ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 13. júna 2012

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie akcií (MDD, stretnutie s podnikateľmi)
3. Prerokovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení:
• VZN č. 5/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá
• VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení
výšky mesačných príspevkov na žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú náhradu v školách a školských zariadeniach
• VZN č. 14/2012 – Nar. o symboloch mesta
4. Staroturiansky jarmok
5. Rôzne
6. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod.
Privítala prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Vyhodnotenie akcií (MDD, stretnutie s podnikateľmi)
Cesta rozprávkovým lesom na MDD
Mgr. Krištofíková: Ohlasy na cestu rozprávkovým lesom boli rôzne. Niektorí rodičia sa
sťažovali, prečo sa vyberalo vstupné. Poprosím pani riaditeľku DKJ, aby nás o tomto podujatí
informovala.
p. Adámková: Ja si myslím, že podujatie dopadlo na výbornú. Veľmi si cením ochotu členov
komisie, pani učiteliek zo ZŠ a detí, ktorí sa na ceste rozprávkovým lesom podieľali. Myslím
si, že 99% rodičov a detí bolo spokojných. Na budúci rok bude možno dobré na plagáty
uviesť od kedy do kedy bude možné rozprávkovú cestu absolvovať. Ľudia sa sťažovali, že
keď prišli o 14.00 h, stanovištia už boli zbalené. Aj keď divadielko bolo naplánované na
13.00 hodinu, niektorí išli ešte po trase rozprávkovej cesty. Chcem počuť Váš názor, či
budeme i v budúcom roku počítať so spoluprácou s pánom Hruškom. Pripravil pre
návštevníkov občerstvenie, program, plagáty a tiež daroval nejaké cukríky pre deti na
jednotlivé stanovištia. Podujatie bolo rozšírením programu veselšie, len sme trošku zabudli,
že pri hlasnej hudbe bude problém s konským záprahom. Koník sa pri hudbe splašil
a nemohol deti voziť. V budúcom roku mu musíme nájsť tichšie miesto.
Mgr. Krištofíková: Občerstvenie a nejaká zábava je potrebná, každý si po absolvovaní trasy
rád posedí. Ak by boli schopní v kempe pripraviť občerstvenie pre toľkých ľudí, bolo by
možné, aby ho zabezpečovali aj oni.
Ing. Halinárová: Stánky s občerstvením boli dobrý nápad.
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p. Adámková: Pán Ilušák z Autokempingu sa už pred podujatím u mňa informoval, prečo je
vstupné.
Ing. Halinárová: Na vstupné sa pýtali aj niektorí sponzori.
p. Adámková: Od sponzorov sme získali 700 €. 400 € nám daroval Sensus, 300 € Euromed.
Peniaze sme použili na zaplatenie klauna (230€), nákup bublifukov, omaľovávanky a na
nákup cukríkov. Zatiaľ nemám informácie, či boli rodičia spokojní alebo nespokojní
s klaunom. Minulý rok boli z divadielka nadšení. Maľovanie na tvár bolo pre deti tiež
zadarmo, my sme zaň zaplatili 80 €.
Ing. Adamkovičová: Mrzí ma, že je niekomu ľúto dať 50 centov za celodennú zábavu pre
vlastné dieťa. Nie je to zárobková činnosť, všetci zúčastnení si dali na akcii záležať.
Mgr. Krištofíková: Vstupné by malo zostať, už len z toho dôvodu, že čo človek dostane
zadarmo, neváži si to. Výber občerstvenia by sme mali budúci rok konzultovať s pánom
Hruškom.
p. Adámková: Vo Višňovom bolo vstupné 1 €, ale všetky atrakcie po prejdení trasy si museli
deti zaplatiť.
Stretnutie s podnikateľmi
Mgr. Krištofíková: V spolupráci s Domom kultúry Javorina a súkromnou hotelovou
akadémiou sme zorganizovali stretnutie s podnikateľmi. Prišlo 12 podnikateľských subjektov.
Dostali tu komplexné informácie o športe, kultúre aj školstve. Zo strany niektorých
podnikateľov padol návrh, že by bolo vhodné, aby spoločnosti sídliace v areáli Chirany mohli
