Zápis
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 15. 5. 2013
Prítomní:

Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová,
Maroš Toma,

Neprítomní:

Ing. Vincent Štuller, Mgr. Alica Bindová, Mgr. Peter Hudec, PaedDr.
Tatiana Polcová

Program:
Otvorenie
1. Príprava Športovej kvapky krvi
2. Príprava 2. ročníka ľahkoatletického mítingu, Týždňa športu pre všetkých s Mesta v pohybe
3. Rôzne
4. Diskusia
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na
zasadnutí komisie po dlhšej prestávke. Ospravedlnila neprítomných členov.
K bodu 1
Športová kvapka krvi sa uskutoční 17. júna 2013, bude to jubilejný 15. odber v Novej Bani.
Našou snahou bude osloviť hlavne športové kluby aby sa zúčastnili ich členovia na odbere. Náš
želaný počet 100 darcov na tomto jubilejnom odbere nebude možné dosiahnuť z dôvodu
obmedzenej kapacity jednorázových odberov. Plagátiky na propagáciu sponzorsky zabezpečuje
MUDr. Snopek. Rozvešanie plagátov, propagáciu cez mestský rozhlas a web stránku mesta
zabezpečí MsÚ-OKI. Občerstvenie pre darcov, medovníčky a formuláre darcov zabezpečí
p.Rajnohová zo správneho odd. Predsedníčka komisie bude kontaktovať riaditeľku ZUŠ Mgr.
Martu Urdovú ohľadom dohodnutia termínu prípravy miestností.
Predsedníčka komisie vyslovila želanie, že by sa tento jubilejný odber mal niesť
v slávnostnejšom duchu. Tieto záležitosti ešte budú prediskutované aj s Mgr. Rajnohovou
a MUDr. Snopekom. Podrobnejšie bude predsedníčka komisie informovať zainteresovaných
členov komisie na najbližšom zasadnutí komisie.
K bodu 2
Predsedníčka komisie informovala o prvom pracovnom stretnutí k 2. ročníku Ľahkoatletického
mítingu (ďalej len LM). Prípravný tím tvoria: Katarína Štrbová, Ing. Jaroslav Plachy, Jozef
Barniak, Eva Mikušková, Mgr. Dalibor Krúpa, Mgr. Andrea Štullerová, Mgr. Pavol Lipták,
Mgr. Martin Mikuška, PaedDr. Lucia Považanová. Do prípravného tímu sa pridala Bc. Mária
Návarková, študentka Tv na PF v Banskej Bystrici. Termín konania je 7. 6. 2013. Hlavným
koordinátorom je Ing. Jaroslav Plachy, koordinátor bežeckých disciplín – Mgr. Dalibor Krúpa,
koordinátor skoku do výšky – Mgr. Andrej Fidermák, koordinátor skoku do diaľky – Mgr.
Pavol Lipták, koordinátor vrhu guľou a hodu oštepom – Mgr. Peter Hudec. Upravené
propozície, harmonogram a prihlášky boli E. Mikuškovou rozposlané na jednotlivé školy, ktoré
zabezpečia distribúciu prihlášok medzi triednych učiteľov a tí spravia výber žiakov do
jednotlivých disciplín. Termín odovzdania prihlášok hlavnému koordinátorovi je 3. jún 2013.
Do tímu bol ako pomocník prizvaný aj V. Debnár, ktorý navrhol prizvať na úvodný ceremoniál
bývalých reprezentantov školy – atlétov rekordérov. Tento návrh bude prediskutovaný na
najbližšom pracovnom stretnutí k LM 21.5.2013.

