ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 11. októbra 2016
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Príprava rozpočtu na rok 2017 – školstvo, kultúra, šport
Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i
pripravované
5. Rôzne
6. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.30 h predsedníčka komisie Bc.
Zuzana Zigová.
2. Príprava rozpočtu na rok 2017 – školstvo, kultúra, šport
p. Zigová informovala o štádiu rozpracovania prvotného návrhu rozpočtu, ktorý pôjde do 1.
čítania na zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva. Predložené návrhy, ktoré členovia
komisie obdržali, boli zapracované do návrhu rozpočtu. Predkladané predpokladané výdavky
v kapitolách, ktoré sú pod dohľadom komisie ostávajú v takej istej výške ako za rok 2016.
p. Zigová vyzvala prítomných, aby predložili pripomienky k tomuto bodu rokovania.
p. Čepela pripomienkoval, prečo v bode cyklochodníky nebola v návrhu rozpočtu uvedená žiadna
čiastka. Položil otázku, čo treba spraviť, aby sa dostali do rozpočtu nejaké finančné prostriedky
na realizáciu takého projektu.
p. Halinárová objasnila prípravu a financovanie takéhoto projektu. Tento konkrétny projekt je
rozpracovaný v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou a nie je presne určené, kto bude
vystupovať ako hlavný predkladateľ, nakoľko na takto veľkom zámere spolupracujú i iné okolité
obce a mestá.
p. Krištofíková spresnila, že toto je pravdepodobne investičný projekt a možno sa s čiastkou
počítalo v návrhu rozpočtu oddelenia výstavby, ktoré takéto investičné akcie mesta Stará Turá
pripravuje a zastrešuje.
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p. Adámková oboznámila komisiu s návrhom rozpočtu za Dom kultúry Javorina. Pripomenula, že
v rozpočte hľadajú prostriedky na presun Infokancelárie do priestorov Domu kultúry a na
vytvorenie depozitu pre múzeum, aby ho mohli zaevidovať na Ministerstve kultúry Slovenskej
republiky.
p. Koštialová informovala o zdržaní pri odovzdávaní podkladov pre tvorbu rozpočtu za ZŠ, čo
bolo spôsobené PN-kou účtovníčky. Ohľadom účtovníčky ešte podotkla, že majú momentálne
novú pracovníčku, ktorá potrebuje určitý čas na zapracovanie.
3. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
Základná škola
Ako prvá sa ujala slova riaditeľka p. Koštialová, ktorá zhrnula situáciu v ZŠ Stará Turá. Úvodom
informovala o účasti žiakov na kultúrnych podujatiach, olympiádach, exkurziách a iných
podujatiach v minulom školskom roku. Od nového školského roku nastúpilo do 31 tried 686
žiakov. Prevláda viac chlapcov ako dievčat. Škola spustila 22 krúžkov, ktoré môžu žiaci
navštevovať. Pani Koštialová však upozornila, že žiaci pomaly strácajú záujem o mimoškolskú
aktivitu. Naďalej pokračujú v opravných prácach v budove školy i okolí (oprava okien, drobné
opravy, úprava vonkajších plôch). Pani riaditeľka informovala aj o problémoch pri integrovaných
žiakoch, kde často dochádza ku komplikovaným situáciám a musia neustále komunikovať
s rodičmi.
ZUŠ
Pani riaditeľka Lacová oboznámila s činnosťou ZUŠ. Tak ako v minulom školskom roku
i v tomto sa tešia zvýšenému záujmu o umelecké vzdelávanie. Školu navštevuje 350 žiakov a 9
žiakov má nadštandardné štúdium. Na základe kladných výsledkov testovania od septembra
spustili v škole systém iZUŠ, je to špecializovaný riadiaci a informačný systém určený výlučne
pre ZUŠ. Zefektívňuje, zjednodušuje prácu vedeniu školy, zabezpečuje kontrolu a automaticky
upozorňuje na nedostatky v triedenej dokumentácii, uľahčuje informačnú výmenu medzi
vedením školy, pedagógmi a rodičmi navzájom. Systém zabezpečuje i celkový prehľad
o evidencii školného, záujemcov o štúdium, počte prihlášok, atď. Samozrejmosťou bolo
zabezpečenie čiastočného internetového pripojenia do učební.
p. Lacová oboznámila prítomných členov, že sa podarilo vybudovať nahrávacie štúdio, ktoré
bude slúžiť nielen na nahrávanie hudobných podkladov, ale aj súborov a zoskupení školy.
Predložila komisii i obrazový materiál tejto akcie, hlavne pohľad pred a po rekonštrukcii.
Vyslovila vďaku hlavne sponzorom, bez ktorých by podobný projekt nemohli zrealizovať. Jedná
sa o firmu PreVak, s. r. o., Sensus Slovakia, a. s. a zvukového technika p. Mgr. Tomáša Laca.
Taktiež pokračujú v skrášľovaní priestorov pred budovou za pomoci Technických služieb mesta
Stará Turá. Do budúcna plánujú osadenie nového krytu studne a obnovu chodu hodín na budove
