ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 28. novembra 2012
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Návrh II. zmeny programového rozpočtu na rok 2012 (školstvo, kultúra)
Návrh programového rozpočtu na obdobie 2013 – 2015 (školstvo, kultúra)
Príprava a zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí (november, december 2012)
Rekonštrukčné práce na pavilóne špeciálnych učební – info
Aktuálne informácie škôl a školských zariadení
Rôzne
Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod. Privítala
prítomných v priestoroch novozriadenej expozície múzea v DK Javorina a oboznámila ich
s programom stretnutia. Privítala aj hostí, pedagogickú zamestnankyňu SOŠ , RNDr. Editu
Zámečníkovú, zástupkyňu riaditeľky ZŠ, PaedDr. Katarínu Mikulcovú a riaditeľku MŠ, Bc.
Elenu Sládkovú.
2. Návrh II. zmeny programového rozpočtu na rok 2012 (školstvo, kultúra)
Mgr. Krištofiková: V školskom klube detí sa vyskytli výdavky, s ktorými sme v rozpočte
nepočítali. Výdavky sa zvýšili odchodom jednej vychovávateľky do dôchodku, ktorej bolo
vyplatené odchodné v súlade so Zákonníkom práce a Kolektívnou zmluvou (4 mesačné platy).
Časť prostriedkov z rozpočtu ŠKD bolo použitých výdavky spojené s rekonštrukciou pavilónu
špeciálnych učební. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo potrebné navrhnúť úpravy
v programovom rozpočte tak, aby boli pokryté všetky výdavky ŠKD.
V programovom rozpočte v programe Kultúra sú v réžii mesta podujatia, ktoré organizuje
mestský úrad, občianske obrady a slávnosti a propagačné materiály. Ostatné kultúrne
podujatia a správu kultúrnych zariadení má v programovom rozpočte DK Javorina. Poprosila
by som teda riaditeľku DK Javorina, pani Adámkovú, aby zhodnotila tohtoročný rozpočet DK
Javorina a jeho plnenie.
p. Adámková: Keď sa schvaľoval rozpočet na rok 2012, mestské zastupiteľstvo nám ho
znížilo o 7 000 €. Vtedy som si myslela, že z toho nedokážeme vyžiť. Našťastie, vďaka
ochote našich zamestnancov, ale aj dobrovoľníkov sme pripravili množstvo akcií, ktoré by
však nebolo možné urobiť bez pomoci druhých. Od 1. júla 2012 máme v správe aj budovu
DKJ. Dúfame, že nám to do plnenia rozpočtu nakoniec pomôže. Konečné sumy však budeme
vedieť až po zúčtovaní tohto roka. S rozpočtom vychádzame dobre, najmä vďaka
sponzorským darom, ktoré sme získali. Na oslavy 50. výročia sme získali sponzorsky až
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5 000 €, z toho 1 700 € od mesta. V II. zmene rozpočtu šetríme na mzdách, pretože sme
vychádzali z výšky miezd z minulého roka. Ale keďže riaditeľka DKJ dva mesiace
nenastúpila, zostali nám peniaze. Z tých by sme chceli realizovať výmenu dverí. Veríme, že
do konca roka neprídu žiadne neočakávané výdavky.
Mgr. Krištofíková poďakovala riaditeľke DKJ za informácie.
Mgr. Masár: V tomto roku by bolo potrebné, aby ešte firma, ktorá robila rekonštrukciu ZUŠ
vrátila 11 000 €, ktoré nám dĺžia za minutú elektrinu.
3. Návrh programového rozpočtu na obdobie 2013 – 2015 (školstvo, kultúra)
Mgr. Krištofiková: Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 sa v súčasnosti pripravuje. Podľa
aktuálnych informácií neabude jednoduché v roku 2013 ufinancovať hlavne originálne
kompetencie mesta – teda CVČ, ZUŠ, ŠKD a ŠJ. S cieľom zamedziť špekuláciám v rámci
prerozdeľovania financií Ministerstvo školstva v spolupráci so ZMOS vypracovali návrh
novely NV o prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov. Koeficienty, na základe ktorých sa
financie prerozdeľujú pre jednotlivé mestá a obce, sa zmenili – znížili. To sa prejaví v nižších
dotáciách. Nebude jednoduché v roku 2013 udržať záujmové vzdelávanie na požadovanej
úrovni.
