
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov 

 

 

 

 

Zápis č.7. 

zo zasadnutia komisie zo dňa 23.10.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 
1. Privítanie 

2. Riešenie pódia na Námestí Slobody 

3. Informácie o organizačných zmenách v Mestskom kultúrnom stredisku 

4. Informácie o pripravovanom programe: Mikuláš, Silvester 

5. Rôzne: Všeobecne záväzné nariadenie – stanovisko komisie 

6. Záver 

 

K bodu č.1: 

Predsedníčka Ing. Iveta Antalová privítala riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Mgr. Art. Máriu 
Volárovú, prítomných členov komisie a hostí Jakuba Tinku, poslanca Mgr. Petra Baču i  na 7. zasadnutí 
KKaSV. 

 

 

K bodu č.2: 

Ing. Iveta Antalová informovala všetkých zúčastnených o návrhu na premiestnenie pódia ako i o jeho 
nedostatočných parametroch (nevyhovujúci prístup účinkujúcich a technikov, havarijné schody). Mgr. Art. 
Mária Volárová navrhla osloviť firmu, ktorá pódium vyrobila, prípadne pozvať externého odborníka               
na konzultáciu, počkať na stanovisko MsÚ. 

PhDr. Juraj Kazda vyjadril svoj názor, že by možno stačila zvuková úprava pódia.  

Prísediaci Jakub Tinka súhlasil s  názorom o zlom stave pódia a jeho zlom umiestnení. 

Uznesenie komisie: Rekonštrukcia a premiestnenie pódia. 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová uzavrela bod 2. a požiadala Mgr. Art. Máriu Volárovú o slovo. 

 

K bodu č.3: 

Mgr. Art. Mária Volárová informovala členov komisie a prísediacich o organizačných zmenách v Mestskom 
kultúrnom stredisku. Mgr. Viliam Polák ohlásil odchod do dôchodku, prebehlo výberové konanie, na ktorom 
sa prihlásilo päť uchádzačov. Miesto vedúceho kina od 1.11.2019 bude zastávať Mgr. Jozef Nováček.         
P. Dugoš tiež odchádza do dôchodku, p. Igor Kolínek bude od 1.1.2020 správca štyroch budov, ktoré 
spadajú pod MsKS, na jeho miesto nastúpi nový človek. Od 1.1. 2020 plánuje MsKS zamestnať 
profesionálneho galeristu, kanceláriu bude mať v Galérii kresleného humoru.  

 

K bodu č.4: 

Ing. Iveta Antalová otvorila tému Mikuláš a Silvester.. 

Člena komisie Tibora Kubicu zaujímala téma klziska na námestí, predsedníčka KKaSV informovala 
o otvorenej téme na MsÚ, Uherský Brod z vlastných skúseností ľadovú plochu neodporúča, parametre nie 
sú vyhovujúce pre plnohodnotné korčuľovanie. MsÚ uvažuje o jej možnom zapožičaní. Do debaty vstúpil 
poslanec Mgr. Peter Bača, informoval komisiu o prerokovaní témy klziska na finančnej komisii, prenájom: 
20.000,- otázne, kto by bol prevádzkovateľ. Pán poslanec ďalej vyjadril názor, aby bol Silvester výraznejšie 
dotovaný a hradený z rozpočtu MsKS. Mgr. Art Mária Volárová poďakovala za jeho názor a odporúčanie.  

 

 

 

 



 

 

 

K bodu č.5: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová otvorila tému: Všeobecne záväzné nariadenie, názov materiálu: 
Ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Nového Mesta nad Váhom. 

Komisia kultúry a spoločenských vzťahov odporúča prijať prerokované VZN. 

 

V bode „Rôzne“ p. Tatiana Tinková tlmočila sťažnosť členov SDOS na postup pani riaditeľky, resp. nového 
vedenia MsKS a ich protest proti plánovanému zrušeniu divadla za účelom kaviarne. Pani Riaditeľka Mgr. 
Art. Mária Volárová informácie doplnila o stanovisko MsKS a MÚ. P. Psotný dostal oficiálne poďakovanie za 
prínos pre kultúru v NMnV, kyticu za dlhoročnú činnosť a dohodli ukončenie spolupráce k 31.12.2019. Ďalej 
informovala: divadlo potrebuje nový vzlet, treba vytvoriť priestor pre progres, plánované stretnutie s hercami 
a informovať ich o pravdivom stave. Priestory klubovne je potrebné vyčistiť, vymaľovať. Priestor má po 
rekonštrukcii slúžiť pre malé javiskové formy, monodrámy, a zároveň ako spomínaná kaviareň. 

Jakub Tinka navrhol presunúť divadlo do priestorov bývalých Kasární, pani predsedkyňa ho informovala 
o plánovanej rekonštrukcie a budúcom možnom využití týchto priestorov. 

 

 

K bodu č.6: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová poďakovala pani riaditeľke MsKS Mgr. Art. Márii Volárovej, 
prísediacim hosťom Mgr. Petrovi Bačovi, Jakubovi Tinkovi i prítomným členom komisie za účasť                  
na 7. zasadnutí KKaSV. 

 

 

Stanovisko komisie:   

Premiestnenie pódia na námestí a jeho rekonštrukcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 29.10. 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Antalová       Ing. Zuzana Vladová 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