ZUŠ.
Informovala tiež o podpore ZUŠ na projekte Dúha v srdci, kde sa ujali tvorivé dielne, podujatie
i návrh plagátu. Pani Lacová prezradila tiež zisk ocenení našich výtvarných prác, ktoré boli
zaslané do súťaží. Dve ocenenia získali žiaci v Bulharsku a taktiež dve svetové na výstave
v Japonsku. V tomto období začínajú s prípravou vianočných pozdravov a zúčastnia sa na
pripravovanom podujatí Kopaničársky jarmek.
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MŠ
Pani riaditeľka Hučková informovala o stave detičiek, ktoré nastúpili do škôlky v počte 263.
Konštatovala pokles predškolákov, ktorých je len 71. Ani škôlku neobišli problémy a dlhodobo
na PN sú až 3 učiteľky, čo je citeľné. Vyslovila poďakovanie p. Molcovej, ktorá i keď je na
dôchodku, ochotne zastupuje kolegyne počas práceneschopnosti. Oboznámila s účasťou na
viacerých akciách, ktoré absolvovali s detičkami. Napr. Spoločne na kolesách, týždeň športu,
šarkaniáda, výlety a športové aktivity v meste. Predškoláci absolvovali predplaveckú prípravu
a všetci ju úspešne absolvovali. Detičky boli na návšteve CVČ a v škôlke sa hralo divadelné
marionetové predstavenie.
Pani Hučková informovala o vyriešení problému so vstupom cudzích osôb do areálu MŠ.
Podarilo sa v spolupráci s MsP Stará Turá i uzamykaním vchodov vyriešiť k spokojnosti
a nedochádza k narušeniu objektu.
4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
Pani Adámková spomenula ukončené projekty, ktoré realizovali. Jednalo sa o Rozlúčku s letom,
koncert skupiny Kolárovci, divadelné predstavenie Nízkotučný život a hudobné vystúpenie tria
LA GIOIA. Skonštatovala, že návštevnosť na týchto podujatiach bola priemerná. Informovala, že
do Vianoc je plánovaný už len koncert FRAGILE.
p. Adámková pozvala na zájazdy, ktoré organizujú a informovala o kurzoch ktoré poriadajú a to
rezbársky, tanečný.
Pozvala tiež prítomných na pripravovaný Kopaničársky jarmek, ktorý DK Javorina organizuje a
spoluprácu aj pomoc prisľúbili i zamestnanci Mestského úradu.
p. Čepela povedal o stretnutí turistov pri bunkri vo Vetešovom jarku. Toto podujatie nijako
zvlášť neprezentovali, bolo len spomenuté na internete. Konštatoval, že i napriek menšej
informovanosti verejnosti sa ho zúčastnilo okolo 70 účastníkov, čo považuje za úspech. Vyslovil
požiadavku, či by nebolo možné tento bunker zrekonštruovať, príp. čiastočne opraviť nevyhnutné
časti.
p. Zigová objasnila túto problematiku, opäť bola táto oprava zahrnutá do projektu MAS.
Bohužiaľ, či bude realizácia možná ukáže až čas. Mesto chcelo pomôcť aspoň opravou dverí na
bunkri, kde už aj podniklo postupné kroky i vyčlenilo určité finančné prostriedky.
p. Čepela navrhol, že by ako turisti v rámci dobrovoľníckych prác pomohli s opravou. Požiadal
o nákup materiálu a práce by zabezpečili svojpomocne.
p. Zigová konštatovala, že aj toto by mohla byť cesta na celkovú obnovu tohto historického
miesta i objektu.
5. Rôzne
p. Zigová navrhla v tomto bode, aby sa komisia vyjadrila na tému organizácie benefičného
koncertu. Hlavne, aby sa dohodol konkrétny dátum konania.
Prebehla diskusia z ktorej vyplynulo, že dátum konania benefičného koncertu Nadácie Život bude
4.12.2016. ZUŠ zabezpečí v spolupráci s ostatnými účastníkmi (zapojené všetky školy + MŠ)
program po obsahovej stránke.
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p. Koštialová informovala o zapojení žiakov do verejnej zbierky HODINA DEŤOM, kedy budú
žiaci vyberať finančné prostriedky v meste Stará Turá. Táto akcia prebehne 11.11.2016.
Požiadala tiež o informovanosť verejnosti prostredníctvom našej tlače, mestského webu
i rozhlasu.
p. Solovič informoval o účasti členov klubu dôchodcov na olympiáde pre dôchodcov
v Partizánskom. Vzorne reprezentovali mesto Stará Turá a získali striebornú medailu.
p. Krč požiadal členov komisie o skoršie zasielanie článkov do Staroturianskeho spravodajcu,
resp. o dodržiavanie termínu do 15. dňa v mesiaci. Všetky články plánované do pripravovaného
čísla musia dostať členovia redakčnej rady v predstihu, aby ich mohli posúdiť a na zasadnutí
redakčnej rady odobriť.
6. Záver
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.25 h. ukončila
zasadnutie.

Zapísal: Miroslav Krč

.......................................

Schválila: Bc. Zuzana Zigová

.......................................

Stará Turá 11. 10. 2016
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