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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 27. 08. 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 podujatia „KATKIN DÚHOVÝ MOST“  

 3. Rôzne 

 4. 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 pripravovaného podujatia „Katkin dúhový most“ 

 Ing. Peter Paulík oboznámil prítomných s pripravovaným podujatím „Katkin dúhový 

most“, ktorý sa koná ako stretnutie bábkarov a priaznivcov bábkového divadla a ako spomienka 

na dlhoročnú pracovníčku v oblasti kultúry v meste Nováky i v regióne Horná Nitra pani 

Katarínu Súkeníkovú. Pripravované podujatie sa koná v spolupráci pani Kvetoslavou 

Borákovou a Barborou Súkeníkovou a pánom Milanom Surovým, ktorý vytvorí plagátu 

a v spolupráci s RKC Prievidza, ktoré bude distribuovať bulletin.  

Oboznámil prítomných s programom pripravovaného podujatia, kde dlhoročný spolupracovníci 

– bábkoherci odohrajú v piatok dňa 21. 09. 2018 spolu 3 predstavenia, a to:  

- bábkové divadlo SEVERKA, predstavenie „O dvoch hrochoch“ 

- divadlo ANIMA, predstavenie „Giňolove starosti“   

- bábkové divadlo spod Spišského hradu, predstavenie „Jáchymko“.  
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Uviedol, že každé z týchto divadelných predstavení je určené pre rôzne vekové skupiny a na 

základe toho chce osloviť pani riaditeľky MŠ, ZŠ a SOŠ a dať do povedomia pripravované 

predstavenia.  

Následne v sobotu dňa 22. 09. 2018 bude prebiehať stretnutie bábkohercov, účinkujúcich 

a bývalých spolupracovníkov a priaznivcov bábkového divadla a spomienkové predpoludnie 

spojené s uctením si pamiatky Kataríny Sukeníkovej.  

            p. riaditeľka MŠ, Bc. Ľudmila Hartmanová uviedla, že by mali záujem zúčastniť sa na 

prvom predstavení.  

KKV berie na vedomie prerokovanie podujatia „Katkin dúhový most“ 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 Roman Jakubis 

  

3. Rôzne   

 

 Ing. Peter Paulík ďalej načrtol možnosti spolupráce so školskými zariadeniami           vo 

výchovno-vzdelávacom procese, ktorý by sa rozšíril o tzv. divadelné čítanie- čítanie vybraného 

literárneho diela v podaní herca – rozprávača. Oznámil tiež, že je možnosť použiť  kultúrne 

poukazy aj v DK Nováky, nakoľko DK Nováky je príjemcom kultúrnych poukazov.   

             Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková informovala, že nakoľko je potrebné 

šetriť finančné prostriedky, ZŠ by mala predovšetkým záujem o predstavenia, ktoré sú v súlade 

s potrebami výchovno-vzdelávacieho plánu.             

             Pani riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová uviedla, že hudobné a tanečné telesá ZUŠ 

(Big Band, Mini Big Band, spevácky zbor ...) sú k dispozícii na rôznych akciách 

organizovaných mestom a mestskými organizáciami a je potrebné len zladiť termíny 

organizovaných podujatí.  

               Pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Anna Chlupíková, ďalej informovala prítomných 

o prebiehajúcej rekonštrukcii toaliet na ZŠ, uviedla, že rekonštrukcia aj napriek tomu, že 

pracovníci robia nepretržite, ale s ohľadom na nepredvídateľne okolnosti nebude zrejme do 

začiatku školského roka dokončená. Pochválila kvalitu práce aj komunikáciu vedenia 

spoločnosti pri riešení nepredvídateľných okolnosti pri rekonštrukcii. Ďalej uviedla, že 

s ohľadom na zvýšení záujem bolo potrebné otvoriť o jednu triedu 5. ročníkov navyše, čomu 

sú pravdaže radi. Bolo potrebné prijať o jedného pracovníka na znížený úväzok naviac. Naproti 

tomu v prvých ročníkoch bolo prijatých menej prvákov než je obvyklý priemer.  

                Pani riaditeľka MŠ, Bc. Ľudmila Hartmanová informovala o plnej kapacite MŠ.  
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                Pani riaditeľka CVČ, Ing. Viera Hagarová, informovala o činnosti CVČ cez 

prázdniny, dennom letnom tábore, kde boli personálne kapacity využité na 100% a boli 

zapojený aj externí pomocníci.  

                 Pani riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová uviedla, informovala prítomných 

o uvoľnení priestorov, kde sídlilo MC Nováčik a využití týchto priestorov pre potreby 

rozšírenia kapacít ZUŠ. 

                Pani riaditeľka ZŠ,  PaedDr. Anna Chlupíková sa informovala o možnom ukončení 

prevádzky vývarovne v priestoroch ZUŠ a možnosti presunutia vývarovne do priestorov ZŠ. 

Uviedla, že táto možnosť je predmetom rokovania so zástupcami vývarovne a vedením mesta.  

                Pani vedúca OSV Mgr. Gabriela Mištinová, informovala prítomných o zakúpení 

schodolezu z rozpočtu mesta odkázaných občanov. V súčasnosti bol schodolez zapožičaný pre 

potreby žiakov zo zníženou pohybovou schopnosťou, ktorý navštevujú ZŠ.  

                Pani riaditeľka CVČ, Ing. Viera Hagarová, sa informovala na proces dokončenia 

Monografie mesta Nováky.  

                Pani vedúca OSV Mgr. Gabriela Mištinová uviedla, že ohľadom Monografie mesta 

Nováky, prebiehali rokovania so sl. Leitmanovou o ukončení monografie, resp. odovzdaní už 

vytvorených podkladov k monografii. Zatiaľ nedošlo k žiadnej dohode.    

4. Záver 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 14. 09. 2018 

 

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

 

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

 

Prílohy: - prezenčná listina 

 

 