podporovať šport, kultúru a školstvo prostredníctvom nadácie Život. Toto si však vyžaduje
prepracovať stanovy nadácie. Pán Tĺčik, zriaďovateľ SHA v Starej Turej, sa v rozhovore
s jedným z popredných manažérov z Tesca rozprával o možnosti, aby si Tesco samo
vychovávalo pracovníkov vo vlastných školách. Tescu v súčasnosti chýbajú napríklad
mäsiari. Vlastná škola by im tieto problémy vyriešila.
Ing. Halinárová: Problém je aj v tom, že absolventi nechcú ísť robiť prácu, ktorú vyštudovali,
pretože sa im nepozdáva nástupný plat. V zahraničí dostanú viac.
Ing. Adamkovičová: Študenti sú veľmi nároční, myslia si, že hneď po nástupe do zamestnania
dostanú vysoký plat.
Mgr. Krištofíková: Na túto tému som sa rozprávala s riaditeľom Elsteru, pánom Filanom.
Podľa neho je tiež obrovská priepasť medzi množstvom povinností a výškou platu. Myslím si,
že stretnutie s podnikateľmi splnilo svoj účel. Veľké poďakovanie patrí Čančatám zo ZUŠ
a šikovným žiakom zo SHA. Mnohí z pozvaných hostí ešte nevideli nové priestory DK
Javorina. Pri tejto príležitosti sa s nimi zoznámili. V objekte strediska cezhraničnej spolupráce
boli pripravené ukážky prác žien z klubu paličkovanej čipky. Svoje schopnosti tu prezentovali
i žiaci SHA. SOŠ pripravila panely, ktorými prezentovala svoje úspechy.
p. Adámková: Podujatie nebolo vôbec škrobené, bolo veľmi príjemné, neformálne.
Mgr. Krištofíková: V budúcnosti, keď budeme robiť ďalšie takéto stretnutie, musíme
podnikateľov osloviť oveľa skôr. Chápeme, že sú vyťažení.
Ing. Halinárová: My sme mávali tieto stretnutia v hoteli Lipa, vtedy sme ešte nemali takýto
pekný priestor.
Mgr. Krištofíková: Tým, že občerstvenie pripravili žiaci SHA a priestor bol zdarma, celé
podujatie bolo cenovo veľmi výhodné.
2. Prerokovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení:
Mgr. Krištofíková: V posledných mesiacoch sa prechádzajú všetky VZN mesta, upravujú sa
staršie VZN, rušia sa tie, ktoré stratili svoju opodstatnenosť. V rámci školstva a kultúry máme
prehodnotiť na komisii tri VZN.
VZN č. 5/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá
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Mgr. Krištofíková: Toto VZN sa každý rok menilo podľa aktuálneho dátumu zápisu. Preto
sme určili rozsiahlejší termín, v ktorom sa zápis vykoná, od 2. februára do 7. februára roku,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zápis sa vždy vykoná v
budove Základnej školy na Ul. Komenského č. 320/1, Stará Turá v čase od 13,00 h do 16,30
h. Takto sa nebude musieť VZN každý rok aktualizovať..
VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky
mesačných príspevkov na žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú
náhradu v školách a školských zariadeniach
Mgr. Krištofíková: Vzhľadom na to, že ZUŠ už viac rokov nemenila poplatky na čiastočnú
úhradu nákladov, rozhodli sa navrhnúť ich mierne navýšenie – cca o 50 centov na
žiaka/mesiac.
V ZUŠ sa sumy zvýšili nasledovne:
a) prípravné štúdium individuálne
4,60 €
b) základné štúdium skupinové
3,00 €
c) základné štúdium skupinové
3,60 €
d) štúdium pre dospelých individuálne (zárobkovo činné osoby) 10,00 €
e) štúdium pre dospelých skupinové (zárobkovo činné osoby)
8,50 €
f) štúdium pre dospelých individuálne (študenti, dôchodcovia)
4,60 €
g) štúdium pre dospelých skupinové (študenti, dôchodcovia)
3,60 €
V ostatných školách a zariadeniach ostávajú poplatky od rodičov sa rovnaké.
Hlavná zmena vo VZN je v tom, že sa spojilo s VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia sa zvýšila vo všetkých zariadeniach okrem
CVČ o 9 %. V CVČ bol nárast vyšší – cca 15 %.
Navrhované sumy sú:
Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

