ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8. septembra 2015
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Žiadosť MŠA, s. r. o., o finančný príspevok na prestavbu ľadovej plochy
3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i
pripravované
4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
5. Rôzne
6. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.00 h predsedníčka komisie Bc.
Zuzana Zigová.
2. Žiadosť MŠA, s. r. o., o finančný príspevok na prestavbu ľadovej plochy
Predsedníčka komisie informovala členov komisie o žiadosti MŠA, s. r. o., o finančný príspevok
na prestavbu ľadovej plochy. Táto žiadosť bola členom komisie zaslaná emailom a prerokovala
ju aj Komisia MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta. Návrh na finančný príspevok na
prestavbu ľadovej plochy vo výške 100 000 € vkladom do spoločnosti MŠA, s. r. o. prezentoval
na komisii konateľ spoločnosti Ing. Nerád. Bývalá ľadová plocha je poslednou časťou športového
areálu, ktorá nie je zrekonštruovaná a špatí prostredie areálu. Mestu by príspevkom do MŠA
stúplo % spoluúčasti v spoločnosti. V minulom volebnom období sa MsZ zaoberalo projektom
prestavby hokejovej plochy na ihrisko s umelou trávou. Bol pripravený projekt i stavebné
povolenie, no suma za ihrisko bola 225 000 €. Mesto vtedy žiadalo o dotáciu Úrad vlády SR, kde
by bola možnosť získať 50 % tejto sumy. So žiadosťou sme neuspeli. Potom sme čakali na ďalšie
možné výzvy, ale žiadne sa neobjavili. Ing. Nerád našiel firmu, ktorá by bola ochotná urobiť to
za nižšiu cenu, mesto by realizácia ihriska stála 100 000 €. Finančná komisia odporučila mestu
vzhľadom na súčasný stav finančných prostriedkov mesta a obmedzené možnosti uspokojovania
finančných nárokov a neustále zvyšujúci sa počet požiadaviek jednotlivých žiadateľov, vykonať
revíziu investičných akcií mesta naplánovaných na rok 2015 a v prípade získania finančných
zdrojov formou vyradenia niektorých investičných akcií z rozpočtu pripraviť oficiálny materiál
pre mestské zastupiteľstvo s návrhom na zmenu rozpočtu.
Ing. Nerád prisľúbil, že by bolo možné peniaze preinvestovať aj na dve časti, v tomto a budúcom
roku. Mestský futbalový klub by tak získal ihrisko na zimné trénovanie a prisľúbil, že by od
mesta nepýtal finančné prostriedky na svoju činnosť v takej miere ako doteraz. Ihrisko by však
mohli využívať i ďalšie kluby, organizácie a školy.
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p. Adámková: Kto by teda ihrisko využíval okrem MFK? A kto by ho mal v nájme?
p. Slezáček: Podľa vyjadrenia Ing. Neráda by ihrisko MŠA prenajímala všetkým organizáciám,
ktoré by mali záujem, teda MFK, iným klubom, školám a organizáciám. Pokiaľ by sa našli na to
prostriedky, bolo by to dobré.
p. Bublavá: Ja by som to určite podporila. Pre mladých je potrebné vytvoriť priestor pre voľný
čas. Možno by bolo dobré ešte osloviť na spoluprácu nejakých potencionálnych sponzorov, ktorí
by mohli časť financií na ihrisko vykryť.
p. Koštialová: Ja mám trošku rozpaky. Keď vidím ihrisko vedľa ZŠ Hurbanova, musím myslieť
na žiakov našej školy. Pre nás by bolo najlepšie ak by sa zrekonštruovalo toto ihrisko, ktoré by
mohla využívať škola. Ihrisko na štadióne bude skôr vhodné pre nejaké súťaže, ale nie pre deti
v rámci vyučovania, je to veľmi ďaleko. Potrebujeme atletickú dráhu a doskočisko, nie takýto
druh ihriska. Na druhej strane však určite pomôže futbalistom.
p. Adámková: Ja som určite za to, aby sa tento priestor, ktorý je posledným nepekným priestorom
v športovom areáli, dal do poriadku.
p. Tepličková: Takisto som za, podporím všetko, čo bude slúžiť na zmysluplné trávenie voľného
času detí.
p. Bajjaniová: Takisto som za, určite to skvalitní voľnočasové aktivity mladých ľudí.
