ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 27. novembra 2013
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava Vianočných
trhov
3. Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2014 – 2016 (školstvo, kultúra)
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a výške príspevku
zákonného zástupcu
5. Odmeňovanie úspešných detí a žiakov - návrh
6. Aktuálne informácie riaditeľov škôl
7. Rôzne
8. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky komisie ani podpredsedu komisie otvorila zasadnutie
tajomníčka komisie, L. Boorová.
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, príprava
Vianočných trhov
Tajomníčka komisie požiadala pani riaditeľku DK Javorina, E. Adámkovú, aby členov
komisie informovala o podujatiach, ktoré organizoval Dom kultúry v mesiaci november a o
podujatiach, ktoré chystajú počas vianočných sviatkov.
E. Adámková: Od nášho októbrového stretnutia na komisii sme veľa akcií nemali. Je nám
ľúto, že sme museli pre malý záujem ľudí zrušiť koncert Evy a Vaška. Boli sme na muzikály
Rómeo a Júlia v Bratislave. Čo sa týka decembra, takmer na každý deň máme naplánovanú
nejakú akciu. Včera sme sviatočné podujatia začali výrobou adventných vencov. Aj všetky
ďalšie akcie v decembri sa spájajú s Vianocami. Na 5. decembra máme naplánovaný príchod
Mikuláša na Námestie slobody, ktorý bude rozdávať sladkosti a deti pozve do kina na
rozprávku. Zatiaľ nevieme ako doriešime konský povoz, nakoľko kone sa už po minulé roky
splašili a pohonič sa bojí s nimi ísť medzi deti. V piatok 6. decembra sme pripravili pre
Staroturancov divadelné predstavenie Štyria na kanape. Dúfame, že sa nám ešte podarí predať
ďalšie lístky, aby bola sála plná. Je to zaujímavé, veselé predstavenie, ale cenu nám agentúra
dala dosť vysokú, čo sa odzrkadlilo aj na predaji. 7. decembra pôjdeme na autobusový zájazd
na vianočné trhy do Viedne. V nedeľu 8. decembra bude tradične benefičný koncert Nadácie
ŽIVOT, na ktorom vystúpia deti zo ZŠ, ZUŠ, CVČ, v piatok sa uskutoční generálka tohto
programu. 11. decembra si môžu prísť podebatovať ľudia so spisovateľkou Martinou
Monošovou, staroturianskou rodáčkou, popri besede bude prebiehať aj autogramiáda a predaj
kníh. Na sobotu 14. decembra sme naplánovali Vianočný trh, ktorý bude prebiehať súčasne na
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Námestí slobody, ale aj v budove DK Javorina. Mnohí z Vás sa na jeho príprave podieľajú.
Na námestí si ľudia môžu pozrieť tradičnú zabíjačku s ochutnávkou, remeselný trh, kultúrny
program, v ktorom vystúpia žiaci ZŠ, ZUŠ, cirkevná mládež a DH Borovienka. V budove
Domu kultúry budú tiež rozmiestnení remeselníci, občerstvenie a tvorivé dielne Kopaničárske
Vánoce, kde sa bude driapať perie, moržovať kukurica, lúskať orechy – teda budú sa tu robiť
práce, ktoré sa robili na kopaniciach cez zimu. Takýto podobný večer sa uskutoční aj 17.
decembra. Dopoludnia by sme chceli tieto činnosti ukázať deťom zo ZŠ a od 17.00 hodiny
budeme mať otvorené pre verejnosť. Večer bude aj v sprievode ĽH Zuzky Pilátovej a ženy
budú pripravovať aj tradičné jedlá. V pondelok 16. decembra sme pripravili najmä pre
seniorov program Čaro Vianoc, v ktorom vystúpi Trenčianska dvanástka. Ešte spomeniem
akciu, ktorú máme tento víkend 30. novembra, a to Zónu bez peňazí. Ľudia si tu môžu prísť
vymieňať alebo darovať veci, ktoré už doma nepotrebujú, ale môžu ešte poslúžiť iným
ľuďom. Samozrejme, všetko bez peňazí.