10. ročník podujatia Týždeň športu pre všetkých (ďalej TŠ) sa bude konať v termíne 21. –
29.6.2013, pričom 22.6. bude Vítanie leta na Tajchu. Jednotlivých spoluorganizátorov TŠ
osloví p.Mikušková ohľadom zostavenia harmonogramu TŠ telefonicky, príp. osobne.
Harmonogram bude uverejnený v junových Novobanských novinách. Niektorí aktívnejší
spoluorganizátori sa už poozývali aj sami. Budeme sa snažiť zachovať harmonogram
športových aktivít na úrovni minulého roka a doplniť nohejbalový turnaj, na ktorý nám chýba
organizátor a je oň veľký záujem. Mikušková bude hľadať možnosti a osloví Mgr. Hudeca
prípadne Braňa Kekešiho.
Súčasťou TŠ bude aj v tomto roku akcia Mesto v pohybe a tiež športový deň venovaný
škôlkarom na štadióne MFK. Mesto v pohybe sa bude konať v stredu 26.6., so začiatkom
o 15:00 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 (P. Hudec), loptičky
(A. Bindová), švihadlo (T. Polcová), beh s taškami (V. Prandorfyová). Ďalej je dohodnutá
Zumba, šach (J. Hellebrandt), lukostreľba (ŠK Hrabiny), stolný tenis (CVČ – prevoz stola
zabezpečí J. Barniak), s loptou okolo kuželiek (J. Barniak). K. Štrbová osloví ŠK Karate
s možnosťou ukážok tréningu v radničnom parku, zvažujeme kynológov na záver.
Zapojíme aj mladých z mestského parlamentu, ktorí by aj vypomohli s prípravou stanovíšť aj
by oslovovali ľudí na chodníku a informovali by ich o meste v pohybe. 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 budú priebežne K. Štrbová
a V. Prandorfyová. Zlepšíme propagáciu podujatia.
K športovému dňu pre škôlkárov bude dohodnuté stretnutie v 21. – 22. týždni, K. Štrbová,
E. Mikušková s riaditeľkou materskej školy za účelom upresnenia dátumu a organizačnotechnického zabezpečenia podujatia.
K bodu 3
K. Štrbová informovala o projekte ORANGE – Optimista, prostredníctvom ktorého sa snažila
získať dotáciu 200 EUR na farby, zničenú sieť na stolný tenis a na základné úpravy
Komunitného parku Sv. Alžbety. Dotácia nebola schválená, preto bola odvolaná aj brigáda na
deň 13.5.2013. Prostredníctvom J. Barniaka zabezpečíme dovoz lavičiek späť do parku
a pokosenie parku.
Predsedníčka komisie sa vrátila k problematike vo financovaní školstva v našom meste. Na
podnet primátora mesta sa mala komisia vyjadriť k návrhom riešenia vzniknutej situácie. Na
predchádzajúcom zasadnutí komisie jej členovia vyjadrili stanoviská k ZUŠ, MŠ no pri CVČ sa
členovia zdržali hlasovania. Preto predsedníčka komisie opäť otvorila túto tému a vyzvala
členov komisie aby vyjadrili svoje stanovisko. Po diskusii na túto tému predsedníčka komisie
prečítala návrh znenia uznesenia.
J. Barniak – zopakoval svoju víziu jednej spoločnej kvalitnej základnej školy pod jednou
strechou a jedného kvalitného CVČ v priestoroch terajšej ZŠ Sv. Alžbety.
Členovia komisie sú jednoznačne za zachovanie, CVČ by malo fungovať aj naďalej. CVČ
zabezpečuje činnosť, ktorá veľmi napomáha nielen deťom vhodne tráviť voľný čas, ale napr. aj
dopĺňa podujatia organizované mestom svojimi vystúpeniami, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni.

Komisia je za zachovanie CVČ na Bernolákovej ulici a predsedníčka komisie dala hlasovať
o nasledovnom uznesení:
Hlasovanie č.1 o zachovaní CVČ na Bernolákovej ulici
Prítomní – 5
Za – 4 - Katarína Štrbová, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Vanda Prandorfyová
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 1 - Jozef Barniak
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ, doporučuje zachovať CVČ na
ul. Bernolákova, s upraveným počtom detí, s upravenou efektívnou organizačnou
štruktúrou, s úpravou počtu zamestnancov, s navrhnutými poplatkami za krúžkovú
činnosť.

K bodu 5
Do diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 12.6.2013 o 16:00 hod. vo vestibule kina
Vatra.
V Novej Bani, dňa 15. mája 2013.

Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 15.5.2013
Uznesenie č.24/2013
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
odporúča
zachovať CVČ na ul. Bernolákova, s upraveným počtom detí, s upravenou efektívnou
organizačnou štruktúrou, s úpravou počtu zamestnancov, s navrhnutými poplatkami za
krúžkovú činnosť.
Hlasovanie č.1 o zachovaní CVČ na ul. Bernolákova
Prítomní – 5
Za – 4 - Katarína Štrbová, Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Vanda Prandorfyová
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Nehlasoval – 1 - Jozef Barniak
V Novej Bani dňa 15.5.2013
Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

