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Zápis č.5. 

zo zasadnutia komisie zo dňa 26.6.2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 
1. Privítanie 

2. Zhodnotenie Dní mesta 2019 

3. Program na Jarmok 2019 

4. Kultúrny program mesta počas leta 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu č.1: 

Predsedníčka Ing. Iveta Antalová privítala pána viceprimátora Ing. Františka Mašlonku, riaditeľku MsKS    
Mgr. Art. Máriu Volárovú i prítomných členov komisie na 5. zasadnutí KKaSV. 

 

 

K bodu č.2: 

Členka komisie Mgr. Lenka Fraňová vyjadrila pochybnosti o spolupráci KKaSV a MsÚ. Konkrétne v prípade, 
keď sa pán Adrián Dedík vyjadril, že napriek pocte, ktorou je ocenenie Osobnosť mesta si neželá byť 
ocenený   na Dňoch mesta 2019 ale až v roku 2020, nakoľko má skautské hnutie vtedy výročie a pomohlo 
by to ich propagácii. KKaSV sa s tým stotožnila no napriek jej odporúčaniu Adrian Dedík bol medzi 
ocenenými na Dňoch mesta 2019 za prínosnú prácu s mládežou v oblasti skautského hnutia. 

 

K bodu č.3: 

Viceprimátor Ing. František Mašlonka sa vyjadril k Novomestského jarmoku. Konkrétne k téme zálohovaných 
pohárov, ktoré odporúčala KKaSV a následne aj Komisia životného prostredia. Mesto navrhovalo skúsiť 
začať používať EKO poháre už na Pivnom festivale ako pilotnom projekte. Organizátori PF (p. Estergájoš) 
s týmto plánom nesúhlasili s argumentom, že je to pre nich príliš nákladné. Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta 
Antalová vyjadrila potrebu grafickej zmeny a úpravy plagátu na Jarmok 2019 s čím komisia súhlasila 
a zhodla sa, že treba viac pracovať na propagácii akcií v našom meste. Tajomníčka komisie Ing. Zuzana 
Vladová podrobne oboznámila členov komisie s plánovaným programom jubilejného 40. Novomestského 
jarmoku.  

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

  

K bodu č.4: 

K bodu programu sa vyjadrila pani riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Mgr. art. Mária Volárová. 
Vzhľadom na jej krátky čas vo funkcii a existujúci rozpočet programy v parku pôjdu podobným štýlom ako  
po iné roky, s malou zmenou, v parku J.M.Hurbana vystúpi saxofónové kvarteto posledný víkend prázdnin. 
7.7.2019 na Námestí slobody uvedie Divadielko Galéria bábkové predstavenie Kaimovo dobrodružstvo. 
17.8. 2019 vystúpi skupina Premeny pri fontáne. 

  

K bodu č.5: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová otvorila tému rôzne: Vianočné trhy 

Ing. Viera Vienerová vyjadrila názor, že Vianočné trhy treba vymyslieť inak ako bolo zaužívané, treba ich 
kvalitatívne dostať hore. Mgr. Lenka Fraňová navrhla spraviť Projekt, v ktorom by boli Vianočné trhy riešené 
koncepčne a programovo s čím členovia komisie súhlasili. Člen KKaSV Michal Bartek vyjadril názor, že 
klzisko na námestí by až tak veľmi nezaťažil rozpočet mesta, komisia navrhuje vyžiadať cenovú ponuku     
na inštaláciu klziska. 



 

Viceprimátor Ing. František Mašlonka oboznámil komisiu o plánovanom otvorení Galérie kresleného humoru 
a Svadobnej sieni v bývalej Sýpke na Námestí slobody. 

Člen KKaSV Michal Bartek poďakoval Ing. Františkovi Mašlonkovi za podporu na akcii Protifašistických 
bojovníkov, ktorá sa konala v Spoločenskom dome. 

K bodu rôzne sa ďalej vyjadrila Mgr. Lenka Fraňová a navrhla aktualizovať mapu ulíc Nového Mesta          
nad Váhom v informačnom centre. 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová oboznámila členov s plánovaným  programom zahŕňajúcim 
videomapping k 30. výročiu Nežnej revolúcie a týmto ukončila bod č. 5. 

 

K bodu č.6: 

Predsedníčka KKaSV Ing. Iveta Antalová poďakovala pánovi viceprimátorovi Ing. F. Mašlonkovi, pani 
riaditeľke MsKS Mgr. Art. Márii Volárovej i prítomným členom komisie za účasť na 5. zasadnutí KKaSV. 

 

 

Stanovisko komisie:   

K bodu 2/ efektívnejšia komunikácia, rešpektovanie odporúčaní KKaSV  

K bodu 3/   

• Zmena grafického riešenia plagátu na Novomestský jarmok 

• Zvážiť, resp. naprogramovať použitie vratných pohárov bud. ročníkov NJ 

 

K bodu 4/ väčší žánrový rozsah i počet kultúrnych podujatí v budúcej letnej sezóne, plánovanie 
týchto podujatí v rozpočte 

 

K bodu 5/  

• Vytvoriť koncept Vianočných trhov s dôrazom na atmosféru a program 

• Zistiť cenovú náročnosť inštalácie klziska 

• Aktualizácia mapy NMnV aj v klasickej papierovej podobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, dátum 28.6. 2019 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Antalová       Ing. Zuzana Vladová 

Predseda-meno, podpis      Tajomník-meno, podpis 