ZUŠ – individuálne vyučovanie

785,00

ZUŠ – skupinové vyučovanie

483,00

Materská škola – dieťa do 3 rokov

3 683,00

Materská škola – dieťa od 3 rokov

1 872,00

Školský klub detí pri ZŠ

362,00

Centrum voľného času

230,00

ŠJ pri ZŠ

120,00

Sumy, ktoré sú vo VZN navrhnuté, nebudú mať vplyv na nárast tohtoročného rozpočtu.
Ing. Halinárová: Mesto Stará Turá sa príkladne stará o školstvo. Rodičia a pani učiteľky by si
to viac mali ceniť.
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Mgr. Krištofíková: Pre dve nové triedy MŠ, ktoré otvoríme od septembra, budeme musieť
navýšiť rozpočet cca o 40 000,00 €. S týmto totiž aktuálny rozpočet nepočíta. Financie budú
použité na mzdy, odvody, prevádzkové náklady a zariadenie dvoch tried nábytkom,
pomôckami i hračkami.Bude to náročné, ale ak chceme rodičom poskytnúť služby materskej
školy, budeme to musieť zvládnuť.
Ing. Adamkovičová: Treba angažovať aj rodičov. Poplatok v MŠ 10€ na dieťa na mesiac nie
je veľa.
Ing. Halinárová: Žije tu však aj veľa sociálne slabších rodín, ktoré by si vyššie poplatky
nemohli dovoliť.
Mgr. Krištofíková: Samozrejme, pre dve nové triedy MŠ vznikla aj vlna nespokojnosti.
Rodičia sú zvyknutí, že deti majú rovnaké učiteľky počas celej dochádzky do MŠ. V tejto
situácii to nebude možné dodržať, pretože prídu do školy nové učiteľky. Celá situácia si
vyžiada určitú ohľaduplnosť a toleranciu zo strany MŠ, ZŠ i rodičov detí.
VZN č. 14/2012 – Nar. o symboloch mesta
Mgr. Krištofíková: Toto VZN pripravilo správne oddelenie, ale keďže ide o symboly mesta,
mala by to prerokovať aj naša komisia. VZN je v platnosti už dlho, ale museli sa urobiť určité
úpravy podľa platnej legislatívy.
Na rokovanie zastupiteľstva bude predložený materiál, ktorým sa navrhuje zrušenie VZN č.
5/1991 O verejných kultúrnych podujatiach a VZN č. 10/1992 O verejných a telovýchovných,
športových a turistických podujatiach. Obe sú vypracované podľa zákonov, ktoré upravujú
tieto podujatia. Nie je teda potrebné, aby sme k tomu mali v meste VZN. V minulosti možno
mali tieto VZN opodstatnenie, dnes už nie sú potrebné, všetko upravuje zákon.
V rámci školstva a kultúry bude zastupiteľstvo rokovať aj o dvoch rozpočtových opatreniach.
Prvé je spomínaných 20 000 € na dve triedy MŠ, ktoré budú presunuté z programu 13, kde
vzhľadom na zmenu zákona, vznikla rezerva. Druhé rozpočtové opatrenie sa týka Slávností
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine. Keďže boli aj v minulom roku veľmi nízke
príspevky jednotlivých obcí na slovenskej strane, navrhol primátor NMnV, aby všetky mestá
na slovenskej strane prispeli čiastkou 700€. My sme v rozpočte rátali so sumou 350€, takže
347€ pôjde z programu 7, kde vznikla rezerva z dôvodu, že sa nebol úspešný projekt
cezhraničnej spolupráce mesta so združením Svah Rochus.
Staroturiansky jarmok
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková požiadala pani riaditeľku DKJ, p. Adámkovú
a členku jarmočného výboru Mgr. Boorovú, aby informovali členov komisie o pripravovanom
jarmoku.
