
Z á p i s 
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ  dňa 10. 4. 2013 

 
Prítomní:  Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová, 

PaedDr. Tatiana Polcová, Maroš Toma, Mgr. Peter Hudec  
 
Neprítomní: Ing. Vincent Štuller, Mgr. Alica Bindová 
 
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Vyhodnotenie Jarnej kvapky krvi  
2. Príprava 2. ročníka ľahkoatletického mítingu a Týždňa športu pre všetkých 
3. Rôzne        
4. Diskusia        
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na 
zasadnutí komisie po dlhšej prestávke. Ospravedlnila neprítomnú Mgr. Alicu Bindovú 
z dôvodu PN.  
V marci sa plánované zasadnutie komisie nekonalo, z dôvodu dlhšej PN zapisovateľky 
komisie. 
 
 
K bodu 1 
 
Predsedníčka stručne vyhodnotila Jarnú kvapku krvi 

- 82 prihlásených darcov z Novej Bane a blízkeho okolia, 4 vyradení, darovalo 78,                    
5 prvodarcov 

- Zúčastnili sa aj študenti zo SOŠ obchodu a služieb aj z Gymnázia F. Švantnera 
- Poďakovala dobrovoľníkom za obetavosť a ochotu spolupracovať prípravách a priebehu 

odberov MUDr. Snopekovi a Mgr. Renáte Jányovej. MUDr. Snopek opäť sponzoroval 
propagáciu odberu 

- Poďakovala Petrovi Hudecovi za pomoc pri prípravách miestností v ZUŠ a tiež Mgr. 
Ľudmile Rajnohovej za organizáciu za MsÚ 

- sponzormi odberu boli Jaroslav Rafaj a Mgr. Martin Štrba 
- najbližší odber bude v júni – Športová kvapka krvi – 17.6.2013. Bude to jubilejný –               

15. odber krvi a našou veľkou snahou bude vyzvať ľudí, aby sme na tento jubilejný 
odber pritiahli 100 darcov. Vyzveme hlavne jednotlivé športové kluby k účasti. 

 
K bodu 2 
 
Po prvom – úspešnom ale náročnom ročníku Ľahkoatletického mítingu (ďalej len LM) chceme 
pokračovať v tomto podujatí a v spolupráci s Centrom voľného času, Rodičovským združením 
pri ZŠ J. Zemana, samotnou ZŠ Jána Zemana a ostatnými školami v meste zorganizovať jeho 
druhý ročník. Po minuloročnej skúsenosti, kedy bol LM súčasťou Týždňa športu pre všetkých, 
čo bolo dosť náročné aj časove aj organizačne, sme termín LM predbežne navrhli na 31. máj, 
prípadne 7. jún. Piatok vidíme ako najvhodnejší deň v týždni na toto podujatie. Vybraní 
členovia komisie – Katarína Štrbová, Jozef Barniak, PaedDr. Tatiana Polcová a Mgr. Peter 
Hudec budú prizvaní na samostatné pracovné – prípravné stretnutie spolu s hlavným 
koordinátorom Ing. Jaroslavom Plachym a učiteľmi škôl, kde budú dohodnuté konkrétne úlohy 
jednotlivo. Termín konania mítingu bude prekonzultovaný telefonicky prípadne osobne 
s kompetentnými a následne potvrdený do konca apríla 2013. Zodpovedná: Mikušková. 



V tomto roku bude už 10. ročník podujatia Týždeň športu pre všetkých (ďalej TŠ). Mesto 
podalo žiadosť o dotáciu z BBSK, pričom bola schválená suma 910 EUR. Táto suma bude 
použitá na materiálno-technické zabezpečenie a občerstvenie pre jednotlivé športové aktivity 
usporiadané počas TŠ. Termín je v kalendári podujatí mesta daný na 14. – 22.6., z podnetu škôl 
a ukončovania školského roka, uzatvárania známok však bude presunutý na termín                            
21. – 29.6.2013, pričom 22.6. bude Vítanie leta. Súčasťou TŠ bude aj v tomto roku akcia Mesto 
v pohybe a tiež športový deň venovaný škôlkarom na štadióne MFK. 
Jednotlivých spoluorganizátorov TŠ osloví p.Mikušková ohľadom zostavenia harmonogramu 
TŠ telefonicky, príp. osobne. Harmonogram bude uverejnený v junových Novobanských 
novinách. 
 
K bodu 3 
 
Predsedníčka komisie informovala o vážnosti situácie vo financovaní školstva v našom meste. 
Na podnet primátora mesta sa má komisia vyjadriť k návrhom riešenia vzniknutej situácie. Na 
stredu 17.4.2013 bude preto na 16:00 hod. do zasadačky MsÚ zvolané mimoriadne zasadnutie 
komisie a budú prizvaní riaditelia škôl a školských zariadení – Mgr. Považanová, Mgr. Urdová, 
Mgr. Pirháč, PaedDr. Polcová, E. Koštialová a p. Štullerová za odborný referent pre oblasť 
školstva na MsÚ. Spracované návrhy a materiály od p.Štullerovej rozpošle zapisovateľka 
komisie mailom jednotlivým členom na prípravu a preštudovanie.  
 
Zapisovateľka informovala o prípravách otvorenia nových detských ihrísk na Štúrovej ulici 
a Pod sekvojou. Organizácia otvorenia ihrísk spadá pod odd. kultúry a informácii.  Je záujem 
otvoriť ihriská čím skôr, hneď ako to dovolí počasie. Prvé navrhnuté termíny sú nedeľa 14.4.               
a utorok 16.4. po 16:00 hod. Zapisovateľka preverí vyťaženosť primátora mesta v týchto 
termínoch a zorganizuje otvorenie ihrísk podľa jeho požiadaviek. S propagáciu na jednotlivých 
uliciach pomôžu členovia komisie. 
 
K bodu 4 
 

- Mikušková pozvala všetkých prítomných na koncert vokálnej skupiny FRAGILE na 
sobotu 13.4. a organový koncert vo farskom kostole 19.4.2013 o 19:00 hod. 

- informovala o prípravách projektu s manažérkou pre rozvoj mesta Mgr. Holou ohľadom 
možnosti získania financií na podujatie Tajchová osmička a Beh zdravia.  

- K. Štrbová informovala o prípravách projektu ORANGE – Optimista, prostredníctvom 
ktorého sa bude snažiť v spolupráci s projektovou manažérkou Mgr. Holou získať 
dotáciu 200 EUR na farby, zničenú sieť na stolný tenis a na základné úpravy 
Komunitného parku Sv. Alžbety. (Plánovaná brigáda v parku bude v týždni od 
13.5.2013 – podľa počasia). 

 
K bodu 5 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil a týmto zasadnutie komisie skončilo.  
 
Ďalšie zasadnutie komisie bude mimoriadne zasadnutie a uskutoční sa v stredu 17.4.2013 
o 16:00 hod. v zasadačke MsÚ spolu s prizvanými hosťami, ohľadom aktuálnych 
problémov s financovaním v školských zariadeniach v meste.  
 

 

V  Novej Bani, dňa 16. apríla 2013. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 


