ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 17. októbra 2012
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina – info
„Kopaničársky jarmek“ – príprava, organizačné zabezpečenie
Prerokovanie návrhu VZN č. 20/2012 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 žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Rekonštrukčné práce na pavilóne špeciálnych učební - informácia
Informácie škôl a školských zariadení – šk. rok 2012/2013
Rôzne
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. Privítala aj hostí, riaditeľku Súkromnej
hotelovej akadémie, PaedDr. Máriu Melicherovú, za Strednú odbornú školu, pedagogickú
zamestnankyňu, RNDr. Editu Zámečníkovú a novú zamestnankyňu v Stredisku cezhraničnej
spolupráce, Kristínu Zámečníkovú.
2. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a Mestom Stará
Turá
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková požiadala pani riaditeľku DKJ, p. Adámkovú, aby
informovala členov komisie o akciách, ktoré prebehli v DK Javorina od posledného
zasadnutia komisie.
p. Adámková: V septembri sme mali veľkú akciu, pri príležitosti 50. výročia založenia DKJ
a 620. výročia od prvej písomnej zmienky o meste Stará Turá sme zorganizovali trojdňové
oslavy. S programom nám pomáhalo mesto, ZUŠ, ZŠ, CVČ, Wushu centrum Stará Turá.
Touto cestou by som sa im chcela poďakovať za spoluprácu. Počas osláv sme zorganizovali:
21. septembra 2012 – piatok
14.00 hod. – beseda s PhDr. Kráľovičovou – známou prekladateľkou najmä detskej literatúry
(Harry Potter)
16.00 hod. – divadlo pre deti Zachráňte Kvinga (príbeh neporiadneho a špinavého prasiatka
Kvinga), na Námestí slobody
20.00 hod. – koncert pre mladých – skupina U2 Revival v Clube 3
19.00 hod. – „Čaj o piatej“ – retro-zábavu v štýle 70. – 80. rokov v kaviarni DKJ
22. septembra 2012 – sobota
10.00 hod. – Knižnica deťom – zábavné súťaže s odmenami a hry pre všetky deti v mestskej
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knižnici
10.00 – 18.00 hod. – výstavu fotografií „Stará“ Stará Turá – v Stredisku cezhraničnej
spolupráce
10.00 – 18.00 hod. – otvorené Mestské múzeum (2. poschodie DK Javorina)
– pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej boli
k nahliadnutiu vzácne výsadné listiny
– otvorená nová expozícia Tradičné bývanie našich predkov
16.00 hod. – program k 620. výročiu prvej písomnej zmienky o Starej Turej Sami sebe
– účinkovali súbory ZUŠ, Veľký dychový orchester DK Javorina, Wushu
centrum Stará Turá
– ocenenie osobností mesta
Veľká sála DK Javorina
19.00 hod. – koncert skupiny Lukas Band – Námestie slobody
23. septembra 2012 – nedeľa
14.00 – 18.00 hod. – výstava fotografií „Stará“ Stará Turá – Stredisko cezhraničnej
spolupráce na 2. poschodí DK Javorina
14.00 – 18.00 hod. – otvorené Mestské múzeum na 2. poschodí DK Javorina
18.00 hod. – Slávnostný program k 50. výročiu otvorenia Domu kultúry Javorina
–Ako hudobný hosť vystúpil Jožka Černý.
O týždeň neskôr sa uskutočnilo predstavenie pre deti „Spievankovo“. Toto predstavenie bolo
veľmi úspešné, mali sme plnú sálu detí a rodičov. 12. októbra sme pripravili predstavenie pre
deti ZŠ, 17.10. sa uskutočnili imatrikulácie SOŠ, 19.10. bude mať imatrikulácie SHA. Zajtra,
teda 18.10. sa chystáme do Bratislavy na Labutie jazero a 23.10. sa u nás v DKJ predstaví
Radošinské naivné divadlo.