p. Lacová: Takisto by som prestavbu podporila.
p. Krč: Môj názor poznáte. Ihrisko je pre nás veľmi potrebné, s deťmi nebudeme musieť cestovať
mimo Starej Turej, budeme mať kvalitnú zimnú prípravu, ušetríme peniaze. Je to tráva 3.
generácie, ktorá je na profesionálnej úrovni, je možné tu robiť aj medzinárodné turnaje. Je to viac
menej bezúdržbový povrch. Nebude to ihrisko, ktoré by slúžilo iba MFK, ale bude pre všetkých,
ktorí si budú chcieť zašportovať. I pre verejnosť. Od novej sezóny sa nám navýšil počet detí
v prípravke, takže verím, že by sme ihrisko naplno využívali.
Členovia komisie odporúčajú schváliť návrh poskytnutia finančného príspevku formou
vkladu do MŠA, s. r. o. na prestavbu ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko
s umelou trávou, v prípade ak ekonomické oddelenie nájde v rozpočte mesta dostatok
voľných finančných prostriedkov.
3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
p. Adámková: Aj počas letných mesiacov Dom kultúry Javorina pokračoval v svojej činnosti.
Počas prázdnin sme pripravovali najmä program pre rodiny s deťmi. V júni sa uskutočnil festival
Divné veci, ktorý mal veľmi dobrú odozvu medzi ľuďmi. Boli sme celkom milo prekvapení
z reakcii ľudí, aj organizátorov prekvapil veľký záujem. Bol to v podstate nultý ročník a hlavná
organizátorka Monika Haasová by chcela v tejto tradícii pokračovať. Ďalšou veľkou akciou boli
augustové Remeslá našich predkov. Tohtoročné remeslá boli však veľmi poznačené veľkou
horúčavou. Pre neznesiteľné počasie sa trhu zúčastnilo menej návštevníkov, ale aj menej
remeselníkov, ako bolo spočiatku zahlásených. Sprievodnou akciou bola Výstava krojov – Čo
kopec prejdeš, to iný kroj nájdeš. Táto výstava je otvorená až do 18. septembra, preto by som Vás
na ňu rada pozvala. Samozrejme, budeme radi ak prídu aj školy. Na výstave je možné vidieť cca
30 krojov z blízkeho i ďalekého okolia. V závere prázdnin sme pripravili pre rodiny s deťmi
Rozlúčku s letom na Námestí slobody. Tiež bolo veľmi horúco, takže bolo menej návštevníkov
ako sme predpokladali. V rámci programu mohli diváci vidieť psovodov so psami, divadelné
predstavenie divadelného centra Martin a deti si mohli užiť tvorivé dielne. Podujatie podporila
Nadácia ŽIVOT. Aj naša knižnica sa zapája do rôznych aktivít a pripravuje tiež vlastné aktivity
pre deti. Pripravili si pre čitateľov rôzne súťaže a kvízy a tiež divadelné predstavenie O psíčkovi
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a mačičke. Z pripravovaných podujatí to bude 18. septembra 2015 o 17.00 hod. zábavný program
hudobnej skupiny Profil 40 rokov hráme. Hostia programu: Ľudovít Kašuba, Heligónka Kysúc,
Robo Kajzer a Peter Meluš. Ďalej pripravujeme 3. októbra 2015 o 19.00 hod. predstavenie
Radošinského naivného divadla SLÁVA - Správa o ceste hore. 25. septembra bude pani
Tomisová krstiť svoju knihu Osudy Židov Starej Turej u nás v kaviarni DK Javorina a ďalšia
prezentácia knihy sa uskutoční v októbri. Bude to kniha rodáka zo St. Turej Bohuslava Rapoša.
V súčasnosti máme tiež vypísané výzvy na obsadenie kurzov –a to rezbársku školu, kurz
španielčiny a kurz spoločenských tancov. V lete sme tiež robili rekonštrukčné práce – vymieňali
sme okná a toalety pri šatniach hercov.
