
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia kultúry a spoločenských vzťahov 

 

 

 

 

Zápis č.1. 

zo zasadnutia komisie zo dňa 22.1.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Privítanie 

2. Stanovenie termínov kultúrnej komisii 

3. Súbor Javorinčatá – prizvaní hostia: Beáta Macejková, Matej Raab 

4. Festival Aničky Jurkovičovej 

5. Aktivity 2020 v MsKS 

6. Informácie o personálnych zmenách v MsKS 

7. Rôzne – Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule I. A. Pockodymu 

8. Záver 

 

K bodu č.1: 

Predsedníčka Ing. Iveta Antalová privítala pána viceprimátora Ing. Františka Mašlonku, riaditeľku Mestského 

kultúrneho strediska Mgr. art. Máriu Volárovú, prítomných členov komisie a hostí Beátu Macejkovú a Mateja 

Raaba  na 1. zasadnutí KKaSV. 

 

K bodu č.2: 

Ing. Iveta Antalová otvorila otázku o nastavení pravidiel pre hostí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť KKaSV. 

Mgr. Lenka Fraňová navrhla, aby hostia najskôr poslali písomný list tajomníčke komisie ohľadom plánovanej 

témy na prerokovanie. Predsedníčka Ing. Antalová podala návrh pokračovať v stretnutiach KKaSV o 17:00 h. 

a ostatní členovia komisie s návrhom súhlasili.  

 

K bodu č.3: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová privítala hostí Beátu Macejkovú a Mateja Raaba a predstavila ich 

p. viceprimátorovi a členom komisie. Prizvaní hostia pôsobia v súbore Javorinčatá v Mestskom kultúrnom 

stredisku. Beáta Macejková predstavila svoju víziu s divadelným súborom Javorinčatá a jeho ďalšom  

smerovaní. 

1.bod: zvýšiť osvetu, využiť jarné prázdniny, spraviť promo na základných i stredných školách 

2.bod: využiť viaceré sféry, schopnosti, hudba, spev, zaujímavý scenár, kratšie hry, menej hercov 

3.bod: dve hry ročne, zapojenie do divadelných súťaží 

 

 



 

Mgr. Lenka Fraňová položila otázku pani riaditeľke MsKS, či sa budú prerábať priestory, ktoré boli využívané 

p. Psotným, pani riaditeľka informovala o plánovanom prerábaní, skultúrnení spomínaných priestorov.  

Člena komisie p. Kazdu zaujímalo, či súbor plánuje zmeniť názov po odchode p. Psotného zo súboru 

Javorinčatá. Slečna Macejková pokračovala v plánoch so ZUŠ a spoluprácou s LDO z Centra voľného času, 

ďalej informovala o myšlienke viesť súbor. Na otázku pána viceprimátora Ing. Mašlonku koľko aktívnych 

členov súbor má odpovedal Matej Rááb: Javorinčatá 20 členov, Javorinka 2 členovia a pravidelne sa 

stretáva 6 členov. 

Riaditeľka MsKS Mgr.art. Volárová sa s hosťami dohodla o ďalšom stretnutí na ktoré prizvú aj p. Kubovicovú 

a dohodnú sa o ďalšom smerovaní, tak aby MsKS malo funkčné divadlo pod „akýmkoľvek“ názvom.         

Ing. Iveta Antalová poďakovala hosťom, že prišli a týmto uzavrela bod č.3. 

 

K bodu č.4: 

Ing. Iveta Antalová otvorila tému Festival Aničky Jurkovičovej a požiadala o slovo Ing. Mašlonku a pani 

riaditeľku MsKS Mgr. art. Máriu Volárovú. 

Mgr. art. Mária Volárová: prípravy na Festival už samozrejme začali, plánovaný je na 16.-19.4.2020, nastala 

malá zmena a to, že FAJ začne cez týždeň vo štvrtok 16.4. a ukončenie bude v nedeľu 19.4. z dôvodu 

malých problémov ochotníckych divadelníkov počas pracovného týždňa. Plánované otvorenie vo štvrtok, 

vernisáž, ocenenie Kvet Tálie, ktorou bude úžasná herečka Zuzana Kocúriková, v piatok budú pozvané 

najmä školy, v sobotu 3 predstavenia pre verejnosť a v nedeľu vyhodnotenie Festivalu Aničky Jurkovičovej. 

16.4. by po vernisáži ženskej karikaturistky Jany Hýbalovej Ovšákovej nasledovalo divadelné predstavenie 

profesionálneho divadla s hrou Iluzionisti. Uzávierka prihlášok súborov bude do 14.2.2020, dohodnuté sú 

živé vstupy s Rádiom Regina. 

Predsedkyňu Ing. Ivetu Antalovú zaujímalo, či sú prihlásené aj novomestské súbory, či sa oslovovali aj 

súbory z blízkeho okolia, alebo sa čaká na súbory, ktoré sa samé prihlásia. Členov komisie zaujímalo, kto 

tvorí výberovú komisiu, dozvedeli sa, že ju tvorí Ivan Radošinský a manželia pán a pani Kincelovci.  

Mgr. Lenku Fraňovú zaujímala forma propagácie, či mesto neuvažovalo nad billboardom, navrhla tiež zmenu 

plagátu, novší, modernejší výzor. PhDr. Kazda vyjadril názor, že by sa mali školy viac zapájať a učitelia 

slovenčiny by mali byť o histórii FAJ informovaní, aby vedeli posunúť tieto informácie deťom. 

 

K bodu č.5: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová otvorila tému: Aktivity roka 2020 v MsKS 

Mgr. art. Mária Volárová komisiu informovala:  

- Festival Aničky Jurkovičovej 

- Mesiac židovskej kultúry 

- 60. výročie Mestského kultúrneho strediska 

- 25. výročie FS Čakanka 

Ing. Iveta Antalová poďakovala pani riaditeľke MsKS Mgr. art. Márii Volárovej za informácie k bodu č.5 

a požiadala ju o pokračovanie k bodu č.6. ohľadom nových informácií o personálnych zmenách v MsKS. 

 

 

 



 

 

K bodu č.6 

Informácie o personálnych zmenách v MsKS 

Pán Dugoš, domovník v MsKS dal výpoveď a funkciu domovníka a kuriča prijal Igor Kolínek. Na bývalé 

miesto Igora Kolínka bola prijatá Mgr. art. Jana Šimovič Babuliaková. Ďalšia pozícia, na ktorú sa hľadá nový 

človek je vedúci galérijný pracovník. Ing. Ivetu Antalovú zaujímalo, či prebehlo výberové konanie, na otázku 

dostala odpoveď, že na pozície nebolo vyhlásené výberové konanie nakoľko sa nejednalo o vedúceho 

pracovníka.  

 

K bodu č.7 

Rôzne: Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule I. A. Pockodymu 

Ing. Iveta Antalová navrhla členom KKaSV hlasovať ohľadom tohto návrhu, no po krátkej komunikácii sa 

KKaSV zhodla, že navrhovateľ musí získať písomný súhlas od majiteľa budovy a je potrebné doplniť 

informácie k projektu. 

 

K bodu č.8 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová poďakovala pánovi viceprimátorovi Ing. Františkovi Mašlonkovi, 

pani riaditeľke MsKS Mgr. Art. Márii Volárovej, prizvaným hosťom Beáte Macejkovej, Matejovi Raabovi 

i prítomným členom komisie za účasť na 1. zasadnutí KKaSV. 

 

 

Stanovisko komisie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 22.1. 2020 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Antalová       Ing. Zuzana Vladová 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


