ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 16. februára 2012
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Hodnotenie 1. polroka školského roku 2011/2012, zápis do 1. ročníka
3. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a mestom Stará Turá
4. Návrh prevodu správy DK Javorina
5. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ a CVČ – info o príprave
6. Rekonštrukčné práce na školách – ZUŠ, ZŠ – pavilón špeciálnych učební – info
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. Zablahoželala Eve Adámkovej
k funkcii riaditeľky DK Javorina a privítala novú pracovníčku DKJ, Bc. Katarínu Medňanskú,
ktorá zatiaľ pracuje na dohodu.
2. Hodnotenie 1. polroka školského roka 2011/2012, zápis do 1. ročníka
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková požiadala jednotlivých zástupcov škôl,
aby zhodnotili 1. polrok v školách v Starej Turej. Ako prvú vyzvala Mgr. Danku Kohútovú zo
základnej školy.
Mgr. Kohútová: Už od septembra sme v plnom nasadení. Na druhom stupni máme 423 detí.
Z toho až 23 žiakov je neprospievajúcich, najhoršie je to v 8. a 9. ročníku, vidno tam zlý
prístup detí. Vedia, že aj keď budú mať zlé vysvedčenie, príjme ich ktorákoľvek stredná
škola.15. februára sa deti 2. stupňa zúčastnili výchovného koncertu v DKJ o vesmíre s Dr.
Petríkom. Čo sa týka súťaží, zúčastnili sme sa viacerých olympiád, okresných, ale aj
krajských kôl. Deti sa zapojili aj do súťaže Šaliansky Maťko. Počas 1. a 2.2.2012 prebiehal na
ZŠ zápis detí do 1. ročníka. Zapísaných je 87 detí, z toho 10 rodičov požiadalo o odklad
školskej dochádzky. Rodičia 8 detí prejavili záujem dať dieťa do nultého ročníka, ak bude
otvorený. V ďalšom školskom roku otvoríme 4 triedy 1. ročníka.. V marci nás navštívi
psychologička za účelom vyšetrenia detí, ktoré majú záujem nastúpiť do nultého ročníka.
Psychologička bude prítomná aj pri testovaní žiakov 2. ročníka pri testovaní z dôvodu
zaradenia detí do skupiny s rozšíreným vyučovaním AJ. Počas februára sa zúčastnilo 42 detí
lyžiarskeho kurzu na Starej Myjave. Deti z 1. stupňa navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke.
Pripravujeme testovanie deviatakov a začali sme tiež s kultúrno-vzdelávacím programom
o zneužívaní moci a šikanovaní. Pán Lednický pripravil pre deti výchovno-vzdelávací
program o folklóre. Tento týždeň sme mali v škole dvoch lektorov z Anglicka, deti veľmi
dobre komunikovali v cudzom jazyku. Počas tohto mesiaca odosielame prihlášky žiakov 9.
ročníka na stredné školy, kde sú talentové skúšky. V marci budeme posielať prihlášky na
ostatné stredné školy, dúfame, že veľa detí pôjde na SOŠ Stará Turá.
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka súťaží, v našom okrese je Základná škola v Starej Turej na 1.
mieste, v Trenč. kraji na 8. mieste.
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Mgr. Kohútová: Zúčastnili sme sa aj matematicko-fyzikálnej súťaže a celoslovenskej súťaže
o fotoguľu.
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala a poprosila o slovo Mgr.
Miloslava Masára, riaditeľa ZUŠ Stará Turá.
