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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 09. 09. 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 žiadosti ZUŠ o prerušenie štúdia v literárno-dramatickom odbore v školskom 

roku 2021/2022.  

 

3. Prerokovanie Aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu udržateľnosti 

a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, Integrovaný 

regionálny operačný program. Číslo výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 

 

4. Rôzne 

5. 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 žiadosti ZUŠ o prerušenie štúdia v literárno-dramatickom odbore               

v školskom roku 2021/2022.  

 

            Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art, informovala o žiadosti ZUŠ 

o prerušenie štúdia v literárno-dramatickom odbore v školskom roku 2021/2022, nakoľko 

v príslušnom školskom roku nebol dostatočný záujem o tento odbor, ale škola má záujem 

ponechať ponuku tohto odboru aj na budúci školský rok, a v prípade dostatočného záujmu aj 

otvoriť, preto by nebolo dobré tento odbor rušiť úplne ale len prerušiť.  

 

Komisia berie uvedenú žiadosť na vedomie.  

 

Za: 5  
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1 

 

3. Prerokovanie Aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, 

Integrovaný regionálny operačný program. Číslo výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 

  

             Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná oboznámila prítomných s aktuálnom 

výzvou na predkladanie NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii                 

v súvislosti s pandémiou COVID-19, Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je 

zameraný na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Špecifickým cieľom je podpora 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.  

              Uviedla, že cieľom výzvy je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržania a zvýšenia 

miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou Covid-19. 

Podpora je orientovaná na obstaranie a modernizáciu materiálno technického a 

technologického vybavenia kultúrnych inštitúcii ako aj realizáciu stavebných úprav 

súvisiacich so zvyšovaním funkčných štandardov. Cieľom podpory je lepšie pripraviť 

kultúrne inštitúcie na prípady podobné pandémii COVID-19, tzn. pripraviť ich na poskytovanie 

služieb v novom prostredí,   v dôsledku podpory znížiť vysoké prevádzkové náklady súvisiace 

so zastaraným technologickým vybavením, zabezpečiť vhodné technologické a hygienické 

podmienky pre návštevníkov, on-line predstavenia, interakciu s návštevníkmi, a udržať ich 

lojalitu do budúcnosti. Podpora bude orientovaná do obstarania a modernizácie              

materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií s cieľom zlepšenia 

ich priestorového alebo technologického vybavenia, ako aj stavebných úprav súvisiacich 

s realizovaným zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov. Podporované 

investície zabezpečia modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických štandardov 

kultúrnych inštitúcií s cieľom lepšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii 

COViD-19 v budúcnosti, resp. na zmeny, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu v dôsledku pandémie. 

              Nakoľko sa mesto Nováky do tejto výzvy chce zapojiť, pre sumarizáciu podkladov by 

bolo dobré vyjadrenia riaditeliek škôl a školských zariadení, čo by sa mohlo v Dome Kultúry 

z pohľadu výzvy vylepšiť, aby bolo možné postrehy zakomponovať do žiadosti. Výzva sa 

netýka exteriérových stavebných úprav, ani výdavky na zvýšenie energetickej efektívnosti 

budov nie sú v rámci výzvy podporovanými výdavkami (čiže zateplenie budovy, výmena okien, 

výmena elektroinštalácie, výmena radiátorov a zmena spôsobu vykurovania nie je cieľom tejto 

výzvy a takéto aktivity nie sú podporovanými výdavkami).  

             Komisia kultúry a vzdelávania uviedla že v rámci tejto výzvy by sa mohlo zabezpečiť 

technické vybavenie na online vysielanie, online prenos s vystúpení a zvuková a svetelná 

technika. Taktiež možnosť vytvorenia bezbariérového prístupu pre matky s deťmi a aj 

zdravotne postihnutých občanov a bezbariérových toaliet.  

 

3. Rôzne   

              Na návrh pani predsedníčky komisie Mgr. Dany Hornej komisia kultúry a vzdelávania 

odporúča, aby sa obe telocvične v základných školách v prvom rade využívali pre potreby detí 

a mládeže v meste Nováky, nakoľko rekonštrukcie oboch budov boli finančne podporené 
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z rozpočtu mesta Nováky. Až následne, v prípade že budú uspokojené potreby na krúžkovú 

činnosť, športovú činnosť a inú záujmovú činnosť detí a mládeže v meste Nováky, môžu byť  

telocvične využívané na komerčné účely (prenájmy pre dospelých platiacich). Tak aby potreby 

detí a mládeže boli uprednostnené pred potrebami komerčného využívania telocviční.  

 

                 Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová uviedla, že na konci mesiaca september, 

resp. začiatkom mesiaca október by sa mala uskutočniť „šarkaniáda“ za dodržania platných 

pandemických opatrení.  

 

                  Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art, uviedla že je bezodkladne riešiť 

problém elektroinštalácie v budove ZUŠ.  

 

                   Pani vedúca oddelenia vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťová uviedla, že je 

potrebné riešiť havaríjnu situáciu prepadnutých kanalizačných prípojok v Dome kultúry 

Nováky.  

  

         Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 14. 09. 2021 

 

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

 

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

 

Prílohy:  prezenčná listina  

 