Mgr. Boorová: Po minuloročnom jarmoku sme sa dohodli, že skúsime termín jarmoku
posunúť o týždeň neskôr. Občania sa totiž sťažovali, že by chceli navštíviť aj myjavské
folklórne slávnosti, ktoré sú každý rok v rovnakom termíne, ako náš jarmok. Prax ukáže, či to
bolo dobré rozhodnutie. Podľa mojich informácií je prihlásených menej predajcov, lebo
v termíne 22. a 23. jún sú aj iné jarmoky. Stánky budú aj tento rok na ulici SNP okolo potoka.
Okrem zaujímavého programu na Námestí slobody pripravili staroturianski poľovníci pre
návštevníkov sprievodné podujatie - výstavu poľovníctva. V termíne od 21. do 23. júna
pripravili pri dome kultúry pre návštevníkov sokoliarov, výcvik psov a iné atrakcie. Tento rok
je zmena aj u predajcov, remeselníci budú mať samostatné miesto pri rímsko-katolíckom
kostole.
p. Adámková: Remeselníci sa však veľmi nehlásia, pretože poplatky sú pre nich vysoké.
Napríklad v NMnV im na jarmoku zaplatí mesto za to, že idú predávať. My od nich pýtame
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poplatky. Osobne si myslím, že termín nemá veľký vplyv na počet predávajúcich. Každý
víkend je v okolí nejaké podujatie, ktoré môže zaujať predajcov. Čo sa týka programu, snažili
sme sa vybrať niečo pre všetky ročníky. Priestor sme dali najmä domácim súborom. Pre malé
deti sme pripravili divadelné predstavenie Rozprávkové šťastíčko. V programe je:
Piatok – 22. júna 2012
14.30 hod. – súbory ZUŠ Stará Turá
16.30 hod. - Rozprávkové šťastíčko – program pre deti
17.30 hod. - Veľký dychový orchester DK Javorina
18.30 hod. – folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky
19.30 hod. – country kapela Druhá šanca
21.00 hod. – hudobná skupina Metropolis
Sobota – 23. júna 2012
11.00 hod. – hudobná skupina Eminent
12.30 hod. – dychová hudba Lieskované
14.00 hod. – rock-popová kapela Lukas Band zo ZUŠ Stará Turá
15.00 hod. – vybavujeme niekoho z Kunovíc, detský súbor Kunovjánek musel na poslednú
chvíľu odmietnuť
16.00 hod. – country kapela Dostavník
17.30 hod. – Hip-hopová skupina The originals.
Mgr. Krištofíková: V rovnakom termíne ako bude v KD Kujanovec benefičný festival – ICS
Rockfest. Organizuje ho spoločnosť ICS a nadácia Štvorlístok deťom, ktorej predstaviteľom
je Patrik Herman. Festival je jednodňový, začína v piatok 22. júna o 14.00 hodine, končí
v sobotu v ranných hodinách. Vystúpia tu skupiny:
14:00 - 15:00 Patália
15:00 - 16:00 Dátum Výroby
16:00 - 17:00 Stavebný Materiál
17:00 - 18:00 Fluenz
18:00 - 19:00 Slniečko
19:00 - 20:00 Neznámi
20:00 - 21:00 Hrana
21:00 - 22:00 Karpina
22:00 - 23:00 Borra
23:00 - 00:00 Horská Chata
00:00 - 1:30 Smola a Hrušky
01:30 - 2:30 Intrepid Metallica Revival
Organizátori sľúbili, že sa postarajú o bezpečnosť a bezproblémový priebeh festivalu. Pán
Herman by rád vystúpil aj na jarmoku a pozval ľudí na toto podujatie.
Rôzne
Mgr. Krištofíková: Do 15.5. bolo možné podať prihlášku do výberového konania na
riaditeľa/ku CVČ a ZŠ. Na riaditeľa/ku CVČ prišli dve prihlášky a na riaditeľa/ku ZŠ jedna
prihláška. 28.5. prebehlo výberové konanie v CVČ a 5. júna v ZŠ. Riaditeľkou CVČ sa opäť