D. Kohútová: A to k Vám len ľudia prinesú alebo ako to bude fungovať?
E. Adámková: Nie, každý si bude sám zodpovedať za svoje veci. Bude si pri nich stáť a je na
ňom či si ich s niekým vymení alebo ich daruje.
L. Boorová: Ja ešte pripomeniem, že do prípravy tohtoročného Vianočného trhu sa pripojili
i školské kuchyne v MŠ a ZŠ, budú piecť koláče, klobásy, jaternice a budú variť vianočný
punč.
3. Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2014 – 2016 (školstvo, kultúra)
L. Boorová: Rozpočet školstva ide do zastupiteľstva v tej podobe ako o ňom hovorila pani
Krištofíková na minulom zasadnutí. Je nastavený tak, aby pokryl výdavky na osobné
a prevádzkové náklady. V rámci investičných akcií je v školstve zaradený projekt: Zateplenie
obvodového plášťa a strechy na budove MŠ pri katolíckom kostole. Na tento projekt je
ukončené verejné obstarávanie. Bude ho realizovať firma IZOTECH. Náklady na investičnú
akciu budú približne 130 tisíc €. Investičné akcie na budúci rok sú rozdelené na dve etapy.
Niektoré boli presunuté na 2. polrok 2014 a podmienené priaznivou výškou podielových daní.
Do takýchto investičných akcií je zaradený aj projekt rekonštrukcie fasády a okien na
telocvični v objekte ZŠ na Ul. Komenského a taktiež zakrytie chodníka vedúceho k telocvični,
ktorý využívajú žiaci ZŠ počas presunu do telocvične.
D. Pribišová: Prekrytie chodníka do telocvične je naozaj nevyhnutné. Pre deti je presun
z budovy školy do telocvične nebezpečný. Keď prší, tak prídu premočení do tried, po
telocviku idú deti spotené po vonku. Už nám tam deti aj popadali.
M. Lacová: U nás je kritická situácia s kanalizáciou. Budeme potrebovať ďalšie peniaze na
dorobenie jednej časti kanalizácie, ktorá je vzadu a budúci rok by sme potrebovali v rozpočte
peniaze aj na druhú časť kanalizácie, ktorá je vpredu budovy. Je potrebné vyriešiť aj
povrchovú úpravu kanalizácie.
D. Pribišová: Kanalizácia nie je zlá iba pri ZUŠ, všade sú staré vedenia, rekonštrukcia bude
postupne potrebná všade.
Tajomníčka komisie požiadala pani riaditeľku DK Javorina, aby informovala o návrhu
rozpočtu na rok 2014 pre kultúru.
E. Adámková: Od novembrového zasadnutia zastupiteľstva sme náš rozpočet nemenili. Veľa
finančných prostriedkov sme nepýtali, snažili sme sa byť skromní. Najväčším problémom sú
u nás energie. Robíme rôzne úsporné opatrenia, ale stále je to málo. Za elektriku a vodu
platíme ročne závratnú sumu. Tento rok sme aj my požiadali po dlhej dobe o kapitálové
výdavky. Po 1. čítaní rozpočtu sa nám takisto do 2. kola v 2. polroku 2014 dostal projekt
rekonštrukcie scénického osvetlenia, ktoré má viac ako 50 rokov. Išlo by o sumu 15 000 €.
Boli by sme radi ak by sa to podarilo, nakoľko to nespĺňa už vhodné podmienky pre
účinkujúcich ani divákov. V roku 2010 bola realizovaná rekonštrukcia budovy DK Javorina,
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ale žiaľ elektroinštalácia vo veľkej sále robená nebola. Keďže sme v roku 2008 dali
vymaľovať celú sálu, dúfame, že sa pri robení nového osvetlenia nebude musieť sekať do
stien.
