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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 23. 11. 2020  

 

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila 

Hartmanová, Mgr. Viera Pechová, Roman Jakubis 
 

Ospravedlnený: 

Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová  

Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková   

  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie požiadaviek k rozpočtu na rok 2021.   
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: 6  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

2. Prerokovanie požiadaviek k rozpočtu na rok 2021.  

 

                 Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že jednotlivé rozpočty sú 

predkladané na ekonomické oddelenia ako podklady na prerokovanie do MsR a MSZ, ale 

účelom prerokovania rozpočtu v komisii kultúry je aby pani riaditeľky informovali aj na 

komisii kultúry o aktuálnych problémoch a požiadavkách.    

                 Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová, Dis. art. informovala, že v požiadavkách 

rozpočtu na rok 2021 odrážali požiadavky na rok 2020 pred tým, ako sa musel rozpočet krátiť 

z dôvodu Corona krízy. Uviedla že všetky výdavky vychádzajú z aktuálnych požiadaviek 

a problémov, mzdové prostriedky sa navyšujú len o tabuľkové navýšenie v rámci 

odpracovaných rokov. Jediná veľká položka rozpočtu nad rámec bežných výdavkov je položka 

rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ZUŠ, ktorá je potrebná, nakoľko rozvody sú staré 

a elektroinštalácia nepostačuje, rekonštrukcia by sa mala robiť v rámci vypracovaného 

projektu, ktorý je síce starý a museli by sa v ňom vykonať určité zmeny. Rekonštrukcia by sa 

vykonala až po predchádzajúcej revízií elektroinštalácie.    

 

                  Pán Roman Jakubis upozornil, že by bolo vhodné dať vypracovať nový projekt 

riešenia elektroinštalácie v ZUŠ, nakoľko starý projekt zrejme neodráža aktuálne potreby 

a aktuálne riešenia (led svietidlá, elektroinštalácia po vysťahovaní priestorov vývarovne a pod.) 
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                  Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová, Dis. art. tiež uviedla, že je potrebné 

vyriešiť zatekanie strechy, najlepšie by bola rekonštrukcia celej strechy, nakoľko čiastkové 

riešenia sú iba dočasné a dlhodobo nepostačujúce. Stropy na základe pretekajúcej strechy 

vlhnú, na niektorých lokálnych miestach sa tvoria plesne, stropy musia vysúšať aby nevlhli 

a netvorili sa plesne, pravidelne sa musí vetrať a tým sa zase navyšuje spotreba energií.  

 

                    Pán Roman Jakubis uviedol, že celková rekonštrukcia striech na budovách škôl 

a školských zariadení by sa mali realizovať aj keby projekty neboli úspešné a je potrebné 

v prípade, ak by projekty neboli úspešné, postupne vyčleniť finančné prostriedky na 

rekonštrukcie z rozpočtu mesta.  

 

                     Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová Dis. art. informovala, že v rámci 

vlastných zdrojov rozpočtu sa im podarilo ušetriť resp. presunúť finančné prostriedky 

a zaobstarať elektronický systém – tzv. elektronický vrátnik, cez ASC agendu, každý žiak 

dostane čip na základe ktorého je mu umožnený vstup do budovy ZUŠ, systémom je 

zabezpečená ochrana žiaka, ochrana budovy ZUŠ (zabránenie vstupu neoprávnených osôb do 

budovy ZUŠ) a taktiež dochádzka žiaka. Tento systém je prepojený aj s existujúcim systémom 

v ZŠ, čo je ďalšia výhoda.  

 

                       Pán Roman Jakubis sa ďalej informoval na pripojenie ZUŠ k centrálnemu zdroju 

tepla.  

                        Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová informovala, že ju nikto dopredu 

neupozornil, že ZUŠ bude pripojená na centrálny zdroj tepla.  

 

                         Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná, uviedla, že projekt rekonštrukcie 

centrálneho zdroja riešilo predchádzajúce vedenie mesta a pred vyhotovením projektu mali 

komunikovať s pani riaditeľkou, akým spôsobom bude riešené vykurovanie budovy ZUŠ.  

