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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 22. 8. 2016 

 

Prítomní: Ing. Jozef Lovecký, PaedDr. Anna Chlupíková, Ing. Viera Hagarová, Zdenka 

Duchoňová, Bc. Ľudmila Hartmanová , RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Gabriela Mištinová,       

Bc. Michal Zaťko, Jana Sitárová.  Ospravedlnený: Roman Jakubis.  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Informácia o pripravenosti ZŠ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 3. Informácia o pripravenosti MŠ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 4. Informácia o pripravenosti ZUŠ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 5. Informácia o pripravenosti CVČ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 6. Informácia o plánovaných akciách a činnosti Domu kultúry 

 7. Rôzne 

 8. Záver 

 

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: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: Roman Jakubis 

 

2. Informácia o pripravenosti ZŠ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková oboznámila KKV, že v šk. roku 2016/2017 

bude 38 nových prvákov. Ďalej bude 8 tried na prvom stupni ZŠ a 10 tried na druhom stupni 

ZŠ. 6 detí odchádza na 8-ročné gymnázium, z iných obcí prichádza zatiaľ 15 žiakov.  Spolu 

by malo byť 371 žiakov.  

Ďalej bude prijatý učiteľ anglického jazyka. Tento šk. rok sa bude vyučovať v ročníku 

1. ,2. a 5., 6. podľa Inovovaného vyučovacieho programu. 

Minulý školský rok dostala ZŠ Nováky od Edujobs.sk cenu riaditeľ roka, ako aj od 

spoločnosti Equity.  
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 Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková informovala tak isto o rekonštrukčných 

prácach, ktoré sa nepodarilo všetky zrealizovať. Sú naplánované 3 investičné akcie: výmena 

okien na špeciálnej ZŠ, výmena dlažby na ZŠ prvého stupňa na prízemí a dievčenského WC 

na ZŠ druhého stupňa. 

 

3. Informácia o pripravenosti MŠ Nováky na šk. rok 2016/2017 

Pani riaditeľka Bc. Ľudmila Hartmanová informovala, že v šk. roku 2016/2017 sa 

bude vyučovať v 6 triedach, počet zamestnancov ostáva rovnaký. Mesto Nováky požiadalo 

ÚPSVaR o jedného absolventa pedagogickej školy, ktorý by vykonával absolventskú prax 

v MŠ Nováky. 

V auguste prebehla údržba MŠ.  

Ďalej sa upravuje VZN pre materské školy v časti príspevkov rodičov na čiastočnú 

úhradu výdavkov na prevádzku MŠ. 

Uznesenie 003/KKV/2016 

KKV odporúča MsR a MsZ schváliť Návrh VZN o určení príspevkov ..... 

 

4. Informácia o pripravenosti ZUŠ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová informovala o pripravenosti ZUŠ Nováky na 

šk. rok 2016/2017. Ďalej informovala, že dala návrh na prerušenie štúdia literárno – 

dramatickej výuky. Predpokladaný počet žiakov na šk. rok 2016/2016 je 390. Big Band ZUŠ 

Nováky vystúpia v sobotu 27. 8. 2016 „Rozlúčke s letom“ na mestskom štadióne v Novákoch. 

V nedeľu 28. 8. 2016 cestujú na podujatie do obce Strání na Moravu. 

Opätovne upozorňuje na nutnosť realizácie opravy elektroinštalácie ZUŠ a vyjadrila 

nutnosť realizácie koncertnej sály.  

ZUŠ v Bánovciach nad Bebravou realizovala koncertnú sálu cez ministerstvo kultúry 

SR. Primátor RNDr. Daniel Daniš, má záujem osloviť spolu s pani riaditeľkou Duchoňovou 

realizátora tohto projektu v Bánovciach nad Bebravou. 

Uznesenie 004/KKV/2016 

KKV odporúča MsR a MsZ schváliť Žiadosť o pozastavenie vyučovania literárno – 

dramatického krúžku. 

5. Informácia o pripravenosti CVČ Nováky na šk. rok 2016/2017 

 Pani riaditeľka Ing. Viera Hagarová informovala KKV o tom, že koniec školského 

roku v CVČ je až 31.8.2016, kde neustále prebieha doučovanie anglického jazyka a krúžok 

Tvorivé dielne. 

