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Zápis zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ v Novákoch          

dňa 08. 03. 2023. 

  

Prítomní: Bc. Anton Hajnovič, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila 

Hartmanová, Mgr. Viera Pechová,  
 

Ospravedlnený: Mgr. Dana Horná  
 

Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová, Ing. Peter Balák, Ľuboš Krcha  
 

Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková   

  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Rozdelenie finančných prostriedkov voľnočasovým organizáciám na rok 2023.  

3. Dotácie pre ZO SZZP na rok 2023.  

4. Rôzne 
 

1. Otvorenie 

Predseda komisie kultúry a vzdelávania Bc. Anton Hajnovič otvoril komisiu, privítal 

prítomných a oboznámil členov komisie a hostí s programom.  

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov voľnočasovým organizáciám na rok 2023 - návrh 
 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: 1 
 

3. Dotácia pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (ZO 

SZZP)    

      Schválenie dotácie pre ZOSZZP - Program 12 Sociálne služby, podprogram 2 Príspevky 

neštátnym subjektom – ZOSZZP vo výške 1 875, 00 €.  
 

       

 

RKC – Farnosť Nováky                                                 675, 00 € 

Materské centrum Nováčik, Nováky    500, 00 € 

Slovenský zväz záhradkárov ZO 24-1,Nováky 1 565, 00€ 

Dychová hudba NCHZ Nováky    650, 00 € 

Miestny odbor Matice Slovenskej Nováky   900, 00 € 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Prievidza 2 000, 00 € 

FS Marínka Nováky 1 150, 00 € 

Spolu 7 440, 00 € 
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     Dôvodová správa:  
 

      Výška schválenej dotácie mestským zastupiteľstvom v rozpočte 2023 pre podporu 

neštátnym subjektom –  ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých  – 1 875, 00 € 

 

Hlasovanie:  

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnený: 1 

 

4. Rôzne 

 

     Pán Ľuboš Krcha informoval prítomných o niektorých problémoch spojených 

s organizáciou jarmoku Nováky. Informácia bola podaná v časovom predstihu z dôvodu, aby 

sa mohli prípadné problémy vyriešiť včas. Ide hlavne o pripájanie sa jarmočníkov na elektrickú 

energiu a problém s nadmerným odberom – jarmočný program treba koncipovať, tak aby bolo 

jasné koľko elektrospotrebičov a s akým odberom má jarmočník (iný odber je keď si len 

potrebuje osvetliť stánok, iný odber predstavujú používané elektrospotrebiče, ako sú napr. 

varnice, a pod. ), treba doriešiť elektrické rozvody na námestí SNP aby postačovali na zvýšený 

odber elektrickej energie počas jarmoku, taktiež hlavne elektrické rozvody pri futbalovom 

štadióne, aby postačovali na zvýšený odber elektrickej energie, treba zabezpečiť vhodné 

označovanie stánkov, ktoré sú na elektrickú energiu pripojené a vyriešiť aj spoplatnenie 

veľkých odberov elektrickej energie.  

     Predseda komisie Bc. Anton Hajnovič uviedol, že treba problémy vyriešiť a prijať potrebné 

opatrenia, aby prebehli prípravy jarmoku ako aj samotný jarmok bez problémov.  

     Zapisovateľka Ing. Lenka Gombarčíková podala informáciu o „Pláne činnosti DK Nováky 

na rok 2023“. Uviedla, že niektoré kultúrne podujatia už reálne prebehli: Reprezentačný ples 

mesta Nováky, Pietny akt pri príležitosti tragédie vo VOP Nováky, Fašiangový sprievod, 

pochovávanie basy a fašiangová zábava, Maškarný ples.  

     Ostatné plánované kultúrne podujatia, ktoré sa konali v predchádzajúcich rokoch by sa mali 

zachovať resp. doplniť o nové. Podujatia budú organizované Mestom Nováky v úzkej 

spolupráci so školami a školskými zariadeniami na území mesta, občianskymi združeniami, 

ktoré poberajú dotáciu od mesta Nováky, ako aj jednotlivými športovými klubmi, ktoré 

poberajú dotáciu od mesta Nováky. Členovia komisie zaujali stanovisko k jednotlivým 

plánovaným kultúrnym podujatiam a dohodli sa na niektorých konkrétnych termínoch 

a možnostiach ich realizácie a vzájomnej pomoci a spoluúčasti.  

     Predseda komisie Bc. Anton Hajnovič vyslovil názor, že by sa mohli v meste konať aj ďalšie 

podujatia celomestského charakteru, ako napríklad majáles, koncerty živej hudby v letných 

mesiacoch a pod.  

 

     Pani riaditeľka CVČ, Ing. Viera Hagarová upozornila prítomných, že všetky kultúrne 

podujatia by sa mali niesť v duchu osláv 910. výročia prvej písomnej zmienky o Novákoch 

v Zoborskej listine. Tiež doplnila materiál o dátum pripravovaného podujatia v DK Nováky dňa 

16. 06. 2023 – Koncoročné vystúpenia gymnastiek CVČ Nováky.  
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     Pani riaditeľka ZUŠ, Zdenka Duchoňová Dis.art doplnila materiál o podujatie, na ktorého 

organizáciu sa im podarilo získať grant – dňa 17. 06. 2023 sa bude vo vonkajších priestoroch 

ZUŠ Nováky konať Festival dychových orchestrov.  

 

     Pani riaditeľka ZŠ, Mgr. Viera Pechová uviedla, že aj základná škola pripravuje                       

vo vonkajších priestoroch ZŠ Nováky rôzne kultúrno-športové podujatia, ako napríklad „Deň 

rodiny“.  

 

     Zapisovateľka Ing. Lenka Gombarčíková prečítala žiadosť pána Romana Hagaru o skrátenie 

časov hlásenia v mestskom rozhlase.  

     Komisia zobrala materiál na vedomie a odporúča zaslať pánovi Romanovi Hagarovi 

odpoveď v znení, že nie je možné ovplyvniť čas vysielania v mestskom rozhlase na určité 

pravidelne sa opakujúce dni, tak ako to vo svojej žiadosti navrhol, nakoľko sa hlásia aj udalosti, 

ktoré nie sú možné vopred časovo naplánovať, napr. rôzne poruchy na elektrických rozvodoch, 

odstávky vody, mimoriadne oznamy rôzneho charakteru a pod. Znelku pohrebu nedoporučili 

zmeniť. 

 

        Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch, dňa 15. 3. 2022 

 

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

 

Schválil: Bc. Anton Hajnovič            …………………………. 

 