 

                           Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala prítomných, že 

v požiadavkách rozpočtu na rok 2021 tiež vychádzali z reálnych čísel a kopírovali rozpočet 

predložený na rok 2020 pred vypuknutím CORONA krízy. Výučba CVČ prebieha 

v prenajatých priestoroch v budove ZŠ, vnútorné priestory sú pekné, čisté, krúžková činnosti 

prebiehala dištančnou formou. Do budúcnosti by ale predsa len bolo vhodné pouvažovať nad 

presťahovaním CVČ do samostatnej budovy, nakoľko momentálne riešenie, nie  je úplne 

najšťastnejšie, keď CVČ sídli v budove ZŠ. Krúžková činnosť by mala prebiehať v iných 

priestoroch ako prebieha vyučovanie aj so psychologického hľadiska. Nakoľko by malo ísť 

o využívanie voľného času deti a momentálne voľný čas trávia v priestoroch školy, čo nie je 

úplne ideálny stav. Bývalá budova CVČ zatiaľ chátra, vnútorné priestory sú v zlom stave a aj 

samotná budova je v zlom stave.  

 

                            Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že v prvom rade je problém vo vykurovaní, 

budovy nie sú zateplené, nedochádza k energetickej úspore, veľa finančných prostriedkov 

vynakladajú na vykurovanie, aj napriek tomu, že sa snažia robiť rôzne opatrenia, k úspore 

nedochádza.  

 

                Pán Roman Jakubis upozornil, že prílišná regulácia nie je niekedy efektívna, nakoľko 

keď sa systém vypína a opätovne zapína, nie je to vždy efektívny spôsob, navrhol skúsiť systém 

temperovania pri konštantne prijateľnej teplote.  
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                 Pani riaditeľka ZŠ uviedla, že už vyskúšali všetky formy regulovania vykurovania, 

momentálne je systém vykurovania nadstavený na samoreguláciu na prevádzkový režim a na 

úsporný režim. Informovala tiež, že s vykúrením resp. reguláciu južných strán budov nie je 

problém, problém nastáva s vykurovaní, resp. reguláciou vykurovania v severných častiach 

objektov.  

Ďalším problémom sú záchody pri telocvični v ZŠ na Ul. J. C. Hronského, nakoľko je problém 

s kanalizáciou, je potrebné najskôr vyriešiť kanalizáciu, ktorá je v havarijnom stave, následne 

by sa pristúpilo k rekonštrukcii sociálnych zariadení (sprchy, toalety). Uviedla že v rámci 

CORONA krízy prišli o príjmy z prenájmov priestorov. Ďalším problémom s ktorých sa musia 

popasovať je čistenie rín na budove na Ul. Pribinovej, nakoľko sú ríny vysoko cca 10 metrov 

a na pozemok sa nedostane plošina, resp. je problém vybaviť takú vysokú plošinu, čistenie 

prebiehalo za pomoci vyškolených výškových pracovníkov, táto služba je finančne veľmi 

náročná, keď sa ríny zapchajú, dochádza k zatekaniu do vnútorných priestorov školy (steny, 

stropy) 

 

            Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná navrhla, že riešením pretrvávajúceho 

problému by mohlo byť vypílenie resp. opílenie drevín a v prípade vypílenia následne vykonať 

náhradnú výsadbu. Nakoľko dreviny, ktoré sú vysadené v blízkosti školy sú prerastené, vysoké 

a v čase odkvitania robia značné škody, je problém s čistením rín a môžu vzniknúť aj ďalšie 

problémy.  

 

            Pani riaditeľka MŠ Ľudmila Hartmanová informovala, že MŠ bola uzatvorená len v čase 

trvania 1. vlny corona opatrení od 10. marca do 1. júna. Od tohto času bola MŠ otvorená 

nepretržite aj cez školské prázdniny. Rozpočet bol zostavovaný reálne, výdavky sú len v zmysle 

bežnej údržby, ktorú je potrebné vykonávať pravidelne (revízie, maľovanie kuchyne a pod.). 

