
Z á p i s 
zo zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ  dňa 6. 2. 2013 

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

PaedDr. Tatiana Polcová, Maroš Toma, Mgr. Alica Bindová 
 
Neprítomní: Mgr. Martin Mikuška, Ing. Vincent Štuller, Mgr. Peter Hudec 
 
Ďalší prítomný: Ing. Štefan Levrinc 
 
Program:   
 
O t v o r e n i e 
1. Vyhodnotenie Vyhlásenia najlepších športovcov za rok 2012 
2. Príprava Jarnej kvapky krvi 
3. Kalendár športových podujatí  na rok 2013 
4. Rôzne        
5. Diskusia        
Z á v e r 

 
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na 
zasadnutí komisie a ospravedlnila neprítomných.  
 
Skôr než komisia pristúpila k bodu 1, vypočula Ing. Štefana Levrinca, ktorý prišiel za ŠK 
POOLO s požiadavkou na doplnenie účelu použitia pridelenej dotácie. Pre ŠK POOLO bolo na 
základe hlasovania a uznesenia č.20/2013 Komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri 
MsZ v Novej Bani odporučené prideliť dotáciu vo výške 400 EUR na basketbalový turnaj, 
volejbalový turnaj, Memoriál Edky Šurkovej a nákup športového vybavenia. Ing. Levrinc 
žiadal o doplnenie účelu – ceny na mestskú tenisovú ligu, ktorá je jedinou dlhodobou súťažou 
v meste. Účel použitia dotácie – turnaje - boli členmi komisie vybrané z kalendára plánovaných 
aktivít ŠK POOLO na rok 2013. Členovia komisie súhlasili s doplnením mestskej tenisovej 
ligy. Na základe týchto skutočností prítomní členovia komisie hlasovaním zrušili uznesenie 
č.20/2013 zo dňa 14.1.2013 a a prijali nové v nasledovnom znení:  
 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – zasadnutie dňa 6.2.2013 

Uznesenie č.21/2013 
 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani  
 
odporúča 
 
prideliť dotáciu vo výške 400 EUR pre Športový klub POOLO                  
 

- účel použitia dotácie: nákup cien na mestskú tenisovú ligu, basketbalový turnaj, 
volejbalový turnaj, Memoriál Edky Šurkovej a nákup športového vybavenia. 
 

 
Hlasovanie č.1 za zrušenie uznesenia č.20/2013 zo dňa 14.1.2013 a doplnení účelu použitia 
dotácie pre ŠK POOLO 
 



Prítomní – 7 
Za – 7 - Katarína Štrbová, Mgr. Alica Bindová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Mgr. Vanda 
Prandorfyová, Maroš Toma, PaedDr. Tatiana Polcová 
Proti – 0  
Zdržal sa – 0  
Nehlasoval – 0  
 
Po hlasovaní Ing. Levrinc zo zasadnutia komisie odišiel. 
 
 
K bodu 1 
 
Predsedníčka poďakovala všetkým ktorí sa podieľali na prípravách a samotnom priebehu 
podujatia a tiež osobitne moderátorom, ktorí boli výborní. Podujatie zhodnotila kladne, podľa 
odozvy účastníkov mali pripomienky hlavne na dĺžku celého programu. P. Mikušková 
predložila aj pripomienky ktoré nám podala Mgr. Renáta Jányová. V 10 bodoch spísala jej 
dojmy a podnety na vylepšenie akcie. Po zhodnotení podujatia do budúcna budeme viac dbať 
na  

- dĺžku jednotlivých vstupov 
- primeranú dĺžku prezentácii 
- zvážiť či na generálku nepozvať aj nominovaných, kvôli lepšej orientácii na pódiu už 

počas samotného podujatia 
- anketu v novinách premenovať na cenu sympatie 
- zabezpečiť lepšiu účasť klubov a OZ na podujatí 
- pred podujatím zvolať stretnutie zástupcov klubov a prízvukovať im spoluprácu na 

podujatí, majú možnosť sa prezentovať 
 
K bodu 2 
 
Jarná kvapka krvi sa uskutoční 18. marca 2013, 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. Podrobnejšie bude predsedníčka komisie 
informovať zainteresovaných členov komisie mailom.  
 
Mgr. Prandorfyová opäť pripomenula že by bolo vhodné, usporiadať slávnostné, verejné 
podujatie pre darcov krvi, kde by bol vyzdvihnutý ich humánny čin a boli by odmenení. 
Navrhla, aby tí, čo majú Jánskeho plaketu napr. dostávali Novobanské noviny zadarmo.  
 
Katarína Štrbová informovala o článku v Obecných novinách, ktorý sa týkal odberov krvi 
v Novej Bani a boli tam veľmi pozitívne hodnotenia týchto pravidelných odberov. 
 
K bodu 3 
 
Predsedníčka komisie vymenovala podujatia, ktoré sú naplánované počas roka 2013 a na ich 
organizácii sa bude podieľať komisia. Jedná sa hlavne o 10. ročník Týždňa športu, Mesto 
v pohybe, 2. ročník Ľahkoatletického mítingu a Benefičný koncert (13.12.). Opäť pripomenula 
nutnosť spolupráce všetkých členov komisie na organizácii aj priebehu podujatí.  
 
 
 
 
 
 



K bodu 4 
 

- PaedDr. Polcová pozvala všetkých prítomných na Zimný turistický prechod Inovcom, 
16.2.2013. Termín sa presunul aj z dôvodu konania lyžiarskych pretekov v SKI centrum 
Drozdovo, poriadanými Centrom voľného času.   

- Predsedníčka komisie  
- informovala o liste doručenom na MsÚ od DO FÉNIX Nová Baňa, v ktorom oznámili 
oficiálne ukončenie svojej činnosti a poďakovali za spoluprácu. Dotácia vo výške 300 
EUR, ktorá im bola na tento rok doporučená, teda zostane naďalej v rozpočte kapitoly 
športu a Dohoda o poskytnutí dotácii nebude vyhotovená.    
- poďakovala organizátorom za 3. Novobanský ples, ktorý dopadol veľmi dobre, 
účastníci chválili bohatý kultúrny program, krásnu výzdobu aj dobré jedlo. Za komisiu 
sa do organizácie zapojili hlavne PaedDr. Tatiana Polcová a Mgr. Alica Bindová.  

             - informovala o stretnutí s manažérkou pre rozvoj mesta Mgr. Holou ohľadom prípravy  
             projektu s partnerským mestom Mimoň.    
 
Presný termín marcového zasadnutia komisie bude z dôvodu plánovanej dlhodobej PN 
zapisovateľky komisie včas oznámený.  
 

 

V  Novej Bani, dňa 12. februára 2013. 
 
 
Zapísala: Eva Mikušková     Schválila:  Katarína Štrbová 
              predsedníčka komisie 
 

 