Mgr. Masár: Pripravujeme sa na opätovné sťahovanie do zrekonštruovanej školy. V ZUŠ
máme v súčasnosti 347 žiakov. Toto číslo je veľmi dobré, keďže podľa nových podmienok
nemôžeme mať jedného žiaka v dvoch odboroch. Aby sme pokryli učebné plány, zamestnali
sme dvoch nových učiteľov. Takmer pri každej akcii naši študenti spolupracujú s DK
Javorina, pripravujú program či tvorivé dielne. Zo súťaží sa môžeme pochváliť našimi
tanečnými úspechmi. Dievčatá z Free-Zee z tanečného odboru ZUŠ vyhrali v Senici
a v Gbeloch popredné miesta. Deti z výtvarného odboru navštívili Arcibiskupský palác
v Prahe, kde sa tiež úspešne prezentovali na súťaži Anežka Česká. Kolegyňa Mgr. Lacová,
ktorá vedie výtvarný odbor, získala ocenenie Osobnosť Podjavoriny. Toto ocenenie si
zaslúžila prácou pre deti a výhrami v mnohých súťažiach. Čo sa týka výchovnovzdelávacieho procesu, nemáme optimálne podmienky. Tešíme sa naspäť do
zrekonštruovanej školy. Problémy so správaním alebo dochádzkou žiakov nemáme. Školné je
zatiaľ rovnaké, ale budeme nútení ho zvýšiť. Sme pod limitom ostatných škôl v okrese a bude
to potrebné, aby sme mohli pokryť náklady na prevádzku školy. Chystáme sa na Vítanie jari,
aj na interné koncerty. Veľký úspech mal koncert Rozprávka Vianoc, kde vystúpilo množstvo
našich žiakov.
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala a poprosila o slovo
PaedDr. Máriu Melicherovú, riaditeľku Súkromnej hotelovej akadémie v St. Turej.
PaedDr. Melicherová: V tomto roku škola zintenzívnila záujem o nové odbory. Vyjednávali
o možnosti zapojenia odborov ako sú efektívny manažment či hotelierstvo. V prvom polroku
zaznamenali podobne ako v ZŠ neukáznené správanie študentov, najmä maturantov. Zo 115
žiakov sa zvýšil počet vyznamenaných, no viac ako 22% žiakov v 1. polroku školského roka
neprospieva. Stúpa tiež počet vymeškaných hodín. Vysvetľujú si to najmä tým, že študijné
odbory sú silno naviazané na prax. V 4. a 5. ročníku sa žiaci spolupodieľajú na organizovaní
rôznych akcií, praxujú v kvalitných hoteloch. Začínajú už zarábať peniaze a škola ide bokom.
Na druhej strane sú však ich študenti veľmi chválení na rôznych akciách, ako bola módna
prehliadka L. Kimličku, rôzne barmanské show, na plesoch, rautoch atď. Na akcie však často
chodia aj počas školy a potom chýbajú na vyučovaní a neučia sa.
Mgr. Krištofíková: Ďakujem. Je to pravda, žiaci sú veľmi šikovní. I my ich voláme
ako obsluhu na rôzne akcie. Odvádzajú naozaj kvalitnú prácu. Predsedníčka požiadala
o informácie aj zástupcu riaditeľa SOŠ Stará Turá, Mgr. Milana Trúsika.
Mgr. Trúsik: Aj u nás je to tak. Čo sa týka odbornosti, sú naši žiaci výborní. Ale v cudzích
jazykoch, slovenčine a matematike je to slabšie. Na budúci rok sa veľmi sprísnia podmienky
na maturitách. Na polroku je v našej škole hodnotenie prísnejšie ako to koncoročné. Problém
našich žiakov je dochádzka. Vedia si zohnať aj hodnoverné ospravedlnenky. Prospechové
výsledky sú však lepšie ako v minulých rokoch. Pokračujeme naďalej v projektoch
Informačno – sieťové technológie a v projekte cezhraničnej spolupráce mechanik-nastavovač.
Máme 230 počítačov a 290 žiakov. Jeden podnikateľ ponúkol absolventom nášho odboru
prácu hneď po škole s dobrým platom. Možno by bolo dobré takto motivovať žiakov už v 9.
ročníkoch, napríklad firmami z Chirany, aby vedeli, že z odborov SOŠ majú možnosť uplatniť
sa.
MUDr. Michalcová: A povedať deťom, aký dobrý plat ponúkajú.