3. „Kopaničársky jarmek“ – príprava, organizačné zabezpečenie
p. Adámková: Jednou z väčších pripravovaných akcií je Kopaničársky jarmek, ktorý sa
uskutoční v piatok 26.10. v celej budove DKJ.
Mgr. Krištofíková: Je potrebné, aby sme Vám v rámci komisie s jarmokom nejako pomohli?
p. Adámková: Minulý rok sa uskutočnil nultý ročník tohto podujatia. Na jesenný trh bol
veľmi dobrý ohlas, páčilo sa remeselníkom aj návštevníkom. Tento rok máme prihlásených
asi 40 remeselníkov, kapacita by už viac ani nedovoľovala. Remeselníci budú robiť ukážky
remeselnej práce, pre deti budú pripravené tvorivé dielne. Na tvorivé dielne by som poprosila
pár dievčat zo ZUŠ z výtvarného odboru. Ak by to mohol p. riaditeľ ZUŠ vybaviť, boli by
sme veľmi radi. Okrem predajných stánkov bude pripravená aj tradičná domáca kuchyňa,
langoše, lokše, držková polievka, kapustnica, slíže, pampúšky, báleše. O zábavu sa bude
starať Turanček a Paľko Bako. Myslím, že už máme to najdôležitejšie pripravené.
4. Prerokovanie návrhu VZN č. 20/2012 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
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
Mgr. Krištofíková: Asi pred mesiacom ma oslovili spoločne riaditeľky MŠ a ZŠ, že sa
dlhodobo neupravovali poplatky v MŠ a poplatky za školský klub detí v ZŠ. Poplatok v MŠ
bol na jedno dieťa 10 €. Vo VZN by sme ho chceli navýšiť na 13 €. Pri dvoch deťoch to bola
suma 14 €, vo VZN by bolo navýšenie na 20 € za dve deti. Náklady v MŠ neustále stúpajú,
dotácie od mesta a z podielových daní nepokrývajú všetky výdavky. V MŠ zatiaľ stále
funguje i práčovňa, čo je dnes považované za nadštandardnú službu. To sú dôvody, prečo
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riaditeľka požiadala zriaďovateľa o zvýšenie školného. Tieto zmeny však neboli veľmi
pozitívne prijaté na finančnej komisii. Navýšenie o 30 % sa im zdá privysoké, aj keď pri
porovnaní s inými MŠ v okolí, máme stále najnižšie poplatky. Druhou zmenou je zmena
poplatkov v školskom klube detí v ZŠ. Za dieťa sa platilo 6,90 €, teraz navrhujeme 9 €. Pri
dvoch deťoch to bola suma 10 €, navrhujeme navýšenie na 12 €. Čo sa týka počtu detí v ŠKD
za posledné roky sa počet zvýšil. V ŠKD je v súčasnosti 210 detí, v MŠ pribudli dve triedy
a je tam spolu už 277 detí. Máme preplnené triedy, v každej triede je o 3 deti viac (tak ako to
dovoľuje zákon). Je to z dôvodu, že chceme vyjsť rodičom v ústrety. To bol hlavný dôvod
prečo sme sa rozhodli rekonštruovať pavilón špeciálnych učební ZŠ na triedy MŠ. Dnes sme
mali prvý kontrolný deň. Bude tam potrebných veľa finančných prostriedkov, ale kvalita
nových priestorov bude veľmi dobrá. Aký je Váš názor na nové VZN? Ak máte pripomienky
alebo otázky, môžeme o nich diskutovať.
Ing. Halinárová: Prečo sú úľavy pri dvoch deťoch?
Mgr. Krištofíková: Lebo je to takto zaužívané už dlho. V konečnom dôsledku to však nie je
veľa detí.
PaedDr. Melicherová: Áno, takéto zvýhodnenie je aj na niektorých iných školách. Ale je to
naozaj zvláštne, ak má rodič deti na dvoch školách, musí platiť za každé jedno samostatne.