4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola
p. Lacová: Začal sa školský rok a my v súčasnosti riešime najmä rozvrhy. Je to naozaj mravenčia
práca, aby sa neprekrývali jednotlivé predmety. Máme naozaj vysoký záujem detí a rodičov
o školu. V súčasnosti máme 336 detí plus 16 detí nadštandard. Výtvarný odbor získal 2 výborné
ocenenia na súťaži v Bulharsku, jedna zo žiačok bude mať prácu i v medzinárodnom bulletine. 4.
septembra sme spoločne s deťmi z orchestra navštívili záverečný koncert v Trenčianskych
Tepliciach, kde sa predstavili profesionáli zo Slovenskej filharmónie. Pre deti i pre nás dospelých
to bolo krásny zážitok. Cez prázdniny sme budovali profesionálne nahrávacie štúdio, ktoré bude
na vysokej úrovni. Pri škole sme dali dole starý pletivový plot. V rámci rekonštrukcie sa budú
robiť nové zvody do verejnej kanalizácie. Neskôr treba doriešiť oplotenie. Podali sme aj žiadosť
o grant do nadácie Tesco na úpravu predzáhradiek pri škole.
Centrum voľného času
p. Tepličková: Centrum voľného času je v súčasnosti ešte v pozícii, kedy čakáme, koľko detí
k nám príde. Do 16.9. sa deti stále prihlasujú. V novom školskom roku máme jednu personálnu
zmenu. Odišiel od nás Michal Denk učiť na základnú školu a prišla k nám Kristína Kotrasová.
Táto zmena priniesla aj zmenu v krúžkoch a tiež určite prinesie trošku zmenu v našej klientele.
Slečna Kotrasová je zameraná na umenie, estetiku, ale i na pohybové veci a tvorivosť detí. Snaží
sa osloviť aj deti z 8. a 9. ročníkov, ale tiež napríklad deti a mládež so zdravotným
znevýhodnením. Zatiaľ sme so záujmom detí spokojní. Od 1.9.2015 sme sa vložili i do Sociálnovýchovnej činnosti v CVČ. Jedným z cieľov je ponúknuť našim občanom, škole, sociálnemu
oddeleniu, cirkvám, MC Žabka a iným inštitúciám bezplatné poradenské služby sociálneho
pedagóga. Pri deťoch je to taký medzičlánok medzi školou a sociálkou. Budeme robiť na túto
tému i preventívne aktivity v ZŠ formou výukových programov. Od 1. októbra budeme otvárať
v CVČ aj naše kluby. Začíname už aj s nepravidelnou činnosťou – propagujeme svoje pohybové
aktivity medzi dievčatami, v rámci spoločnej propagácie s MFK Stará Turá.
Základná škola
p. Koštialová: My máme v tomto školskom roku nový školský vzdelávací program pre 1. a 5.
ročník. Zmeny sú najmä v znížených voliteľných predmetoch. V rámci hodín sme pridali cudzí
jazyk a matematiku. Spolu máme 116 prvákov a nulťákov. Spolu je to 5 tried prvákov a jedna
trieda prípravkárov. V družine je prihlásených 225 detí, len v 7 oddeleniach, aby sme ušetrili na
mzdách. Je možné, že postupne sa pár detí z družiny odhlási. Stále máme problém s tým, že sa
nám v škole niečo kazí. Na novej telocvični máme veľký problém s elektrikou. Snažíme sa
pomáhať si aj svojpomocne. Počas leta školník opravil toalety na jednom pavilóne. Máme
jedného doborovoľníka, ktorý pomáha školníkovi a tiež 3 asistentky k deťom. Majú na starosti
žiakov, ktorí potrebujú pomoc. S takýmito deťmi je veľmi náročné pracovať a pani učiteľky by to
vo väčšom kolektíve detí bez asistentiek veľmi ťažko zvládali. Snažíme sa spolupracovať
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s rôznymi organizáciami, podporujeme šport a pomaličky sa v novom školskom roku
rozbiehame. Zháňame aj peniaze, najviac by sme potrebovali peniaze na výmenu okien na
budove na Hurbanovej ulici. Tie sú už v takom stave, že sa bojíme o bezpečnosť detí.
p. Bajjaniová: Keď som otvorila okno, vypadlo mi z pántov do rúk a museli sme zavolať
deviatakov, aby okno dali naspäť. Okná sú veľmi nebezpečné a hrozí úraz.
p. Koštialová: Okná sú v katastrofálnom stave. Pre nás je ich výmena prioritou. Inak sa snažíme
budovu i okolie budovy udržovať, no s oknami si sami nepomôžeme. V rámci grantu z Nadácie
Tesco sme pred časom upravili výsadbou okolie školy, v rámci projektu ZŠ Odborne sme pre
školu vybavili technické učebne.
