Komisia kultúry a vzdelávania
25. mája 2021

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 25. 05. 2021

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. Lenka Gombarčíková

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie prípravy MDD 01. 06. 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: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 1
2. Prerokovanie prípravy MDD 01. 06. 2021
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla že ideálnom čase by si všetci
predstavovali uskutočniť MDD s ohľadom na dobré ohlasy a históriu podujatia ako
„Prechádzku rozprávkovým parkom/ resp. lesom“ ako to bolo po mnohé roky v meste Nováky
zaužívané. Nakoľko ale stále pretrvávajú protipandemické opatrenia a organizátor mesto
Nováky musí ručiť za dodržiavanie týchto opatrení, nie je v tomto čase uskutočnenie takéhoto
interaktívneho hromadného podujatia v žiadnom prípade možné. Uviedla, že v zmysle
pretrvávajúcich protipandemických opatrení a kultúrneho COVID semaforu sa mesto Nováky
v rámci okresu Prievidza dostalo dňom 24. 05. 2021 do druhého stupňa ostražitosti (oranžová
farba) čo znamená že „Oranžové okresy“ povoľujú sedenie maximálne 50 % kapacity, ale
najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 ľudí v interiéri.
Podujatie osláv MDD 2021 bolo plánované a konzultované s predsedníčkou komisie
kultúry a členmi komisie kultúry od 01. 05. 2021 a následne sa prispôsobilo protipadnemickým
požiadavkam v danom týždni. Ako najlepší nápad s ohľadom na situáciu sa javilo usporiadať
divadelné predstavenie pre deti MŠ a žiakov prvého až štvrtého ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční
presne na deň osláv dňa detí a to 01. 06. 2021. Prvotný „nástrel“ osláv dňa detí 2021 bol v rámci
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aktuálnych protipandemických opatrení plánovaný do exteriéru, kde bolo povolené kultúrne
podujatie pre deti v exteriéri na sedenie s maximálnym počtom do 50 detí, čo predstavovalo 5
predstavení. Interiér neprichádzal v tejto fáze do úvahy, nakoľko bolo možné sedenie v exteriéri
v počte 25 detí. Žiadne interaktívne podujatia pre deti hromadného charakteru nebolo možné
uskutočniť.
Nakoľko sa protipandemická situácia zlepšila a mesto Nováky sa „prehuplo“ do druhého
stupňa ostražitosti (oranžová farba), môže byť divadelné predstavenie uskutočnené pre väčší
počet detí, t. z. do 50 % kapacity. Na základe nestabilného počasia a nepredvídateľnosti počasia
bude vhodné, keď sa podujatie presunie do vnútorných priestorov DK Nováky, kde budú
zabezpečené všetky protipandemické opatrenia. Žiadne interaktívne podujatia pre deti
hromadného charakteru ani v tejto fáze kultúrneho COVID semaforu nie je možné uskutočniť.
O výbere divadelného súboru striktne rozhodol pán primátor. Divadlo Severka ponúklo
na toto podujatie divadelné predstavenie: „Ako si Čimo kamaráta hľadal“. Ide o pódiové
predstavenie, kde vystupujú dve herečky. Začiatok prvého predstavenia je pre deti z MŠ o 8 45
hod., druhé predstavenie pre žiakov ročníkov 1 – 4 ZŠ so začiatkom o 9 35 hod., tretie
predstavenie pre žiakov ročníkov 1 – 4 ZŠ so začiatkom o 10 25 hod., každé predstavenie bude
trvať cca 30 minút.
Členovia komisie kultúry uviedli, že v rámci pestrosti ponuky divadiel a divadelných
súborov by komisia vybrala iné divadelné predstavenie a iných účinkujúcich, nakoľko Divadlo
Severka je v meste Nováky už známe a pre pestrosť mohol byť využitý aj iný divadelný súbor
či zoskupenie.
Pani riaditeľka MŠ Ľudmila Hartmanová uviedla, že Divadlo Severka by pre deti MŠ
mohlo odohrať aj iné predstavenie, vhodné pre vekovú skupinu detí z MŠ z dôvodu, aby sa
detičky nezľakli masiek.
3. Rôzne
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že je rozpracované aj podujatie
„Novácky letný deň“, ktorý sa ale uskutoční len v prípade priaznivých protipandemických
opatrení. Navrhovaný termín podujatia je 28. 08. 2021 v areáli futbalového štadiónu.
Členovia komisie kultúry navrhli aj prípravu podujatia, ktoré by sa mohlo uskutočniť
v rámci priaznivých protipandemických opatrení ako napr. koncoročná prezentácia detí MŠ,
ZŠ, ZUŠ, CVČ v zmysle „čo sme sa naučili aj v čase korona opatrení“ – príjemné letné
