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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 26.5. 2016 

 

Prítomní: Ing. Jozef Lovecký, Roman Jakubis, Bc. Ľudmila Hartmanová, PaedDr. Anna 

Chlupíková, Zdenka Duchoňová, Michal Zaťko, Ing. Viera Hagarová, Mgr. Gabriela 

Mištinová, Ing. Peter Bošiak   

  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Problematika multifunkčného ihriska na ZŠ  

 3. Informácia CVČ 

 4. Informácia ZUŠ 

 5. Informácia ZŠ 

 6. Informácia MŠ 

 7. Rôzne 

 

1. Otvorenie 

 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Lovecký, ktorý privítal a 

oboznámil členov komisie a hostí s programom. Tento program bol schválený. 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

2. Problematika multifunkčného ihriska na ZŠ 

 

 P. riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková upozornila na problematiku s multifunkčným 

ihriskom na ZŠ na ul. Pribinovej. KKV sa zhodla na tom, že by mala byť poverená nejaká 

osoba – správca ihriska, ktorý by dbal na dodržiavanie prevádzkového poriadku a mal by byť 

za dané ihrisko zodpovedný. Je nutné aby bol navrhnutý systém zapožičiavania, resp. 

prenajímania predmetného multifunkčného ihriska a kontrolný systém, aby nedošlo k zničeniu 

multifunkčného ihriska.  
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Uznesenie 003/KKV/2016 

 KKV navrhuje aby sa touto problematikou zaoberala MsR, následne bolo toto 

prerokované na rokovaní MsZ. 

 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

3. Informácia CVČ 

P. riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová poinformovala o organizovaní akcií ku dňu 

matiek. Boli organizované dve podujatia: Míľa pre mamu a oslavu ku Dňu matiek. 

Dňa 3.6.2016 sa bude konať o 16:00 Jarmok zábavy pri príležitosti MDD v priestoroch ZŠ na 

ul. J.C. Hronského.  

 

4. Informácia ZUŠ 

P. riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová poinformovala o podujatiach, na ktorých sa 

zúčastnila ZUŠ: Stavanie mája - ozvučenie, konferans, vystúpenia; Míľa pre mamu - 

ozvučenie, program; Deň matiek - ozvučenie, konferans, vystúpenia, MDD - ozvučenie, 

vystúpenia. 

Ďalej p. riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová poinformovala o pripravovaných 

podujatiach. 

Dňa 29.5.2016 sa bude konať o 15:00 v kostole v Novákoch chrámový koncert. 

Dňa 31.5.2016 - 2.6.2016 sa budú konať talentové prijímacie skúšky do ZUŠ na budúci 

školský rok 2016/2017. Podľa záujmu na prijímacích skúškach uvidíme, či v šk.roku 2016/17 

otvoríme literárno-dramatický odbor alebo požiadame o prerušenie činnosti na ďalší školský 

rok. 

Ďalej poinformovala o nutnosti nájsť náhradný priestor pre Materské Centrum 

a následne ho presťahovať z priestorov ZUŠ, nakoľko škola má potrebu rozšírenia kapacít 

priestorov ZUŠ. A opakovane vyjadrila nutnosť rekonštrukcie elektroinštalácie a upozornila 

na absenciu koncertnej miestnosti. 

Uznesenie 004/KKV/2016 

 KKV navrhuje aby sa touto problematikou zaoberala MsR, následne bolo toto 

prerokované na Stavebnej komisii a hľadalo sa riešenie, kam umiestniť Materské centrum. 
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Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

 

5. Informácia ZŠ 

P. riaditeľka ZŠ PaedDr. Anna Chlupíková poinformovala o zápise detí do školy na 

budúci školský rok 2016/2017. Bolo zapísaných 38 detí do 1. ročníka, 4 deti dostali odklad. 

Zo zapísaných 38 detí, sú 3 deti z okolitých obcí. Tento školský rok ukončí vyučovací proces 

na ZŠ 51detí deviatej triedy. 

Prebehlo testovania žiakov deviatej triedy, kde výsledky matematiky aj slovenského jazyka 

boli vyššie ako priemer SR. 

Ďalej poinformovala, že dokončili dva projekty: Byť fit je hit a projekt Modré školy za 

37600 eur na zachytávanie dažďovej vody.  

Dňa 10.6.2016 sa bude organizovať ďalší projekt Nadácie Pontis a Slovenských 

elektrární. 

 

5. Informácia MŠ 

 

P. riaditeľka MŠ Bc. Ľudmila Hartmanová informovala o tom, že MŠ bude v budúcom 

školskom roku 2016/2017 naplnená. Neprijatých bude asi 5 deti, ktoré sú vo veku do troch 

rokov. 

Tak isto sa bude organizovať projekt dňa 10.6.2016 Nadácie Pontis a Slovenských 

elektrární. 

 

6. Rôzne 

 

P. Ing. Viera Hagarová sa opätovne opýtala, ako s vitrínami na námestí ďalej, nakoľko 

sa situácia nijako nezmenila. 

 Ďalej p. Mgr. Gabriela Mištinová informovala KKV o pripravovanej aktualizácii 

rozpočtu  mesta Nováky č.1, kde bolo požiadane o 14000 eur na kultúrne podujatia plánované 

do konca roka 2016. 

KKV upozornila na absenciu videonahrávok na kultúrnych akciách mesta Nováky. Je 

nutné za týmto účelom vyčleniť financie z rozpočtu mesta Nováky, aby mali občania mesta 
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Nováky možnosť tieto spoločensko-kultúrne akcie sledovať aj na obrazovke mestskej 

televízie. 

 

Uznesenie 005/KKV/2016 

 KKV navrhuje, aby sa touto problematikou zaoberala EK, následne bolo toto 

prerokované na MsR a na rokovaní MsZ. 

 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

 Vznikla ešte siahodlhá diskusia, či organizovať vatru ku dňu zvrchovanosti, alebo ju 

posunúť a spojiť s vatrou SNP. Tento problém otvoril Ing. Peter Bošiak. K tomuto názoru, že 

radšej vatru SNP, ako vatru zvrchovanosti sa priklonil aj predseda KKV Ing. Jozef Lovecký. 

Nakoniec sa KKV zhodla na tom, že bude lepšie organizovať vatru ku dňu SNP, keď už bude 

väčšina obyvateľov mesta predsa len takmer po prázdninových dovolenkách a bude o túto 

akciu väčší záujem. 

Vatra SNP by sa mala konať pri jazere, pri motoreste v sobotu dňa 27.8.2016. 

 

Za: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 26.5.2016 

 

Zapísal: Ing. Jozef Lovecký  …………………………. 

 

Schválil: Roman Jakubis           …………………………. 

Prílohy: - prezenčná listina 