V tabuľke uvádzame porovnanie bežných výdavkov - návrh na II. zmenu rozpočtu roku 2012
a návrh rozpočtu na rok 2013 (schvaľovanie rozpočtu je v programe zasadnutia MsZ dňa
13.12.2013)
Porovnanie bežných výdavkov v r. 2012 a 2013
Škola, školské zariadenie
Materská škola
Základná škola
Základná um. Škola
Centrum voľného času

Rok 2012 po II. zmene
465 900
1 026 567 €
209 800 €
64 400 €

Rok 2013
496 200
1 026 200
210 900 €
63 000 €

Najzložitejšia situácia sa ukazuje pre CVČ. Pri zbere údajov, ktoré budú podkladom pre
financovanie, sa bude uvádzať počet detí s trvalým pobytom v meste vo veku od 5 do
dovŕšenia 15 rokov. Teda, ak naše CVČ navštevujú deti z okolitých dedín, bude potrebné, aby
sa aj tieto obce podieľali na financovaní CVČ, ktoré ich deti navštevujú.
Čo sa týka rozpočtu v kultúre, základ tvorí činnosť DK Javorina. V rámci činnosti mestského
úradu v oblasti kultúry chceme pokračovať v spolupráci s partnerským mestom Kunovice
a podľa možností realizovať ďalšie spoločné projekty. Samozrejme máme záujem pokračovať
v dobrej spolupráci s DK pri všetkých akciách. Poprosila by som riaditeľku DK Javorina, p.
Adámkovú, aby nám o rozpočte na kultúru na rok 2013 povedala viac ona.
p. Adámková: V prvej fáze rokovaní o rozpočte finančná komisia navrhla zníženie rozpočtu o
12 800 €. Budúci rok teda dostaneme menej ako tento rok. Uvidíme, či dokážeme vyjsť.
Z dôvodu zníženia rozpočtu sme pristúpili k úplnému ukončeniu premietania v kine. Snažíme
sa vymýšľať a robiť stále nové akcie, no niekedy je to naozaj ťažké, keďže máme málo
finančných možností.
Mgr. Krištofíková poďakovala riaditeľke DKJ za informácie.

4. Príprava a zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí (november,
december 2012)
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Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková, požiadala riaditeľku DK Javorina, pani Adámkovú,
aby informovala členov komisie o kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočnili
a uskutočnia v meste v novembri a decembri 2012.
p. Adámková: Od nášho posledného stretnutia sa uskutočnili nasledovné podujatia: Vo veľkej
sále DKJ sme privítali Radošinské naivné divadlo. O predstavenie bol veľký záujem, sála bola
vypredaná.. Na konci októbra sme zorganizovali Kopaničársky jarmek. Mal veľmi dobrú
odozvu u ľudí, bola tu príjemná atmosféra. Ľuďom sa páčila myšlienka, že boli využité všetky
priestory DK Javorina. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, každý si našiel niečo pre seba.
Začiatkom novembra mohli u nás ľudia darovať krv. Pre základnú školu sme zorganizovali
divadelné predstavenie.
Počas adventného obdobia chystáme 30. novembra pre ZŠ a 2. decembra pre verejnosť
benefičné podujatie Nadácie ŽIVOT, 5. decembra sa už tradične zastaví na námestí Mikuláš
a rozsvieti slávnostne stromček. Pre deti sme v tento deň pripravili aj premietanie filmu
Šmolkovia. 6. decembra ideme do Bratislavy na muzikál Pomáda, ešte máme voľné miesta, 8.
decembra sa chystáme na predvianočnú Viedeň, 14. decembra pripravujeme v spolupráci
s evanjelickou cirkvou koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga.
15. decembra sa uskutoční Vianočný trh spojený so zabíjačkou na Námestí slobody. Rôzne
akcie sa budú konať v tento deň aj v budove DKJ. Budeme mať opäť veľa remeselníkov, sme
radi, že sa prihlásilo veľa Staroturiancov. Nemáme však dostatok stánkov, preto budú niektorí
po dvoch v stánku a niektorí aj v budove DKJ. V Stredisku cezhr. spolupráce bude výstava
starých hračiek a vianočných ozdôb. Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, v kaviarni sa
bude ponúkať čaj, káva, varené víno a koláče. Na námestí pripraví Lesotur zabíjačku, sociálna
komisia bude mať stánok s punčom. Dopoludnia bude v programe vystupovať ZUŠ – pani uč.
Michalcová s dievčatami, o 13.30 h vystúpi FS Otava z NMnV, potom evanjelická mládež
a program zakončí Veľký dychový orchester DKJ. O zábavu sa bude starať aj Turanček.
Základná škola prisľúbila, že opäť napečú báleše a upečú aj klobásy a jaternice.
Z partnerského mesta Kunovice dovezieme moravské buchty a orechovníky.
17. decembra vystúpi vo veľkej sále DKJ vokálna skupina Fragile. Od 3. do 21. decembra
bude v DKJ pre verejnosť otvorená výstava Biblia na cestách. 3. decembra sme pre deti ZŠ
pripravili tanečnú show s muzikálovým hercom, J. Slezákom. 4. decembra si ZUŠ pripravila
u nás v kaviarni vianočný koncert. V DKJ bude aj prezentácia knihy Ja, maco, pre
predškolákov. Tento rok nám rozpočet DK nedovoľuje zaplatiť autobus na Javorinu na
Silvestra. Chceli by sme to riešiť tak, že by sme dali symbolické cestovné, napríklad 1 €.
