Zápis
z mimoriadneho zasadnutia komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
pri MsZ dňa 23.1.2013
Prítomní:

Katarína Štrbová, Jozef Barniak, Ján Pastier, Mgr. Vanda Prandorfyová,
PaedDr. Tatiana Polcová Mgr. Peter Hudec, Maroš Toma

Neprítomný:

Mgr. Martin Mikuška, Mgr. Alica Bindová, Ing. Vincent Štuller

Program:
Otvorenie
1. Príprava Vyhlásenia najlepších športovcov za rok 2012 (organizačno-technické zabezpečenie).
Záver
Na začiatku zasadnutia komisie predsedníčka Katarína Štrbová privítala prítomných členov na
mimoriadnom zasadnutí komisie a ospravedlnila neprítomných.
K bodu 1
Predsedníčka komisie zhrnula informácie v rámci prípravy podujatia Vyhlásenie najlepších
športovcov mesta Nová Baňa za rok 2012:
Moderátor
– Podujatie moderuje Mgr. Vanda Prandorfyová, pripraví si poklady k moderovaniu na
základe informácii od p.Mikuškovej
- Scenár/priebeh podujatia bude podobný minulému roku
- Mgr. Prandorfyová žiada, aby ešte jeden muž z členov komisie pomohol s moderovaním
– hlavne s časťou kde vystúpi hosť podujatia. Navrhla požiadať Martina Mikušku, hoci
sa už vzdal členstva v komisii. Osloví ho predsedníčka komisie.
- PaedDr. Polcová navrhla, aby sa hosťovi venovali „lyžiari“ keďže to bude p.Zuzula.
Mohol by to byť rozhovor formou otázok od detí – členov SKI Teamu a od jeho
vedúceho Ing. Plachého. Preverí možnosti zrealizovania tohto návrhu.
Pozvánky
- Sú vyhotovené, na mieste boli rozdané členom komisie, ktorí zabezpečia ich doručenie
adresátom podľa dohody. Členovia komisie oznámia všetkým adresátom, že očakávame
účasť aj členov ich klubov, jednotlivé kluby budú mať rezervované miesta v kinosále
(podľa počtu a dohody). Účasť v klubových dresoch je vítaná !
- Medzi pozvanými sú všetci nominovaní, predsedovia športových klubov a OZ, riaditelia
škôl, poslanci MsZ a bývalí členovia komisie a ďalší vybraní hostia podujatia.
Uvítanie a usádzanie hostí
- Predsedníčka komisie odporučila na uvítanie hostí dve staršie mažoretky, ktoré by stáli
pri vstupe do kinosály, vítali by prichádzajúcich
- Vo vestibule bude prítomná Mgr. Bindová, Mgr. Hudec a prípadne p.Mikušková (podľa
potreby), aby nedošlo k nedorozumeniam pri usádzaní a aby mali svoje miesto všetci
pozvaní hostia a nominovaní
Program
- V programe na úvod zaznejú fanfáry – zabezpečí zvukár
- Potom sa predstavia Novobanské mažoretky z CVČ, je nutné aby si prišli spraviť nácvik
nástupu na javisko zo sály – skúška aj so zvukárom
- Báseň Óda na šport – recitátora zabezpečí ZŠ J. Zemana
- Príhovor predsedníčky komisie K. Štrbovej
- prezentácia 1. blok
- ocenenie športovcov – 1 skupina

-

Vystúpenie TŠK Tiffany
Prezentácia 2. blok
Ocenenie športovcov – 2 skupina
Ocenenie hokejistov
Vystúpenie ŠK KARATE
Prezentácia 3. blok - školy
Ocenenie žiakov škôl
Hosť večera
Pesnička pre Veroniku od Mikyho Nováka
vyhlásenie víťazov ankety čitateľov NN
Príhovor primátora
Prezentácia 4.blok – športové akcie mesta
FILM - Hubačovské trate – víťazný film 3. ročníka festivalu športových aktivít Medzi
nebom a zemou

Fotenie, ozvučenie, osvetlenie
- Zabezpečí odd. kultúry a informácii
Zápis do pamätnej knihy
- pri knihe bude Mgr. Hudec
Dar pre hosťa
- obraz s tematikou Novej Bane – p.Mikušková prezistí možnosť zakúpenia obrazu od
autora Petra Kopernického.
- Kytica pre Veroniku
Anketové lístky
- Spočítanie anketových lístkov, vyhodnotenie ankety a spísanie výsledkov ankety
zabezpečia p. Mikušková s predsedníčkou komisie.
Ocenenia
- prípravu víťazných pohárov pre nominovaných, tanierov pre víťazov ankety
a darčekových poukážok na nákup tovaru zabezpečí p.Mikušková
Generálka sa uskutoční v stredu 30. 1. 2013 o 15:30 hod. v kine Vatra. Na generálnej skúške
budú prítomní všetci účinkujúci – Novobanské mažoretky, TŠK Tiffany, ŠK Karate,
moderátori, predsedníčka komisie.
Tak isto bude premietnutá aj prezentácia fotiek a pripomienkovaná zo strany členov komisie.

Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční v stredu 6.2.2013 o 16:00 hod. na odd. kultúry.
V Novej Bani, dňa 30. januára 2013.
Zapísala: Eva Mikušková

Schválila: Katarína Štrbová
predsedníčka komisie

