ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 4.6.2014
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina; Staroturiansky jarmok 2014
– info
3. Informácie o úspešných projektoch v oblasti kultúry
4. Návrhy rozpočtových opatrení súvisiacich s realizáciou projektov
5. Návrh na zriadenie špeciálnej triedy v MŠ v Starej Turej
6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení – stručné hodnotenie školského roka
2013/2014, prázdninová činnosť
7. Rôzne
8. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Krištofíková o 15.30 hod. Privítala prítomných
a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, Vítanie jari,
trhy – príprava
Predsedníčka komisie, p. Krištofíková, požiadala pani ekonómku DK Javorina, pani
Šumichrastovú, aby informovala členov komisie o kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré sa
uskutočnili v druhom štvrťroku 2014 a o podujatiach, ktoré sa uskutočnia v meste v letných
mesiacoch.
p. Šumichrastová: Ak začneme od apríla, kedy bolo posledné zasadnutie komisie, dňa 28. apríla
sme privítali v DK Javorina spevácke Duo Yamaha. Pre veľký záujem sme usporiadali až dve
predstavenia, obe boli vypredané. Na konci apríla sme sa spolupodieľali na Stavaní mája, kde
vystúpili deti zo ZUŠ Stará Turá. V máji sme začali druhú májovú nedeľu s programom ku Dňu
matiek, v ktorom vystúpili deti MŠ, ZŠ a ZUŠ a program pripravili p. učiteľky zo ZŠ Stará Turá.
Program mal výbornú úroveň a sála bola plná ľudí. V sobotu 17. mája sa i naše múzeum zapojilo
do celoslovenského projektu Noc múzeí a galérií. U nás išlo o nultý ročník akcie, pre
návštevníkov múzea boli vystavené vzácne výsadné listiny, bola otvorená izba tradičného
bývania. V stredisku cezhraničnej spolupráce sme pripravili prezentáciu starých fotografií
a premietali sa filmy, ktoré sa v minulosti nakrúcali v Starej Turej. Spolu sme narátali až 130
účastníkov akcie. Určite k tomu prispela i koštovka bryndzových jedál a tiež koštovka pálenky.
Za spoluorganizáciu a pomoc pri realizácii podujatia ďakujeme spoločnosti PreVak. Neskôr sme
organizovali zájazdy na muzikál Tisícročná včela, na Jízdu králů v Kunoviciach a na muzikál
Antoinetta. Jún sme začali tradičnou Cestou rozprávkovým lesom, kde nám výdatne pomáhali p.
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učiteľka Chmurová s deťmi z divadelného krúžku Štvorlístok, členky Komisie MsZ pre školstvo
a kultúru, zamestnanci PreVaku a ďalší dobrovoľníci. Ďakujeme všetkým sponzorom. Tento rok
bol o cestu veľký záujem, zúčastnilo sa jej viac ako 400 detí. Už o týždeň sa podieľame i my na
príprave 23. ročníka Staroturianskeho jarmoku. V našej réžii bol výber kultúrneho programu.
Jarmok sa uskutoční v dňoch 13. a 14. júna 2014. Potom 17. júna máme naplánovaný koncert
Kazašského súboru na Námestí slobody. Tento súbor si k nám „odskočí“ v rámci účinkovania na
Myjavských folklórnych slávnostiach.
p. Krištofíková: V tento deň bude na MsÚ Stretnutie jubilantov, takže po ukončení sa môžu naši
jubilanti presunúť na námestie a vychutnať si koncert.
p. Šumichrastová: Dňa 24. júna máme naplánovanú besedu a autogramiádu so spisovateľom
Jozefom Banášom. Túto akciu spoluorganizujeme s kníhkupectvom ABC knihy. V rámci
zájazdov sme pripravili na 28. júna zájazd do Family Parku v Rakúsku. Počas letných prázdnin sú
pre Staroturiancov nachystané najmä zájazdy, napríklad do ZOO Lešná či do Osvienčimu.
Intenzívne však budeme pripravovať podujatie Remeslá našich predkov, keďže pôjde tento rok
už o 10. ročník tohto podujatia.
Predsedníčka komisie poďakovala pani ekonómke DK Javorina za informácie.