 V novom šk. roku 2016/ 2017 budú pracovať v CVČ štyria pedagogický a dvaja 

nepedagogický pracovníci. Záujmových krúžkov bude okolo 20. Radi by zaradili aj krúžok 

lukostreľby. Do CVČ Nováky sa počas roka prihlási okolo 350 detí. 
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  Pani riaditeľka Ing. Viera Hagarová pripravuje záverečnú správu, kde budú zhrnuté 

jednotlivé úspechy.  

 Ďalej sa prihovára za rekonštrukciu telocvične na prvom stupni ZŠ Nováky. 

Pripravujú sa príležitostné podujatia mesta Nováky.  

 

 

 

6. Informácia o plánovaných akciách a činnosti Domu kultúry 

 Pán Bc. Michal Zaťko informoval o akciách, ktoré sa plánujú v meste Nováky 

uskutočniť, a to Rozlúčka s letom, Šarkaniáda, Úcta k starším, Halloweensky pochod, 

Novácky jarmok, Hodová zábava, Mikuláš v meste, Lov vianočného kapra, Vianočný 

koncert, Silvester na námestí.  

Mgr. Gabriela Mištinová informovala, že výzva na darovanie kníh uspela  a v centre 

mesta je pre občanov k dispozícií Letná čitáreň.  

V mesiaci august prebieha v Mestskej knižnici revízia kníh a nakoľko bola schválená 

dotácia 2 200 eur z Ministerstva kultúry SR, budú zakúpené nové knihy do Mestskej knižnice.  

Prebieha výzva na oceňovanie osobností mesta Nováky.  

 Ďalej pani Mgr. Mištinová informovala, že sa v Dome kultúry plánuje výmena lustrov,  

ak budú na to finančné prostriedky, a čo sa týka plánovanej rekonštrukcie toaliet, čaká sa na 

cenové ponuky.  

Zhodnotila, že budova Domu kultúry si vyžaduje najbližšie roky ešte výrazné 

investície. 

 

7. Rôzne 

 Primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš sa KKV spýtal, čo bude s monografiou 

mesta Nováky. Pán Líška tiež viackrát oslovil mesto Nováky s otázkou „Čo bude s 

monografiou mesta Nováky?“ 

KKV sa zhodla na tom, že je potrebné uzatvoriť zmluvu na tvorbu monografie, či už 

s p. Leitmanovou, alebo s niekým iným to ukáže čas a podmienky zmluvy, ktoré budú 

akceptovateľné pre obe strany. 

KKV odporúča OSVŠKaŠ sa touto otázkou zaoberať,  Je potrebné, aby bola za toto 

dielo stanovená primeraná odmena. 

Ing. Jozef Lovecký osobne hovoril s pracovníčkou obce v Zemianskych Kostoľanoch, 

ktorá sa touto problematikou zaoberala posledný rok. Majú vydanú monografiu v obsahu cca. 

310 strán formátu A4, kde náklady na vydanie a tlač boli cca 29 000 eur, z čoho  8 000 - 9 

000 Eur bolo vyplatených za autorstvo a 19 000 eur odmena za fotografie, grafiku a tlač ( 

1000 výtlačkov). 
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KKV sa zhodla na tom, aby OSVŠKaŠ urobilo prieskum monografií okolitých obcí, 

aby mesto Nováky vedelo nastaviť zmluvné podmienky na vytvorenie monografie mesta 

Nováky. Mala by sa stanoviť normostrana čistého textu a cena za túto stranu. Ďalej cena za 

fotografie a grafiku, cena za tlač s daným počtom výtlačkov a možnosťou dotlače. Taktiež je 

potrebné stanoviť v zmluve aj to, kto bude danú monografiu recenzovať a kontrolovať obsah 

jednotlivých kapitol, aby sa nestalo, že  budú niektoré kapitoly moc podrobne rozpísané 

a naopak niektoré príliš stručné.   

 

Uznesenie 005/KKV/2016 

 

KKV odporúča OSVŠKaŠ vykonať prieskum monografií okolitých obcí a vypracovať 

návrh zmluvy na tvorbu monografie. 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Ospravedlnený: Jakubis Roman 

 

8. Záver 

 Záverom predseda KKV Ing. Jozef Lovecký poďakoval členom komisie a hosťom za 

ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 22.8.2016 

Zapísal: Jana Sitárová   …………………………. 

Schválil: Ing. Jozef Lovecký   …………………………. 

Prílohy: - prezenčná listina 


