Komisia kultúry a vzdelávania
27. februára 2018

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 27. 02. 2018

Prítomní: Ing. Jozef Lovecký, PaedDr. Anna Chlupíková, Ing. Viera Hagarová, Zdenka
Duchoňová, Bc. Ľudmila Hartmanová, Mgr. Gabriela Mištinová, Ing. Peter Paulík, Ing. Lenka
Gombarčíková
Ospravedlnený: Roman Jakubis

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu strategického dokumentu PHSR na roky 2018 – 2024.
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.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis
2. Prerokovanie návrhu strategického dokumentu PHSR na roky 2018 - 2024
KKV berie na vedomie návrh strategického dokumentu PHSR na roky 2018 – 2024.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis
Uznesenie 1/02/KKV/2018
KKV navrhuje
zapracovať do strategického dokumentu - PROGRAM
HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA
ROKY 2018 – 2024 nasledovné požiadavky:
- 1. 3. SWOT ANALÝZA, str. 16 kapitola školstvo
Silné stránky: rozvinutá mimoškolská záujmová činnosť a umelecké školstvo
Slabé stránky: chýba samostatné zariadenie pre mimoškolskú záujmovú činnosť
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2. časť →strategická (sociálna oblasť) str. 6, bod. 2. 2→stategický zámer 5 → Podpora
výučby cudzích jazykov, vsunúť celoživotného vzdelávania
Programová časť str. 2 →Prioritná sociálna oblasť → opatrenie bod 1. 3. 4 →skvalitnenie.......
atď a vsunúť výstavba samostatného zariadenia pre mimoškolskú činnosť CVČ
Str. 2, bod. 1. 2. 3 → doplniť rekonštrukcia budovy a areálu ZŠ, ZUŠ,
MŠ, vybudovanie koncertnej sály ZUŠ
Str. 2, bod 1. 2. 3 →doplniť vybudovanie bezbariérového prístupu do
všetkých školských a kultúrnych zariadení.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis
3. Rôzne
Predseda komisie Ing. Jozef Lovecký ďalej informoval prítomných o Koncepcii
rozvoja mesta Nováky v tepelnej energetike a audit vykurovania v meste Nováky. Na základe
uvedeného by sa mala cez verejné obstarávanie zabezpečiť spoločnosť, ktorá by mala vytvoriť
projektovú dokumentáciu centrálneho vykurovania v meste Nováky (rekonštrukciu rozvodov
tepla, resp. aj výmenníkových staníc, prípade úprava výmenníkových staníc)
Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková informovala v nadväznosti na audit
vykurovania o nutnosti rekonštrukcie výmenníkovej stanice pre základnú školu, nakoľko bola
realizovaná rekonštrukcia výmenníkovej stanice len pre jednu budovu ZŠ a druhá budova je
bez zrekonštruovanej výmenníkovej stanice, na základe čoho ZŠ vynakladá veľké finančné
prostriedky za vykurovanie. Informovala o inom školskom zariadení, ktoré je rozlohou aj
kapacitne podobné ZŠ v Novákoch a ktoré na základe rekonštrukcie vykurovania prešlo na
vykurovanie plynom a následne po verejnom obstarávaní na dodávateľa plynu ušetrilo veľké
finančné prostriedky za vykurovanie. Informovala o tom, že by v zmysle energetickej
koncepcie bolo dobré rátať aj so zatepľovaním budov.
Predseda komisie Ing Jozef Lovecký doplnil svoju predošlú informáciu, že v zmysle
energetického auditu mesta Nováky sa ráta s rekonštrukciou výmenníkových staníc,
rekonštrukciou predimenzovaného parovodu, aby spĺňali všetky predpísané technické
parametre.
Pani riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová uviedla, že aj napriek tomu, že v budove ZUŠ
prebehla už dávnejšie rekonštrukcia kotolne, napriek tomu nie je kotolňa plne vyhovujúca
a taktiež by sa malo uvažovať nad jej rekonštrukciou.
Predseda komisie Ing. Jozef Lovecký ďalej informoval prítomných, že v meste Nováky
vznikol precedens, že napriek tomu že v meste je prijatá koncepcia vykurovania s hlavným
zdrojom vykurovania na parovod, je požiadavka umiestniť na futbalový štadión tepelné
kolektory, ako alternatívny zdroj tepla.
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Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková, pripomenula nutnosť bezbariérového
prístupu a aj neodkladné zakúpenie tzv. „schodolezu“ nakoľko ZŠ na Ul. Pribinovej
navštevujú aj deti, ktoré by ho nevyhnutne potrebovali, keďže budova neumožňuje
bezbarierový prístup iným spôsobom. Taktiež informovala, že bude zrejme zrušená špeciálna
ZŠ. V prípade zrušenia špeciálnej ZŠ, zostane voľný priestor. Tento priestor môže byť
ponúknutý pre potreby Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Nováky, resp. pre potreby Klubu dôchodcov Nováky, resp. jeho prípadne iné využitie, ktoré
bude predmetom rokovaní.
