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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 28.10. 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Prerokovanie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 

2016 

 3. Autorská zmluva Monografie mesta Nováky s p. Mgr. Máriou Leitmanovou 

 4. Informácia o havarijnej situácii v ZŠ Nováky     

 5. Rôzne 

 6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Lovecký, ktorý privítal a 

oboznámil členov komisie a hostí s programom. Tento program bol schválený. 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1  PaedDr. Anna Chlupíková 

 

2. Prerokovanie dotácií pre voľnočasové aktivity z rozpočtu mesta Nováky na rok 2016 

 

 KKV sa oboznámila s podanými žiadosťami na rok 2016. KKV konštatovala, že 

všetky organizácie (MC Nováčik, SZZ ZO Nováky, DH NCHZ Nováky, Miestny odbor 

Matice Slovenskej Nováky, SRZ MO Prievidza, FS Marínka Nováky a Rímskokatolícka 

cirkev, Farnosť Nováky) predložili žiadosti v zmysle platného VZN 5/2015. Žiadosti boli 

skontrolované p. Monikou Roháčovou, ktorá skonštatovala, že všetci splnili podmienky VZN 

5/2015, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. 
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Uznesenie 027/KKV/2015 

 

KKV navrhuje podané žiadosti postúpiť na prerokovanie EK, predložiť tieto žiadosti 

na MsR a následne predložiť na rokovanie MsZ. 

Za: 5  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Ospravedlnení: 1  PaedDr. Anna Chlupíková 

 

3. Autorská zmluva Monografie mesta Nováky s  p. Mgr. Máriou Leitmanovou 

 

Predseda komisie oboznámil hostí a členov komisie KKV o výsledku rozhodnutia 

uznesenia 022/KKV/2015 konanej dňa  2.9.2015. Oboznámil ďalej hostí a členov, že danú 

vec MsR Nováky vrátila na opätovné prerokovanie do našej komisie. Vzhľadom na neznalosť 

danej problematiky KKV, ktorá je dnes zložená z členov, ktorí s týmto problémom dodnes 

nemali možnosť zaoberať sa, predseda KKV rozhodol pozval na dnešné zasadnutie KKV p. 

Mgr. Máriu Leitmanovú a p. PaedDr. Vieroslavu Leitmanovú, PhD. Následne vyzval 

p.Leitmanové, aby s celou vecou oboznámili KKV. 

P. Leitmanové si nevedia predstaviť, že by toto dielo malo menšiu obsahovú stránku. 

Uvedené dielo je spracované na približne 350-tich stranách. Na margo názoru, že to nie 

kolektívne dielo p. Mgr. Leitmanová predložila aj zoznam podpísaných ľudí, s ktorými 

konzultovali toto dielo a títo im následne svojim podpisom odobrili  obsahovú stránku 

týkajúcu sa ich zamerania. Monografia ma charakter vedeckej práce, ktorá sa len o málo líši 

od dizertačnej práce a aj preto nemôžeme očakávať, že bude mať menej strán, pri tak 

rozsiahlom zameraní v časovom horizonte histórie 900 rokov. 

Na margo recenzií tohto diela, p. Mgr. Leitmanová uviedla, že toto dielo aj napriek svojmu 

vysokému veku prečítala Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc. – členka SAV, ktorá vyzdvihla 

obsahovú stránku tohto diela, ale posudok nenapísala, lebo nedostala poverenie na 

spracovanie tohto posudku. 

 Následne sa predseda KKV opýtal, či bol v minulosti medzi mestom Nováky a p. 

Leitmanovými uzavretý nejaký zmluvný vzťah na tvorbu tohto diela. P. Mgr. Leitmanová 

povedala, že nie.  

Ďalej sa o slovo prihlásila p. Mgr. Gabriela Mištinová, ktorá danú knihu videla a aj 

čítala. Zhodnotila, že dielo je na svoju obsahovú stránku dostatočne stručné a výstižné. 

Zdôraznila a má to aj potvrdené p. Arpádom Tarnóczym, že bol napríklad veľmi kvalitne 

spracovaný aj ich rodinný erb. 

Záverom KKV skonštatovala, že dielo je komplexne spracované a nevie si predstaviť, 

že by toto dielo bolo stručnejšie pri danej obsahovej stránke a rozsahu záberu. Za samotnú 

obsahovú stránku jednotlivých kapitol sa KKV nemôže vyjadriť, nakoľko toto dielo prečítať 
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a zhodnotiť nie je úlohou KKV. KKV bola oboznámená len so stručným obsahom 

jednotlivých kapitol tohto diela.  

 

Uznesenie 028/KKV/2015 

 KKV odporúča podpísať autorskú zmluvu Monografie mesta Nováky s p. Mgr. 

Máriou Leitmanovou. 

 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1  PaedDr. Anna Chlupíková 

 

4. Informácia o havarijnej situácii v ZŠ Nováky   

 

 P. riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková informovala na zasadnutí Rady školy mesta 

Nováky o tom, že ZŠ Nováky je v havarijnej situácií. Následne predseda Rady školy mesta 

Nováky Mgr. Ivan Putiška napísal list, kde je celá táto situácia popísaná. Uvedený list 

prikladáme ako prílohu. 

 

Uznesenie 029/KKV/2015 

KKV navrhuje aby sa týmto listom zaoberala MsR Nováky a následne aby sa daným 

problémom zaoberalo MsZ Nováky. 

 

ZA: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 1  PaedDr. Anna Chlupíková 

 

5. Rôzne 

P. riaditeľka  CVČ Ing. Viera Hagarová informovala o uplynulých akciách CVČ. Dňa 

26.10.2015 boli Šakranie preteky a 27.10.2015 boli Strašidielka v meste. 
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Ďalej p. riaditeľka MŠ Ľudmila Hartmanová informovala KKV o kontrole RUVZ, 

ktorá sa uskutočnila dňa 8.10.2015. Uvedená kontrola bola zameraná na kontrolu ležadiel 

v MŠ. Pri tejto príležitosti, ale bola vykonaná komplexná kontrola, kde RUVZ nenašli žiaden 

nedostatok a skonštatovali, že všetko bolo v poriadku . 

 

6. Záver 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 28.10.2015 

Zapísal: Ing. Jozef Lovecký  …………………………. 

 

Overil: Bc. Ján Kačenák   …………………………. 

 

Prílohy: - prezenčná listina 

-    list predsedu Rady školy Nováky 

 

 


