešili sa z krásnych medailí
a diplomov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho hladký priebeh. Sú to všetci
zúčastnení športovci, pedagógovia – koordinátori jednotlivých disciplín a riaditelia
jednotlivých škôl, ale aj dobrovoľníci, ktorí ochotne priložili ruku k dielu a prišli pomôcť na
úkor svojho voľného času či už pri vydávaní štartovných čísel, zoraďovaní detí či zapisovaní.
Veľké poďakovanie patrí aj kolektívu CVČ pod vedením hlavného koordinátora mítingu Ing.
Jaroslava Placheho. Spoločne zabezpečovali prípravu štartovných listín, prideľovanie
štartovných čísel, spracovanie údajov, výsledkové listiny, vypisovanie diplomov. Ďakujeme
celému kolektívu ZŠ J. Zemana pod vedením Mgr. Márie Považanovej za ústretovosť a dobrú
spoluprácu. Ďakujeme tiež výbornému moderátorovi podujatia, Martinovi Mikuškovi
a Jozefovi Barniakovi ako sponzorovi občerstvenia organizačného tímu.
Poďakovanie patrí aj žiakom zo Spojenej školy, ktorí nám po mítingu pomohli trpezlivo
vytriediť a uložiť takmer 300 štartovných čísel.
Menovite: Ing. Jaroslav Plachy, Mgr. Dalibor Krúpa, Mgr. Pavol Lipták, Mgr. Andrej
Fidermák, Mgr. Peter Hudec, Mgr. Martin Mikuška, Mgr. Viera Kopernická, Mgr. Mariana
Andrášiková, Mgr. Erika Kopernická, Mgr. Mária Návarková, PaedDr. Lucia Považanová,
Mgr. Andrea Štullerová, Mgr. Renáta Jányová, Tonko Medveď, p. Ďurinda, Milan Mikuška,
Matúš Hrmo, Zuzana Doubravová, Tatiana Lachká, PaedDr. Tatiana Polcová, Katarína
Štrbová, Jozef Barniak.

Počas mítingu došlo k dvom úrazom – jeden vyvrtnutý členok a jeden natiahnutý sval.
Po skončení mítingu sme si opäť spísali chyby a zlepšenia do budúcna, aby bolo toto podujatie
opäť na vyššej organizačnej úrovni. Článok do Novobanských novín za organizačný tím spísala
E. Mikušková, bude uverejnený spolu s výsledkovými listinami. Jednotlivým riaditeľom škôl
poďakuje predsedníčka na Mestskej školskej rade a na zasadnutí MsZ.

Predsedníčka vyhodnotila Športovú kvapku krvi
- 78 prihlásených darcov z Novej Bane a blízkeho okolia
- Zúčastnili sa aj študenti zo SOŠ obchodu a služieb aj z Gymnázia F. Švantnera
- Škoda že nikto neprišiel v športovom drese
- Na spríjemnenie zahrali vonku vo dvore ZUŠ DH SENIORI
- Darcom sa rozkrojila krásna torta k jubilejnému odberu
- Poďakovala dobrovoľníkom za obetavosť a ochotu spolupracovať prípravách a priebehu
odberov MUDr. Snopekovi a Mgr. Renáte Jányovej. MUDr. Snopek opäť sponzoroval
propagáciu odberu
- Poďakovala za pomoc pri prípravách miestností v ZUŠ a tiež Mgr. Ľudmile Rajnohovej
za organizáciu za MsÚ
- sponzormi odberu boli Jaroslav Rafaj a MUDr. Snopek
- najbližší odber bude v decembri – Vianočná kvapka krvi – 2.12.2013.
K bodu 2
Súčasťou TŠ bude aj v tomto roku akcia Mesto v pohybe, bude sa konať vo štvrtok 27.6 –
termín sme posunuli kvôli zasadnutiu MsZ. Začiatok o 15:00 hod., cca do 18:00 hod. Opäť
chceme pritiahnuť čo najväčší počet ľudí, preto budeme jednotlivé stanovištia situovať do
Radničného parku a do nového priestoru, ktorý nám vznikol pod „Trojicou“. Na jednotlivých
stanovištiach budú opäť členovia komisie, ktorí si sami zorganizujú svoje disciplíny, resp.
pomôcky, ktoré na ne budú potrebovať. Zatiaľ bolo dohodnuté – trefa na bránu (J. Pastier,
M. Toma), badminton (K.Štrbová), beh s taškami (V.Prandorfyová), šach (J.Hellebrandt),
lukostreľba (ŠK Hrabiny), stolný tenis (Mgr. Hudec - CVČ – prevoz stola zabezpečí
J. Barniak), s loptou okolo kuželiek (J. Barniak). Zumba v tomto roku nebude možná, pretože
je cvičiteľka odcestovaná v zahraničí. Skúsime ju nahradiť tancom – V. Prandorfyová osloví
TŠK Tiffany, aby nás naučili jednoduchú zostavu z DEFILÉ „Žijeme len raz“. E. Mikušková
osloví ŠK Karate s možnosťou ukážok tréningu v radničnom parku.
Mladí z Mládežníckeho parlamentu prídu vypomôcť na stanovištia s loptičkami, švihadlom
a človeče nehnevaj sa. Zároveň pomôžu s prípravou stanovíšť a oslovovaním ľudí na chodníku
Tí, ktorí sa zapoja budú zaregistrovaní, dostanú „kartičku“ do ktorej sa budú vypisovať body za
jednotlivé zvládnuté disciplíny a kto absolvuje všetky, dostane odmenu. Moderovať bude
V. Prandorfyová.
K bodu 3
Predsedníčka komisie navrhla konkrétne termíny zasadnutí komisie na 2. polrok 2013, sú to
opäť 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 2. polrok 2013 nasledovne:
júl/august – voľno, 11.9., 9.10., 6.11., 4.12
Prítomní – 5
Za – 5 - Katarína Štrbová, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová, Maroš Toma, Mgr. Peter
Hudec

Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ, odsúhlasuje termíny zasadnutia
komisie na 2. polrok 2013: 11.9., 9.10., 6.11., 4.12 (júl/august – voľno).

K bodu 4
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s harmonogramom Týždňa športu pre všetkých
a pozvala ich k aktívnej účasti. Tiež všetkých pozvala na Vítanie leta, ktoré sa koná 22.6.2013
od 13:30 v rekreačnej oblasti Tajch.

K bodu 5
Do diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.
Počas letných prázdnin sa zasadnutie komisie konať nebude a v zmysle nových termínov na
druhý polrok sa najbližšie zasadnutie uskutoční v stredu 11.9.2013 o 16:00 hod. vo vestibule
kina Vatra.
V Novej Bani, dňa 19. júna 2013.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 19.6.2013
Uznesenie č.25/2013
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
schvaľuje

termíny zasadnutia komisie na 2. polrok 2013: 11.9., 9.10., 6.11., 4.12 (júl/august – voľno).
Hlasovanie č.1 o odsúhlasení termínov zasadnutia komisie na 2. polrok 2013
Prítomní – 5
Za – 5 - Katarína Štrbová, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová, Maroš Toma, Mgr. Peter
Hudec
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 0
V Novej Bani dňa 19.6.2013
Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