Pani riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová informovala o tom, že MC Nováčik
nedodržalo podmienky zmluvy. Využívanie priestoru počas celého roka, ale iba párkrát
v týždni. ZUŠ má väčšie množstvo žiakov (aj dochádzajúcich) a priestory kapacitne nestačia.
Ani na vyučovanie kolektívnych predmetov, ani na nácvik súborov a rôznych zoskupení ZUŠ.
Po dohode, ZUŠ umožní MC uskutočniť v mesiaci máj 2018 Míľu pre mamu ako po minulé
roky.
Informovala tiež o tom, že mesto uvažovalo o možnosti presunutia výdajne jedál, ktorá
sa nachádza v priestoroch ZUŠ v strede budovy, nakoľko prichádzajú sťažnosti od rodičov,
starých rodičov na vlhkosť, plesne na chodbách a výpary jedál v celej budove. Situácia sa bude
riešiť po vzájomnej dohode všetkých dotknutých strán, tzn. mesta Nováky, ZUŠ
a prevádzkovateľov výdajne stravy.
Taktiež padol návrh na oddelenie parkoviska v majetku ZUŠ výsadbou živého plotu (od
prístupovej cesty ku garážam).
Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková uviedla, že možnosť presťahovania
výdajne jedál do priestorov ZŠ je jedným z riešení, všetko je otázkou vzájomných rokovaní,
nebráni sa ani možnosti, že by ZŠ neprevádzkovala jedáleň, ale jedlo by sa dovážalo z nejakej
vývarovne a bola by zriadená len výdajňa jedál.
Predseda komisie Ing. Jozef Lovecký informoval o projekte rekonštrukcie WC
a telocvične v priestoroch ZŠ na Ul. Pribinovej, odd. VaRM mesta Nováky má na starosti
verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Ďalej navrhol zrušiť oddelenie kultúry na MsÚ
Nováky, ale urobiť typ organizácie, ktorá je bežná a zaužívaná aj v okolitých obciach a mestách
a to Dom kultúry, ako príspevková organizácia mesta.
Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková uviedla, že za predpokladu, že by sa CVČ
presťahovalo do svojej budovy v nadväznosti na prerokovávaný PHSR, navrhla rozšírenie
školskej knižnice do priestorov terajšieho CVČ v budove ZŠ. Navrhla tiež, že by priestor
„Kúrie“ mohol po rekonštrukcii slúžiť ako tzv. „kultúrny stánok“ budova na reprezentačné
účely, priestory pre výstavy, besedy, obrady ...atď.
Ing. Peter Paulík informoval o pripravovaných podujatiach Domu kultúry Nováky,
informoval o pripravovanom programe pri príležitosti „celomestských osláv dňa učiteľov“.
Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková navrhla, že by bolo dobré zaviesť tradíciu
oceňovania učiteľov, resp. pedagogických pracovníkov, ktorý sú resp. boli v minulosti
neoceniteľným prínosom pre školstvo v meste Nováky. Takýmto spôsobom by sa poďakovalo
dlhoročným pedagogickým zamestnancom, cenou primátora mesta, tak ako sa to robí napríklad
v meste Handlová.
Pani vedúca OSV Mgr. Gabriela Mištinová doplnila informáciu o nominácií ocenených
na cenu primátora mesta spôsobom, aby pani riaditeľky školských zariadení poslali zoznam
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nominovaných na ocenenie (cca 3 resp. 4 osobnosti pre každé školské zariadenie) pri
príležitosti dňa učiteľov aj so stručným popisom osobnosti nominovaného (pracovné úspechy,
pôsobenie v školstve, a pod.), kritériá na ocenenie sú na individuálnom uvážení každého
z navrhovateľov na oceňovanie.
Návrhy je potrebné zasielať najneskôr do 09. 03. 2018, nakoľko bude potrebné objednať
ocenenia.
Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková informovala, že by bolo vhodné
uzavrieť monografiu mesta, ktorá je rozpracovaná v štádiu príprav. Uviedla, že by bolo dobré
zistiť v akom štádiu sa monogafia nachádza a následne podniknúť kroky na jej dokončenie,
Pani vedúca OSV Mgr. Gabriela Mištinová uviedla, že už boli podniknuté kroky oslovená pani Mgr. Leitmanová, aby sa vyjadrila k predloženej zmluve podľa Autorského
zákona. Doposiaľ zo strany autoriek monografie neboli predložené ani odkomunikované žiadne
návrhy, doplnenia a poznatky. Následne po vyjadrení budú podniknuté kroky, potrebné
k prípadnému dopracovaniu a následne k vydaniu monografie mesta Nováky.
Uznesenie 2/02/KKV/2018
KKV odporúča predložiť na rokovanie MsR a následne predložiť na rokovanie MsZ.
transformáciu Domu kultúry Nováky z oddelenia mesta Nováky na príspevkovú organizáciu.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis
5. Záver

Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť.

V Novákoch, dňa 20. 03. 2018

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíková ………………………….

Schválil: Ing. Jozef Lovecký

Prílohy: -

………………………….

prezenčná listina
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