Súkromná hotelová akadémia
p. Melicherová: Keď už prišla reč na okná, s týmto problémom sa boríme i my. Sme
v prenajatých priestoroch bývalej priemyslovky, kde sú okná v takom stave, že nám pomaly
padajú na hlavy. Bojíme sa o bezpečnosť detí aj zamestnancov školy. Nevieme aká bude
budúcnosť našej školy, pretože nemôžeme v Starej Turej nájsť vhodné priestory pre školu. Inak
máme vyučovanie na škole veľmi dobre rozbehnuté a tiež učebne sa snažíme udržovať v dobrom
stave. Rovnako i vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Čo sa týka vzdelávacieho procesu,
tento školský rok máme 18 nových žiakov, čo je pre nás postačujúce. 50 % našich žiakov
z vyšších ročníkov je v zahraničí na praxi. Bojujeme, tak ako iné školy o žiakov. Máme trošku
iný prístup vyučovania, máme triedy s menším počtom detí, je to súkromná forma vyučovania.
Naši žiaci majú veľmi dobré uplatnenie po skončení školy. Tí šikovnejší idú väčšinou do
zahraničia alebo na vysokú školu. Ponuka práce prevyšuje záujem absolventov o prácu. Hlavný
problém našej školy zostáva v katastrofálnom stave budovy, v ktorej sídli.
p. Lacová: Ak by ste pri škole mali problém so stromami, ktoré by ste potrebovali orezať alebo
zrezať, s pani Dolníkovou zo Školského úradu sme sa dohadovali, že by sa školy mohli spojiť pri
zadávaní zákazky na orez stromov. Čím viac ich bude, tým to bude lacnejšie.
Stredná odborná škola
p. Zámečníková: Aj u nás sú okná problémom. Chceli by sme oprášiť jeden projekt, ktorý sme
mali vypracovaný na výmenu okien a skúsiť sa zapojiť do enviroprojektov. Nový školský rok
nám začal slávnostne s účasťou predsedu TSK dňa 2. septembra. Sme radi, že tento rok máme
viac žiakov, spolu až 345. Prvákov bolo až 116 v 4 triedach, z toho až 58 k nám prišlo z našej
Základnej školy Stará Turá. Tomuto sa tešíme. Ostatní prváci sú väčšinou z okolitých miest a
obcí, ale napríklad máme aj pár Srbov. Dúfajme, že sa nám prváci vydaria. Otvorili sme tiež 2
nové odbory, čiže sme museli pripraviť aj dva nové školské vzdelávacie programy –
elektrotechnika, mechanik- elektrotechnik. Vieme, že naši žiaci majú veľmi dobré uplatnenie na
pracovnom trhu. Žiaľ, štatistiky sa robia v septembri, kedy ešte väčšina končiacich študentov
nepracuje, pretože ich zamestnávatelia zamestnajú až keď sú tri mesiace na Úrade práce. Budúci
pondelok máme druhé kolo maturít, tento rok máme veľa maturantov, ktorí opakujú. V novom
školskom roku máme aj nových kolegov, keďže nám pribudlo veľa žiakov. Celý minulý školský
rok sme sa snažili zapájať do rôznych projektov – cez Wolkswagen, Digi škola, atď.
5. Rôzne
Návrh Štatútu ZPOZ
p. Zigová: V rámci rôzneho Vám predkladáme návrh Štatútu ZPOZ. Zmeny v štatúte navrhla
komisia ZPOZ a pred zasadnutím MsZ by ho mala prejsť aspoň jedna komisia. Väčšia zmena sa
udiala iba v pozývaní jubilantov na spoločnú slávnosť. Pozývali sme vždy občanov, ktorí sa
dožili 70 a 75 rokov. V súčasnosti sa však vek dožitia predlžuje a už aj 80 roční sú dnes celkom
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vitálni ľudia. Preto komisia ZPOZ navrhla pozývať na spoločnú slávnosť jubilantov 70 a 80
ročných občanov a pri životnom jubileu 85, 90 a vyššie by chodili členovia ZPOZ individuálne
k jubilantom domov. Samozrejme, iba po vzájomnej dohode, ak si to občania budú želať.
p. Krištofíková: Presne tak, vek dožitia sa predlžuje. Komisia ZPOZ tento návrh prerokovala
a odporučila štatút pozmeniť. Druhá zmena je vo vyplácaní odmeny pre pána, ktorý nám kreslí do
matričnej knihy. Odmena mu nebude počítaná za obrázok, ale za čas.