3. Informácie o úspešných projektoch v oblasti kultúry a
4. Návrhy rozpočtových opatrení súvisiacich s realizáciou projektov
p. Krištofíková: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo pre Operačný
program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 v septembri r. 2013 výzvu na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok. Svoju žiadosť podalo dňa 31. októbra 2013 i mesto Stará Turá ako
vedúci partner spoločne s mestom Kunovice – hlavným cezhraničným partnerom. Projekt pod
názvom Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach zahŕňal spoločné aktivity
partnerov zamerané na realizáciu remeselných podujatí spojených s folklórom a zachovávaním
tradícií. Informácie o úspešnosti projektu mali byť zverejnené do konca februára 2014, žiaľ
o schválení sme boli informovaní až začiatkom mája. V súčasnosti už môžeme realizovať
aktivity, ktoré sú v projekte presne určené. Hlavnou aktivitou je výroba filmu o oboch
partnerských mestách. Prvé nakrúcanie sa uskutočnilo v Kunoviciach na Jízde králů. Peniaze
z projektu sú určené ďalej na nákup tieniacich markíz, osvetľovacích reflektorov, nákup
jedálenských setov a interiérových stolov. Podľa dostupných informácií by mali byť finančné
prostriedky vložené do projektu refundované mestu ešte v tomto kalendárnom roku a nemali by
zaťažiť rozpočet mesta na r. 2014. Celkový rozpočet projektu je v sume 27 902,50 €. Z toho
účelovo viazaná dotácia mestu z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 by mala
byť 95 % rozpočtu, teda v sume 26 507,30 € a spoluúčasť mesta v tomto prípade tvorí 5%, teda
čiastku 1 395,20 €. Mestské zastupiteľstvo by malo schváliť rozpočtovým opatrením presun
prostriedkov na 5% spoluúčasť.
Ďalší projekt, ktorý nám bol schválený, bol cez výzvu Nadácie Pontis – nadačný fond Slovenskej
sporiteľne v grantovom programe „Obce bližšie k Vám 2014“. V kategórii kultúrne podujatia
sme sa spoločne s Domom kultúry Javorina pokúsili získať finančné prostriedky na podujatie
„10. Ročník Remesiel našich predkov v Starej Turej“, ktoré sa uskutočnia 8.8.2014. V polovici
mája nám bolo oznámené, že náš projekt bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené
sumou 2000 EUR. V projekte je potrebná spoluúčasť 50 % z rozpočtu, rozpočet na podujatie je
vo výške 4 000 €, teda spoluúčasť mesta tvorí 2 000 €. Prvá splátka grantu vo výške 90 % nám
bude vyplatená po obojstrannom podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu. Zvyšnú splátku 10 %
dostaneme po doručení záverečnej správy, teda ešte v tomto kalendárnom roku. 50 % rozpočtu
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musí mesto zabezpečiť so svojich prostriedkov, teda presunom čiastky 2 000 € z transferu DK
Javorina do rozpočtu mesta.
Na podujatie Remeslá našich predkov sme získali prostriedky i z Kopaničiarskeho regiónu –
miestnej akčnej skupiny. Znamená to, že 10. ročník podujatia budú môcť pracovníci DK
Javorina urobiť honosnejšie ako sme boli zvyknutí pri minulých ročníkoch, kedy sa muselo na
všetkom šetriť.
5. Návrh na zriadenie špeciálnej triedy v MŠ v Starej Turej
p. Krištofíková: Na základe výsledkov zápisu detí do MŠ nás oslovila riaditeľka MŠ
s požiadavkou, či by bolo možné vytvoriť v MŠ jednu špeciálnu triedu. Žiaľ, pribúda nám
detičiek, ktoré nie je možné pre rôznorodé hendikepy prijať do klasickej triedy MŠ. V súčasnosti
eviduje p. riaditeľka 7 detí, ktoré majú odporúčanie psychológa i pediatra na umiestnenie do
špeciálnej triedy. V zrekonštruovanom pavilóne na Komenského ulici nám zostala jedna menšia
trieda, ktorá je zatiaľ voľná. V špeciálnej triede môžu byť 4 až 10 detí, maximálne 12 detí.
Podmienkou otvorenia špeciálnej triedy je zabezpečiť minimálne jedného špeciálneho pedagóga.
