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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 29. 3. 2017 

 

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

Duchoňová, Bc. Ľudmila Hartmanová, Mgr. Gabriela Mištinová, Roman Jakubis, Jana 

Gašperíková, Hostia: Juraj Štanga, Mgr. Mária Leitmanová, PeadDr. Vieroslava Leitmanová 

PhD, Ing. arch. Miloš Šimanek  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Žiadosť o súhlas so zaradením súkromnej materskej škôlky – Juraj Štanga 

 3. Monografia mesta Nováky 

 4. Rôzne 

 5. 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 jednohlasne. 

 

2. Žiadosť Juraja Štangu 

Ing. arch. Miloš Šimanek vysvetlil, že súhlas mesta so zaradením súkromnej Materskej 

škôlky/ďaľej len MŠ/ do siete škôl,  je ohrozením vlastného zámeru. Mesto nepotrebuje 

súkromnú MŠ, keďže má vlastnú, na ktorú chce využiť ten istý grant o aký sa uchádza p. 

Štanga. V prípade poskytnutia grantu súkromnej MŠ, už nebude poskytnutý mestu. Súkromná 

MŠ má uvedenú kapacitu 15 detí, mesto chce vďaka grantu rozšíriť kapacitu vlastnej MŠ o 45 

detí.  

PeadDr. Chlupíková: Príspevok na dieťa ide s dieťaťom či už do štátnej, alebo do súkromnej 

MŠ.  

P. Štanga: nech sa rodičia rozhodnú kam chcú svoje dieťa dať do škôlky. 

Ing. arch. Miloš Šimanek zopakoval, že pokiaľ by dostalo grant mesto, zveľadí svoje priestory 

a kapacita škôlky bude vyššia o 45 miest, kde pri súkromnej MŠ, ktorej by mesto súhlasom so 

zaradením do siete zvýšilo šancu, aby dostala grant je kapacita miest len pre 15 detí, vlastníkom 

objektu nebude mesto. Súkromná škôlka môže vzniknúť, ale nech je hradená rodičmi, ktorý 

chcú svoje dieťa v nej umiestniť. P. Šimanek nechce, aby bol zmarený zámer mesta zveľadiť 

priestory a rozšíriť kapacitu vlastnej MŠ, jednoznačne neodporúča komisii kultúry 

a vzdelávania, aby odporúčala ďalej Mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti p. Štangu 

o súhlas so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl. 

Mgr. Mištinová upozornila, že ak by súkromná MŠ dostala grant, tak podľa zákona 596/2003 

Z.z. je mesto povinné financovať túto súkromnú MŠ z vlastného rozpočtu, a to vo výške 88 % 

v období od 1. 9.  - do 31. 12. 2018. Na to nie je rozpočet mesta nadstavený. 
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P.Štanga: „Ale rovnako by musela financovať aj vlastnú MŠ.“ 

Ing. Lovecký: Predstava o súkromnej MŠ je, že bude financovaná rodičmi a nedotkne sa to 

rozpočtu mesta. MŠ Nováky plánuje posunúť hranicu veku prijatia dieťaťa do MŠ. Ak bude 

rozšírená kapacita vlastnej MŠ, tento proces bude tým urýchlený. 

 

UZNESENIE 

KKV odporúča MsZ schváliť žiadosť o súhlas so zaradením súkromnej MŠ Makulienka Juraja 

Štangu  podľa §16 ods.1 písm,1 zákona 596/2003 Z.z. o zaradenie do siete a súhlas pre 

zriaďovateľa podľa §16 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. k zaradeniu predmetnej školskej vydajnej 

jedálne do siete 

Prítomní:6 

Za:0 

Proti:3 

Zdržal sa:3 

Podanú žiadosť o vydanie súhlasu so zaradením súkromnej MŠ Makulienka Juraja Štangu  

podľa §16 ods.1 písm,1 zákona 596/2003 Z.z. o zaradenie do siete a súhlas pre zriaďovateľa 

podľa §16 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. k zaradeniu predmetnej školskej vydanej jedálne do siete 

komisia kultúry a vzdelávania neodporučila. 

 

3. Monografia mesta Nováky 

Ing. Lovecký vysvetlil hlavne pozvaným hosťom Mgr. Leitmanovej a PeadDr. Leitmanovej 

PhD ako sa predchádzajúce komisie snažili vypracovať návrh zmluvy podľa prieskumu 

monografií a zmlúv z okolitých obcí. Predložil návrh zmluvy, ktorý schválilo MsZ. 

Nasledovala diskusia o tom, že treba konečne nájsť spôsob ako sa pohnúť v tomto smere ďalej, 

aby aj mesto Nováky konečne malo svoju monografiu.   

Mgr. Leitmanovej a PeadDr. Leitmanovej PhD majú spracované všetky oblasti aj s obrázkovou 

časťou je to 350 strán a kvôli kvalite obsahu nechcú, aby sa z neho uberalo. Keďže návrh 

zmluvy bol vytvorený bez prítomnosti Mgr. Leitmanovej a PeadDr. Leitmanovej PhD a tie 

vynaložili doposiaľ veľa úsilia v práci s monografiou, komisia navrhuje, aby aj  Mgr. 