Mgr. Krištofíková: Určite by sme mohli súhlasiť s takýmto symbolickým cestovným. Čo sa
týka Vítania Nového roka na Silvestra navrhujeme iba ohňostroj, bez diskotéky, keďže
minulý rok dopadol veľmi zle.
Mgr. Kohútová: A čo keby sme pustili do mestského rozhlasu odpočítavanie nového roka
a hymnu?
Mgr. Krištofíková: To by sa dalo zrealizovať. Musíme sa dohodnúť aj s p. primátorom.
5. Rekonštrukčné práce na pavilóne špeciálnych učební – info
Mgr. Krištofíková: Práce na pavilóne špeciálnych učební napredujú, ale do konca roka
nestihne firma, ktorá rekonštrukciu realizuje, preinvestovať 50% prostriedkov určených na
rekonštrukciu, tak ako to stanovuje zmluva. bolo naplánované. Časť pavilónu od školského
dvora je už zateplená. Počas zimných mesiacov bude firma pokračovať na prácach v interiéry
budovy. V porovnaní s prácami na rekonštrukcii predchádzajúcich pavilónov budovy
postupujú práce podstatne lepšie.
6. Aktuálne informácie škôl a školských zariadení
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Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková požiadala pána riaditeľa ZUŠ, Mgr. Masára, aby
informoval členov komisie o činnosti a akciách školy.
Mgr. Masár: V škole máme množstvo noviniek. Jedna pani učiteľka pôjde v apríli na
materskú dovolenku. Máme však za ňu zabezpečenú náhradu. Folklórne skupiny fungujú,
zúčastňujú sa takmer všetkých akcií, ktoré organizuje DKJ. Najnovším úspechom je ocenenie
výtvarníkov v Číne, naši ľudovkári získali diplom na súťaži v Dunajskej Strede, teraz sa
chystáme na podujatie do Prahy, kde sme získali výborné výsledky vo výtvarnej súťaži.
Z 1 000 ocenení, získalo ocenenie 20 detí zo ZUŠ Stará Turá. Hlavnú cenu kardinála získal
žiak Marták so svojou drevorezbou. Podujatia v Prahe sa zúčastnia aj speváci, ktorí budú
začlenení do veľkého zboru. Podujatie bude naživo vysielať ČT1, 7. decembra. 2. decembra
sa chytáme na program nadácie ŽIVOT. Pred Vianocami budeme mať aj interné koncerty
v ZUŠ. Chystáme aj výchovný koncert pre deti z MŠ. 4. decembra sa v kaviarni DKJ
uskutoční vianočný koncert Boženy Michalcvoej so zbormi ZUŠ. Pred Vianocami máme
naplánované aj koncerty pre firmy. Zúčastnili sme sa aj prehliadky Lukáša Kimličku
a svadobného dňa v hoteli Lipa. V súčasnosti sme sa zapojili do ďalších výtvarných súťaží –
v Egypte a Kanade.
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková poďakovala pánovi riaditeľovi ZUŠ za informácie a
požiadala RNDr. Zámečníkovú, zástupkyňu SOŠ, aby informovala členov komisie o činnosti
a akciách Strednej odbornej školy v Starej Turej.
RNDr. Zámečníková: Toto obdobie je venované náborom nových žiakov. Z toho dôvodu veľa
cestujeme po školách. Boli sme v Skalici, Senici, v Trenčíne na výstave Stredoškolák. Jeden
z našich žiakov tu bol úspešný s projektom Počítačovej bezpečnosti. Vďaka tomuto úspechu
bol týždeň v Anglicku. Nábor je rozbehnutý naplno. V Trenčíne sme mali úspech, pristavovali
sa pri nás deti z rôznych okolitých miest a obcí. V súčasnosti dorábame novú učebňu, od
firmy ABB sme získali sponzorsky novú elektroniku, aby sa žiaci mohli učiť inteligentnú
elektroinštaláciu. Zatiaľ sme nepoklesli s počtom žiakov. Každú stredu máme v škole Deň
otvorených dverí, čím dávame možnosť žiakom i rodičom prezrieť si našu školu a informovať
ich o možnostiach, ktoré naša škola ponúka.
PaedDr. Mikulcová: V rámci spolupráce ZŠ so SOŠ sme pozvali zástupcov SOŠ na
rodičovské združenie, aby i takouto formou boli rodičia informovaní.