Druhá učiteľka môže mať klasické vzdelanie pre učiteľstvo v MŠ. Rozpočet mesta na rok 2014
ráta s výdavkami na osobné náklady dvoch učiteliek do spomínanej triedy. O zriadení takejto
triedy rozhoduje zriaďovateľ, teda MsZ. Aký je Váš názor?
p. Halinárová: Ak poslanci nájdu financie, určite by bolo pre občanov dobré mať takúto triedu.
p. Krištofíková: V prípade, že by v budúcnosti špeciálnu triedu nebolo už treba, nebol by to
problém, nakoľko stále máme deti, ktoré neprijmeme pre nedostatok miesta. Takže pani učiteľky
by sme tiež nemuseli prepustiť a priestor by sme potom venovali ďalšej triede detí, ktoré neboli
prijaté. MŠ má vypracovaný interný predpis, podľa ktorého sú deti do MŠ prijímané.
Komisia odporučila zriadenie špeciálnej triedy v MŠ v Starej Turej.
6. Aktuálne informácie riaditeľov škôl
p. Krištofíková: V ZŠ majú dnes rodičovské združenia. Pani riaditeľka Koštialová ma preto
poprosila, aby som Vás informovala o úspechoch školy, ktoré dosiahli za posledný štvrťrok. Stále
pokračujú v realizácii projektu ZŠ – odborne, učebne majú sčasti dokončené, chýba na doplnenie
asi jedna pätina pomôcok. V učebniach sa už naplno vyučuje, mali už aj otvorené hodiny –
techniky, biológie, chémie, fyziky za účasti pracovníkov ŠIOV Bratislava. Riaditeľka školy sa
v piatok 6.6.2014 zúčastní v rámci projektu konferencie v BA venovanej profesijnej orientácii
žiakov k odbornému zameraniu štúdia na SŠ. Stretnutia sa má zúčastniť aj minister školstva p.
Čaplovič. Diskusia by mala byť o pokračovaní a prínosoch projektu ZŠ – odborne. V dňoch 9. až
10. mája 2014 sa v Prešove konalo celoštátne kolo geografickej olympiády. Našu školu tu
reprezentoval Patrik Truhlík, žiak 7. C a stal sa úspešným riešiteľom. 9. máj bol dňom, kedy sa
konalo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2014: mladší žiaci si vybojovali na
celoslovenskom kole 4. miesto, starší žiaci obsadili 2. miesto. V dňoch 24. a 25. apríla 2014 sa na
Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni uskutočnil pilotný ročník celoslovenskej odbornej
súťaže Základoškolskej odbornej činnosti (ZOČ) určený pre žiakov základných škôl. Zúčastnili
sa jej aj naše žiačky Simonka Malková z 9. A triedy a Lucia Vaňová z 8. C triedy. Simona
Malková sa umiestnila na vynikajúcom 2. mieste. Všetky triedy ZŠ absolvovali koncoročné
výlety. V rámci jazykového variantu vyučovania testovali žiakov 4. roč. v ANJ: výsledkom je, že
12 žiakov splnilo kritériá pre zaradenie do jazykovej skupiny v šk. roku 2014/2015. V dňoch 10.
až 12. apríla 2014 sa v Pustých Úľanoch konal Robocup 2014 - medzinárodná súťaž v robotike.
Tím zo ZŠ a SOŠ Stará Turá sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste časom 0:45 sekúnd. Zo ZŠ
sa zúčastnil žiak: Filip Bajjani žiak 8. B a za SOŠ Stará Turá Erik Studenič. Dňa 19. marca 2014
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sa konalo krajské kolo matematickej olympiády v Trenčianskej Teplej a zúčastnil sa ho aj náš
žiak Štefan Schindler z 9. A triedy. Získal tu 7. miesto.
Čo sa týka TESTOVANIA deviatakov, ktoré sa uskutočnilo v marci tohto roku, matematika ZŠ
St. Turá: 59,18 %, celoslovenský priemer 54,67%, Slovenský jazyk ZŠ Stará Turá: 62,84 %
a celoslovenský priemer 62%.