popoludnie pre obyvateľov mesta, pre rodičov, starých rodičov a deti od detí, ktoré by sa mohlo
konať vo vonkajších priestoroch areálu ZUŠ. Podujatie by sa mohlo uskutočniť dňa
28. 06. 2021. Následná komisia kultúry k tomuto podujatiu by sa mohla uskutočniť dňa 22. 06.
2021 o 15.00 hod.
Vedúca oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí Ing. Ingrid Kmeťová navrhla,
že by sa mohlo podujatie presunúť na Námestie SNP do centra mesta.
Podujatie sa teda bude konať v pondelok 28.6. o 16.00 hod. na Nám. SNP.
Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová uviedla, že je problém s dievčenskými WC,
nakoľko kanalizačná rúra, do ktorej idú splašky z tejto vetvy je zrejme prepadnutá resp. inak
znehodnotená. Tento problém neodkladne riešia a musia nájsť aj finančné prostriedky na
osadenie novej rúry.
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Ďalej pani riaditeľka uviedla, že v rámci opatrení v priestoroch ZŠ funguje výdajňa
stravy. V týchto priestoroch prebiehali rekonštrukčné práce, aby mohla výdajňa plniť svoj účel.
Zatiaľ niektoré z týchto priestorov neboli využívané, nakoľko to nebolo v zmysle opatrení
možné ako napríklad jedáleň. Strava sa zatiaľ len vydávala.
Ďalej pani riaditeľka uviedla, že čo sa týka výchovnovzdelávacieho procesu,
v rámci uvoľnených opatrení vyšli mnohé výzvy, do ktorých sa ZŠ neustále zapája, ako sú tzv.
„letné školy“ a podobne projekty, ktorých cieľom je, aby deti dobehli zanedbané učivo. Týka
sa to hlavne predmetov, ktoré robia deťom najväčšie problémy ako sú matematika, angličtina.
Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art, informovala o vyriešení problému
s výdajňou stravy v priestoroch ZUŠ, nakoľko výdajňa stravy bola presunutá do prázdnych
priestorov ZŠ na ul. Pribinovej v Novákoch. Uvedený uvoľnený priestor by chceli využívať na
výchovnovzdelávací proces pre potreby ZUŠ.
Ďalej pani riaditeľka informovala, že momentálne už výučba neprebieha dištančne,
ale žiaci navštevujú ZUŠ. Žiaľ, pre ZUŠ výzvy, do ktorých by sa mohli zapojiť, nie sú, ale
napriek tomu má ZUŠ záujem deti motivovať spôsobom letných sústredení a pod.. Na tieto
sústredenia nie sú vyhlásené žiadne výzvy a tak budú musieť v prípade záujmu čiastočné
náklady znášať rodičia.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že po obhliadke priestorov
a viacerých interpeláciách pani riaditeľky by bolo dobré konečne vyriešiť rekonštrukciu
elektroinštalácie v priestoroch ZUŠ, aby sa mohli následne upraviť priestory po odsťahovaní
výdajne stravy na plnohodnotný priestor pre výchovno-vzdelávací proces ZUŠ. Na uvedenú
rekonštrukciu elektroinštalácie je potrebné vyčleniť 50 tis. € z rozpočtu mesta.
Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala, že výučba v priestoroch CVČ
tiež prebieha v zmysle opatrení. Informovala že sa pripravujú v CVČ denné letné tábory, ktoré
budú prebiehať v mesiaci júl.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná informovala, že by sa malo riešiť
presťahovanie Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky do
väčších priestorov, nakoľko majú veľkú členskú základňu a doterajšie priestory už nie sú pre
nich postačujúce. Perspektívne by im mohol byť ponúknutý priestor v „účku“ – uvoľnený
priestor potravín SAMA. Tento priestor má výhodnú polohu, je omnoho väčší ako ich
využívaný doterajší priestor.
Ďalej uviedla že v rámci aktualizácie č.1 rozpočtu mesta Nováky navrhuje zaradiť do
aktualizácie zakúpenie vyvýšeného demontovatelného prenosného pódia na pre účely akcií
organizovaných DK Nováky (vonkajšie priestory – námestie, park, a pod), škôl a školských
zariadení, nakoľko takého prenosné pódium v meste pri rôznych príležitostiach chýba a musí
sa prenajímať. Ide o čiastku 7 000, 00 €, ktorá by mala byť uhradená z rezervného fondu mesta.
Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že v rámci naštartovania
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.
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V Novákoch, dňa 26. 05. 2021

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

Schválil: Mgr. Dana Horná

Prílohy: -

………………………….

prezenčná listina
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