
 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
komisia kultúry a spoločenských vzťahov pri MsZ 

  

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania KKaSV 30. januára 2018 

 

Prítomní: pozri prezenčnú listinu 

 

PROGRAM :  

1. Privítanie 

2. Činnosť  MsK  Ľ. V. Riznera – hosť Marta Stuparičová, vedúca MsK 

3. Zhodnotenie podujatia Javorina, Javorina...  

4. Kultúrne akcie roka  

5. Festival A. Jurkovičovej 

6. Programy MsKS na  február 

7. Návrhy na Osobnosti mesta ku Dňu mesta 2018 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu 1: 

 Prítomných  na  úvodnom zasadaní KKaSV v r. 2018 privítala predsedníčka KKaSV 

Mgr.T. Skovajsová a odovzdala slovo hosťovi zasadania M. Stuparičovej. 

 

K bodu 2: 
 Vedúca MsK členov KKaSV v stručnosti zoznámila s činnosťou a štatistikou MsK za 

rok 2017.  

MsK zaznamenala vlani 1998 registrovaných používateľov, z toho 573 detí do 15 

rokov, celkovo 26 133 návštevníkov  knižnice a 152 729 výpožičiek. Uskutočnila 111 akcií 

s 1873 účastníkmi.  

 

 

 

Vedúca MsK zároveň poukázala na problém, ktorý sa objavil v závere vlaňajšieho 

roka, a tým sú – holuby. Z múzea sa presídlili, sadajú na strechu budovy knižnice a znečisťujú 



jej okolie. Upratovačka i pracovníčky knižnice viackrát za deň okolie  vstupu do MsK čistia, 

ale bez žiaduceho výsledku, pretože exkrementy a iné znečistenie od  holubov sa  objaví 

znovu. Problém treba riešiť. 

Po zodpovedaní doplňujúcich otázok zo strany členov KKaSV  ohľadom  činnosti 

a služieb knižnice preds. KKaSV Mgr. T. Skovajsová odporučila zaslať žiadosť  vedeniu 

mesta  Nové Mesto nad Váhom na riešenie  problému s holubmi, a takisto na dlhotrvajúci 

problém zatekania spoločenskej sály v suteréne MsK Ľ. V. Riznera, čo spôsobuje  nevhodné 

prostredie v tejto miestnosti-plesne. 

 Preds. KKaSV sa  poďakovala vedúcej MsK za aktívnu  účasť na  komisii. 

  

K bodu 3: 

 Podujatie Javorina, Javorina... zhodnotila  riad. MsKS  PhDr. E. Grznárová.  XXI. 

ročník Slávností Podjavoriny sa konal 14. januára, udelené boli dva ďakovné listy, štyri tituly 

Významná osobnosť Podjavoriny  a jeden Kvalitný produkt Podjavoriny. 

 Súčasťou osláv  bolo pripomenutie si 25. výročia vzniku SR. K zdarnému priebehu 

podujatia  prispel kultúrny  program – vystúpenie MKO a speváckeho tria La Gioia. Plná sála 

MsKS odmenila ocenených a vystúpenia účinkujúcich  dlhotrvajúcim  potleskom. 

 

K bodu 4: 

O akciách v priebehu roka informovala  riad. MsKS PhDr. Eva Grznárová. 

Okrem  tradičných akcií roka ako boli: Javorina, Javorina..., Piaty  charitatívny ples  a ďalej 

budú: MDŽ, XXI. FAJ, Stretnutie s folklórom, podujatie  k 1155. výročiu  príchodu 

vierozvestov na naše územie, Leto s hudbou, vystúpenie DG na  námestí, Bažant 

kinematograf,  Leto s hudbou, Novomestský jarmok,  Festival zborového spevu, Vianočné 

trhy,  počas roka akcie MsKS ako sú výtvarné výstavy,  koncerty KPH, prezentácia  súborov 

ZUČ, profesionálne umenie,  programy pre školy (výchovné koncerty, predstavenia pre MŠ 

a ZŠ), vianočné programy,  budeme pokračovať  v literárnych  spomienkových večeroch na 

zosnulých výtvarníkov, ako novinku plánujeme uskutočniť prehliadku hudobných skupín 

regiónu pre  mladých na  námestí, navrhujeme ju spraviť v rámci Dňa mesta  pri príležitosti  

755. výročia prvej  písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom (8. 6. –  tradičný program 

Deň mesta a 9. 6. – prehliadka) a plánujeme zorganizovať zábavu pre seniorov 

v Spoločenskom dome k Mesiacu úcty k starším. 

 Podľa  plánu sa budú konať akcie v Spoločenskom dome (plesy, firemné akcie, 

stužkové, semináre, Dúha  v srdci....). 

 

K bodu 5: 

 O Festivale  A. Jurkovičovej (FAJ) informovala riad. MsKS PhDr. Eva Grznárová. 

