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Zápis zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ v Novákoch   

dňa 11. 05. 2022 

  

 

Prítomní:  

Predsedníčka - Mgr. Dana Horná  

Členovia - Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Mgr. Viera Pechová 

 

Ospravedlnení: Bc. Ľudmila Hartmanová, Roman Jakubis 

 

Hostia: Ing. Peter Balák – hlavný kontrolór, Mgr. Pavel Oršula – zástupca primátora, Bc. Jana 

Sedláčková, Ing. Lenka Gombarčíková – býv. referentka odd. vnútornej správy pre kultúru 

 

Zapisovateľka: Ing. Ingrid Kmeťová – vedúca odd. vnútornej správy 

 

  

 

Program:  

1. Otvorenie  

2. Prehľad plánovaných akcií v roku 2022 

3. Plánovanie akcie k MDD  

4. Plánovanie koncertu ku koncu šk. roka 2021 -2022 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 
 

 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná privítala prítomných.  

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná dala hlasovať za program. 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná  

- požiadala vedúcu vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťovú informovať prítomných o presune 

zamestnankyne z odd. vnútornej správy na ekonomické oddelenie. 

- opýtala sa, či bolo výberové konanie. 

 

Vedúca vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťová 

- uviedla, že presun zamestnankyne z oddelenia vnútornej správy, ktorá zabezpečovala kultúrne 

akcie a administratívu bol náhly, presun bol z dôvodu, že zamestnankyňa, ktorá zabezpečovala 

mzdy ukončila pracovný pomer na vlastnú žiadosť a bolo potrebné miesto vykryť. O presune 

rozhodol primátor. Uviedla, že uvedené pracovné miesto v dome kultúry nie je jediné, ktoré nie 

je obsadené. V kultúre chýba zamestnanec, ktorý rieši a zabezpečuje kultúrne akcie, aktívne sa 
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na nich zapája a pracovné miesto po presune zamestnankyne je skôr administratívneho 

charakteru, nakoľko tento zamestnanec rieši administratívne záležitosti akcií, dotácie, 

prerozdeľovanie FP v rámci športu a kultúry, zabezpečuje zmluvy, rieši rozpočet. 

- výberové konanie nebolo, bola zverejnená informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle 

zákona, na ktorú sa ohlásilo viacej záujemcov, podklady má primátor na stole, ale zatiaľ nebolo 

rozhodnuté. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- skonštatovala, že to bola jediná zamestnankyňa, ktorá riešila kultúru, nakoľko po odchode 

Ing. Paulíka miesto nebolo preobsadené (z hľadiska náplne práce) a v súčasnej dobe v Dome 

kultúry nie je zamestnanec, ktorý by zabezpečoval kultúrno-spoločenské akcie, ale aj 

administratívu. Je tam len zamestnanec, ktorý zabezpečuje propagáciu, správu elektronických 

médií a sociálnych sietí. 

 

Komisia doporučila primátorovi v čo najkratšom čase (hneď) prijať na odd. vnútornej správy 

do domu kultúry jedného prípadne dvoch zamestnancov (kultúrneho referenta a referenta pre 

administratívu), aby bolo zabezpečené organizovanie podujatí v dome kultúry, ako aj v meste, 

a na dohodu pomocné práce v prípade potreby. 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 

 

 

 

2. Prehľad plánovaných akcií v roku 2022 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- požiadala vedúcu vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťovú zavolať na komisiu Ing. Lenku 

Gombarčíkovú (býv. zamestnankyňa odd. vnútornej správy pre kultúru – administratívu), aby 

informovala prítomných o plánovaných akciách. 

 

Ing. Lenka Gombarčíková 

- informovala o akciách, ktoré sa majú konať v dome kultúry, ale aj mimo kultúrneho domu 

v roku 2022. 

- najbližšia veľká akcia je MDD, kde je potrebná spolupráca a koordinácia (kolotoče, zvuk, 

moderovanie, pomocné práce, stánky, príprava, organizácia), najdôležitejšie je stanoviť termín. 

- ďalšia veľká akcia je uhoľná stopa, kde mesto zabezpečuje ozvučenie. 

 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová 

- požiadala o termín na akadémiu dňa 29. 06. 2022 a skúšku dňa 28. 06. 2022. 

 

Riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová 

- požiadala  o termín na koncoročné vystúpenie pre rodičov dňa 10. 06. 2022 o 16. 00 h. 

 

Riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art. 

- požiadala o termín na priestorové skúšky dňa 25. 05. 2022 od 15. 00 h do 17.00 h. 

- informovala, že absolventský koncert budú mať v dome kultúry dňa 08. 06. 2022. 
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Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- opýtala Ing. Lenky Gombarčíkovej, či vie p. Ľubomír Jánošík (zamestnanec odd. vnútornej 

správy v dome kultúry - referent) ozvučovať. 

