Komisia kultúry a vzdelávania
15. júna 2020

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 15. 06. 2020

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila
Hartmanová, Mgr. Viera Pechová,
Ospravedlnený: Roman Jakubis
Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová
Zapisovateľka: Ing. Ingrid Kmeťová

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN o určení príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky

3. Rôzne
4. Záver
1. Otvorenie
Komisiu otvorila a viedla predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná, ktorá privítala
prítomných a oboznámila členov komisie a hostí s programom. Tento program bol schválený.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1
2. Prerokovanie návrhu VZN o určení príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta
Nováky

Návrh VZN o určení príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky
predložila vedúca oddelenia vnútornej správy, Ing. Ingrid Kmeťová. Oboznámila prítomných
s procesom prípravy VZN, pričom všetky zmeny a doplnky boli prekonzultované
s ekonomickými oddeleniami škôl a školských zariadení a aj so samotnými pani riaditeľkami
škôl a školských zariadení. Navýšeniu niektorých poplatkov predchádzala podrobná
ekonomická analýza v jednotlivých školách a školských zariadeniach so zreteľom na
ekonomický dopad na platiacich, aby sa enormne nezaťažil rodinný rozpočet, ale aby sa
čiastočne pokryli náklady škôl a školských zariadení.
Oboznámila prítomných že vo VZN sa vykonali menšie úpravy v textácii, aby
korešpondovali so skutočnosťou a boli prehľadné, taktiež so zmenou výšky niektorých
príspevkov, zosúladili sa obdobia úhrad za jednotlivé príspevky. Taktiež sa zosúladili termíny
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platby v jednotlivých školských zariadeniach, zosúladili sa niektoré pojmy.
VZN bolo rozdelené na dve časti, kde sa výroková časť delí na 5 oddielov – každá škola alebo
ŠZ má svoj oddiel. Vykonali sa menšie úpravy v niektorých príspevkoch, aby korešpondovali
so skutočnosťou a boli prehľadné.
Prítomní vzali predložený materiál na vedomie, odporúčajú materiál na prerokovanie do MsR
a MsZ.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1
3. Rôzne
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová informovala o pretrvávajúcom probléme
s výdajňou stravy v priestoroch ZUŠ, nakoľko výdajňa stravy mala byť presunutá do prázdnych
priestorov ZŠ na ul. Pribinovej v Novákoch. Následne by sa uvoľnený priestor mohol využívať
na výchovnovzdelávací proces pre potreby ZUŠ. Uviedla, že prenájom uvedeného priestoru nie
je z ekonomického hľadiska pre ZUŠ prínosom a negatíva prenájmu prevyšujú jeho pozitíva.
Negatíva sú napríklad využívanie spoločných sociálnych zariadení, nedostatočná
elektroinštalácia, dopad vývarovne na tepelné mosty v jednotlivých miestnostiach, ktoré
negatívne ovplyvňujú aj ostatné miestnosti, ktoré sa využívajú na výuku, pachy z vývarovne v
učebniach a v neposlednom rade, že priestor by ZUŠ mohla a chcela využívať na výučbu.
Naopak presťahovanie vývarovne do prázdnych priestorov v ZŠ na Ul. Pribinovej
v Novákoch by plne vyhovovalo požiadavkám stravníkov, či už je to samostatný vchod, dobrá
dostupnosť, samostatné priestory, samostatná elektroinštalácia a mnohé iné výhody priestoru
pri ZŠ oproti priestorom v budove ZUŠ. Taktiež by sa presťahovaním vývarovne nijako
nenarušoval chod ZŠ ani vývarovne, naopak, efektívne by sa využil prázdny priestor v ZŠ
a efektívne by sa využil aj priestor v ZUŠ. S prenájmom uvedených priestorov vývarovne v
ZUŠ sú ďalšie nadväzujúce problémy, okrem iného, aj s elektroinštaláciou, nakoľko tento
priestor nebol pripravený na záťaž konvektomatu a iných elektrických zariadení, ktoré budú
potrebné pri prevádzke výdajne a zasahujú do elektroinštalácie celej školy. Je rozdiel záťaž na
elektroinštaláciu pre potreby ZUŠ a pre potreby výdajne stravy.
Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová uviedla, že nie je žiaden problém s
presťahovaním výdajne stravy do prázdnych priestorov ZŠ na Ul. Pribinovej a takúto aktivitu
víta, nakoľko ide o samostatne stojaci objekt, so samostatným vstupom, ideálny na účely
výdajne stravy, tento objekt má samostatnú elektroinštaláciu a prevádzka výdajne stravy
v tomto objekte je v každom ohľade dobrým riešením, ktoré by vyhovovalo každej zo
zúčastnených strán.
Komisia odporúča primátorovi mesta podať bezodkladne výpoveď nájomnej zmluvy
spoločnosti, ktorá prevádzkuje výdajňu stravy v priestoroch ZUŠ Nováky a odporúča vypísať
výzvu na prenájom priestorov na prevádzku vývarovne v priestoroch ZŠ na Ul. Pribinovej
v Novákoch.
Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala prítomných, že v zmysle
pokynov Hlavného hygienika SR začal proces výučby aj v CVČ, priestory sú pravidelne
dôkladné čistené v zmysle nariadení, výučba podľa potreby prebieha vo vnútorných aj

2

Komisia kultúry a vzdelávania
15. júna 2020

vonkajších priestoroch a ak je potrebné aj online. Uviedla, že sa CVČ dôkladne pripravuje aj
na letnú činnosť.
Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová tiež informovala, že aj v ZŠ v zmysle opatrení
prebieha vyučovací proces, vedenie ZŠ ako aj pani učiteľky ZŠ promptne reagujú na všetky
opatrenia a nariadenia vydané hlavným hygienikom SR. V rámci výzvy ministerstva školstva
SR by sa v rámci možností chceli zapojiť aj do niektorých projektov, ktoré boli vyhlásené
ministerstvom, napr. tzv. „Letné školy“.
Pani riaditeľka MŠ Ľudmila Hartmanová informovala prítomných o návrate detí do
MŠ, taktiež postupujú v zmysle nariadení a opatrení vydaných Hlavným hygienikom SR,
vyučovací proces bude prebiehať aj v mesiaci júl a aj v časti mesiaca august. V mesiaci august
bude škôlka otvorená podľa potreby, s prihliadnutím na časový rámec opravy prístrešku, ktorá
je v havarijnom stave a je potrebné, aby bol celý areál MŠ v čase opravy zatvorený. Termín
zatvorenia MŠ z dôvodu opravy strechy bude konzultovaný z odd VaRM mesta Nováky, ktoré
tieto práce cez dodávateľskú firmu zastrešuje. Taktiež informovala o havarijnom stave,
v niektorých miestnostiach preteká voda, tento stav sa promptne rieši.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že v rámci reštartu kultúry,
v zmysle prijatých opatrení a nariadení Hlavného hygienika SR, by sa v mesiaci august
uskutočnil koncert vo vonkajších priestoroch ZUŠ Nováky, v spolupráci s CVČ, kde by boli
vhodné podmienky pre príjemné kultúrne vyžitie pre všetky vekové kategórie. Ostatné kultúrne
podujatia v rámci priestorov DK, resp. prenájmu priestorov DK Nováky sú taktiež povolené
v zmysle prijatých opatrení a nariadení vlády SR.

Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť.

V Novákoch, dňa 22. 06. 2020

Zapísal: Ing. Ingrid Kmeťová

………………………….

Schválil: Mgr. Dana Horná

………………………….

Prílohy: -

prezenčná listina
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