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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania, konanej dňa 26. 09. 2022  

 

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

Pechová,  

Ospravedlnení: Roman Jakubis, Bc. Ľudmila Hartmanová 

Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová, Mgr. Pavel Oršula, Ľuboš Krcha  

Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková  

  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie riešenia neuhradených faktúr za teplo v ZŠ, ZUŠ.   

 

3. Prerokovanie žiadosti ZUŠ o prerušenie štúdia v literárno-dramatickom odbore v školskom 

roku 2022/2023.  

 

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 riešenia neuhradených faktúr za spotrebované teplo v ZŠ a ZUŠ.  

 

         Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná oboznámila prítomných s aktuálnym 

najpálčivejším problémom, a to nutnosťou navýšenia dotácie pre ZŠ, ZUŠ a nutnosťou návrhu 

na presun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na urýchlené uhradenie neuhradených 

faktúr za teplo a to pre ZŠ vo výške 42 145 € a ZUŠ vo výške 17 400 €.  

        Uviedla, že zástupcovia mesta Nováky, by mali urýchlene navrhnúť riešenie na presun 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na navýšenia dotácie pre ZUŠ a ZŠ na urýchlené 

uhradenie neuhradených faktúr za teplo.  

Uviedla tiež, že s nastupujúcou „enegretickou krízou“ je nevyhnutné sa otázkami zvyšovania 

cien energii začať urýchlene zaoberať, nakoľko tento problém je potrebné neodkladne riešiť. 

Tento stav s nedostatkom finančných prostriedkov bude pretrvávať.  
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       Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Pechová uviedla, že sa snažili všemožne vyriešiť presun 

finančných prostriedkov z rôznych zdrojov aj formou viacerých dohadovacích konaní                  

na ministerstve, ale táto snaha stále nestačí a ZŠ je už aktuálne vypnutá teplá voda a kúrenie 

v budovách ZŠ z dôvodu neuhradených faktúr.  

        S nastupujúcou „energetickou krízou“ sa aj škola neustále zaoberá spôsobmi ako ušetriť 

finančné prostriedky a boli navrhnuté rôzne riešenia, ako napr. 2 smenné vyučovanie, skrátenie 

vyučovacích hodín, resp. aj online vyučovanie na vyššom stupni, ale všetky tieto návrh stále 

narážajú buď na priestorový alebo personálny problém. Touto otázkou sa však v blízkej 

budúcnosti budú musieť zaberať, nakoľko cena energii sa zvyšuje a je neustále nedostatok 

finančných prostriedkov na úhradu. Dohadovacími konaniami škola získa nejaké finančné 

prostriedky, ale stále je ich nedostatok a problém pred sebou neustále „tlačia“.  

         Pani riaditeľka ZUŠ Zdenka Duchoňová DiS.art, informovala že s  prechodom                     

na centrálny zdroj tepla sa im zvýšili úhrady za teplo už pred krízou. Taktiež nie sú schopní 

uhradiť faktúry za teplo. Jedinou možnosťou je zvýšenie dotácie na teplo pre ZUŠ z rozpočtu 

mesta.  

         Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala, že problém s neuhradenými 

faktúrami má aj CVČ, nakoľko je v priestoroch ZŠ a dlží na faktúrach pre ZŠ 4 000 €.  

         Komisia berie uvedenú informáciu na vedomie.  

         Komisia odporúča primátorovi mesta prostredníctvom ekonomického oddelenia 

urýchlene navrhnúť riešenie na navýšenia dotácie pre ZŠ, ZUŠ s návrhom na presun finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta na úhradu neuhradených faktúr za teplo pre ZŠ vo výške       

42 145 € a ZUŠ vo výške 17 393 € a uvedený návrh predložiť na rokovanie najbližšieho 

Mestského zastupiteľstva v meste Nováky.  

 

Za: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 

3. Prerokovanie žiadosti ZUŠ o prerušenie štúdia v literárno-dramatickom odbore               

v školskom roku 2022/2023.  

 

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

o prerušenie štúdia v literárno-dramatickom odbore v školskom roku 2022/2023, 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: 4  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 2 
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4. Rôzne 

  

             Pani predsedníčka komisie Mgr. Dana Horná oboznámila prítomných, že v meste 

Nováky sa dňa 18. – 19. 2022 má uskutočniť tradičné kultúrno-spoločenské podujatie – Jarmok 

Nováky. Jarmok by mal prebiehať v tradičnom duchu, všetko organizačné zabezpečenie bude 

prebiehať v réžii mesta Nováky a malo by sa postupovať ako po iné roky. Uviedla, že je 

potrebné zabezpečiť plynulý priebeh podujatia a zabezpečiť spoluprácu všetkých oddelení 

mesta Nováky.  

 

 

             Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová uviedla, že dňa 07. 10. 2022 by sa mala 

uskutočniť „šarkaniáda“. Nakoľko je problém s využitím priestoru umelého trávnika                    

na futbalovom štadióne, bolo navrhnuté niekoľko riešení na presun na iné miesto podujatia,          

z ktorého najvhodnejšie je parkovisko pred futbalovým štadiónom z priestorového, ale aj 

logistického dôvodu.  

 

             Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová uviedla, že jej bol doručený mail                         

od partnerského mesta Oslavany, v ktorom bolo uvedené, že zástupcovia škôl a školských 

zariadení v počte 15 osôb, by mali záujem prísť na návštevu a vymeniť si skúsenosti a poznatky 

zo zástupcami škôl a školských zariadení na území mesta Nováky a to v dňoch 26. 10. 2022 – 

28. 10. 2022.  Konkrétne by sa malo jednať o návštevu ZŠ, CVČ a Školského klubu detí v meste 

Nováky.  

              Komisia odporúča návštevu z partnerského mesta Oslavany presunúť na iný, vhodnejší 

termín napr. na termín konania jarmoku v mesiaci november, nakoľko v októbrovom čase 

plánovaného príchodu zástupcov z partnerského mesta Oslavany prebiehajú v mesta Nováky 

v školách  prípravy na voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 

krajov.  

 

 

         Záverom predsedníčka poďakovala členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 27. 09. 2022 

 

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

 

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

 

Prílohy:  prezenčná listina  

 