Tajomníčka komisie poďakovala pani riaditeľke Adámkovej za informácie k návrhu rozpočtu
na rok 2014 za kultúru.
4. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a výške
príspevku zákonného zástupcu
L. Boorová: Aktuálne platné VZN č. 3/2013 udáva povinnosť pre zákonných zástupcov detí
a žiakov uhrádzať všetky poplatky (školné a stravné) do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Na základe kontroly hlavnej kontrolórky mesta bolo zistené, že tento termín nie je možné zo
strany rodičov dodržiavať, a preto požiadalo riaditeľstvo ZŠ v rámci uložených opatrení tento
termín zmeniť. Nové navrhované VZN č. 11/2013 mení tento termín platby najneskôr do 15.
dňa daného mesiaca. Termín pani Krištofíková prekonzultovala aj s vedúcimi ŠJ. Žiadne iné
zmeny v navrhovanom VZN nie sú uvedené – teda všetky platby ostávajú a taktiež dotácie zo
strany mesta. Má niekto nejaké pripomienky? Môžeme v komisii odporučiť VZN na
rokovanie mestského zastupiteľstva?
Všetci prítomní členovia komisie súhlasili, aby bol návrh VZN predložený do rokovania
zastupiteľstva.
5. Odmeňovanie úspešných detí a žiakov - návrh
L. Boorová: Pani riaditeľka ZUŠ, M. Lacová podala návrh na oceňovanie úspešných detí zo
ZŠ, ZUŠ, CVČ v rámci mesta. Jej návrh bol takéto oceňovanie robiť napríklad na benefičnom
koncerte Nadácie ŽIVOT.
M. Lacová: Nemuselo by to byť na koncerte nadácie. Je v podstate jedno na akom podujatí,
ale dôležité je, aby boli vyzdvihnuté deti, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky, či už študijné
alebo v súťažiach, olympiádach atď. Deti aj rodičia si to veľmi vážia ak ich niekto ocení.
L. Boorová: Pani Krištofíková navrhla, by sa vyhlásila určitá súťaž v rámci mesta, možno
o cenu primátora od II. polroku školského roka. Vyhodnotenie tejto súťaže a oceňovanie by
bolo uskutočnené v rámci programu venovanom Dňu detí. Uvítame však aj nápady ďalších
členov komisie.
E. Zámečníková: Určite to bude pre deti motivácia a objaví sa u nich aj zdravá rivalita.
L. Boorová: Na základe tohto návrhu môžeme teda pred koncom školského roka vyhlásiť
takúto súťaž a učitelia a riaditelia vyberú tých najlepších zo školy, ktorí budú potom ocenení
v rámci Dňa detí.
D. Pribišová: A Deň detí vyjde akurát ku koncu školského roka.
6.

Aktuálne informácie riaditeľov škôl

ZUŠ Stará Turá
M. Lacová: V rámci Základnej umeleckej školy sme sa v uplynulom období zúčastnili súťaže
Maľované Kopanice, ktorú zorganizovalo OZ Kopaničiarsky región – MAS. Žiaci
z výtvarného odboru získali až 10 ocenení. V rámci vernisáže tejto súťaže vystúpili 29.
októbra v DK Javorina aj dievčatá z tanečného odboru s dvoma vystúpeniami. Naše
tanečníčky pod vedením p. uč. Rzavskej sa zúčastnili aj tanečnej súťaže v Bratislave 9.
novembra, kde získali 3. miesto. 16. novembra sa tanečníčky umiestnili na 1. a 2. mieste na
tanečnej súťaži v Gbeloch. Naša žiačka Aneta Chudíková bola ocenená 15. novembra
Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu SR na Medzinárodnej výtvarnej
súťaži v Japonsku, kde získala zlatú medailu. Pamätný list jej odovzdal minister školstva
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Dušan Čaplovič. Prvýkrát sa do súťaží zapojili aj naši flautisti. Na súťaži Čarovná flauta 20.
