ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 20. 10. 2014
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 (školstvo, kultúra)
Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina – zrealizované i pripravované
Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
Rôzne
Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.00 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 (školstvo, kultúra)
p. Krištofíková: Vzhľadom k tomu, že sa blížia komunálne voľby, bolo by dobré, aby rozpočet na
r. 2015 schválilo ešte aktuálne zastupiteľstvo a pripravilo ho tak pre nové zastupiteľstvo. Čo sa
týka školstva, v konečných číslach bude rozpočet na r. 2015 takmer na rovnakej úrovni ako
tohtoročný rozpočet. Mierne navýšenie je v rozpočte ŠKD, ostatné zostáva tak, ako v tomto roku.
Okrem školstva podporuje mesto aj Materské centrum Žabka. Pracujú tu matky - dobrovoľníčky,
ktoré sú veľmi šikovné, robia rôzne burzy, čím mamičkám výrazne pomôžu pri nákupe
lacnejšieho oblečenia, obuvi či hračiek, realizujú tvorivé dielne, programy a iné činnosti pre deti.
Výraznou zmenou v rámci štruktúry rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015 je zmena v
ekonomickej klasifikácii. Každý subjekt si pripraví podrobný rozpočet, ktorého vyhodnotenie
bude podľa požiadaviek predkladať MsZ. Navrhovaný rozpočet ešte prerokuje Komisia pre
financie, rozpočet a majetok mesta a následne bude prerokovaný mestským zastupiteľstvom.
p. Adámková: Čo sa týka financií, okrem nového rozpočtu, predkladáme na zasadnutie MsZ aj II.
zmenu rozpočtu na r. 2014. Mali sme drobné zmeny, pretože sa nám podarilo získať financie od
podnikateľov – sponzorov, z rôznych grantov, z ÚPSVaR. Urobili sme i pár zmien medzi
jednotlivými položkami. Ušetrili sme aj na energiách, keďže bola mierna zima. V súčasnosti
robíme aj malé rekonštrukcie. Knižnicu rozširujeme o ďalšiu miestnosť, pretože máme problém
umiestňovať množstvo kníh, ktoré nám ľudia nosia. Čitáreň v dospeláckom oddelení bude slúžiť
ako priestor pre odbornú literatúru a čitáreň v detskom oddelení zostane. V rozpočte sme museli
nájsť prostriedky na rekonštrukciu. Na 2. poschodí máme miestnosť s veľkosťou asi 60 m2.
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Chceme ju zariadiť ako klubovňu, kde bude aj kuchynský kútik. Na 2. poschodí nám totiž chýba
priestor, kde by bola voda. Táto klubovňa bude potom slúžiť nielen nám, ale aj iným
organizáciám a združeniam. Chceme ju zariadiť do konca roka, takže nás čaká ešte veľa práce.
V rámci rozpočtu na r. 2015 vychádzame tak, ako aj mesto, z finančných prostriedkov, ktoré sme
mali k dispozícií v r. 2014. Z ÚPSVaR dostaneme v rámci projektu príspevok na mzdy dvoch
pracovníčok. Z kapitálových výdavkov v súčasnosti realizujeme rekonštrukciu scénického
osvetlenia. V budúcom roku by sme v rámci kapitálových výdavkov chceli vymeniť okná na
čelnej strane budovy - od námestia.
p. Kohútová: Plánujete robiť niečo aj s priestorom za budovou? Zadná brána a priestor okolo nej
sú v hroznom stave.
p. Adámková: Postupne robíme aj tu, čo môžeme. Problém je ten, že sa tu stretávajú vo
večerných a nočných hodinách mládežníci a robia tu neporiadok.
p. Kohútová: Určite by bolo potrebné urobiť rekonštrukciu tohto priestoru a možno umiestniť
sem kamerový systém.
p. Adámková: Náš kolega sa v rámci údržby venoval aj tomuto priestoru. Premaľoval bránu
náterom, na ktorý nechytajú spreje. Pomaly rekonštruuje celý tento priestor. Snažíme sa
reparovať nielen budovu zvnútra a spredu, ale aj zozadu. Určite by pomohlo, keby sem častejšie
chodila aj mestská polícia.
p. Halinárová: Vhodné by bolo umiestniť sem aj lampu, ktorá by tento priestor osvetľovala.
p. Krištofíková: Určite bude potrebné, aby sa prijali opatrenia, ktoré budú tento problém riešiť.