 

Ing. Lenka Gombarčíková 

- ozvučoval akcie p. Vladimír Židek (zamestnanec odd. vnútornej správy v dome kultúry – 

údržba DK), či aj p. Ľubomír Jánošík vie ozvučovať nevedela povedať. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- opýtala sa na akciu baníkov Šachtág. 

Ing. Lenka Gombarčíková 

- ide o veľkú akciu, okolo 100 – 120 ľudí, majú 100. výročie, treba akciu technicky a personálne 

zabezpečiť. 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová 

- spomenula Novácku latku, ktorá sa bude konať dňa 10. 06. 2022 v areáli základnej školy, kde 

bude potrebné vypracovať darovaciu zmluvu, od primátora ceny, moderovať ju bude Darinka 

Bučková (bývalá p. učiteľka ZŠ), žiadosť o sponzorské škola pošle mestu. 

 

 

 

3. Plánovanie akcie k MDD  

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- privítala Bc. Janu Sedláčkovú, ktorá bola požiadaná primátorom, aby zabezpečila akciu MDD, 

aby informovala prítomných o akcii. 

Bc. Jana Sedláčková 

- informovala, že akciu nepripravuje ako celok, má podklady z minulého roka, kedy sa akcia 

pripravovala, ale z dôvodu korony sa neuskutočnila, bude nápomocná. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- súhlasila so stanoviskom Bc. Jany Sedláčkovej, spoločne sa podieľať na akcii, požiadala 

o informáciu akú predstavu má o akcii. 

 

Bc. Jana Sedláčková 

- cesta rozprávkovým lesom bude zabezpečená (účinkujúci, scéna, réžia, kostýmy, 9 stanovíšť, 

na konci divadielko Severka na tému športom ku zdraviu). 

- informovala, že primátor určil termín na 18. 06. 2022 (z dôvodu, že divadielko môže len tento 

termín). 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- pripomenula, že pódium sa musí premiestniť. 

- požiadala Bc. Janu Sedláčkovú, aby informovala o svojich požiadavkách na mesto.  

 

Bc. Jana Sedláčková 

- zvukára, pódium, elektrika, vykosenie priestorov, smetné nádoby. 

- stanovištia budú  od  15.00 h  do 16.30 h (9 účinkujúcich), divadlo 45 min. od 17.00 h do 

17.45 h. 
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Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- program na pódiu bude v čase od 15.30 h do 17.00 h. 

 

Riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová 

- pripomenula, že súbežne so stanovišťami budú aj stanovištia CVČ (3). 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- upozornila, že sa musí zosúladiť odmeňovanie detí. 

 

Bc. Jana Sedláčková 

- vyrobia záložku, kde sa budú dávať pečiatky a na základe počtu pečiatok deti dostanú odmenu. 

 

Riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová 

- súhlasila. 

 

Ing. Lenka Gombarčíková 

- informovala, že majú zakúpené vecné dary zo sponzorského príspevku od MSM a. s. 

Nováky, ktoré sa môžu použiť. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- dohodla sa s riaditeľkou CVČ Ing. Vierou Hagarovou, že CVČ dokúpi sladkosti a  pripraví 

stánok odmien. 

- zrekapitulovala, že ZUŠ zabezpečí program na pódiu, CVČ stanovištia a stánok odmien, Bc. 

Jana Sedláčková program - stanovištia a divadielko, plagát. 

- akcia bude 18. 06. 2022. 

 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová 

- ponúkla, že osloví deviatakov na výpomoc ako dobrovoľníkov (pomocné práce pri 

stanovištiach, pri vstupe, pri prenášaní materiálu, ...). 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- pripomenula, že treba na vstup zavolať aj záchranné zložky (hasiči, mestský policajti). 

 

Riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová 

- informovala, že aj MC má záujem sa podieľať (osloviť treba p. Sýkorovú). 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- súhlasila, navrhla, že si môžu pripraviť stanovište pre najmenšie deti. 

- nápis na vstup pripravovala ZUŠ, vstup a stanovištia sa vyzdobia balónmi, ako aj pominulé 

roky. 

- je potrebné osloviť stankárov. 

 

Riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová 

- nápis na vstup je uložený v CVČ. 

 

Ing. Lenka Gombarčíková 

- oslovila už miestneho podnikateľa (pukance, cukrová vata, nápoje), ktorý dodá aj 

nafukovacie atrakcie, detské autíčka. 

- dom kultúry zabezpečí aj stánky pre účinkujúcich (aj stoly). 

 



 

Komisia kultúry a vzdelávania 

11. mája 2022 

 

5 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- koordinátori by mali byť rovnako oblečení. 

 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová 

- majú rozlišovačky (vesty), môžu vyrobiť nápis koordinátor. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- rozlišovačky budú dobré (ZŠ pripraví). 

- pódium a materiál sa bude prevážať v deň akcie. 

 

 

 

4. Plánovanie koncertu ku koncu šk. roka 2021 -2022 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- opýtala sa prítomných, či aj tento rok pripravíme koncert spojený s ukončením školského 

roka. 