Predsedníčka komisie požiadala p. riaditeľku ZUŠ, p. Lacovú, aby informovala členov komisie
o aktivitách ZUŠ Stará Turá.
p. Lacová: Počas posledných mesiacov sme mali opäť množstvo aktivít. Všetko sa snažíme
zverejňovať na našej internetovej stránke. Zverejňujeme tu i pozvánky na naše podujatia, aby sa
o nich dozvedelo čo najviac ľudí. Začiatkom apríla sa uskutočnila vnútroškolská tanečná súťaž
Free-zee cup. Išlo o 6. ročník tejto súťaže. Výborne ju pripravila p. uč. Rzavská. Zúčastnilo sa jej
veľké množstvo detí. Pani učiteľka si zabezpečila sponzorov, pre deti boli pripravené krásne
ocenenia. Súťaž mala veľkú návštevnosť. V polovici apríla sme sa zúčastnili Vítania jari na
Námestí slobody. 26. apríla sa tanečný odbor zúčastnil súťaže v Topoľčanoch, kde získali 4.
miesto. 29. apríla sme mali husľovú besiedku. Tešíme sa, že v škole vzniklo komorné
zoskupenie. Nová p. učiteľka začala robiť sláčikové popoludnia. Tieto popoludnia sa páčia najmä
starším občanom. Naše žiačky z hudobného odboru účinkovali aj pri Stavaní mája. V rámci
výtvarného odboru sme pripravovali práce na celoslovenskú súťaž Maľujeme a fotografujeme
s Primalexom do Žiliny.
Druhý júnový týždeň nám prídu opravovať školu, všetky práce sú v rámci reklamácie projektu
Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ. Vo výtvarnej triede sa nám na jednom mieste prepadla
podlaha. Sme radi, že firma, ktorá robila rekonštrukciu, je veľmi ústretová a každú reklamáciu
riešia. V máji sme mali takisto množstvo vystúpení. Tanečný odbor sa zúčastnil 10. mája
podujatia Míľa pre mamu, ktoré organizovalo MC Žabka. Druhú májovú nedeľu sme i my
prispeli do programu ku Dňu matiek v DK Javorina. 17. mája sa žiaci výtvarného odboru a p. uč.
Rzavská zúčastnili podujatia Otvorená náruč v Podkylave, kde pre hendikepované deti pripravili
tvorivé dielne a diskotéku. 21. mája malo besiedku dychové oddelenie, 22. mája mal hudobný
odbor absolventský koncert. Od konca mája sme v spolupráci s prevádzkovateľom Holubyho
chaty začali s hudobnými vstupmi pri večerných rozhovoroch – besedách na Javorine v Holubyho
chate. 28. mája mal hudobný odbor spevácku besiedku. V rámci MDD sme vystúpili na podujatí
CVČ – Pohyb moje hobby s tanečníkmi. Deti z Free-Zee sa zúčastnili tanečnej súťaže v Senci,
kde získali úžasné 1. miesto. V rámci výtvarného odboru boli naši dvaja žiaci prijatí na umelecké
školy. Žiaci výtvarného odboru boli úspešní aj na celoslovenskej súťaži Kartago tour – Ja na
dovolenke. Získali 4 ocenenia. V júni nás čaká 17 akcií. 1. júna sme sa zúčastnili Cesty
rozprávkovým lesom, kde naši žiaci maľovali na tvár. Začiatok júna sa v našej škole nesie
v znamení absolventských skúšok. Sú rozdelené na viacero kategórií podľa ročníkov. 5. júna
budeme mať klavírnu besiedku. Na jarmoku vystúpi hudobný i tanečný odbor v kultúrnom
programe na Námestí slobody. Zúčastníme sa podujatí ZPOZ – stretnutia jubilantov a vystúpime
i na zlatých svadbách. 17. júna budeme mať sláčikové popoludnie a 19. júna flautový koncert.
Keďže chceme, aby deti videli profesionálne umelecké vystúpenia, zorganizovali sme na 19. júna
zájazd na predstavenie Labutie jazero do SND pre žiakov ZUŠ. Na konci júna máme
naplánované dva záverečné koncerty pre ZŠ. Výtvarný odbor bude v júni pripravovať práce na
medzinárodnú súťaž poriadanú organizáciou Na vlastných nohách a Arcibiskupstvom Pražským.
Predsedníčka komisie poďakovala p. riaditeľke za informácie a požiadala p. Zámečníkovú, aby
informovala členov komisie o aktivitách SOŠ Stará Turá.
p. Zámečníková: Zúčastnili sme súťaže v Pustých Úľanoch spoločne so žiakmi ZŠ Stará Turá.