3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina – zrealizované
i pripravované
Predsedníčka komisie požiadala p. riaditeľku DK Javorina, aby informovala členov komisie
o zrealizovaných a pripravovaných akciách DK Javorina.
p. Adámková: Čo sa týka podujatí, ktoré máme za sebou, zúčastnili sme sa na Myjave
Michalského jarmoku. Kolegyňa z informačnej kancelárie a slečna, ktorá je u nás na
absolventskej praxi, mali vlastný stánok, kde prezentovali mesto. Žiaľ, stánky boli tento rok
veľmi nešťastne umiestnené, a preto ich navštívilo málo ľudí. 5. októbra sme realizovali
predstavenie Fíha Tralala. Deti 1. stupňa mohli ešte použiť kultúrne poukazy. V októbri sme mali
divadelné predstavenie Kto zhasol svetlo. Zúčastnilo sa ho asi 280 ľudí. Na október sme mali
naplánovaný aj Kurz aranžovania kvetov. Žiaľ, neprihlásili sa nám ľudia a tak sa kurz nekonal.
V piatok 24. októbra pripravujeme podujatie Kopaničársky jarmek. Veľa sme si toho naplánovali
a dúfame, že to zvládneme. Jarmek bude otvorený pre ľudí od 10.00 do 18.00 hodiny, väčšina
činnosti bude vo vnútri DK Javorina, pár stánkov bude aj pred budovou. Prihlásených máme 48
remeselníkov, niektorí budú remeslo aj predvádzať. Dúfajme, že sa pomestia. V rámci projektu
ovocného chodníčka bude na jarmoku aj pojazdná muštáreň, kde si ľudia môžu dať zošrotovať
a zlisovať jablká. Občerstvenie bude pripravené pre ľudí vnútri i vonku pred budovou. Zamerali
sme sa opäť na tradičné jedlá – najmä na kapustu a výrobky z nej. Pripravené budú kapustnica,
zemiakové žgance s kapustou a klobáskou, kapustníky, tradičné langoše, fánky, guláš, krúpová
kaša a báleše.
Základná umelecká škola nám pripraví v miestnosti č. 82 tvorivé dielne s hlinou. Prosíme aj pani
učiteľky zo ZŠ, aby prišli s deťmi. Tento rok sa zapojil do jarmeku aj Lesotur. Nachystajú si
prezentáciu o lesoch. Občerstvenie chceme rozdeliť do viacerých častí budovy, aby to pekne
rozvoniavalo. V izbe tradičného bývania bude p. Durcová, ktorá bude obliekať ľudí do
pracovných krojov na fotenie. Do izbičky prídu zahrať aj heligonkári. V rámci kultúry máme
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naplánovanú o 15.00 h detskú folklórnu školičku, o 16.00 h detský folklórny súbor Kunovjánek,
ktorý príde v rámci projektu Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach.
Z tohto projektu zafinancujeme aj občerstvenie pre účinkujúcich. Po Kunovjánku bude
prehliadka staroturianskych a kunovských krojov. O 17.00 h vystúpi domáci súbor Poľun.
Samozrejme, budem rada ak sa čo najviac z Vás zúčastní našej akcie. Niektorí do nej zapájajú aj
organizačne. To je k piatkovej akcii. Čo sa týka ďalších plánovaných aktivít, v pondelok 27.
októbra budú u nás vystupovať herci z RND, 16. novembra príde k nám skupina známa zo Šláger
TV – Kysucký prameň. 21. novembra pripravujeme spoločne s MC Žabka predstavenie
Maškrtníček pre deti. Na december plánujeme klasicky Mikuláša, nebudeme však premietať film,
pretože ich už nemajú v ponuke. Objednali sme hrané predstavenie – Králiky z klobúka. V prvú
decembrovú nedeľu bude opäť benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, no a na 13. decembra máme
naplánovaný tradičný Vianočný trh. Opäť bude v sobotu a bude spojený aj so zabíjačkou. Po
trhu v pondelok sme objednali vystúpenie skupiny Fragile.
Postupne pripravujeme a propagujeme aj rôzne remeselné kurzy, ale ľudia sa na ne veľmi málo
prihlasujú. V rámci kurzov by sme chceli realizovať nešitý patchwork, pedig, drôtkovanie
a spoločenské tance. Uvidíme, ktoré otvoríme. Vyhlásená je aj fotosúťaž, do ktorej sa nám žiaľ
tiež hlási málo ľudí. 11. novembra budeme mať predstavenie Červená čiapočka pre deti ZŠ. Na
15. novembra pripravilo OZ Sluha muzikál Pieseň, ktorá prebúdza. Na koniec novembra máme
tiež naplánovaný zájazd na predstavenie Na skle maľované.
