
Zápisnica zo stretnutia Komisie kultúry a spoločenských vzťahov – 25.1.2023 

 

Komisie sa zúčastnilo 12 prítomných – Mgr. D. Uhríková, Mgr. J. Bača, Mgr.art. M. 

Volárová, O. Dóra, Ing. Z. Hunčíková, PaedDr. J. Hunová, J. Kolesárová, J. Krištofovičová, 

Bc. P. Rýdzi, Ing. Z. Šupatíková, hostia Ing. I. Antalová a Mgr. A. Neuschl 

 

1. Predsedníčka otvorila stretnutie a privítala prítomných. 

2. Všetci prítomní sa stručne predstavili a prezentovali aktivity, ktoré v oblasti kultúry 

robia. Zároveň vypichli to, ako vnímajú kultúru v Novom Meste n/V, čím by mohli 

byť nápomocní, v čom by sa mohli zapojiť a aké akcie by v NMnV uvítali. 

3. Predsedníčka členov komisie oboznámila s náplňou KKSV. 

4. Riaditeľka MsKS členov informovala o kľúčových a už naplánovaných programoch 

na rok 2023. J. Krištofovičová spomenula výročie 1. písomnej zmienky. Prítomní 

debatovali o propagácii mestských aktivít a noviniek, informatizácii občanov o dianí 

a jednohlasne hlasovali za vytvorenie centrálnej stránky – profilu mesta, kde 

občan získa informácie o aktivitách MsÚ, mestských organizácií, doplnených 

o priestor pre aktívne alternatívne združenia, ako aj všetky potrebné dokumenty k 

stiahnutiu. Ten môže prispieť k lepšej spolupráci jednotlivých subjektov 

a skvalitňovaní programov v meste. Ako príklad spolupráce bola spomenutá aktivita 

MsKS Adventné potulky v spolupráci s Ateliérom nápadov, ktorú členovia, na základe 

pozitívnej spätnej väzby občanov, navrhli rozšíriť. 

Členovia komisie jednohlasne schválili návrh, aby ZUŠ J.Kréna dostala pre 

programy, ktoré pripravuje v tomto roku v MsKS, priestory MsKS bezodplatne. 

5. V bode rôzne komisia predebatovala návrh termínov stretnutí KKSV: 29.3., 31.5.,6.9., 

8.11., 13.12. a odsúhlasila zmenu času stretávania zo 17:00h na 15:00h.  

J. Krištofovičová otvorila tému NMS a komisia žiada o prerokovanie štatútu NMS, 

novú organizáciu, odborné vedenie a vizuál NMS. 

Komisia oslovila aj záležitosť Kultúrno-informačného centra, viac/nové informačné 

tabule, označenie verejných toaliet a pod. 

D. Uhríková prítomným predniesla dotaz pani Nápokyovej o umiestnení pamätnej 

tabule p.Psotnému. Prítomní boli informovaní o rozhodnutí primátora o posunutí 

termínu umiestnenia a odhalenia tabule napr. k nedožitej storočnici p. Psotného, s čím 

členovia KKSV súhlasili. 

6. Predsedníčka stretnutie uzatvorila a prítomným poďakovala za účasť. Ďalšie stretnutie 

KKSV bude 29.3.2023 o 15:00h. 

 

Zápisnicu vypracovala: Mgr.art. Mária Volárová, dňa 25.1.2023 

 

Zápisnicu schválila: Mgr. Dana Uhríková 

 

 