Náš žiak Matúš Gago a žiak ZŠ pocestujú za odmenu do švajčiarskeho CERNu. Uskutočnilo sa
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u nás krajské kolo SOČ. Naši žiaci postúpili i do celoslovenského kola SOČ. Tam sa darilo
Adamovi Kovárovi, ktorý získal výborné 3. miesto. Bol ocenený aj predsedom TSK, ktorý
prejavil spokojnosť pretože Trenčiansky kraj mal na celoslovenskej SOČ najviac úspešných
žiakov. V rámci maturít nám zmaturovali všetci žiaci, ktorí boli pripustení k maturite. 6 žiakov
dostalo odklad na september. Problém je najmä so SJ a AJ. Vzhľadom na nové požiadavky
určite jeden zo žiakov nezmaturuje, nakoľko nemal dostatok percent v písomnej časti maturity.
Predseda maturitnej komisie bol s priebehom maturít na našej škole spokojný. V rámci
celoslovenského priemeru sme boli lepší v NJ oproti slovenskému priemeru. Slovenský jazyk
sme mali horší ako bol celoslovenský priemer. Z matematiky mnohí žiaci nemali dostatočný
počet správnych odpovedí. Máme pocit, že na matematiku bolo veľmi málo času na také
množstvo príkladov.
p. Halinárová: Riešili ste už zmenu názvu školy?
p. Zámečníková: Áno, poslali sme žiadosť, aby nám bol prinavrátený názov Stredná priemyselná
škola elektrotechnická, ale tento návrh bol na TSK zamietnutý. Je to škoda, pretože NMnV túto
žiadosť schválili a bude už stredná priemyselná škola, my aj tento školský rok zostaneme
strednou odbornou školou. Čo sa týka počtov žiakov na budúci školský rok, teraz nám odchádza
51 žiakov a mali by sme prijať cca 70 žiakov, čo bude o jednu triedu viac oproti súčasnosti.
p. Krištofíková: Koľko máte prihlásených žiakov z našej ZŠ?
p. Zámečníková: Tento rok to bude o niečo menej ako minulý rok, ale máme veľa detí
z okolitých obcí. Celkovo stúpne počet žiakov, ale naisto budeme vedieť počet žiakov až po 15.
septembri. Sme radi, že sa k nám hlásia aj žiaci s dobrým prospechom i výborne zvládnutým
monitorom. Svojpomocne sme začali opäť realizovať ďalšie laboratórium, tentokrát v spolupráci
so spoločnosťou EMERSON. Rozšírime tak učebňu automatizácie. Boli by sme radi, ak by sa
nám v budúcnosti podarilo zrekonštruovať telocvičňu. V týchto dňoch boli u nás na prehliadke
priestorov aj zo Súkromnej hotelovej akadémie. Hľadajú si nový priestor na vyučovanie. Zatiaľ
sme sa nedohodli, ako by sme si rozdelili priestory školy.
7. Rôzne
Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov
p. Krištofíková: V rámci úpravy zákona si obec sama rozhoduje, čo urobí s peniazmi, ktoré
dostane na voľnočasové aktivity detí. Do nášho centra voľného času chodí pár niekoľko detí
z okolitých obcí a naše deti zase chodia do CVČ v NMnV alebo v Myjave. Tieto mestá nás
požiadali o financovanie záujmového vzdelávania našich detí, ktoré navštevujú ich CVČká.
Rovnako sme i my požiadali obce, ktorých deti-občania navštevujú naše CVČko, aby prispeli na
financovanie ich voľnočasového vzdelávania. Obec Kočovce si vyžiadala zmluvu, na základe
ktorej sú ochotní nám peniaze na dieťa poslať. Vypracovala som teda návrh takejto zmluvy
a dúfam, že bude schválená u nás i v obci Kočovce a peniaze na dieťa dostaneme.
Komisia odporučila uzavrieť zmluvu o združení finančných prostriedkov s obcou Kočovce.
Informácia o vymenovaní riaditeľky ZUŠ
p. Krištofíková: Od 1.4.2014 bola vymenovaná Mgr. Lacová do funkcie riaditeľky ZUŠ Stará
Turá. Túto informáciu musí zobrať na vedomie i mestské zastupiteľstvo. Pani riaditeľke
gratulujem k zvoleniu.
