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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania 

konanej dňa 16.04.2019 

 

 

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Roman Jakubis, Ing. Viera Hagarová, Bc. Ľudmila Hartmanová, 

Zdenka Duchoňová CDiS.art.,  

 

Hostia: Mgr. Gabriela Mištinová, In. Peter Paulík  

  

Program:  

 1. Otvorenie 

2. Prerokovanie VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre 

voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej 

škole v Novákoch.- Doplnenie časť V. príspevky v Materskej škole – dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom (ďalej „dotácia na stravu“)dotácia na stravu v MŠ. 

 4. Informácia o Výberom konaní na miesto riaditeľky ZUŠ a CVČ 

  5. Predloženie žiadostí – Uvítanie do života 

  6. Prehľad kultúrnych podujatí do 06/2019 

  7. Rôzne 

 8. Záver 

 

1. Otvorenie 

Komisiu otvorila a viedla predsedkyňa komisie Mgr. Dana Horná, ktorá prítomných privítala a 

oboznámila členov komisie a hostí s programom. Program bol jednohlasne schválený. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

2. Prerokovanie doplnenia VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov 

a dospelých - Doplnenie časť V. príspevky v Materskej škole – dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom (ďalej „dotácia na stravu“) 

KKaV prerokovala VZN o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých 

na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre 
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voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  a Základnej škole 

v Novákoch. Doplnenie časť V. príspevky v Materskej škole – dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom (ďalej „dotácia na stravu“) . KKaV odporúča predložiť a schváliť 

uvedené VZN  MsR a následne predložiť a schváliť MsZ. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

  4. Informácia o Výberom konaní na miesto riaditeľky ZUŠ a CVČ 

Vedúca OSVŠKaŠ informovala prítomných o vyhlásení výberového konania na miesto 

Riaditeľky ZUŠ a CVČ. Boli podané dve žiadosti – riaditeľka ZUŠ a jedna žiadosť – riaditeľka 

CVČ. 

5. Predloženie žiadostí – Uvítanie do života 

Vedúca OSVŠKaŠ predložila predsedkyni komisie Mgr. Hornej deväť „Žiadosti o slávnostné 

prijatie  pri príležitosti narodenia nášho dieťaťa“ podaných rodičmi. 

 6. Prehľad kultúrnych podujatí do 06/2019 

Ing. Paulík informoval prítomných o pripravovaných podujatiach v mesiacoch apríl, máj, jún 

v spolupráci so ZUŠ, CVČ, ZŠ, FS Marinka, KD-denné centrum, MC Nováčik....  

Apríl - Koncert Šlágr Parta, Stavanie mája, Absolvenský koncert ZUŠ 

Máj – Novácky talent, Celomestské oslavy Dňa matiek, Míľa pre mamu, M-SR 

v elektronických šípkach 

Jún -  Cesta rozprávkovým lesom, Muzikál Frida, Uhoľná stopa, 

 

7. Rôzne   

P. riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová DiS. art. informovala o účasti detí na rôznych súťažiach 

v rámci Slovenska, o príprave Absolventského koncertu a Nováckeho talentu, ktorý sa bude 

konať v priestoroch Kultúrneho domu Nováky, kde sú prihlásení súťažiaci z celého Slovenska. 

Informovala o zlom stave elektroinštalácie v priestoroch ZUŠ.              

P. riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala o aktivitách ktoré organizovali a to 

tradičné  Veľkonočné tvorivé dielne, v mesiaci máj-jún bude CVČ organizovať cyklopreteky 

na pumptrackovej dráhe. Pred koncom školského roka chystajú prehliadku krúžku gymnastiky 

a folklóru pre rodičov v areály ZŠ 

P. riaditeľka MŠ Bc. Ľudmila Hartmanová  informovala o začatí opravy zatekajúcej strechy 

v MŠ. V priestoroch ihriska a dvora sa vyskytol hmyz, ktorý vylietaval z pôdy, mali obavy, že 

sú to divé včely, ale boli odborníkmi informovaní, že išlo o hodvábnicu jarnú, ktorá sa zo zeme 

vyrojila a opustila priestory ihriska a v súčasnosti sa v tráve nenachádza.  
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5. Záver 

Záverom predsedkyňa komisie poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 23. 04. 2019 

 

Zapísala: Mgr. Gabriela Mištinová      …………………………. 

Schválila: Mgr. Dana Horná       …………………………. 

 

 

 