Členovia komisie odporúčajú schváliť návrh Štatútu ZPOZ bez pripomienok.
Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu k 30.6.2015
p. Boorová: Na vedomie komisii predkladáme aj monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu
k 30.6.2015 za programy Vzdelávanie, Šport a Kultúra. Máte k tomuto materiálu nejaké
pripomienky?
p. Krištofíková: Ja tento materiál nemôžem vziať na vedomie, nakoľko monitorovacia správa za
program Vzdelávanie nie je v poriadku. Sú tu chyby v rôznych sumách. Ide o sumu cca 33 tis. €
v rámci ZŠ (údaj zo stránky MŠVVaŠ SR) a v rámci MŠ cca 27 tis. € (v rámci OK). Teda rozdiel
cca 60 tis. € je celkom v programe Vzdelávanie.
p. Boorová: Upozorníme na chybu ekonomické oddelenie a školský úrad a požiadame ich, aby
materiál opravili podľa reálnych čísiel.
Detské ihrisko na Ul. Mýtnej
p. Boorová: Ďalší materiál je pripravované detské ihrisko na Ul. Mýtnej pri bytových domoch
takzvaných „lentilkách“ oproti čerpacej stanici. Ing. Vlado z odd. výstavby, ÚP a ŽP predkladá
návrh prvkov, ktoré by v tomto ihrisku mohli byť osadené. Približne dva roky dozadu sme robili
prieskum s evidenciou obyvateľstva, koľko detí a v akom veku žije v Topoleckej a v okolí Ul.
Mýtnej pri čerpacej stanici. Vtedy sa rozhodla komisia, že vznikne ihrisko v Topoleckej. Dnes je
na rade aj ihrisko na Ul. Mýtnej. Vekový priemer detí je tu trochu vyšší, preto odd. výstavby
vybralo predkladané prvky. Tieto prvky sú pre mesto výhodné, nakoľko nepotrebujú špeciálny
bezpečnostný povrch. Súhlasíte, aby bolo ihrisko realizované v takomto zložení prvkov na Ul.
Mýtnej?
Členovia komisie odporúčajú realizáciu detského ihriska s predloženými prvkami na Ul.
Mýtnej pri tzv. lentilkách.
Workoutové ihrisko
p. Boorová: Ďalšia žiadosť bola adresovaná niekoľkokrát osobne mne alebo aj na sociálnej sieti
facebook. Viacero mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov by privítalo v meste workoutové
ihrisko. Workout ihriská sú železné konštrukcie na cviky s vlastnou hmotnosťou tela. Jednoduché
konštrukcie, hrazdy rôznych výšok, dĺžok a rozstupov umožňujú na malom priestore efektívne
precvičenie celého tela. Kovové konštrukcie zapustené v zemi a upevnené betónom nie sú príliš
drahé, jedna cenová ponuka nám prišla na email, mesto by to vyšlo približne 9 000 €. Po
postavení si takéto ihrisko nevyžaduje žiadne dodatočné náklady, okrem opráv v prípade
poškodenia. Mladí ľudia sa tu môžu zabávať športovými aktivitami, na ktoré netreba špeciálny
výcvik ani drahé vybavenie. Street Workout môžu cvičiť všetky vekové skupiny.
p. Tepličková: Určite by som uvítala realizáciu takéhoto ihriska.
p. Bajjaniová: V súčasnosti je cvičenie veľmi populárne a tieto ihriská veľmi letia medzi
mladými ľuďmi.
p. Boorová: Vytypovaných lokalít na toto ihrisko môže byť viac. Pri rozhovoroch s viacerými
kolegami sa nám najvhodnejšia zdala lokalita trávnika na Ul. Hurbanova za činžiakom, oproti
garážam kúsok nad Salašom. V súčasnosti je tam staré betónové ihrisko, ktoré by mohlo po
asanácii nahradiť toto nové ihrisko.
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Členovia komisie odporúčajú realizáciu workoutového ihriska zaradiť do rozpočtu na rok
2016.
