ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 13. októbra 2011

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a Mestom Stará Turá
3. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ – aktuálne informácie
4. Návrh VZN o zriadení fondu na financovanie športu
5. Návrh na udelenie čestného občianstva
6. Rekonštrukčné práce na budovách škôl - informácia
7. Rôzne
8. 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. Vyučovanie cudzích jazykov v ZŠ – aktuálne informácie
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková vyzvala zástupkyňu riaditeľky ZŠ, Mgr.
Danku Kohútovú, aby komisiu informovala o novej forme vyučovania cudzích jazykov v ZŠ.
Mgr. Danka Kohútová: Prvý mesiac vyučovania cudzích jazykov prebehol v ZŠ veľmi dobre.
Ochrannú ruku nad jazykovou prípravou žiakov drží pani učiteľka Hollá. Vypracovala všetky
učebné plány, zháňala učebnice, ktoré deti k výučbe potrebujú. Po odbornej stránke je
vyučovanie nadštandardné. Máme 3 skupiny žiakov, ktoré sa učia angličtinu každé ráno 1.
a 2. vyučovaciu hodinu. Deti sú vtedy ešte čerstvé, takže informácie a učivo prijímajú veľmi
dobre. Pani učiteľka Hollá využíva aj kameru, ktorú škola zakúpila, deti natáča, aby na konci
školského roka mohli zhodnotiť, aký pokrok deti urobili. Celá výučba sa uberá pozitívnym
smerom.
Mgr. Soňa Krištofíková: Podľa mojich informácií, komunikuje pani učiteľka Hollá s deťmi na
95 % v angličtine. Ak deti komunikujú a baví ich to, beriem to veľmi pozitívne. Deti však nie
sú na rovnakej úrovni, určite sa budú rozdiely medzi nimi v ďalších ročníkoch prehlbovať.
Preto je dobré, že sa bude robiť ešte testovanie aj na konci 4. ročníka, kde sa ukáže, ktoré deti
splnia kritériá na postup do jazykovej triedy v 5. ročníku. Dúfame, že intenzívnejšie
vyučovanie cudzích jazykov presvedčí rodičov aj deti, aby nechodili zo ZŠ preč na osemročné
gymnáziá.
3. Návrh VZN o zriadení fondu na financovanie športu
Mgr. Soňa Krištofíková: Predkladám Vám návrh VZN č. 11/2011 – Nar. O zriadení
Fondu na podporu športu v Starej Turej a o podpore financovania športových klubov
pôsobiacich na území mesta Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od
sponzorov. Toto VZN vzniklo najmä preto, že v posledných rokov športové kluby neustále
bojujú s finančnými problémami. Nie je jednoduché nájsť peniaze na ich financovanie, najmä
financovanie mestského futbalového klubu. Mnohé kluby mali pripomienky, či sú podmienky
prideľovania financií rovnaké pre všetkých. Preto sme sa rozhodli vypracovať fond, z ktorého
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budú peniaze prerozdeľované transparentne. Fond bude tvorený z finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta a z účelových alebo neúčelových príspevkov resp. grantov sponzorov.
Ing. Zdenka Adamkovičová: Peniaze kluby dostanú iba z fondu? Žiadne iné peniaze už
nedostanú?
Mgr. Soňa Krištofíková: Áno, po splnení všetkých podmienok dostanú peniaze iba z fondu.
Fond bude spravovať správca fondu – zástupca primátora mesta a ako kontrolný orgán pre
fond bude pôsobiť dozorná rada. U športovcov spôsobili rozruch najmä jednotlivé
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, podľa ktorých sa vytvára bodové hodnotenie. Na
základe bodového hodnotenia sa vypočíta suma, ktorú by klub mal dostať z rozpočtu fondu.
Z fondu môže byť financovaných len 50% rozpočtu klubu na sezónu. Ostatné si musí klub
financovať sám. Tento bod bol asi najviac diskutovaný a kritizovaný. Vieme, že šport je
potrebný a tiež zdraviu prospešný, preto sme sa rozhodli prísť s týmto návrhom, ktorý dúfame
skvalitní šport, ale aj uľahčí financovanie. Takýmto spôsobom chceme pritiahnuť nielen
mládež, ale aj sponzorov, ktorí budú vedieť kam ich peniaze idú. Za účelom propagácie
klubov, ale aj financovania bola vytvorená aj športová príloha v poslednom spravodajcovi.