Mgr. Trúsik: Zapojili sme sa do rôznych súťaží, olympiád, je však ťažké prejsť cez okresné
kolá v NMnV, podobne sú na tom aj žiaci ZŠ v St. Turej. Čo sa týka odborných súťaží,
vyhrali sme celoštátnu súťaž ZENIT v Košiciach, naši žiaci budú reprezentovať Slovensko na
medzinárodnej súťaži v Belgicku. Na výstave Stredoškolák v Trenčíne sme vyhrali Top
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výrobok výstavy. Do našej školskej súťaže SOČ sa zapojilo 70 žiakov, je z čoho vyberať do
okresného kola. Krajské kolo SOŠ sa má konať opäť tu v St. Turej, 4.4.2012, bude to však
bez oficiálneho programu v DK Javorina. Dôvodom je nedostatok financií. V spolupráci
s jednou firmou sme spustili projekt inteligentnej elektroinštalácie. Učitelia sa práve na tento
odbor zaškoľujú. Naši žiaci sa chystajú aj na súťaž Enersol – solárna energia. Komplikuje sa
nám situácia so srbskými žiakmi. Podľa nového zákona cudzineckej polície strácajú status
Slováka žijúceho v zahraničí. Uvidíme ako bude táto situácia pokračovať po voľbách. Hneď
po jarných prázdninách chystáme písomné maturity. Máme informácie o predbežnom záujme
študentov o stredné školy z 3.2.2012. Naša škola má plán prijatia 106 žiakov, zatiaľ sa hlási
76. Dôležité je koľko žiakov nám odíde a koľko príde. Nesmie prísť menej. Na záver Vás
chcem pozvať 25.2.2012 na Spoločenský večer SOŠ.
Mgr. Kohútová: Žiaci vedia, že ich zoberú na každú školu. Je málo detí a veľa stredných škôl.
Tento plán nie je úplne objektívny, veľa detí odíde na školy, kde sa robia talentové skúšky.
Tie nie sú v týchto plánoch zahrnuté.
Mgr. Krištofíková: Počas niekoľkých rokov zaniklo veľa základných škôl, ale stredných škôl
skôr pribudlo. Je tu skrátka veľa stredných škôl na málo žiakov. Ďakujem za informácie
o SOŠ.
Ing. Halinárová: Je dôležité, aby mala SOŠ St. Turá viac ako 300 žiakov.
3. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a mestom Stará Turá,
rozpočet Domu kultúry Javorina
Mgr. Soňa Krištofíková požiadala riaditeľku DKJ, Evu Adámkovú, aby informovala
o akciách a podujatiach, ktoré organizoval a bude organizovať DK Javorina.
p. Adámková: V decembri sme prežívali hektické obdobie, keďže som vykonávala naraz dve
funkcie. Zorganizovali sme Vítanie zimy, spolu s príchodom Mikuláša a s mikulášskym
kinom, Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, kde s nami spolupracovali ZUŠ, ZŠ a MŠ. Ďalej
sme spoluorganizovali koncert Rozprávka Vianoc, Vianočný trh so zabíjačkou, ktorý bol
tento rok iba v piatok. Počas vianočného trhu sme mali otvorený aj DKJ. V Stredisku cezhr.
spolupráce sme mali výstavu betlehemov a tvorivé dielne. Na Silvestra sme zabezpečili
autobus na Javorinu a ozvučenie na Námestí slobody.
Mgr. Krištofíková: Budúci rok určite nebude silvestrovská noc na Námestí slobody v takomto
rozsahu. Tohtoročné oslavy dopadli veľmi zle. Štátna polícia aj mestská polícia si musela
zavolať posily, aby upokojili agresívnu mládež.
p. Adámková: Budeme uvažovať o zmene.
Mgr. Krištofíková: Možno by bolo dobré prostriedky z ohňostroja presunúť do DKJ napríklad
na program pri príležitosti jubilea DKJ.
Mgr. Kohútová: Agresia mládeže bude narastať každým rokom.
Ing. Halinárová: Keď začala hospodárska kríza, tiež som ako primátorka ohňostroj robiť
nechcela, ale nakoniec sme ho spravili. Lebo ľudia si to pýtali.
Mgr. Krištofíková: Išli sme podľa rozpočtu. Aj na tento rok tam máme na ohňostroj peniaze.
Uvidíme, čo bude do konca roka.
Mgr. Masár: Ja sa stotožňujem s tým, aby ohňostroj bol. Ľudia sú naň zvyknutí.
p. Adámková: Musím hovoriť aj o finančných prostriedkoch. V 2. čítaní rozpočtu sa
jednoducho znížil rozpočet DKJ o 7225 eur, čo je pri našom rozpočte veľká suma. Žiaľ, bude
to mať dopad. Akcie, ktoré neprinášajú peniaze späť, musíme zrušiť. V tomto roku nebudeme
organizovať Hudobné leto a možno ani Vítanie zimy. Tento rok bude mať DKJ aj 50. ročné
výročie, občania, ale aj ľudia, ktorí pracovali v DKJ či spolupracovali, by si zaslúžili nejaký
program. Nemáme však naň peniaze.
