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Zápis zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ v Novákoch   

dňa 14. 06. 2022 

  

Prítomní:  

Predsedníčka - Mgr. Dana Horná  

Členovia - Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila Hartmanová 

 

Ospravedlnení: Mgr. Viera Pechová, 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. Konečná príprava akcie „Cesta rozprávkovým lesom“ 

3. Konečná príprava akcie „Koncert za vysvedčenie“ 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. 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 

 

2. „Cesta rozprávkovým lesom“  

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná  

- informovala prítomných o dvoch väčších akciách „Cesta rozprávkovým lesom“ a „Koncert za 

vysvedčenie“ a prešla jednotlivé body prípravy, ktoré spracovala Ing. Gombarčíková (býv. 

kultúrna ref. odd. VS) 

 

Akcia „Cesta rozprávkovým lesom“ 

 termín zmenený na 19. 06. 2022 od 15. 00 h do 17. 00 h v parku Štefana Moysesa 

 zabezpečenie lavičiek, stolov a iného potrebného materiálu – prevezie p. Vaňo s VPP 

a dohodármi a dobrovoľníkmi 

 pódium sa zloží na námestí v piatok, skladať sa bude v nedeľu o 7. 00 h v parku (diskusia 

o prestrešení, ak sa bude dať prestrešenie postaviť, tak bude – kvôli stromom) 

 materiál pre CVČ sa prevezie v piatok do polikliniky 
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 poliklinika bude k dispozícii pre účinkujúcich a organizátorov  

 ostatné sa bude prevážať v nedeľu doobeda 

 ZUŠ nepotrebuje prevoz, bude si ho zabezpečovať vo vlastnej réžii, potrebuje 15 stoličiek 

na pódium 

 vstupný transparent je uložený v CVČ, bude sa umiestňovať v piatok (Vepos v spolupráci 

s p. Vaňom, p. Vrbanom a p. Židekom) 

 dobrovoľníci budú žiaci 9. ročníkov ZŠ (10) 

 prípravné práce sa budú konať tak, aby o 14. 00 h bolo všetko pripravené, potom bude 

občerstvenie organizátorov a účinkujúcich a o 14. 30 h budú všetci na svojich stanovištiach 

a pridelených miestach, o 15. 00 h sa akcia začne, podmazová hudba od 14. 30 h (ZUŠ) 

 púšťať sa bude po 20 detí + rodičia, deti dostanú záložky, na ktoré budú zbierať pečiatky 

na jednotlivých stanovištiach 

 prístrešky budú jeden pri CVČ a jeden pre zvukára a technika 

 sociálne zariadenia budú zabezpečené 

 zátarasy zabezpečí MsP v súčinnosti s firmou VEPOS, aj opáskovanie potrebných 

priestorov 

 stanovištia budú označené balónmi (DK) a trasa bude vyznačená páskami (p. Sedláčková) 

 ZUŠ príde okolo 12. 00 h – 12. 30 h, koncert bude  od 15. 15 h do 16. 45 h 

 príchod od parkoviska, bočné vstupy sa zatarasia 

 MsP (2) budú zabezpečovať celkový poriadok od 14. 30 h do 19. 00 h 

 divadielko o 17. 00 h 

 stanovištia 11 p. Sedláčková, 3 CVČ v súčinnosti s MC (pri CVČ jeden set – stôl a lavice) 

 nafukovacie atrakcie (2) 

 agregát sa umiestni vpravo za stánky 

 odmeny pre deti sú pripravené aj vecné, aj sladkosti (CVČ a DK) 

 dobrovoľníci 4 k vstupu, 2 k nafukovacím atrakciám, 1 pri stanovište koníka s vozíkom a 3 

voľne k dispozícii medzi stanovišťami, 2 dohodári k atrakciám 

 program oficiálne do 18. 00 h 

 jednotlivé stanovištia, okruh pre koníka, umiestnenie pódia – určí sa v teréne  

 označenie stanovíšť – koník, aktivity MC, jarmok zábavy CVČ) – DK 

 označenie stanovíšť balónmi – CVČ poskytne držiaky 

 všetci organizátori budú označení, dobrovoľníci a dohodári budú mať vesty 

predsedníčka poďakovala všetkým, ktorý sa zúčastnia tejto akcie. 

 

3. „Koncert za vysvedčenie“  

Akcia „Koncert za vysvedčenie““ 

 termín 28. 06. 2022 

 plagáty von 21. 06. 2022 (plagát – ZUŠ, zverejnenie - DK) 

 ZUŠ na 14. 00 h nachystá ozvučenie 

 zvukové skúšky  - všetci dajú vedieť riaditeľke ZUŠ do pondelka do 12. 00 h svoje 

požiadavky k ozvučeniu, MŠ nepríde na zvukové skúšky 

 CVČ – gymnastky tak ako vlani (max. 6), podložka na vystúpenie (CVČ v spolupráci s p. 

Vaňom) 

 ZŠ – deviataci áno - nie, majú aj kapelu a dve pesničky – zistiť u p. riaditeľky či prídu 

 pódium umiestniť tak ako bolo min. rok 

 všetci nahlásia predsedníčke komisie Mgr. Dane Hornej program a jeho dĺžku 

 občerstvenie pre účinkujúcich (DK) 
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4. Rôzne a 5. Diskusia 

Riaditeľka CVČ  

- poďakovala za pekne pripravenú sálu na akciu koncoročného vystúpenia gymnastiek p. 

Višňovskej a p. Židekovi, upozornila, že bez týchto dvoch ľudí by sa v DK nedalo nič 

organizovať 

 

Riaditeľka ZUŠ  

- sa pridala a potvrdila, že sú veľmi nápomocní a ochotní, tiež má dobré skúsenosti 

- požiadala o prípravu zmeny VZN o príspevkoch rodičov (chce meniť platby)  

 

Riaditeľka MŠ  

- uvíta zmenu, nakoľko vrátenie príspevkov je pracné a nemá to žiaden účinok, nakoľko MŠ sa 

musí prevádzkovať a deti, ktoré nenavštevujú MŠ dlhodobo držia miesto iným deťom, ktoré 

neboli umiestnené v MŠ. 

Ved. odd. VS 

- pripraví na pripomienkovanie uvedené VZN pre riaditeľky škôl a školských zariadení, po 

pripomienkovaní tieto zapracuje a pripraví do najbližšieho rokovania MsZ, aby zmeny mohli 

byť schválené od nového školského roka 2022 – 2023 (od 01. 09. 2022)  

 

7. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná 

- poďakovala prítomným za účasť 

 

V Novákoch, dňa 14. 06. 2022 

 

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

 

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

 

Prílohy: Prezenčná listina 

 