Ing. Anna Halinárová: Ak by si klub podával výzvu na grant, museli by byť peniaze z grantu
prevedené do fondu alebo si ich môžu nechať? Možno by bolo dobré vsunúť do VZN vetu, že
v prípade získania grantu, zostávajú finančné prostriedky v klube.
Mgr. Soňa Krištofíková: Myslím, že ak o grant požiadajú, tak zostane u nich.
Ing. Zdenka Adamkovičová: Môžu sponzori sami rozhodnúť, že chcú dať peniaze len na
jeden konkrétny klub?
Mgr. Soňa Krištofíková: Áno, samozrejme môžu, ale aj tieto peniaze musí klub správcovi
fondu vydokladovať.
Členovia komisie jednohlasne súhlasili, aby návrh VZN č. 11/2011 bol v tejto podobe
postúpený poslancom MsZ na schválenie.
4. Aktivity základnej umeleckej školy – informácia
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková vyzvala riaditeľa ZUŠ, Mgr. Miloslava
Masára, aby komisiu informoval o aktivitách ZUŠ.
Mgr. Miloslav Masár: V poslednom období sme so žiakmi účinkovali alebo sme sa zúčastnili
mnohých podujatí. Boli sme v Dunajskej Strede, v Kunoviciach, v Piešťanoch. 20. októbra
budeme vystupovať na stretnutí s pracovníkmi MsÚ z Kunovíc. Potom pripravujeme program
na benefičný koncert nadácie ŽIVOT a na benefičný koncert Rozprávka Vianoc 2011. Určite
budeme vystupovať aj na vianočných trhoch. A na záver roka ešte pripravujeme náš vianočný
koncert. Z úspechov spomeniem ocenenie našich detí za výtvarné práce v Bulharsku, či
pozvánku do Prahy od arcibiskupa, kde budú tiež deti z výtvarného odboru odmenené. 4.
novembra sa zúčastníme jesenných trhov v DK Javorina s hudobným vystúpením, ale naše
deti budú pomáhať aj v tvorivých dielňach.
Mgr. Soňa Krištofíková: Áno, 4. a 5. novembra organizuje DK Javorina jesenné remeselnícke
trhy, ktoré budú prebiehať v celom DKJ. Budú tu remeselníci, tvorivé dielne, občerstvenie,
ľudia sa tu niečo môžu naučiť a zároveň budú motivovaní, aby navštívili remeselné kurzy,
ktoré budú v DKJ neskôr prebiehať.
Mgr. Miloslav Masár: Ešte by som chcel spomenúť problém, ktorý vznikol so školným. Podľa
smerníc môže chodiť žiak iba na jeden individuálny a jeden kolektívny krúžok. Stanovilo sa,
že iné školné na ďalší krúžok bude 13 €. V tomto roku máme 342 žiakov. K 1. novembru by
sme chceli sprístupniť opäť telocvičňu. Stavbári by mali celú budovu dokončiť do
31.12.2011, ale telocvičňa je už v podstate hotová. Pracovníci sú veľmi šikovní.
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5. Návrh na udelenie čestného občianstva
Mgr. Soňa Krištofíková: Prišiel mi list od pána Császára, v ktorom nás žiada o udelenie
titulu čestného občana pre jeho excelenciu Davida Paulovicha Escalona, kubánskeho
veľvyslanca. Túto žiadosť sme prediskutovali na MsÚ, pozreli sme si smernicu, ktorá určuje
za akých podmienok môže byť udelené čestné občianstvo. Myslíme si, že pre Starú Turú
nevykonal nič také veľkolepé, aby sme mu čestné občianstvo udelili. Jeho zásluhy patria k
bežným veciam, ktoré vykonávajú mnohí ľudia. Osobnosti, ktorým bolo doteraz čestné
občianstvo udelené, boli pre Starú Turú naozaj veľmi prospešné a ich odkaz je tu stále vidieť.
Môžete sa k žiadosti vyjadriť.
Mgr. Miloslav Masár: Naše deti zo ZUŠ boli na kubánskom veľvyslanectve. Získali tam
ocenenia za výtvarné práce.
Ing. Anna Halinárová: S veľvyslancom som sa párkrát stretla. Stretnutie inicioval on, napísal
knihu básní o našom kraji, boli sme aj na krste knihy, ale tým náš kontakt skončil. Myslím, že
teraz sa s ním stretávajú zástupcovia KSS Stará Turá.