Prítomní členovia súhlasili. 

 

Riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art. 

- upozornila, že nie je problém takéto akcie ozvučiť, len sa musí o akcii dať dopredu vedieť 

v dostatočnom čase (2 týždne vopred je málo), nakoľko to nie je jednoduché - zohnať ľudí, 

pripomenula, že to robia zadarmo, poprevážať aparatúru, následne ju späť previezť. 

- informovala, že aj včera (10. 05. 2022) mali koncert na námestí, ale tiež to bolo zvolané 

narýchlo, vystupovali žiaci, ktorí idú na súťaž 16. 05. 2022 do Kremnice. 

 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová 

- súhlasila a spomenula, že aj deviataci by sa rozlúčili tak ako aj minulý rok. 

 

Komisia dáva požiadavku zabezpečiť zvukára na akcie  Koncert za vysvedčenie (28. 06. 2022 

o 15. 00 h na námestí) a MDD (18. 06. 2022 o 15. 00 h v parku). 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- je potrebné zabezpečiť techniku, zvukára, moderátora (možno už bude zamestnanec, ktorý 

bude moderovať), ako aj pomocné práce okolo akcie. 

- doporučila zvolať komisiu dňa 07. 06. 2022 o 15.00 h, kde sa už presne dohodnú všetky 

podmienky a požiadavky na Koncert za vysvedčenia, ako aj k MDD. 

- plagáty je vhodné vypublikovať okolo 14. – 15. 05. 2022. 

- je potrebné zabezpečiť občerstvenie pre účinkujúcich. 

 

Komisia dáva požiadavku zabezpečiť pri účinkovaní našich detí a žiakov pri akciách mesta 

základné občerstvenie (minerálka, sladkosť, jedlo – bageta, koláč). 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 
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5. Rôzne a 6. Diskusia 

Riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art. 

- požiadala o zapožičanie pódia po MDD od 19. 06. 2022 do 28. 06. 2022, nakoľko by ho 

využili, robili by menšie koncerty. 

Vedúca vnútornej správy Ing. Ingrid Kmeťová 

- informovala, že KVP požiadalo o zapožičanie pódia do NCVP na 01. 06. 2022 (MDD) a na 

13. 08. 2022 (koncert, kde budú vystupovať aj žiaci ZUŠ). 

Komisia odporúča zapožičať v meste Nováky ale aj s odbornou montážou. 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 

 

Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Balák 

- vyjadril sa, že ho prekvapilo, že žiaci na koncerte na námestí 10. 05. 2022 nemali zabezpečené 

občerstvenie. 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- požiadala riaditeľky škôl, aby sa vyjadrili k stavu budov. 

Riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art. 

- informovala, že je potrebné riešiť elektroinštaláciu, sú dve možnosti – 1. úver a 2. garantovaná 

energetická služba, riaditeľka je naklonená na druhú možnosť, ale čas tlačí, musí sa robiť súťaž. 

- informovala, že budova má problém aj so strechou – zateká, majú vlhké steny, taktiež aj so 

sociálnymi zariadeniami sú problémy. 

 

Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Balák 

- vyjadril sa, že ak by sa to predložilo na mimoriadnom MsZ v máji a ďalší krok na ďalšom 

MsZ v júni, stihlo by sa to cez letné prázdniny realizovať. 

- dal riaditeľke na zváženie, či by sa robili aj vysprávky, ak by neskôr riešila ešte vodovodné 

rozvody. 

- vyjadril sa, že úver môže vyjsť lepšie ako druhá varianta. 

- opýtal sa riaditeľky, prečo je naklonená k 2. variante. 

 

Riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art. 

- pretože je to varianta kompletnejšia a praktickejšia z jej pohľadu. 

- vyjadrila sa, že uteká čas. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- vyjadrila sa, že v prípade potreby sa môže zvolať mimoriadne MsZ. 

 

Komisia odporúča na najbližšom zasadaní MsZ (25. 05. 2022) riešiť rekonštrukciu 

elektroinštalácie v ZUŠ – spôsob realizácie – úver alebo garantovaná energetická služba. 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 
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Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- opýtala sa prítomných, či si riešili úpravu FP (vyplatenie odmien v zmysle vyššej kolektívnej 

zmluvy) a zmeny v rozpočte podľa potreby do aktualizácie rozpočtu. 

 

Ani jedna škola a školské zariadenie zatiaľ neriešilo aktualizáciu, nakoľko nedostali pokyn 

z ekonomického oddelenia. 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- doporučila školám a školským zariadenia pripraviť podklady na aktualizáciu rozpočtu do MsZ 

dňa 14. 06. 2022 (schválený plán zasadnutí MsZ na I. polrok) v zmysle svojich požiadaviek 

a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššie stupňa. 

 

7. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- poďakovala prítomným za účasť 

 

V Novákoch, dňa 11. 05. 2022 

 

Zapísal: Ing. Ingrid Kmeťová                …………………………. 

 

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

 

Prílohy: Prezenčná listina 

 