stala Věra Tepličková, riaditeľkou ZŠ bude od septembra Mgr. Jana Koštialová.
Ešte v októbri sme posielali žiadosť o refundáciu nákladov na ZUŠ v sume 326 000€. Peniaze
prišli až teraz. Na zastupiteľstve vzišiel návrh, aby sa v ŠJ základnej školy urobila
organizačná zmena, dotýkajúca sa vedúcich ŠJ. ŠJ pri ZŠ môže riadiť jedna vedúca tak, ako je
to v MŠ.
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Ing. Adamkovičová: Rodičia sa sťažovali na Rade školy, že je kvalita v školských jedálňach
odlišná. Detský parlament sa to rozhodol riešiť.
Mgr. Krištofíková: Áno, detský parlament to chcel seriózne riešiť, ale žiaľ, nejednalo sa
s nimi ako s dospelými. Potom však dostali priestor. V rámci organizačných zmien
v budúcom školskom roku sa bude tento problém riešiť. Musím však povedať, že častokrát
deti preháňajú, čo sa týka kritiky jedálne.
p. Adámková: V auguste pripravujeme podujatie Remeslá našich predkov. Ako sprievodné
podujatie by sme chceli urobiť výstavu Kuchynské všeličo. Ak máte doma vy alebo Vaši
známi staré veci, ktoré sa používali v kuchyni, budeme radi, ak ich prinesiete, zapožičiate.
Chystáme sa tiež rozširovať múzeum o kuchyňu a izbu, preto budeme vďační, ak by nám
niekto mohol darovať starý nábytok a iné veci do týchto izieb. Rozšírenie je naplánované na
výročie DKJ. V septembri pripravujeme program k 50. výročiu DKJ a chceme to spojiť aj
s 620. výročím prvej písomnej zmienky o Starej Turej. Podávali sme niekoľko žiadostí na
granty do rôznych nadácií a združení, no zatiaľ nemáme informácie o úspešnosti. Žiadosť
o navýšenie rozpočtu na toto podujatie ide aj na finančnú komisiu. Naša predstava je taká, že
by sme urobili trojdňový program. Premietal by sa film o SNP, svoje amatérske filmy by
premietal mladý kameraman Šimon Horna, urobili by sme program pre deti aj mládež,
v kaviarni by sme opäť zaviedli čaj o piatej s hudbou 70. a 80. rokov. Na sobotu by sme
pripravili program k výročiu mesta, na nedeľu program k výročiu DKJ. Pri tejto príležitosti by
sme chceli oceniť osobnosti mesta, ktoré urobili pre mesto niečo významné a zviditeľnili ho.
Zatiaľ však nevieme, akou formou by sme tieto osobnosti vyberali. Či formou hlasovania na
internete alebo papierovo alebo iným spôsobom.
Ing. Halinárová: V NMnV robia takéto oceňovanie osobností. Oslovia rôzne organizácie
a združenia v meste a tie si navrhujú osobnosti. Potom sa určí určitá komisia a tá vyberá
osobnosti. Môže ich vyberať aj primátor. Myslím, že takto by to bolo najlepšie. Hlasovaním
by sa to skomplikovalo.
Mgr. Krištofíková: To je dobrý nápad.
p. Adámková: Ďalej by som sa chcela navrhnúť, aby sme opäť zvolali pracovnú skupinu
projektu „Zachovanie tradičných remesiel pod Javorinou“, aby sme opäť začali trošku
pracovať. Aj keď nám projekt neprešiel, materiály môžeme naďalej spracovávať.
Mgr. Krištofíková: Určíme termín, ktorý bude všetkým vyhovovať a zvoláme stretnutie
skupiny.

Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.

Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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