
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov 

 

 

 

 

Zápis č.6. 

zo zasadnutia komisie zo dňa 11.9.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 
1. Privítanie 

2. Jarmok, otvorenie Galérie kresleného humoru – prizvaný hosť Matej Kubák, organizátor           

„Jarmok party“ v Spoločenskom dome 

3. Vianočné trhy 2019 

4. Propagácia 

5. 17. november 30. výročie Nežnej revolúcie 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č.1: 

Predsedníčka Ing. Iveta Antalová privíta pani riaditeľku MsKS Mgr. Art. Máriu Volárovú, prizvaného hosťa 
Mateja Kubáka i prítomných členov komisie na 6. zasadnutí KKaSV. 

 

 

K bodu č.2: 

Mgr. Art. Mária Volárová informovala všetkých zúčastnených o plánovanom otvorení Galérie kresleného 
humoru. Prizvaný hosť Matej Kubák informoval komisiu o plánovanej akcii „Jarmok party“ 13. septembra 
2019 v Spoločenskom dome, po zodpovedaní otázok členmi komisie hosť odišiel zo stretnutia. 

 

K bodu č.3: 

Ing. Iveta Antalová otvorila bod č.3, oslovila pani riaditeľku MsKS p. Volárovú, či nás tento rok čaká cez 
Vianočné trhy bohatší program ako po iné roky. Mgr. Art. Mária Volárová informovala členov komisie o jej 
pláne pritiahnuť na námestie viac ľudí, aby zabudli na vianočný stres a pripomenuli si dôležitosť adventu 
a užili si srdečnú, vianočnú atmosféru. Jej cieľom je oživiť námestie, finančne nenáročne, „ľudia ľuďom“, 
osloviť dobrovoľníkov na tému Adventný veniec formou Adventného korzovania, domáci účinkujúci, začiatok 
posledný novembrový víkend. 

30.11. Veniec na námestie, zapálenie sviece, vystúpenie FS Otava, zatancuje tiež FS Čakanka 
s partnerským súborom. 

6. decembra 1919 bolo odohraté 1. bábkové predstavenie, 2. adventný víkend , MsKS na otvorenie 
vernisáže Divadielka Galéria. Bábkové predstavenie s príchodom Mikuláša,  7. decembra v sobotu sú 
naplánované workshopy, výroba bábok.. 

Nedeľa 8. a 15. 12. Adventné korzovanie, otvorené podniky, hlasovanie o najkrajšiu vianočnú výzdobu,       
na nádvorí múzea vystúpi spevácky súbor Cantabile, zaspieva operná speváčka, navodí krásnu vianočnú 
atmosféru.. 

16.12. vianočné trhy na námestí 

20. poslanecká kapustnica 

22.vystúpenie Márie Čírovej v MsKS 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová informovala členov komisie, že mesto sa s myšlienkou klziska 
s umelou plochou zaoberá, predpokladaný nájom na jeden mesiac je 12.000€, pritiahlo by ľudí na námestie, 
spravilo atmosféru, pozornosť, na Mikuláša by v rámci programu mohlo byť krasokorčuľovanie. 

Michal Bartek sa zaujímal, prečo umelá plocha a nie ľadová, na čo mu p. Antalová odpovedala, že umelá 
plocha je praktickejšia, keďže nevieme dopredu aké bude počasie. KKaSV jednohlasne odhlasovalo 
doporučiť mestu používanie klziska za bezplatné.  



 

Hosť Jakub Tinka sa prihlásil o slovo s názorom, že klzisko by malo mať vstupné, aby si ho ľudia vážili 
a bola možná aspoň čiastočná návratnosť investícií. 

Poslanec mestského zastupiteľstva a člen KKaSV Bc. Miroslav Vidlička navrhol peniaze radšej investovať   
do osvetlenia postáv, zvieratiek, anjelov a začať s reklamou čím skôr. 

18:00 pán poslanec Bc. Ján Kudlík prišiel na stretnutie komisie 

Bc. Miroslav Vidlička navrhol živý betlehem, spomenutý bol i náš drevený betlehem, ktorý je unikát v rámci 
Slovenka, KKaSV sa myšlienka páčila.. 

Bc. Ján Kudlík vstúpil do témy navrhol modernizáciu betlehemu, zainvestovať do kvalitnejšieho osvetlenia. 
PhDr. Juraj Kazda informoval o vystúpení pri betleheme spred dvoch rokov, kde zlyhala technika bolo málo 
priestoru.  

Ing. Iveta Antalová navrhla dohodu so Slovenskou poštou v NMnV, aby na pošte zriadili Vianočnú poštu, kde 
by nosili deti listy Ježiškovi. 

Bc. Ján Kudlík navrhol zriadiť Vianočnú poštu v Mestskom kultúrnom stredisku, osloviť dramatické krúžky, 
aby pripravili program. 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová ukončila bod č.3. 

 

K bodu č.4: 

Ing. Zuzana Vladová sa vyjadrila o potrebe väčšej propagácie na čom sa zhodli všetci členovia komisie. 

 

K bodu č.5: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová otvorila tému: 17. november 30. výročie Nežnej revolúcie 

Oboznámila prítomných o plánovanom programe na Námestí slobody: vystúpenie ZUŠ, študentov, historická 
supervízia Jozef Karlík, výstava fotografií, rôzne zaujímavé stanovištia, program na pódiu. 

 

K bodu č.6: 

Bc. Ján Kudlík prišiel s návrhom vytvoriť spolok Návraty, stretnutia starších, mladších umelcov, výtvarníkov, 
architektov, sochárov, maliarov. Komisia sa zhodla, že iniciatíva by mala prísť od samotných umelcov. 
Navrhol aby mesto organizovalo Ples rodín. Komisia sa zhodla, že takéto podujatie je zaujímavé no aktuálne 
MsKS nemá personálne kapacity na jeho organizáciu . 

 

 

K bodu č.7: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová poďakovala pani riaditeľke MsKS Mgr. Art. Márii Volárovej 
i prítomným členom komisie za účasť na 6. zasadnutí KKaSV. 

 

 

Stanovisko komisie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 17.9. 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Antalová       Ing. Zuzana Vladová 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