novembra v Nižnej na Orave získal p. uč. Ferenčík výborné 1. miesto. V dňoch 23. a 24.
novembra sa tanečný odbor zúčastnil sústredenia na Dubníku, ktoré zasponzorovala Nadácia
ŽIVOT a rodičovské združenie. Náš spevácky odbor sa zúčastnil jubilantov a zlatých svadieb
na MsÚ 25. a 26. novembra. Na 29. novembra máme naplánovaný školský zájazd pre žiakov
a rodičov do vianočnej Viedne. Ďalším úspechom je, že našej žiačke Kristíne Knapovej,
žiačke výtvarného odboru, uverejnili práce v českej knihe.
V decembri budeme zasielať práce na výtvarnú súťaž Európa 2014 do Senice, 3. decembra sa
o 17.00 h uskutoční verejný vianočný koncert speváckeho oddelenia a žiakov školy v kaviarni
DK Javorina, 4.12. – 16.00 h, koncert prípravného štúdia a hudobného odboru v koncertnej
miestnosti ZUŠ, 5.12. – 12.00 h, generálka na nadačný koncert, 17.00 h – klavírny koncert p.
uč. Borovskej v evanjelickom kostole, 6.12. – 8.30 a 10.30 h – dva koncerty pre ZŠ v DK
Javorina, 8.12. – 15.00 h – benefičný koncert Nadácie ŽIVOT v DK Javorina, vystúpi
hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, 10.12. – 16.30 h, vianočná
besiedka hudobného odboru v koncertnej miestnosti ZUŠ, najväčšia besiedka, 11.12. – 9.30 h,
vianočný koncert pre MŠ v ZUŠ, 14.12. – 14.00 h na vianočnom trhu vystúpia od 14.00
hodiny spevácke zbory a ĽH Turanček, speváci a tanečníci s ľudovým pásmom, o 15.30
vystúpia Turančatá, Turanček a Poľun, 16.12. – 17.00 h, besiedka flautovej triedy p. uč.
Klimekovej v ZUŠ, 17.12. – 17.00 v DK Javorina na Kopaničárskych Vánocách vystúpi
Poľun.
Základná škola Stará Turá
D. Pribišová: Počas posledného mesiaca sme mali v škole veľa akcií. Najlepšie sa vydarili
podujatia pod názvom Rodičia deťom. Našlo sa veľa obetavých rodičov, ktorí prišli do školy,
ale iba na 1. stupni. Na druhom stupni to už nie je populárne.
D. Kohútová: Na 2. stupni už deti nechcú, aby rodičia do školy prišli.
D. Pribišová: Počas októbra a novembra sme mali Dni Jablka. Deti si robili ochutnávky
koláčov, v triedach sa hostili, tvorili básničky, kreslili, spievali. Teraz sa pripravujú vianočné
večierky a besiedky. Tiež sa chystáme na benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, na 2. stupni sú
rozbehnuté olympiády, pôjdeme na súťaž Šaliansky Maťko. Pomaly sa chystáme na
rodičovské združenia. Na 1. stupni žijú deti už Vianocami.
Mali sme aj klasifikačnú poradu. Pritvrdzujeme v napomenutiach, niektorým deťom sa nechce
učiť, iným chodiť do školy. Zhoršilo sa správanie detí aj na 1. stupni. Na štvrťrok idú deťom
napomienky a ak sa nezlepšia tak na polrok budú mať zhoršenú známku zo správania.
SOŠ Stará Turá
E. Zámečníková: V septembri nám dokončili rekonštrukciu kotolne. Trvalo to 2 mesiace. Do
jesenných prázdnin sme teda fungovali v núdzovom režime. Žiaci sa tešili, lebo mali kratšie
hodiny. Deti baví inteligentná elektroinštalácia, po jej ukončení dostanú aj certifikát.