Ing. Halinárová: Je to také znevýhodnenie pre rodiny s jedným dieťaťom. A v MŠ je práčovňa
naozaj nadštandard? Myslím, že by som skôr navýšenie poplatkov argumentovala tým, že sú
stále nižšie dotácie zo štátu, preto treba navyšovať poplatky za MŠ.
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka rozpočtu, finančná komisia odporučila znížiť výdavky.
Rozpočet sa teda bude ešte upravovať. Dobré by bolo, ak by sa išlo aj do rekonštrukcie budov
MŠ. Projekty sú pripravené už 3 roky. Výzvy, ktoré by umožnili využiť finančné zdroje z EÚ,
však zatiaľ neboli, blíži sa však ďalšie programovacie obdobie. Projekty z minulého
volebného obdobia sa už dokončili a je potrebné začať uvažovať o nových projektoch. Je
potrebné, aby sa sledovali všetky nové výzvy.
p. Adámková: Čo sa týka okolia, máme informácie, aké školné je v okolitých MŠ?
Mgr. Krištofíková: Vo všetkých porovnateľných MŠ v okolí je školné vyššie, pohybuje sa
v rozmedzí 15 až 20 €. Viacdetné rodiny úľavy takisto v okolí nemajú. V našej MŠ a ZŠ
máme aj deti z okolitých obcí, miest. V MŠ už však umiestňujú iba deti z okolia, ktoré tam
majú súrodenca.
Čo sa týka financovania školstva, od 1.1.2013 bude zmena financovania centier voľného času.
Peniaze rozdeľovať podľa počtu detí v obci, ktoré v tomto roku dovŕšili 5 až 14 rokov. Ak má
však mesto viac centier voľného času a iných organizácií poskytujúcich voľnočasové aktivity,
môže mať problém. Uvidíme, čo táto novela financovania prinesie v praxi. Podľa dostupných
informácií je pripravovaný ďalší štrajk učiteľov. Navrhované 5 % zvýšenie platov odbory
neprijali.
5. Rekonštrukčné práce na pavilóne špeciálnych učební – informácia
Dnes sme mali prvý kontrolný deň na pavilóne špeciálnych učební. Boli tu zástupcovia firmy,
ktorá realizuje rekonštrukciu. Zúčastnil sa ho aj projektant. Je dobré, že už vieme, čo môžeme
pri rekonštrukcii očakávať, pretože sme už zrekonštruovali 4 pavilóny, ktoré boli takmer
rovnaké. Dohodli sme so zástupcami firmy, aby v čase od 11.30 do 14.00 h, kedy deti spia,
robili menej hlučné práce. Strecha na pavilóne je urobená, tá sa rekonštruovať nebude, veľký
zásah však bude vybudovanie schodiska z druhej strany. Únikové schodisko musí byť,
pretože to bude pavilón pre malé deti. Kvôli schodisku sa nám však rozpočet navýšil.
Plánované náklady na rekonštrukciu sú 228 000 €.
Čo sa týka ďalších objektov, rozpočet na r. 2013 nám nedovoľuje ísť do žiadnych veľkých
projektov, iba pavilón špeciálnych učební nám prejde do r. 2013. Bola by som rada, keby sa
v roku 2014 dostala do rozpočtu mesta telocvičňa, teda posledný pavilón ZŠ Komenského,
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ktorý bude potrebné zrekonštruovať. V škole na Hurbanovej ulici sú okná tiež vo veľmi zlom
stave. Ale zatiaľ budú ešte musieť vydržať. Treba urobiť systém ako sa bude potom
pokračovať v rekonštrukcii budovy, pretože čo sa týka energií, náklady na teplo sú v tomto
objekte veľmi veľké.
DK Javorina - od 1.7.2012 si už sami spravujú objekt DKJ.
p. Adámková: Sú to pre nás všetko nové veci. Boríme sa s novými problémami, polepšili sme
si, čo sa týka údržby a ochrany majetku. Máme údržbára, ktorý robí preventívnu údržbu.