Ing. Slezáček: A aký je rozpočet DKJ na celý rok?
p. Adámková: 165 000 eur.
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Ing. Slezáček: To je veľké zníženie. Ja za občanov s tým však nemôžem súhlasiť. Keďže
prídeme o pekné akcie, ktoré DKJ robí. Prečo musíme práve na kultúre tak šetriť?
Mgr. Krištofíková: Máme rozbehnutých veľa investičných akcií. Je problém s refundáciou
nákladov z EU. A aj podielové dane sa tento rok znížili. Žiaľ, platba za vykonané práce v
ZUŠ nebude tak skoro. V balíku financií z EÚ nie sú zatiaľ vyčlenené peniaze na školstvo,
preto sú problémy s ich refundáciou.
p. Adámková: Našu činnosť sa snažíme rozširovať. Pribudli nové priestory, ale zvýšili sa aj
energie. V tomto roku sme zorganizovali: v januári kurz drôtkovania, pletenia z pedigu,
rozbehli sme rezbársku školu, kde máme 2 lektorov a 14 účastníkov. Na Papradi sme
zorganizovali Kopaničiarsky ples. V kaviarni DKJ sa uskutočnil krst knihy Ing. Rumánka Sto
haiku a verše. Zorganizovali sme 2 zájazdy, na muzikály Ôsmy svetadiel a Sladká Charity.
Konečne začíname fungovať v normálnom režime, sme na prácu dve, môžeme si ju rozdeliť.
Na ďalšie mesiace pripravujeme: 25.2. – Kurz pedigu, 3.3. – muzikál Popoluška v TN, 25.3 –
program folkl. skupiny Kýčer, v máji Radošinské naivné divadlo, sme tiež v jednaní
s divadlom Astorka (Partička). Zo zájazdov pripravujeme: 22.4. – muzikál Ôsmy svetadiel,
24.4 – výstava kvetov Olomouc, 6.5. – výstava kvetov Věžky, máj – muzikál Děti ráje, 31.5.
– Alexandrovci, 26.5. – muzikál Quasimodo v Prahe. Najbližšou akciou je Vítanie jari
spojené s veľkonočným trhom 30.3.2012. Popri trhoch bude v SCS Výstava výšiviek a tvorivé
dielne. Pripravujeme tiež súťaž v aranžovaní veľkonočných dekorácií pre žiakov ZŠ, ZUŠ
a SOŠ. Vo vestibule DKJ sa bude v tomto termíne konať pri príležitosti marca – mesiaca kníh
burza kníh. V súčasnosti sa začína už objavovať problém s kinom. Avizovaná digitalizácia sa
už začína dotýkať malých kín, ktoré si digitalizáciu nemôžu dovoliť. Požičovne už ponúkajú
takmer výlučne digitálne filmy. Budeme musieť pristúpiť k reprízam filmov, lebo nenájdeme
na celý mesiac nové filmy. Niektoré kiná už fungujú na systéme pôžičky DVD filmov, ktoré
púšťajú cez projektory.
Mgr. Masár: Podľa mňa by bolo vhodné, dať preč z malého kina plynové masky a urobiť tu
priestor pre púšťanie DVD filmov.
Mgr. Krištofíková: Zo zastupiteľstva vzišlo, že je potrebné preskúmať, v akom stave sú
masky a nájsť vhodný priestor na ich nové uskladnenie. Napríklad v hasičskej zbrojnici.
Sklad masiek by bolo možné vytvoriť aj v pivničných priestoroch DKJ. Ich presťahovanie
treba zvážiť, aby sa nemuseli neskôr zase prenášať.
4. Návrh prevodu správy DK Javorina
p. Adámková: Ak dostaneme do správy DK bude treba riešiť viacero problémov. Napríklad aj
to, že v priestoroch, kde sú teraz masky, nie sú sociálne zariadenia ani rozvod vody. S novými
priestormi nám vzniknú aj nové náklady na energie. Prevod je momentálne v štádiu riešenia.
5. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ a CVČ – info
o príprave
Mgr. Krištofíková: V tomto roku končí funkčné obdobie riaditeľky základnej školy aj
riaditeľky Centra voľného času v Starej Turej. Výberové konanie na obsadenie týchto miest je
vecou zriaďovateľa – teda mesta. Výberové konanie bude vypísané už v apríli, aby sme sa
nedostali do časovej tiesne ako pri Dome kultúry Javorina. Bude lepšie, ak budeme už
začiatkom mája vedieť, kto bude zastávať novú funkciu riaditeľa/ky základnej školy
a riaditeľa/ky CVČ.
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6. Rekonštrukčné práce na ZUŠ a hospodárskom pavilónu ZŠ
Mgr. Krištofíková: V súčasnosti sa už robia na budove ZUŠ finálne úpravy. Pri rekonštrukcii
sme sa stretli s mnohými problémami. Naviac práce sa v poslednom období vyšplhali na
50 000 €, toto je však maximálna čiastka, ktorú zastupiteľstvo odsúhlasilo. Počas prác sa
prišlo na to, že v projekte neboli niektoré svietidlá, dvere, radiátory, ktorých potreba vznikla
až počas prác. Do konca marca by mala byť budova skolaudovaná a v apríli sa môže základná
umelecká škola sťahovať späť. Pavilón špeciálnych učební v budove ZŠ bude slúžiť deťom
MŠ – predšklákom. Je potrebné tento pavilón zrekonštruovať tak, aby spĺňal požiadavky
predškolského zariadenia. Predpokladáme, že od 1.9.2012 bude možný väčší počet detí v MŠ.
V súčasnosti máme pomerne nízke školné v ZUŠ aj v MŠ oproti iným mestách. Čo sa týka
aktuálnych budov MŠ, v triedach je potrebné vymeniť ešte niektoré okná. Najväčším
problémom v MŠ je vykurovanie. Suma za teplo je neúmerne vysoká a teplota v budovách je
maximálne 18 ºC. Riaditeľ Technoturu povedal, že výmenou regulačných ventilov na
radiátoroch by sa to malo zlepšiť. Žiaľ ani po výmene okien sme nezbadali nižšie platby.
Vysoké finančné prostriedky vynaložené na teplo by sa dali využiť aj inde. Tento problém je
potrebné riešiť. Podobne je na tom aj budova DK Javorina.
Mgr. Trúsik: My sa ideme odpojiť od spoločného kúrenia s našou telocvičňou. Musíme však
prekopať cestu, čo bude náročné. Plyn budeme ťahať zo zeme popod cestu do telocvične.
7. Rôzne
Mgr. Krištofíková: Práve v týchto dňoch sme obdržali knihu „Staroturianske mlyny a mlynári
1550 – 1952“ od staroturianskeho rodáka Ing. Milana Ježa, ktorý v súčasnosti žije
v Bratislave. Kniha mapuje staroturianske mlynárstvo počas 400 rokov. Primátorovi mesta sa
podarilo na tlač knihy získať sponzora. Pre Ing. Ježa chceme zorganizovať krst knihy v Dome
kultúry Javorina. Ing. Ježo je autorom ešte jednej knihy, v budúcnosti ju tiež chceme
s pomocou sponzorov vydať.
Pripravujeme tiež brožúru s mapkou Starej Turej, najmä pre turistov a návštevníkov nášho
mesta. Už máme cenové ponuky, vybrali sme aj firmu, ktorá nám mapy vyrobí. V súčasnosti
Mesto nedisponuje podobnými propagačnými materiálmi. Čo sa týka projektu „Remeslá spod
Javoriny“, čakáme na vyjadrenie od TSK. Ohľadom prípravy projektu by som chcela
poďakovať Mgr. Júlii Bublavej. Bol ukončený aj projekt “Načo chodiť pešky...keď môžu byť
bežky“, na ktorom sme spolupracovali s KR-MAS. Išlo o vytrasovanie bežkárskych trás
v okolí Starej Turej. Ďalej pripravujeme projekt cyklotrás, náučný chodník a do budúcnosti
projekt korčuliarskeho chodníka. Ohľadom korčuliarskeho chodníka a cyklotrás je potrebné
zvolať stretnutie so starostami okolitých obcí - Vaďoviec, Kostolného a Hrašného, pretože
trasy budú prechádzať aj ich katastrálnym územím.
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.50 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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