Leitmanová a PeadDr. Leitmanová PhD mohli pripomienkovať zmluvu a tá by sa po porade 

s právnikom mesta v niektorých bodoch upravila. Mgr. Leitmanová a PeadDr. Leitmanová PhD 

tiež navrhujú spoluprácu s grafikom, kde komisia už navrhuje ďalšiu zmluvu ohľadom 

grafických prác a spolupráce grafika s  Mgr. Leitmanovou a PeadDr. Leitmanovou PhD. 

PeadDr.Leitmanová PhD: „Prečo mesto vidí nátlak na rozpočet mesta?“/z minulosti zo 

zastupiteľstiev známa skutočnosť/. Boli by ochotní sponzori, ale musí ich osloviť vydavateľ, 

čiže mesto Nováky. 

PeadDr. Chlupíková: Sponzorov možno získame, možno nie, mali by sme sa vo veci pohnúť. 

Stanovme body, podľa ktorých budeme spoločne postupovať. Celkové dielo nemôže teda 

presiahnuť 350 strán. Čo recenzie k vytvoreným dielam? 
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Mgr. Leitmanová: Recenzie neboli dotiahnuté. Boli oslovení skutoční experti, ale tiež tu bolo 

treba jednať s vydavateľom. Odporúčania recenzenta musia autori rešpektovať, takže by to mali 

byť odborníci. 

 

Komisia sa zhodla na postupe: 

- úprava zmluvy o dielo, hlavne počet strán zvýšiť na max. 350 strán 

- nájsť a dohodnúť grafické práce, ktoré budú vykonávané v spolupráci s Mgr. Leitmanovou 

a PeadDr. Leitmanovou PhD– ďalšia zmluva 

- prvotlač, ktorá sa posunie recenzentom 

 

Mgr. Leitmanová poďakovala za pozvanie na komisiu kultúry a vzdelávania. Je vďačná, že sa 

opäť začalo jednať ohľadom monografie mesta Nováky. 

 

4. Rôzne 

P. Duchoňová DiS. art a Ing. Hagarová: 

- navrhujú zmeny vo VZN č.1/2016,  kde žiadajú upraviť termín úhrady za školné na posledný 

deň v mesiaci namiesto 10. dňa v mesiaci, pre ZUŠ a CVČ 

Tento návrh postúpili vedúcej oddelenia školstva, kultúry a vzdelávania Mgr. Mištinovej na 

zapracovanie zmeny a doplnenie VZN 1/2016. 

 

Mgr. Mištinová:  

- Ohľadom pripravovaného Nováckeho jarmoku: jarmok je sústredený na hlavnej ceste a teraz 

v dobe hrozby teroristických útokov bolo mesto upozornené OR PZ Prievidza, že bude treba 

zvýšiť bezpečnostné opatrenia. Z technických príčin by bolo nereálne presunúť stánky 

a kolotoče na iné miesta, musíme teda rátať so zvýšenými nákladmi na bezpečnostné opatrenia, 

ak sa bude môcť jarmok na hlavnom cestnom ťahu vôbec konať. 

p. Duchoňová DiS. art 

- Oboznámila komisiu s pozvánkou na veľmi uznávanú medzinárodnú súťaž Big Band Dčín, 

ktorú si ZUŠ váži a chce využiť príležitosť zúčastniť sa. Náklady na to, aby sa zúčastnilo 32 

členov ZUŠ sú vysoké – hlavne doprava, tričká, poistenie. Žiada mesto o finančné prostriedky 

na dopravu do Dečína /CZ/ a späť. Riaditeľke bolo odporučené predložiť cenové ponuky na 

dopravu a na základe toho podať žiadosť  na mesto. 

- Pripomína požiadavku z predchádzajúceho obdobia - Zmluva s Materským centrom Nováčik 

a mestom o využívaní priestorov v budove ZUŠ. 

- Spýtala sa či bol zvolený nový poslanec, ktorý bude aj členom Rady školy. 
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Ing. Hagarová: 

- Spýtala sa či Dom kultúry plánuje program pri príležitosti Dňa matiek. 

Ing. Lovecký: 

Navrhuje finančnú podporu z mesta na toto podujatie, aby si každá matka odniesla s podujatia 

kvet, pretože to minulý rok tak nebolo. Navrhuje, aby sa podujatie  konalo 14.5.2017 / t.j. 

nedeľa/ 

Gašperíková: 

- Zatiaľ nebol plánovaný konkrétny program. Spýtala sa na predstavu členov KKV. Dovezený 

program, alebo dohodnúť program s nováckymi školami? Členovia komisie navrhli podujatie, 

v ktorom by vystúpili žiaci ZUŠ, žiaci MŠ, ZŠ a CVČ. Podujatie by sa malo konať presne na 

Deň matiek, teda druhú májovú nedeľu 14. 5.  

2017.  

Mgr. Mištinová: 

- Oboznámila komisiu s ponukou od Nadácie televízie Markíza na detský tábor, kde boli podané 

žiadosti pre dve deti z Novák. 

PeadDr. Chlupíková: 

- Žiaci ZŠ sa venujú projektu, ktorým si približujú tému holokaustu a niekedy koncom mája 

2017 by rada požiadala o spoluprácu aj oddelenie kultúry, kde by tento projekt vyvrcholil 

prechádzkou po miestach, kde bol v minulosti v okolí Novák pracovný tábor a udalosti s ním 

súvisiace / železničná stanica, pracovný tábor v Laskári......../. 

 

5. Záver 

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

ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 29. 3. 2017 

 

Zapísal: Jana Gašperíková  …………………………. 

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

 