Predtým sa takéto činnosti nerobili. Problémom je však elektrická energia. Nakoľko, keď som
dávala v minulom roku odhad na náklady na elektrinu, vychádzala som z podkladov
Technoturu. Podľa ich podkladov boli náklady na elektrinu za rok 7 500 €, skutočnosť však
bola takmer 14 000 €. Naša zmluva s energetikou je na mesačné splátky, platíme 1 100 €.
Tým pádom však musíme zvýšiť nájomné pre našich nájomcov. Možno to vzniklo tým, že
máme nový merač. Teraz teda každý deň sledujeme stav, jednotlivú spotrebu nájomníkov, aby
bola cena za elektrinu spravodlivá. Museli sme tiež prerábať nájomné zmluvy, ale snažili sme
sa udržať na rovnakých cenách, aby nám nájomcovia neodišli. O niektoré priestory nie je
záujem, hlavne na 2. poschodí. Môžeme ich asi ponúknuť iba záujmovým združeniam, ktoré
nám však budú platiť len elektrinu. V priestore DKJ sú tiež plynové masky, ktoré však
organizačné odd. MsÚ plánuje presťahovať. Tento priestor však bude problém prenajať,
pretože sa tu nenachádza umývadlo ani WC. Podľa predbežného vyjadrenia hygieny bude
problém povoliť akúkoľvek prevádzku v takomto priestore. Nové interiérové ihrisko Lapajko
začalo fungovať tiež v priestoroch DKJ. Zatiaľ chodia ľudia pomenej, ale veríme, že keď sa
vonku zmení počasie, bude tu viac návštevníkov.
6. Informácie škôl a školských zariadení – šk. rok 2012/2013
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková požiadala RNDr. Zámečníkovú, zástupkyňu SOŠ,
aby informovala členov komisie o činnosti a akciách Strednej odbornej školy v Starej Turej.
RNDr. Zámečníková: V novom školskom roku sa nám počty žiakov veľmi nezmenili. Spolu
máme 285 žiakov. V 1. ročníku nám pribudlo 83 žiakov, zo štvrtého ročníka odišlo minulý
školský rok 81 žiakov. Tento rok nám bude končiť 81 štvrtákov.
Ing. Halinárová: Je potrebné, aby ste udržovali počet žiakov nad 300.
RNDr. Zámečníková: Minulý týždeň bol p. riaditeľ Ing. Duroška v Energetických závodoch,
kde pozvali zástupcov škôl. 9 učiteľov tu bolo ocenených, medzi nimi aj pán riaditeľ. Škola
rozbieha spoluprácu s firmou ABB, darovali nám dva panely na inteligentnú elektroinštaláciu,
budujeme novú špeciálnu učebňu. Dobehol nám projekt IT školy, pomohlo to v dovybavení
učební. Máme však jeden problém – v rámci projektu sme získali CNC stroje a frézy, ale
potrebujeme, aby nás niekto na nich naučil pracovať. Jeden z majstrov pôjde na dôchodok,
musíme si nájsť niekoho iného. Konzultujeme tento problém s firmami sídliacimi v bývalom
areáli Chirany, aby nás niekto odtiaľ mohol na strojoch zaučiť. Vznikli by nám tu aj voľné
kapacity na výrobu. Dnes prebehla naša imatrikulácia prvákov, robíme tiež nábor študentov.
Počas týchto dní sme mali neplánovanú „návštevu“. Niekto nám vykradol budovu, máme
materiálne škody a zmizla aj veľká finančná hotovosť.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala RNDr. Zámečníkovej a požiadala
PaedDr. Melicherovú, riaditeľku SHA, aby informovala členov komisie o činnosti a akciách
Súkromnej hotelovej akadémie v ST.