K väčším problémom je zatekanie strechy, kde by bolo potrebné pristúpiť k celkovej 

rekonštrukcii strechy, aby sa zabránilo zatekaniu do vnútorných priestorov. Ďalším problémom 

sú taktiež prerastené stromy, ktoré je potrebné opíliť, resp. vypíliť aby sa zabránilo škodám na 

majetku, resp. zraneniam.  

 

3. Rôzne   

                    Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná sa informovala prítomných o riešení 

problému, ktorý sa riešil už dlhšie aj na predchádzajúcich zasadnutiach komisií kultúry a to 

k presťahovaniu výdajne stravy z priestorov ZUŠ do priestorov ZŠ. Uviedla, že bola za týmto 

účelom vyhlásená Obchodná verejná súťaž, na prenájom voľných priestor v ZŠ na Ul. 

Pribinovej, za účelom prevádzkovania výdajne stravy, za podmienky že musí byť zachované 

vydávanie stravy pre potreby dôchodcov, čo je primárnym cieľom zachovania výdajne stravy. 

Do tejto obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia, doterajší prevádzkovateľ 

výdajne stravy HBP a spoločnosť JOSIP. Iba jedna ponuka obsahovala potrebné náležitosti a to 

ponuka od spoločnosti JOSIP, ktorá ponúkla prenájom v sume 310 €/ mesačne, prerobenie 

priestorov na vlastné náklady, garancia 5 jedál denne vrátane bezmäsitých, vegetariánskych, 

pričom cena pre občanov bude zachovaná ako doteraz. Ponuka od spoločnosti HBP 

neobsahovala potrebné formálne náležitosti, bolo v nej uvedené, že presťahovanie výdajne do 

iných priestorov je pre nich nerentabilné a ponúkajú rozvoz z bane Nováky. Táto možnosť 

neprichádza do úvahy, nakoľko by výdajňa neplnila svoj účel, nakoľko by nebola strava 

dostupná v centre mesta pre dochádzajúcich občanov, ktorý majú záujem o výdajňu stravy a to 

hlavne pre dôchodcov na čo je výdajňa zriadená. Nakoľko spoločnosť JOSIP splnila podmienky 

stanovené Obchodnou verejnou súťažou a bola jediným záujemcom, ktorý sa do súťaže zapojil 

a splnil podmienky OVS, bude so spoločnosťou uzatvorená zmluva na prenájom voľných 

priestorov v ZŠ na Ul. Pribinovej za účelom prevádzkovania výdajne stravy. Kontinuálne bude 
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zabezpečené vypovedanie zmluvy spoločnosti HBP, na prenájom priestorov výdajne stravy 

v ZUŠ. Týmto spôsobom bude uvedený priestor v ZUŠ možne využiť na svoj primárny účel 

a to zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

                 Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová informovala, že v rámci rekonštrukcie 

priestorov budú zabezpečené samostatné merače vody a energií a dodatočne vyriešené 

oddelenie jedálne ZŠ od výdajne jedál.  

 

               Pani riaditeľky uviedli, že je k dispozícií údržbár, ktorý v rámci možnosti je prizvaný 

k drobným opravám a údržbe. Po dohode s vedúcou oddelenia vnútornej správy je prizvaný 

pracovník, ktorý je v rámci potrieb k dispozícií.  

 

                    Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že sa aj napriek vydaným 

opatreniam uskutoční „Mikulášsky sprievod mestom“, ktorý bude prebiehať na koni s kočom. 

Sprievod bude prebiehať v rámci mesta pre potešenie detí v rámci predvianočného času. Aj 

napriek tomu, že v rámci opatrení nebude možné, aby sa robili zastávky, trasa sprievodu sa 

prispôsobí tak, aby bol sprievod v rámci možnosti viditeľný aj z okien domov.   

 

 Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 26. 11. 2020 

 

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíkíková    …………………………. 

 

Schválil: Mgr. Dana Horná       …………………………. 

 

Prílohy: - prezenčná listina  

 