Návrh na pomenovanie ZUŠ po T. G. Masarykovi
p. Krištofíková: Dnes som dostala do rúk list adresovaný pánovi primátorovi a poslancom MsZ
od p. Škriečku a p. Krištofíka. Píše sa v ňom, že v r. 1921 navštívil prezident T. G. Masaryk
Štátnu ľudovú školu (ktorá sídlila v budove súčasnej ZUŠ). Evanjelický farár J. Drobný vyslovil
vtedy vo svojom príhovore prosbu občanov, aby mohla meštianska škola niesť prezidentovo
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meno. Na základe prezidentovho súhlasu dostala nová škola názov Masarykova štátna meštianska
škola, ktorý niesla až do r. 1948. Ide o tak významný počin v dejinách mesta, že je podľa nich na
škodu, že túto udalosť na škole nič nepripomína. Preto žiadajú, aby ZUŠ Stará Turá niesla meno
Základná umelecká škola T. G. Masaryka a zároveň bola osadená na budove pamätná tabuľa
pripomínajúca túto udalosť.
Táto budova je najstaršou školou v Starej Turej, počas toľkých rokov tu naďalej sídli škola a stále
slúži deťom. Je potrebné, aby sa k tomu komisia vyjadrila. Ak by sme súhlasili, museli by sme
požiadať o prepožičanie mena Ministerstvo školstva SR.
p. Lacová: Myslím, že je to výborný nápad. Hneď teraz ma napadá množstvo aktivít, ktoré by
bolo možné robiť v ZUŠ, vďaka tomuto názvu. Výborne to znie.
p. Halinárová: Aj mne sa to veľmi páči. A ako by to bolo, keby sa neskôr budova využívala na
iné účely?
p. Krištofíková: Ak sa zmení účel budovy, prepožičanie by nám ministerstvo odobralo.
Minimálne ďalšie štyri roky však musí v budove sídliť ZUŠ, pretože je rekonštruovaná z fondov
EÚ. Myslím, že v súčasnosti sa ani neuvažuje s presťahovaním školy do iného priestoru. Kedysi
dávnejšie sa o tom uvažovalo.
p. Lacová: Myslím si, že budovu naplno využívame, snažíme sa stále rozširovať ponuku služieb
pre žiakov.
p. Halinárová: V minulosti bol návrh, aby sa ZUŠ presťahovala do budovy DK Javorina, ale
v súčasnosti aj DK Javorina využíva takmer všetky svoje priestory, rozšírili činnosti.
Komisia odporučila návrh na pomenovanie ZUŠ po T. G. Masarykovi.
Výzva envirofondu:
p. Krištofíková: Environmentálny fond vypísal nový program na poskytovanie dotácií na
zateplenie. Žiadať o peniaze môžu podávať samosprávy a ich príspevkové alebo rozpočtové
organizácie, ktoré prevádzkujú napríklad školy, škôlky či kultúrne domy. Najvyššia dotácia na
jeden projekt je 200 000 eur, žiadateľovi stačí, ak sa na investícii bude spolupodieľať piatimi
percentami. V našom prípade máme projekčne pripravenú budovu MŠ na Hurbanovej ulici. Tu
by sme chceli urobiť najmä výmenu okien. Niektoré sú už vymenené a v rámci tejto výzvy by
sme dovymieňali ostatné, zateplil by sa obvodový plášť. Je potrebné nájsť v rozpočte financie na
úpravu projektovej dokumentácie tak, aby spĺňala podmienky výzvy.
Kúrenie v novom pavilóne MŠ:
p. Krištofíková: Novozrekonštruovaný pavilón MŠ na Komenského ulici už slúžil prvú zimu
deťom MŠ. Žiaľ, objavili sa problémy s kúrením. Nové rozvody nie sú kompatibilné so starou
kotolňou. Pri tomto pavilóne by bolo vhodné vybudovať malú kotolňu, ktorá by vykurovala iba
tento pavilón. V budúcnosti by sa od starej kotolne mohol odpojiť aj posledný pavilón –
hospodársky a i tu by sa vybudovala samostatná kotolňa. Ak by sa potom stará kotolňa zbúrala,
bolo by možné vytvoriť priestor medzi ZŠ a ZUŠ, kde by bolo parkovisko, poprípade ihrisko
alebo iný priestor pre deti. Oba priestory škôl by sa tak prepojili. Takýto zámer bol prezentovaný
aj na Komisii výstavby. Je to však zámer a práca na viac rokov a viac etáp. Začať treba práve
s vykurovaním pavilónu MŠ.
p. Lacová: Určite je to dobrý nápad do budúcnosti prepojiť areály ZŠ a MŠ. I bránka, ktorá
vznikla medzi školami sa využíva. Deti môžu bezpečne prejsť zo ZŠ do ZUŠ.
8. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.15 hod. ukončila.
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Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková

7

