
Z á p i  s 

zo 7. riadnej schôdze Komisie kultúry, školstva a športu, 

konanej dňa 16.6.2016 o 15.00  hod. na Mestskom úrade v  Nemšovej 
 
Prítomní:  
Anton Krchňávek, Mgr. Mária Haljaková, Mgr. art. Vladislav Kakody,  Mgr. Miroslava 
Juzeková, Vladimír Gajdoš, Ing. Eva Brandoburová 
 
Prizvaní, prítomní:   
Ing. Iveta Jurisová, Bc. Miroslava Dubovská, Mgr. Andrea Poláčková 
 
Na komisii bolo prerokované:  

4. Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení   v zriaďovacej 
pôsobnosti mesta za rok 2015 

5.  Stav prijímaných detí do materskej školy 
6. Návrh ocenenia  kultúrno-osvetovým pracovníkom, pracovníkom múzeí, knižníc, 

galérií, kronikárom, aktivistom záujmovo-umeleckej činnosti, záujmového 
vzdelávania a pod.... 

7. Kultúrne akcie 
8.  Športové akcie 
9. Iné 

 
Komisia kultúry, školstva a športu zobrala na vedomie „Súhrnnú správu o výsledkoch 
hospodárenia škôl a školských zariadení   v zriaďovacej pôsobnosti mesta za rok 2015“, ktorú 
predložila prednostka úradu, ďalej informáciu o podaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie 
ku školskému roku 2016/2017, ktorú predložila riaditeľka MŠ v Nemšovej Bc. Dubovská.  
 
Komisia navrhla na ocenenie kultúrno-osvetových pracovníkov: dlhoročné pracovníčky 
knižníc v Kľúčovom a Trenčianskej Závade pani Annu Kulichovú a Emíliu Žársku 
a bývalého kronikára mesta Ing. Stanislava Kňážeka.  
 
Členka komisie poukázala na skutočnosť, že CVČ nedostávajú príjmy za žiakov, ktorí nemajú 
trvalý pobyt na území Nemšovej a navštevujú  Centrá voľného času v Nemšovej. Okolité 
obce a mestá neprispievajú na týchto žiakov.  
 
Komisia zobrala na vedomie informácie o kultúrno-spoločenských a športových akciách: 
Detské predstavenie Smejko a Tanculienka 19.6., Divadlo pre MŠ 21.6., Galaprogram detí 
MŠ 23.6., vystúpenie Kollárovcov 24.6., 250. výročie kostola 29.6., slávnostné otvorenie 
kúpaliska 30.6., nemšovský jarmok 12.-13.8.. 
 
Člen komisie Vladimír Gajdoš informoval o žiadosti na zakúpenie eliptického trenažéra do 
Fitness centra do športovej haly, o konaní sa športovej akcie Niva cup 9.7. . Ďalej prednostka 
úradu informovala o možnosti nákupu propagačného materiálu pre mesto  - knihy „Stredné 
Považie z neba“.  Uvedené informácie  boli zobrané na vedomie. Komisia sa dohodla na 
základe pripomienok členov na termíny a čas jej konania. 

Anton Krch ňávek 
predseda komisie v.r. 

Zapísala 17.6.2016,  Ing. Brandoburová 


