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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 26. 10. 2021  

 

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

Hartmanová,  

Ospravedlnení: Roman Jakubis, Mgr. Viera Pechová, 

Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová, Ľubomír Jánošík 

Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková  

  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Príprava podujatí do konca roku 2021 – Mikulášsky sprievod mestom, Silvester na námestí, 

„Slovensko spieva koledy 2021“.  

 

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, „Modernizácia 

a inovácia kultúrneho domu v meste Nováky za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené 

pandémiou COVID-19“.  

 

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: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 

2. Prerokovanie prípravy podujatí do konca roku 2021 – Mikulášsky sprievod mestom, 

Silvester na námestí, „Slovensko spieva koledy 2021“. 

 

            Pani vedúca oddelenia vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťová informovala prítomných, 

že je predbežne objednaný pán, ktorý aj minulý rok viedol koč so záprahom a doplnila, že ak 

nebude možné kvôli pandémii rozsvecovanie stromčeka na Námestí SNP a zhromažďovať sa 

na námestí, tak by „Mikulášsky sprievod mestom“ mohol prebiehať tak, ako minulý rok. 

Navrhla tiež rozšíriť trasovanie sprievodu o ďalšiu ulicu v Lelovciach a to prechádzať od ul. 

Duklianskej cez ul Kollárovú a koč so sprievodom by sa otočil na parkovisku pod starým 

cintorínom a pokračoval by cez Ul. Lelovskú k potravinám. Ostatné trasovanie by bolo ako 

predchádzajúci rok.  
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            Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná navrhla, že by sa mohlo podujatie 

ozvláštniť tým spôsobom, že deti z MŠ Nováky, zo ZŠ Nováky, ZUŠ Nováky a aj ostatné deti 

z mesta Nováky, sa môžu zapojiť do súťaže s Mikulášskou tematikou (výtvarné práce), kde 

budú náhodným výberom vyžrebované výtvarné práce, ktoré budú odmenené sladkou 

odmenou. Súťaž bude vyhlásená dňa 15. 11. 2021 cez všetky dostupné elektronické média 

mesta Nováky, prostredníctvom mestského rozhlasu, ako aj vyvesených plagátov.  Súťažné 

práce sa budú zbierať v školských zariadeniach, kde bude uvedené Meno Priezvisko a trieda, 

ktorú dieťatko navštevuje, alebo bude možné súťažnú kresbu priamo priniesť do DK Nováky 

v pracovných dňoch od 7.00 – 16.00 hod. Ukončenie zasielania výtvarných prác bude dňom   

01. 12. 2021. Zoznam ocenených prác bude zverejnený prostredníctvom mestského televízneho 

vysielania dňa 05. 12. 2021 o 1800 hod.   

 

         Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná ďalej uviedla, že oslava Silvestra spojená 

s oslavami príchodu Nového roku 2022 na Námestí SNP bude v prvom rade závisieť od 

prijatých  protipandemických opatrení na ktoré bude mesto reagovať.          

 

         Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná informovala prítomných, že podujatie 

„Slovensko spieva koledy 2021“, do ktorého sa mesto Nováky zapája v spolupráci s MY 

Hornonitrianske noviny, FSk Marinka Nováky, Domovom dôchodcov Nováky sa bude konať 

taktiež v závislosti na aktuálnych protipandemických opatreniach. Tohtoročný termín podujatia 

je určený na 08. 12. 2021.  

 

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 

„Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nováky za účelom adaptácie na 

dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“.  

 

 

          Pán Ľubomír Jánošík, referent pre správu elektronických médií, sociálnych sietí a kultúry 

informoval prítomných s častou žiadosti o NFP projektu „Modernizácia a inovácia kultúrneho 

domu v meste Nováky za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“. 

Ide o časť žiadosti, a to „Technické vybavenie“, ktoré zahŕňa nákup techniky s cieľom 

zabezpečiť prioritne prenos kultúrnych podujatí medzi účinkujúcim a obecenstvom v prípade 

obmedzenia kultúrnych podujatí v súvislosti s pandemickými opatreniami. 

 

          Pani Ing. Lenka Gombarčíková, referent pre kultúru informovala prítomných, že projekt 

rieši aj hygienické opatrenia, automatické posuvné dvere a taktiež zakúpenie bezbariérového 

zariadenia, ktoré umožní imobilným návštevníkom prístup v rámci exteriéru (hlavné schodisko 

– vchod do DK) aj v rámci interiéru priestorov DK Nováky. Hygienické opatrenia sú navrhnuté 

tak aby súviseli s protipandemickými opatreniami a spĺňali všetky štandardy v prípade 

uskutočnenia podujatia v režime OTP aj v súlade iných pandemických opatrení, tak aby bolo 

možné uskutočňovať podujatia aj v obmedzenom režime.  

 

           Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná navrhla, že v prípade rozpracovaného 

projektu by sa do neho mohli doplniť niektoré technické zariadenia (aktívne „bedne“, zadný 

projektor a pod.), tak aby bolo možné ponúknuť kvalitný prenos aj kvalitný kultúrny zážitok  

a ak je možné riešiť aj priestor zadnej brány, z dôvodu zabezpečenia lepšieho prístupu, lepšej 

izolácie a vylepšenia celkovej funkčnosti zadnej brány.  
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3. Rôzne   
 

               

                 Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala prítomných o mimoriadnom 

úspechu, ktorý dosiahla gymnastka Centra voľného času v Novákoch Veronika Hasáková, ktorá 

sa stala Majsterkou Slovenska v modernej gymnastike vo svojej vekovej kategórii. 

V celkovom hodnotení v cvičení s obručou, švihadlom a loptou získala najviac bodov a obsadila 

v hlavnom programe 1.miesto. 

                 Ďalej informovala, že naďalej prebieha krúžková činnosť s ohľadom na počasie aj 

vo vonkajších priestoroch ale aj v oboch telocvičniach ZŠ.  

 

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

riešiť problém elektroinštalácie v budove ZUŠ a riešiť situáciu ako havrijnú a bezodkladne 

vyčleniť finančné prostriedky na riešenie tejto situácie.  

 

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

havaríjná situáciu prepadnutých kanalizačných prípojok v Dome kultúry Nováky sa rieši a bude 

vykonaná oprava do konca roku 2021.  

  

         Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 10. 11. 2021 

 

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

 

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

 

Prílohy:  prezenčná listina  

 