PaedDr. Melicherová: Tak ako všetci, aj my sme začali školský rok 3.9.2012. Predsedníčka
rady školy, Věra Tepličková musí ukončiť činnosť v RŠ, nakoľko jej syn už nie je žiakom
školy. Preto budeme hľadať nového predsedu. Máme 7 stabilných pedagogických
zamestnancov, ak by však odišli robiť nábor detí, mali by sme problém s vyučovaním. Zo 116
detí z minulého šk. roka, máme teraz 85 detí. Z hľadiska materiálno-technického
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zabezpečenia sa nám už začínajú dopĺňať učebnice aj inventár. Problém je s budovou, zateká
nám strecha. Sme v prístavbovej časti, zatekanie už avizujeme 2 roky. Je potrebná komplexná
oprava strechy. V októbri sa vracajú žiaci zo zahraničných stáží (Nemecko, Rakúsko, Grécko,
ostrovy, Anglicko), žiaci aj hotely sú spokojní. Praktické vyučovanie máme v Agropenzióne
Adam, v hoteli Lipa, v hoteli Štefánik a v Irish pube. Ako to bude s počtom žiakov, nevieme.
Máme nový odbor Služby a súkromné podnikanie v oblasti hotelierstva. Potrebujeme 140
žiakov, ale máme len 85. Ak bude aj v budúcom šk. roku tak málo žiakov, budeme sa musieť
pričleniť k inej škole. Mysleli sme na SOŠ v St. Turej, ale tam je málo priestoru.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala riaditeľke SHA, PaedDr. Melicherovej
za informácie a požiadala pána riaditeľa ZUŠ, Mgr. Masára, aby informoval členov komisie
o činnosti a akciách školy.
Mgr. Masár: V novom školskom roku máme 328 žiakov. Je to o 19 menej ako v minulom šk.
roku. Je to spôsobené tým, že žiaci nemôžu chodiť na dva individuálne krúžky. Čo sa týka
akcií, väčšinu máme spoločných s DK Javorina. 21.9 sme hrali na 20. výročí založenia firmy
Elster, 22.9. na programe k 620. výročiu mesta a 23.9. na programe k 50. výročiu DKJ. Medzi
ocenenými osobnosťami pri príležitosti výročia mesta bola aj naša pracovníčka, Mgr. Lacová.
20.10. idú naši tanečníci na súťaž v modernom tanci do Myjavy, 23.10 robíme program pre
seniorov k októbru – mesiacu seniorov. Po rekonštrukcii máme v našej budove školy rôzne
problémy. Špeciálne dvere v kotolni sa nedajú zatvoriť. Reklamovali sme ich, ale reklamáciu
nám neuznali. V sociálnych zariadeniach boli už trikrát zapchané odpady, museli sme
objednávať tzv. krtka na prepchávanie odpadov. Žumpa nám zase vytopila kotolňu. Na dvore
školy máme poklopy na kanalizáciu, ktoré nám pri rekonštrukcii ťažké stroje poškodili vrazili ich pod úroveň zeme. Chceli prebudovať kanalizáciu, aby sme sa mohli napojiť na
verejnú kanalizáciu. Musíme však zistiť, koľko by to stálo a či by to bolo možné zaradiť do
rozpočtu. Problém je tiež s tým, že počas rekonštrukcie boli odcudzené kovové rošty, ktoré
zakrývali voľný priestor pred pivničnými oknami a ostali tam dva a pol metrové diery. Deti
sa tam chodia hrať a bojíme sa, aby si neublížili. V súčasnosti sa to snažíme zabezpečiť.
Rodičia mali požiadavku, aby sme prebúrali vchod z areálu ZŠ, aby deti nechodili okolo
cesty. Podľa sledovania tadiaľ prejde za deň možno 8 detí. Školníci sa tiež musia dohodnúť na
údržbe tohto chodníka počas zimy.
Ing. Bunčiak: Je v Lubine externá ZUŠ, ktorá patrí k našej ZUŠ?
Mgr. Masár: Nie je, je to nejaká umelecká škola, ale patrí pod nejakú súkromnú školu.
7. Rôzne
Predsedníčka komisie vyzvala prítomných k diskusii. Nikto nemal žiadne návrhy na
prerokovanie v komisii.
8. Záver
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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