4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
ZŠ Stará Turá
Predsedníčka komisie požiadala riaditeľku ZŠ, p. Koštialovú, aby informovala členov komisie
o činnosti ZŠ Stará Turá.
p. Koštialová: Keďže nedávno začal školský rok, v súčasnosti začíname naplno rozbiehať súťaže,
zapájať sa do olympiád, do súťaží. Boli sme na Elosyse, zúčastníme sa Stredoškoláka, súťaže
zručnosti. Naďalej pokračujeme v projekte ZŠ odborne, určite sa zapojíme do ZOČ aj SOČ,
súťaže Zenit. Učitelia chodia na školenia, ktoré sú nevyhnutné pre prácu v odborných učebniach.
Máme radosť, pretože škola získala po mnohých rokoch asistentov učiteľa, ktorí sa venujú
integrovaným žiakom. Snažíme sa postupne rekonštruovať priestory školy. Väčšinou za
sponzorské peniaze a peniaze z Rodičovského združenia. Za 15 – 18 000 € opravíme počítačovú
učebňu a toalety na deviatackej chodbe. Keďže sa prihlasujeme na rôzne súťaže, dúfame, že bude
tento školský rok aspoň tak úspešný ako ten minulý.
p. Krištofíková: Ministerstvo školstva uvoľňuje peniaze na mimoriadne odmeny pre učiteľov ZŠ
v mimoriadnom dohodovacom konaní. Tieto peniaze by mali byť vyplatené v decembri.
p. Koštialová: V rámci projektu ZŠ odborne navštívia naše deti SOŠ Stará Turá.
p. Halinárová: Je potrebné, aby ZŠ a SOŠ Stará Turá spolupracovali. Duálne vzdelávanie ide do
popredia.
p. Koštialová: Deti majú záujem, veľa z nich chce ísť na našu SOŠku.
SOŠ Stará Turá
Predsedníčka komisie požiadala zástupkyňu SOŠ, p. Zámečníkovú, aby informovala členov
komisie o činnosti SOŠ Stará Turá.
p. Zámečníková: V rámci začiatku školského roka bojujeme stále s programom RIS
a s tabuľkami.V súčasnosti už začíname nábory. Navštívime viacero škôl a naopak, školy
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navštívia našu SOŠ. V rámci náboru majú žiaci zabezpečenú prehliadku firmy a prezentáciu našej
školy. Prvé tri novembrové týždne budeme robiť nábor v Senici, Myjave, Trenčíne. Náš žiak
Šimon Schindler získal na Elosyse 6. miesto, ďalší žiak sa umiestnil na 20. mieste. Problémom
u žiakov býva často prezentácia práce, teda vystúpenie pred komisiou a publikom. Preto chceme,
aby sa žiaci zúčastňovali SOČky, učia sa tam, okrem iného, prezentovať svoju prácu,
komunikovať, odpovedať na otázky. Žiaci na tomto často zlyhávajú.
p. Koštialová: Náš žiak a žiak SOŠky boli už na sľúbenom výlete v Cerne. Pozval ich pán
Valúch. Bola s nimi jedna naša pedagogička. Bol to naozaj pre nich veľký zážitok.
5. Rôzne
Výberové konanie MŠ
p. Krištofíková: K 31.12.2014 bude končiť funkčné obdobie riaditeľky materskej školy. Práve
preto bolo už teraz vypísané výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. Svoje žiadosti
o zamestnanie môžu záujemcovia posielať na MsÚ do 7. novembra 2014.
Inšpekcia v CVČ
p. Krištofíková: V našom Centre voľného času sme mali koncom júna inšpekciu. Zistili, že
adresa uvedená v registri škôl je iná, ako v školskej dokumentácii. Požiadali sme MŠVVŠ
o zmenu adresy. Ministerstvo nám vyhovelo a návrh na zmenu adresy bude následne
prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 23.10.2014.
6. Záver
Predsedníčka komisie poďakovala členom komisie za účasť, ale aj za spoluprácu počas celých
štyroch rokov. Verí, že sa bude so všetkými členmi naďalej stretávať či už cez školstvo alebo aj
inými cestami. Je tiež rada, že sa prostredníctvom svojej činnosti v komisii mohla zoznámiť
bližšie s kultúrou, ktorá jej predtým nebola taká blízka, ako školstvo, ktorému sa dlhodobo
venovala. Predsedníčka komisie zasadnutie ukončila o 17.30 h.

Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Soňa Krištofíková
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