Festival sa  zrodil pred 20 rokmi, 1. ročník sa uskutočnil v r. 1998 na  počesť jednej z prvých 

slovenských herečiek, novomestskej rodáčky A. Jurkovičovej. V r. 2004 bolo podpísané 

Memorandum medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a Kysáčom o spolupráci FAJ 

s obdobným Festivalom Z. Kardelisovej v Kysáči. K naplneniu memoranda  došlo hneď  na 

ďalší rok - v r. 2005.  

Súťažná časť XXI. FAJ sa uskutoční  8. – 11. apríla (ak by bol nižší počet  záujemcov,  

resp. menej  kvalitné inscenácie  hier, môže sa skrátiť – na 10. apríla). Prihlášky majú poslať 

do 16. februára, videonahrávky  hier do 28. februára.  



Deň pred začiatkom súťažnej časti sa uskutoční Literárno – hudobná kompozícia 

k 1155. výročiu  príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie, kde vierozvestovia  

priniesli nielen  vieru, ale i slovo.  Účinkovať bude: Mužská spevácka skupina DANUBIUS  

OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D. Simandla s recitátorom  Jozefom Šimonovičom. 

Na  záver  festivalu  k 20. výročiu založenia tradície FAJ pripravujeme nesúťažné 

profesionálne divadlo. 

 8. apríla bude  udelený v poradí XVII. Kvet Tálie  známej  slovenskej  herečke.   
 

K bodu 6: 

 O programoch na  február informovala  riad. MsKS PhDr. E. Grznárová. 

VÝSTAVA 

DOMINIK  MONČEK – MYSTÉRIUM / SOCHY, KRESBY  

 16. februára o 17,00 h sa uskutoční vo výstavnej  sieni MsKS výstava akad. sochára D. 

Mončeka, žiaka  nášho najvýznamnejšieho súčasného sochára prof. Jankoviča. 

Výstava potrvá do 23. marca. 

    

VEČERNÝ KONCERT 

JELA ŠPITKOVÁ 

7. februára o 18,00 h vo výstavnej sieni MsKS sa uskutoční druhý koncert jarného 

abonentného cyklu. Na fašiangovú nôtu zahrá známa husľová virtuózka, Novomešťanka Jela 

Špitková s klavírnym sprievodom Zulfizar Zázrivej.  

 Na  koncerte odznejú skladby: J. Straussa,  J. Straussa ml. a W. A. Mozarta.  

 

DIVADIELKO GALÉRIA 

 11. februára o 14,30 a 16,00 h Divadielko galéria vo svojich  priestoroch  uvedie 

reprízu bábkovej  rozprávky ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA. 

 Vstupné: 1,50 €. 

 

VÝCHOVNÉ KONCERTY 

 15. februára o 8,00 a 10,00 h v sále MsKS uvedie LET art productin multimediálne 

výchovné koncerty pre  žiakov škôl  s účinkujúcou skupinou 4EVER. 

MÔJ MALÝ SVET  je zábavné hudobné predstavenie určené žiakom I. st. ZŠ. Nosnou 

témou programu sú zaujímavosti a krásy Slovenska. 

Starším žiakom ponúkne interaktívny koncert GENERÁCIA XYZ, v ktorom ich 

prevedie najzaujímavejšími faktami našej histórie až po súčasnosť. 

 

 

MAFIÁNSKE HISTORKY 

 26. februára o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční predstavenie MAFIÁNSKE 

HISTORKY s účinkujúcimi: Peter Batthyány, Peter Sklár, Igor Adamec a Martin Vanek. 

Vstupenky po 14 € si môžete zakúpiť online  na www.msks.sk alebo v pokladni 

MsKS, č. tel. 032/2856921.  

 

 

 

 

 

http://www.msks.sk/


K bodu 7: 

 

 Preds. KKaSV Mgr. T. Skovajsová požiadala  o návrhy na tituly Osobnosť mesta ku 

Dňu mesta 2018 za kultúru. 

 Už v minulosti bola  navrhnutá  Magda Baloghová, teraz zazneli ďalšie tipy: 

klaviristka Edita Toperczerová (rod. Kopecká) a operný spevák Marián Pavlovič . 

  

 

K bodu 8 a 9: 

  V rôznom pokračovala debata  k návrhom  na Osobnosti mesta mimo kultúry. Padli 

návrhy za šport: kanoista,  úspešný olympionik Slavomír Kňazovický  a basketbalistka, býv. 

reprezentantka SR v basketbale  Marie Růžičková. 

 

 Na  záver predsedníčka KKaSV  Mgr. T. Skovajsová sa poďakovala členom komisie 

sa aktívnu účasť na zasadaní KKa SV. 

 

 

Záver: 

 Riešiť problémy  s holubmi a zatekaním  suterénnych  priestorov v MsK Ľ. V. 

Riznera.  Zaslať žiadosť  na vedenie mesta na odstránenie problémov s holubmi a odstrániť 

problém so zatekaním vody do spoločenskej miestnosti v knižnici. 

 

Termín: ihneď                                                      Zodpovedné: ved. MsK a riad. MsKS 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Eva Grznárová,  tajomníčka KKaSV 

 

Schválila: Mgr. Tatiana Skovajsová, predsedníčka KKaSV 

 
 


