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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 17. 06. 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 – Koncert –vystúpenie deti našich škôl „Zvládli sme to“.  

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 Koncert –vystúpenie deti našich škôl „Zvládli sme to“.  

             Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná uviedla, že vzhľadom na uvoľňujúce sa 

pandemické opatrenia, by bolo ideálne, keby sa koncert uskutočnil na Nám. SNP pred budovou 

MsÚ Nováky. Koncert sa bude konať v podnelok, 28. 06. 2021 o 15:00 hod. Postupne by mali 

vystúpiť so svojim programom deti navštevujúce školy a školské zariadenia na území mesta 

Nováky. Deti a žiaci sa predstavia s programom ktorý stihli nacvičiť, aj napriek tomu, že 

navštevovali školy a školské zariadenia nepravidelne z dôvodu padnemických opatrení.  

 

              Pani riaditeľka MŠ Bc. Ľudmila Hartmanová uviedla, že by bolo dobré aby program 

začínal vystúpením detí MŠ, nakoľko deti sa budú presúvať z MŠ organizovane pod dohľadom 

pani učiteliek a neskôr po vystúpení môžu byť deti odovzdané do rúk rodičov. Na tomto sa 

s rodičmi vedia dohodnúť. Ďalej uviedla, že na predstavení budú účinkovať len v obmedzenom 

počte starších detí a mohlo by ísť aj o záverečné vystúpenie predškolákov, ktorý sa z MŠ lúčia.  

 

               Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová uviedla, že by v tomto prípade mohlo ísť tiež 

o rozlúčku deviatakov so ZŠ a že pravdepodobne budú vystupovať so svojim programom deti 
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1. ročníka a deti 9. ročníka ZŠ. Vystúpenie deti 1. ročníka by mohlo byť, ako poďakovanie za 

zvládnutie 1. ročníka v tejto neľahkej „Corona situácii“.  

 

              Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art, informovala že v ich vyučovanie 

počas corona obmedzení prebiehalo dištančnou formou, ale momentálna situácia im umožňuje 

vyučovať v priestoroch ZUŠ. Na koncerte by sa preto predstavili žiaci v Big Band ZUŠ a taktiež 

žiaci v kapele, s programom, ktorý zvládli nacvičiť aj počas corona opatrení.  

 

               Pani riaditeľka CVČ  Ing. Viera Hagarová uviedla, že za CVČ budú mať svoje 

vystúpenie gymnastky so svojim zaujímavým programom.  

 

                Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná reagovala, že program by bolo dobré 

zostaviť tak, aby pomedzi jednotlivé vystúpenia mali vystúpenie gymnastky z CVČ, ktoré budú 

vystupovať pred hlavným pódiom, aby sa ostatný vystupujúci mohli na pódiu pripraviť aj 

z dôvodu, že pódium nie je dostatočné vysoké ani priestranné, aby mohli gymnastky vystúpiť, 

nakoľko používajú rôzne náradia a pódium musí byť vzhľadom na teplé počasie prekryté. 

Z tohto dôvodu by bolo dobré zapožičať z Karate klubu mäkké podložky na cvičenie „tatami“ 

aby mohli gymnastky pohodlne vystupovať a neublížili si.  

 

                   Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná upresnila, aké veľké pódium sa má 

objednať, že je potrebné vzhľadom na teplé počasie zabezpečiť aj prekrytie pódia, natočiť ho 

tak, aby diváci boli čiastočne zatienený stromami, že je potrebné zabezpečiť aj predajné stánky 

s občerstvením pre divákov. Taktiež je potrebné zabezpečiť zázemie, občerstvenie a pitný 

režim pre všetkých účinkujúcich a tiež rozložiť dostatočný počet lavičiek na sedenie pre 

divákov. Zázemie pre účinkujúcich môže byť poskytnuté v obradnej sieni MsÚ a v zasadacej 

miestnosti MsÚ, kde sú k dispozícii aj toalety. Taktiež musí byť zabezpečené aj vyčistenie 

priestorov námestia, otvorené verejné toalety a zabezpečiť prípojky elektrickej energie.  

 

                  Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art, uviedla, že o ozvučenie bude 

v réžii ZUŠ a taktiež že by bolo dobré pred konaním akcie urobiť zvukové skúšky jednotlivých 

vystúpení, aby ich vedeli ozvučiť.  

 

                  Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná navrhla, že po skončení predstavenia, 

by sa mohla konať na trávnatej ploche ako pekná bodka na záver detská penová disco show, 

nakoľko hlásia pekné počasie a deti by sa vedeli vyšantiť.  

 

                  Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová navrhla, že by sa ako taká malá pozornosť 

od mesta mohli dávať vystupujúcim odznaky „Zvládli sme to“.  

 

                  

                   Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná vyjadrila názor, že prezentácia 

účinkujúcich by mohla byť príjemným ukončením školského roka 2020/2021 a taktiež 

poďakovaním deti, rodičov, starých rodičov, ale taktiež učiteľov za ich snahu v tomto 

neľahkom školskom roku.  

 

 

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

 

V Novákoch, dňa 23. 06. 2021 

 

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

 

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

 

Prílohy:  prezenčná listina  

 