RNDr. Zámečníková: Do praxe dávame aj nové CNC stroje a frézy, ktoré sme získali
z projektu so SOŠ Strážnice. V súčasnosti sa učitelia zaškoľujú na prácu s týmito strojmi.
V uplynulých týždňoch prebehli všetky stužkové slávnosti.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala RNDr. Zámečníkovej a požiadala
PaedDr. Mikulcovú, zástupkyňu ZŠ, aby informovala členov komisie o činnosti a akciách
základnej školy.
PaedDr. Mikulcová: 29. novembra idú naši žiaci na regionálnu súťaž v stolnom tenise.
V súčasnosti plánujeme rôzne kultúrne podujatia pre žiakov. 3. decembra to bude tanečná
show s muzikálovým hercom J. Slezákom. Deti sa 30. novembra zúčastnia podujatia nadácie
ŽIVOT. Chystajú si výrobky na Vianočný trh. Ôsmaci mali prednášku o fajčení a alkoholizme
a besedu o včelárstve, ktorú pripravila riaditeľka školy, Mgr. Koštialová. 27. novembra boli
ôsmaci v divadle, 1. stupeň mal zase divadielko Gašparko liečiteľ. V súčasnosti sa rozbiehajú
školské kolá olympiád – v matematike, pytagoriáda, geografická olympiáda. Učitelia našej ZŠ
sa zapojili do štrajku. Vďaka príspevku rodičovského združenia sme mohli zariadiť učebňu
pre vyučovanie informatiky novými počítačmi a interaktívnou tabuľou.
Mgr. Krištofíková: Aká je odozva detí na interaktívnu tabuľu?
PaedDr. Mikulcová: Veľmi dobrá. Deti sú z domu na interaktívne hry zvyknuté.
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Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala zástupkyni riaditeľky, PaedDr.
Mikulcovej za informácie a požiadala pani riaditeľku MŠ, Bc. Sládkovú, aby informovala
členov komisie o činnosti a akciách materskej školy.
Bc. Sládková: Pokračujeme v podstate v tradičnej činnosti. Veľmi sa nám osvedčili
popoludnia s rodičmi, naposledy si spoločne s deťmi vyrábali výrobky z jesenných plodov.
Deti navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke, sušičku v Miškech Dedinke, mali týždeň
s témou „Zuby ako perličky“, Týždeň „Zdravia“ s pánom Slamkom, urobili program pre
obyvateľov ZOS v rámci mesiaca úcty k starším.
Predškoláci sú zatiaľ v priestoroch ZŠ. Spolupracujú aj s nultým ročníkom ZŠ. Už sa pomaly
v priestoroch zabývali. V spolupráci s CVČ pripravujeme návštevu Mikuláša. Počas roka sme
mali rôzne divadielka, aj externé, dopravné cvičenie s autoškolou Maja. V súčasnosti sa
chystáme na Vianoce, s rodičmi robia deti ozdoby, pečú medovníky, chystáme besiedky.
Väčšina najmenších detí sa rýchlo adaptovala, deti vedia počúvať, reagujú na hudbu, spev,
niektoré sme však museli vylúčiť. Našou snahou je pokračovať v projekte s MŠ Hustopeče na
Morave. Chceli by sme urobiť jednodňový výlet, naša MŠ tam a potom oni k nám. Plánujeme
zorganizovať aj výmenu v rámci pedagogického zboru. Projekt by bol zameraný na tradície,
remeslá a samozrejme výmenu skúseností. Mohli by prísť na niektorí z našich remeselných
trhov. Potom by sme ich chceli zobrať na výlet na Javorinu alebo Trenčiansky hrad. Neustále
spolupracujeme v rámci Etwinningu, plníme úlohy, pridávame si fotografie. Minulý projekt
Etwinningu sa volal „Putovanie s Ferdom Mravcom“, teraz sa bude volať „Kvapôčka“ a bude
zameraný na vodu. V rámci rodičovského združenia sme nakúpili hračky, za čo by sme chceli
veľmi pekne poďakovať. V spolupráci s Psychologickou poradňou v NMnV pripravujeme
testy školskej zrelosti. Rodičia totiž často ignorujú naše odporúčania, že deti ešte nie sú zrelé
na odchod do školy. Snáď bude mať psychologická poradňa väčšiu váhu.
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková poďakovala riaditeľke MŠ, Bc. Sládkovej za
informácie o činnosti MŠ.
7. Rôzne
V rôznom navrhla predsedníčka komisie členom komisie, aby sa v prospech zachovania
príspevku pri narodení dieťaťa, vzdali svojich odmien za členstvo v komisii. Návrh prítomní
členovia komisie jednohlasne schválili a žiadajú peniaze účelne použiť v prospech príspevku,
ktorý sa vypláca pri narodení dieťaťa.
8. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.30 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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