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Zápis č.4. 

zo zasadnutia komisie zo dňa 15.5.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Predstavenie novej riaditeľky MsKS Mgr. Art. Márie Volárovej 

3. Predstavenie novej predsedkyne RRNS Mgr. Dany Uhríkovej 

4. Doriešenie programu na Deň mesta 2019 

5. Zhrnutie: Festival Aničky Jurkovičovej 

6. Zhrnutie: Dni Milana Rastislava Štefánika 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu č.1: 

Predsedníčka Ing. Iveta Antalová privítala pána viceprimátora Ing. Františka Mašlonku, predsedkyňu RRNS 
Mgr. Danu Uhríkovú, riaditeľku MsKS Mgr. Art. Máriu Volárovú, prísediacich poslancov Ing. Daniela Kopunca 
a Martina Kolesára i prítomných členov komisie na 4. zasadnutí KKaSV. 

 

 

K bodu č.2: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová predstavila členom komisie novú pani riaditeľku MsKS               
Mgr. Art. Máriu Volárovú a požiadala ju o slovo. 

Mgr. Art. Mária Volárová všetkých informovala o nástupe do funkcie riaditeľky MsKS zatiaľ na polovičný 
úväzok od 20. mája a od 1. júla na plný úväzok. 

Michal Bartek položil pani riaditeľke otázku ohľadom preberania agendy a spolupráce s bývalou pani 
riaditeľkou PhDr. Evou Grznárovou a Mgr. Viliamom Polákom, na čo pani riaditeľka všetkých informovala                      
o plánovanom stretnutí. 

Členku komisie Lenku Fraňovú zaujímali plánované autorské akcie Mgr. Art. Márii Volárovej. 

Mgr. Art. Mária Volárová informovala o vytvorenom priestore obsadenia pozície: pokladňa, vedúci kina, 
nakoľko obaja zamestnanci p. Valová i Mgr. Viliam Polák odchádzajú na zaslúžený dôchodok. 

Pani Mgr. Art. Mária Volárová plánuje: Divadelný klub, kaviareň, otvorenie novej Galérie kresleného humoru, 
kultúru mimo MsKS: koncert na stanici, Cimbalovka, Country skupina v parku, Festival židovskej kultúry, 
zvýšenie propagácie. 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová ukončila bod č. 2 a požiadala Mgr. Danu Uhríkovú o slovo 
ohľadom Novomestského spravodajcu. 

 

  

K bodu č.3: 

Mgr. Dana Uhríková poďakovala  Ing. Ivete Antalovej za slovo, informovala všetkých prítomných ako vníma 
NS: „Novomestského spravodajcu beriem ako výzvu“. Ďalej pokračovala: Informačných kanálov je naozaj 
veľa, koncepcia NS je stále v riešení redakčnej rady, možná zmena formátu, hľadá sa šéfredaktor, snaha      
o zaujímavejšie témy, zmenu konzervatívneho ducha, posunúť NS graficky, štylisticky, dostať do neho život.. 

Ing. František Mašlonka, jeho pohľad na NS: spravodajstvo o NMnV, informovanosť o tom, čo sa dialo, čo sa 
plánuje, zapojiť históriu, rozširovať portfólio, osloviť všetky vekové generácie, zmeniť koncept, formát           
do konca roka ponechať, NS propagovať cez TV Pohoda, hľadá sa externý šéfredaktor. 

Ing. Iveta Antalová poďakovala Mgr. Dane Uhríkovej a Ing. Františkovi Mašlonkovi a tým ukončila bod.č.3. 

 

 

 



 

K bodu č.4: 

Kultúrna komisia schvaľuje Malý komorný orchester na Námestí slobody a Športové kluby                   
v parku J.M. Hurbana na Deň mesta 2019, beh mestom zostáva v riešení.  

KKaSV dáva odporúčanie neplatiť detské atrakcie pri mestských akciách, netýka sa to Jarmoku. 

Ing. Iveta Antalová sa spýtala členov komisie na otázky a uzavrela bod č.4. 

 

 

K bodu č.5: 

Mgr. Lenka Fraňová ako predsedkyňa Matice slovenskej informovala KKaSV o pozitívnom hodnotení 
tajomníka Matice slovenskej, ktorý sa osobne zúčastnil na Festivale Aničky Jurkovičovej. 

Michal Bartek prišiel s postrehom, že na predstaveniach, ktoré boli aj pre mladé ročníky sa občas použili 
nevhodné nadávky.  

KKaSV odporúča v rámci dramaturgie:  

- vyvodenie zodpovednosti za konkrétny výber 

- začať v skoršom termíne s prípravami FAJ 

- rozšírenie produkčnej rady 

KKaSV sa zhodla a veľmi kladne zhodnotila správanie a prístup žiakov na Festivale Aničky Jurkovičovej. 

 

 

K bodu č.6: 

Mgr. Lenka Fraňová poďakovala Mestu Nové Mesto nad Váhom, viceprimátorovi Ing. Františkovi Mašlonkovi 
za podporu, Ing. Zuzane Vladovej a Ing. Ivete Antalovej za výbornú spoluprácu v rámci Dní Milana 
Rastislava Štefánika. 

 

 

K bodu č.7: 

Ing. Zuzana Vladová bola poverená komisiou vybaviť moderátora na Dni mesta 2019. 

Ing. Daniel Kopunec prišiel s návrhom EKO pohárov na Jarmok 2019 a ďalšie plánované akcie. 

 

 

K bodu č.8: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová poďakovala pánovi viceprimátorovi Ing. F. Mašlonkovi, pani 
riaditeľke MsKS Mgr. Art. Márii Volárovej, predsedkyni RRNS Mgr. Dane Uhríkovej, prísediacim poslancom 
Ing. Danielovi Kopuncovi a Martinovi Kolesárovi i prítomným členom komisie za účasť na 4. zasadnutí 
KKaSV. 

 

 

Stanovisko komisie:  (jasný záver komisie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum  

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Antalová       Ing. Zuzana Vladová 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