Kultúrny program k Nadácii ŽIVOT a Ku dňu matiek
p. Lacová: Ja by som sa chcela dohodnúť na jednej organizačnej veci ohľadom dvoch veľkých
podujatí – Benefičného koncertu Nadácie ŽIVOT a programu ku Dňu matiek. Tri štvrtiny
programov zabezpečovala naša škola a mojich kolegov pedagógov to veľmi zaťažuje. Celý
školský rok nerobia nič iné, iba nacvičujú s deťmi programy a nemôžu sa venovať iným
činnostiam. Poprosili ma, aby som tlmočila ich požiadavku, aby sa organizačne programy
pripravovali inak. Náš návrh je, aby benefičný koncert Nadácie ŽIVOT pripravovala ZUŠ celý
sama a program ku Dňu matiek by pripravovala ZŠ a MŠ a ZUŠ by možno mohla obsiahnuť
menšiu časť programu.
p. Koštialová: Pre nás je lepšie, aby to bolo tak ako predtým, aby sa jednotlivé školy striedali pri
príprave programu.
p. Zigová: Ja si osobne myslím, že by nebolo dobré ak by jeden program robila len ZUŠ. Určite
by to bol umelecky hodnotný program, ale rodičia a aj ostatní návštevníci sa väčšinou tešia najmä
na vystúpenia tých najmenších. A programy robíme najmä pre rodičov.
p. Lacová: Pre učiteľov by však bolo jednoduchšie robiť program ako celok. A pri spojení
viacerých škôl a čísiel je to ťažké.
p. Krištofíková: Celistvosť možno nie je pri týchto programoch dobrá, ale pre rodičov to nie je
dôležité. Chcú vidieť vystupovať svoje deti. Vynechať napríklad MŠ by bola chyba. Tieto
programy nie sú umeleckými koncertmi.
p. Lacová: Ja len tlmočím požiadavky mojich kolegov.
p. Tepličková: Je dôležité, aby sa deti mali kde prezentovať. Potom by im zostával už iba MDD
na námestí, kde dáme priestor všetkým deťom a ešte program ku Dňu matiek.
p. Lacová: To, že sa striedame však znamená, že škola, ktorá je na rade pripravuje scenár
a moderovanie, ale program aj tak robia všetky školy.
p. Bajjaniová: Pani riaditeľka, Vaša škola má predsa v náplni kultúrne programy. Naša škola má
deti najmä vyučovať a aj tak pripravujeme program.
p. Lacová: Učiteľov to však brzdí v inej aktivite.
p. Koštialová: Tento rok by mali program ku Dňu matiek pripravovať pani učiteľky z MŠ.
V prípade, ak by to nezvládali, podáme im pomocnú ruku. Máme veľmi dobré vzťahy. Myslím,
že sa nejako dohodneme.
p. Lacová: Aby ste rozumeli, nechceme Vám zobrať nadáciu ŽIVOT, chceli sme Vás len
odbremeniť od prípravy tohto programu.
p. Adámková: Myslím, že striedanie škôl pri príprave programu fungovalo doteraz dobre a malo
by to tak zostať. Len Vás poprosím program trochu skrátiť. Minuloročný program ku Dňu matiek
bol veľmi dlhý, mali sme 180 účinkujúcich, museli sme zaplatiť zvukára a pripraviť sladkosti,
plus nehovorím o stiesnených priestoroch vzadu za pódiom. Treba zapájať deti, ale prestriedavať
ich a robiť kratší program.
p. Koštialová: My riaditeľky sa medzi sebou dohodneme.
Kultúrne poukazy
p. Adámková: Ak škole zostali ešte kultúrne poukazy, mohli by sme pre Vás v DK Javorina
pripraviť nejaký program. Dajte nám prosím čo najskôr vedieť, aby sme poukazy stihli potom
zúčtovať.
p. Zigová: Je dôležité robiť pre deti programy priamo v DK Javorina, nie v prostredí školy. Deti
sa takto učia chodiť do kultúrnych zariadení.
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p. Koštialová: A tiež sa učia, ako sa majú v takomto zariadení správať. V škole ešte prezistím
počet kultúrnych poukazov a dám pani riaditeľke DKJ vedieť.
6. Záver
Zasadnutie komisie ukončila o 17.00 h predsednícka komisie Bc. Zuzana Zigová.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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