Mgr. Danka Kohútová: Ja sa necítim kompetentná niečo takéto rozhodnúť.
Ing. Anna Halinárová: Myslím si, že by sme mohli pánovi veľvyslancovi poslať ďakovný
rozlúčkový list.
Ing. Zdenka Adamkovičová: Ja ako laik si myslím, že pre staroturianskych ľudí je tento
človek úplne cudzí. Ľudia, ktorí získali doteraz čestné občianstvo sú medzi občanmi známi
a každý vie, prečo toto občianstvo získali. Myslím si, že stačí poslať ďakovný list.
6. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a mestom Stará Turá
- informácia
Mgr. Soňa Krištofíková požiadala Evu Adámkovú, aby informovala o akciách
a podujatiach, ktoré organizoval a bude organizovať DK Javorina.
Eva Adámková: V poslednej dobe sme uskutočnili veľa akcií. Boli sme na zájazde na
muzikáli Kat Mydlař v Prahe. Minulý týždeň sme pre školy a verejnosť premietali film
Nickyho rodina. Pre školy to bola možnosť využiť kultúrne poukazy a film bol pre deti veľmi
poučný. Vo večerných hodinách sa pred premietaním pre verejnosť konala debata so
zástupcami produkčnej firmy Trigon Production.
Mgr. Danka Kohútová: Deťom sa film veľmi páčil, videl ho celý druhý stupeň. Na konci aj
spontánne zatlieskali. Myslím, že film bol poučný a deti ho vzali veľmi pozitívne. Napísala
som aj do produkčnej spoločnosti, že im veľmi ďakujeme.
Eva Adámková: Ďalej pripravujeme 14.10. zájazd na muzikál Deti ráje, 15.10. slávnostný
program k výročiu DK Papraď a hneď po programe retro zábavu. 16.10. máme pre deti
pripravené bábkové divadlo Adamko medzi chrobákmi. Chceme im dať možnosť, ešte využiť
kultúrne poukazy. 24. 10. budeme mať írske tance Fantasy Dance, v podaní súboru Merlin
z Prešova, 25.10 pôjdu na toto predstavenie aj školy. 4. – 5.10 organizujeme jesenné
remeselnícke trhy, v rámci projektu z nadácie Orange. Už začali prebiehať remeselnícke
kurzy, aj keď sa to rozbiehalo pomalšie. Na týchto trhoch by sme už chceli urobiť výstavu
absolventov. 30.11. pripravujeme zájazd na muzikál Ôsmy svetadiel a 8.12. spomínaný
benefičný koncert Rozprávka Vianoc.
Mgr. Soňa Krištofíková: V rámci mesta sa 6.11. uskutoční aj program pre seniorov, pri
príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším a 29.10 spoluorganizujeme slávnostné odhalenie
pamätníka pánovi Roháčkovi, ktorý ako prvý preložil Bibliu do slovenčiny. 31.10. si už
tradične v dome smútku pripomíname pamiatku zosnulých. 20.10. sa uskutoční priateľské
stretnutie pracovníkov MsÚ Kunovice a MsÚ Stará Turá.
Eva Adámková: Mikuláš bude tradičný, ako každý rok. Ostatné akcie sa budú realizovať už
podľa nového riaditeľa, po výberovom konaní.
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Mgr. Soňa Krištofíková: Áno, výberové konanie je zverejnené, prihlášky je možné podávať
do 14.10. Výberové konanie prebehne 27.10. na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
7. Rekonštrukčné práce na budovách škôl
Mgr. Soňa Krištofíková: Zrekonštruovali sme 4 pavilóny, sú krásne, ale po kontrole
trvali všetky vyjadrenia potrebné k platbám veľmi dlho. Stále nám platba neprišla. Dnes by
však už mala byť postúpená na ministerstvo, ktoré by malo peniaze do 2 týždňov vyplatiť. Ide
o sumu 526 000 €. Na túto čiastku už čakáme, pretože v súčasnosti má mesto na pláne veľa
platieb. Rekonštrukcia ZUŠ ide rýchlo, budú tam však náklady naviac. Problém je tiež
s vrchným dielom, vežičkou s hodinami. Tá bude opravená až neskôr. Bolo by potrebné
požiadať o zmenu projektu, lenže táto žiadosť sa vybavuje na predmetnom ministerstve aj 3
mesiace. Tak dlho samozrejme čakať nemôžeme. K 31.3. musí byť stavba ukončená.
Telocvičňa bude prístupná už od novembra.