Posledné dva týždne sa venujeme náboru. 14. a 15. novembra sme boli v TN na výstave
Stredoškolák. Získali sme 1. miesto za Top výrobok výstavy. Ďalším veľkým úspechom je, že
sme sa stali najlepšou SOŠ v trenčianskom kraji vo vedomostných súťažiach. Pohár a diplom
odovzdal pánovi riaditeľovi predseda TN kraja. Počas 10 rokov tejto súťaže sme boli 5krát na
1. mieste. Nábor žiakov sme ďalej robili aj v Skalici a Senici. Dnes sme mali nábor v Myjave.
Bolo tam dosť málo detí, rovnako aj v Senici. V Skalici bol väčší záujem. Bola som príjemne
prekvapená, že je veľký záujem o strojárstvo. Napríklad aj v Myjave.
M. Lacová: Môj syn tiež študoval na SOŠ Stará Turá a keď išiel na pohovor, tak vo veľkej
firme v Bratislave chválili školu, ktorú absolvoval.
E. Zámečníková: Snažíme sa dovybaviť ďalšie učebne. Od spoločnosti Emerson sme získali
prístroj na leptanie spojov, z Elsteru sľúbili pomôcť s laboratóriom na automatizačné meranie.
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Toto laboratórium bude fungovať pravdepodobne od januára. Dovybavovalo sa aj video
štúdio. Náš bývalý študent Šimon Horna učí žiakov pracovať s video technikou.
L. Boorová: SOŠ sme požiadali o spoluprácu pri výrobe televíznej relácie o dianí v meste.
Žiaci SOŠ pod vedením p. uč Hornu budú vyrábať reportáže, ktoré budú zamerané na akcie,
ktoré sa uskutočnia v meste.
E. Zámečníková: Uvidíme, aký bude v konečnom dôsledku záujem žiakov o naše odbory.
Finančne by sa nám polepšilo ak by sme mali aspoň jednu triedu trojročného odboru. Žiaľ,
deti nechcú ísť na odbory bez maturity. Uvidíme, čo spraví obmedzenie, ktoré tento rok
urobilo ministerstvo školstva.
D. Kohútová: Myslím si, že obmedzenia nepomôžu, školy zoberú aj deti, ktoré majú zlé
výsledky zo základných škôl.
E. Zámečníková: Je to chyba školstva. Zo žiakov sa urobil tovar.
M. Lacová: Tiež máme obmedzenia. Dieťa môže navštevovať iba jednu ZUŠ. Máme problém
aj s tým, že nemôžeme platiť nekvalifikovaných učiteľov.
E. Zámečníková: U nás musí mať učiteľ aspoň bakalára. Tiež je to obmedzenie.
7. Rôzne
D. Kohútová: Ja sa chcem opýtať či bude tento rok ohňostroj.
L. Boorová: Áno, ohňostroj bude. Ale bez hudobnej produkcie. Keďže boli v minulých
rokoch na námestí výtržnosti, bude iba ohňostroj a žiadne sprievodné akcie sa nebudú konať.
Zbytočný je aj príhovor primátora alebo zástupkyne, v minulých rokoch ich nikto nepočúval,
všade bol hluk.
E. Adámková: Diskotéka bola nebezpečná aj pre zvukára. Neustále musel kontrolovať
techniku, aby mu ju niekto nezničil. Rozmýšľali sme aj nad nejakým živým programom, ale
umelci si na Silvestra dosť pýtajú a nevieme, či by niekto aj o polnoci na koncert prišiel.
D. Kohútová: Mnohých ľudí by určite potešili ľudového hudby.
E. Adámková: V rámci Silvestra sme pre ľudí ešte pripravili autobus na Veľkú Javorinu, kde
vystúpi o 13.00 hodine mužský spevácky zbor z Míkovic.
8. Záver
Na záver tajomníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie
o 17.00 hod. ukončila.
Zapísala: L. Boorová
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