
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie športu a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v 

Banskej Štiavnici, konaného dňa 16.1.2023, o 13.30 hod. 
 
 
 
Prítomní členovia:  predseda Ľubomír Barák,  podpredseda Mgr. Lukáš Pellegrini, členovia: 

PaedDr. Róbert Petro, Mgr. Mária Petrová, Mgr. Zuzana Denková, Mgr. Ján 

Kružlic   

Neprítomní členovia:   Monika Maruniaková   

 
Program:    1. Otvorenie  -zoznámenie členov komisie 

   2. Poučenie o ochrane osobných údajov 
   3. Rokovací poriadok  

4. Diskusia 
5. Záver 

 
 
1. Otvorenie: 
 Predseda KŠaK, p. Ľubomír Barák, privítal a predstavil prítomných na zasadnutí, oboznámil ich s programom.  
 
2. Poučenie o ochrane osobných údajov: 
Poučenie o ochrane osobných údajov nebolo uskutočnené pre PN zamestnanca . Uskutoční sa na budúcom 

zasadnutí komisie. 

3. Rokovací poriadok:   
Prítomní boli oboznámení s rokovacím poriadkom, ktorý im bude zaslaný e-mailom. 

4. Diskusia:  

Diskusiu otvoril predseda komisie Ľ. Barák, ktorý prítomných oboznámil o skutočnosti, že v novom volebnom 

období vznikla zlúčením Komisie športu a Komisie kultúry a cestovného ruchu - jedna komisia Komisia športu 

a kultúry, s maximálnym počtom členov 7, ktorá bola odsúhlasená MsZ. 

Ďalej prítomných oboznámil s návrhom ako by mala komisia pracovať, stretávať sa, vytvoriť plán práce 

komisie a vyzval prítomných členov, aby svoje návrhy prezentovali, alebo zaslali e-mailom zapisovateľke 

komisie. 

V diskusii odznela otázka p. Denkovej, či je možné rozdeliť Komisiu športu a kultúry na dve samostatné 

komisie? Je možné doplniť členov komisie? Predseda Komisie tento návrh prednesie na rokovaní poslancov.  

Pán Kružlic, konštatoval, že zloženie Komisie je vyvážené a ako bolo vyššie uvedené, počet členov je 

postačujúci. 

Ostatní členovia Komisie počas diskusie navrhli, že svoje pripomienky zašlú elektronickou poštou, ktorú budú 

zosumarizované predsedom a podpredsedom Komisie a pripravené k zaslaniu.    



Predseda Komisie oboznámil prítomných, že v rozpočte Mesta prešlo na projekty kultúry jeho navýšenie 

o 2000 eur, no zároveň skonštatoval, že z roku 2022 nebolo do rozpočtu 2023 daných 7000 eur. Komisii 

navrhol prijať uznesenie, v ktorom bude žiadať MsZ o navýšenie rozpočtu o 7000 eur. 

Z pripomienok komisie podávame návrh na nasledujúce uznesenia: 

Uznesenie č. 1: 

Komisia športu a kultúry odporúča úpravu rozpočtu a to navýšením finančných prostriedkov o 7000 eur, pre 

poskytnutie dotácií na kultúrne podujatia.  

Uznesenie č. 2:  

Komisia športu a kultúry žiada o prítomnosť vedúceho Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie, 

Ing. Rastislava Marku, na najbližšie zasadanie KŠaK s požiadavkou o stručné informovanie: 

a/ Vyhodnotenie činnosti Odd. kultúry, športu a mediálnej komunikácie za rok 2022 (vrátane zhodnotenia 

vplyvu pandémie). 

b/ Plán činnosti Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie na rok 2023. Čo má priniesť Karta 

Štiavnica Plus (v závere roka 2023 zhodnotenie produktu). Rozpočet, podujatia a aktivity v zimnej a letnej 

sezóne na rok 2023, či a aké sú nové projekty... 

c/ Plán  kultúrnych podujatí v meste v roku 2023 bez ohľadu na organizátora (zriaďovaná a nezriaďovaná 

kultúra). 

d/ Zosumarizovanie kultúrnej a športovej infraštruktúry/detské ihriská, športoviská.  

e/ informovať o Koncepte osláv 30. rokov UNESCO (v rozpočte plánovaný výdaj 10 000 eur). 

- Koncept Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. 

 
3. Záver:  
Predseda KŠaK poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadanie KŠaK sa predbežne určilo na pondelok, 
6.2.2023 o 13.30 hod., v zasadačke Mesta Banská Štiavnica.   
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa 17.1.2023 
 
 
 
 
Zapísala: RNDr. Viktória Michalská 

Ľubomír Barák 
Predseda komisie 

 

 