Hospodársky pavilón ZŠ musíme rekonštruovať z finančných prostriedkov mesta. Tento rok
budú zrekonštruované okná a objekt bude zateplený a budúci rok sa bude robiť strecha
a druhý pavilón. Ďalšie finančné prostriedky bolo potrebné vložiť do materskej školy pri
katolíckej škole, kde odišlo vodovodné potrubie. Do konca roka by bolo potrebné na jednom
pavilóne tejto materskej školy ešte vymeniť okná. Dúfame, že by sme mohli na oknách
ušetriť, ak by ich urobila tá istá firma, ktorá robí okná na hospodárskom pavilóne ZŠ.
Hospodársky pavilón sa žiaľ musí rekonštruovať počas prevádzky. Za pochopenie pedagógov,
že pracujú v sťažených podmienkach, im patrí veľká vďaka.
Mgr. Danka Kohútová: Na telocvični na Komenského ulici zostalo po rekonštrukcii
poškodené vonkajšie obloženie. Pri odstraňovaní obloženia z hospodárskeho pavilónu sme
nepoškodenú časť z neho použili na opravu obloženia na telocvični. Vyzerá to estetickejšie.
8. Rôzne
Mgr. Soňa Krištofíková: Dnes tu môžem privítať aj pani učiteľku zo Strednej odbornej
školy v Starej Turej, Mgr. Miroslavu Mandákovú. Poprosím ju o informácie o fungovaní
školy a úspechoch žiakov SOŠ v Starej Turej.
Mgr. Miroslava Mandáková: V súčasnosti máme na SOŠ 292 žiakov, z toho 34 dievčat. 36
žiakov je zo Srbskej Vojvodiny. Minulé roky mali chlapci z Vojvodiny problém so
zdravotným poistením na Slovensku. Tento problém sa už vyriešil. V tomto školskom roku
sme otvorili 3 prvé ročníky. V prípade, že chcú mať rodičia absolventa priemyslovky, škola
ponúka dve možnosti maturitného štúdia v obore informačné a sieťové technológie
a elektrotechnika. Pre žiakov, ktorí chcú získať maturitné vysvedčenie a zároveň výučný list,
škola ponúka štyri štvorročné učilištné odbory: mechanik počítačových sietí, mechanik
nastavovač, komerčný pracovník v doprave – logistika a grafik digitálnych médií. Ponúkame
tiež trojročné odbory s výučným listom : elektromechanik a obrábač kovov.
Z úspešne ukončených projektov školy spomeniem Comenius, anglický jazyk pre
pracovníkov, fotovoltiku, premena tradičnej školy na modernú, výmenný pobyt so Strážnicou
v rámci cezhraničnej spolupráce. Naši žiaci boli úspešní v mnohých súťažiach. Zúčastnili sa
celoštátnej súťaže ZENIT, SOČky, konferencie robotov, súťaže o grafických prácach
s protidrogovou tematikou, súťaže Veda, výskum, vývoj a boli ocenení aj v súťaží Top
výrobok. Úspechy dosahovali aj vo vedomostných a športových súťažiach.
Žiaci nám každým rokom ubúdajú, ale už po druhýkrát sme boli vyhlásení za najlepšiu školu
vo svojom odbore v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Ing. Anna Halinárová: Predseda TSK je veľmi hrdý na SOŠ v Starej Turej. Vo všetkých
krajoch sa zápasí s nízkym počtom žiakov v školách. Preto sa musia zastupiteľstvá samospráv
dohodnúť na zlúčeniach niektorých škôl. Zastupiteľstvo TSK bude hodnotiť kvalitu výučby
a počet žiakov v školách. Keďže počty žiakov všade klesajú, poprosila by som aj touto cestou
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ZŠ a SOŠ, aby spolupracovali a vodili deti na praktické dni otvorených dverí v SOŠ. Aby deti
zostali na strednej škole v Starej Turej a SOŠ si udržala aspoň 300 žiakov.
Mgr. Danka Kohútová: Snažíme sa o to. V tomto školskom roku sme deťom ponúkli 4
krúžky, ktoré by prebiehali v SOŠ. Na tieto krúžky sa však prihlásili len 4 deti.
Ing. Anna Halinárová: Žiaľ, neovplyvníme to, že súkromné školy, ktorých je v súčasnosti
naozaj veľa, prijímajú aj slabšie deti, ktoré by kvalitná škola nevzala.
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.05 hod. ukončila.

Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
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