ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 2. 4. 2014
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, Vítanie jari , trhy - príprava
Záverečný účet mesta za rok 2013, monitorovacia správa (školstvo, kultúra)
Návrh rozpočtového opatrenia – príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ mimo
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Odmeňovanie úspešných detí a žiakov - návrh
Aktuálne informácie riaditeľov škôl
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.
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina, Vítanie jari,
trhy – príprava
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková, požiadala riaditeľku DK Javorina, pani Adámkovú,
aby informovala členov komisie o kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočnili
v prvom štvrťroku 2014 a o podujatiach, ktoré sa uskutočnia v meste v jarných mesiacoch.
p. Adámková: Začiatok roka býva u nás vždy hluchší, po Vianociach ľudia nemajú nazvyš
peniaze na kultúru. S programom sme začali až vo februári. Najprv sme pripravili program
Veselá trojka Pavla Kršky. Ide o úspešnú skupinu z televízie Šláger. Program bol úplne
vypredaný do posledného miesta, seniori si akciu pochvaľovali. Tu vidíme, že sa musíme riadiť
tým, čo je medzi ľuďmi populárne a čo chcú vidieť. Televízia šláger je čoraz populárnejšia
a takisto skupiny, ktoré v nej vystupujú. Zo šlágru pripravujeme aj na apríl predstavenie DUO
YAMAHA. V rámci ochotníckeho divadla sme u nás privítali Záhorácke divadlo s hrou
Lysistrata. Aj keď bolo vstupné len 3 €, prišlo veľmi málo ľudí. V marci zorganizoval Klub
paličkovanej čipky výstavu svojich autorských prác pod názvom Krása čipky. Výstava bola
naozaj krásna, bola som však sklamaná z návštevnosti. Čo sa týka Staroturancov, ich počet na
výstave by sa dal zrátať na dvoch rukách.
Z akcií, ktoré plánujeme, spomeniem Diabolský šansón, ktorý sa uskutoční tento piatok. Ide
o spojenie Cigánskych diablov a spevákov zo Šánsónového klubu pána Bednárika. Budú tu
zvučné mená, napríklad Sisa Sklovská. Predstavenie sa však slabšie predáva, pretože vstupné je
trošku vyššie ako sme v St. Turej zvyknutí. V pondelok NTS Trenčín opäť príde do DK Javorina
zrealizovať darovanie krvi. V piatok 11. apríla pripravujeme Vítanie jari spojené s veľkonočným
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trhom. Okrem programu na námestí a remeselného trhu bude v DK Javorina pripravená Burza
kníh a časopisov, v Stredisku cezhraničnej spolupráce Výstava staroturianskych literárnych
autorov a literárnych skvostov. Výstava bude trvať dva týždne. Na konci apríla organizujeme
v spolupráci s mestom Stavanie mája. Na konci mája organizuje v spolupráci s MC Žabka
program pre deti Fíha Tralala. Neviem ešte ako to bude s programom ku Dňu matiek, či môžeme
počítať s programom od ZŠ, ZUŠ a MŠ.
p. Lacová: Áno, už sme sa s p. riaditeľkou ZŠ dohadovali, program bude pripravovať p. uč.
Majtánová zo ZŠ.
p. Krištofíková: Ešte sa chcem opýtať pani riaditeľky DKJ, či potrebujú pomoc komisie na Vítaní
jari.
p. Adámková: Samozrejme, pomoc by sa nám zišla. Budeme potrebovať ľudí do kaviarne
k občerstveniu. Do tvorivých dielní by sa nám hodili ôsmačky alebo deviatačky zo ZŠ. Sme radi
aj za koláče, ktoré nám upečú v jedálni ZŠ. Chcem sa s Vami podeliť aj s našimi starosťami.
Doteraz sme sa snažili s remeselníkmi vychádzať ako to len najlepšie išlo, boli sme tolerantní,
a preto sem radi remeselníci chodili, ale žiaľ menia sa pravidlá či už od ÚVZ alebo od finančnej
správy a my musíme požadovať od remeselníkov stále viac a viac potvrdení. Sprísňujú sa aj
pravidlá pre nás ako organizátorov a ak chceme robiť podujatia, kde budeme ponúkať tradičné
domáce výrobky, je to problém.
p. Kucharovicová: My v rámci materskej školy by sme takisto chceli s deťmi vystúpiť na Vítaní
jari. Budeme tu mať deti a p. učiteľky z partnerskej MŠ Hustopeče z ČR. Na trhy prídu spoločne
s nami.
p. Adámková: Budeme radi ak vystúpite počas programu. Máme voľné miesto medzi 15.00
a 15.30 h.
3. Záverečný účet mesta za rok 2013, monitorovacia správa (školstvo, kultúra)
p. Krištofíková: Máme už síce za sebou prvý štvrťrok 2014, ale na zasadnutie mestského
zastupiteľstva predkladáme plnenie rozpočtu za rok 2013. V minulom roku sme v rámci rozpočtu
nemali žiadne väčšie problémy. Zmeny rozpočtu boli v rámci ZUŠ, kde vznikli problémy
s kanalizáciou, ktoré sa počas roka museli riešiť. V rámci materskej školy bolo druhé rozpočtové
opatrenie, kde sme potrebovali dovybaviť nové priestory MŠ nábytkom a pomôckami. V rámci
bežných výdavkov sme nerobili počas roka žiadne závažné úpravy. Prekročili vlastné príjmy o 9
%. Hospodárenie v školstve by som zhodnotila za relatívne dobré. 1. polrok je vždy v úspornom
režime, čaká sa aký bude vývoj podielových daní. v 2. polroku, keď to rozpočet mesta dovolí,
realizujeme väčšie opravy a nákupy. V 2. polroku 2014 máme naplánovanú investičnú akciu rekonštrukciu fasády a okien na telocvični v budove ZŠ na Komenského ulici.
Hneď 1. apríla sme začali s rekonštrukciou MŠ Hurbanova 142. Tu sa rieši vonkajšia fasáda
a strecha. Doba realizácie je podľa podpísanej zmluvy 2 mesiace. Práce by mali byť teda
dokončené do konca mája. V ďalšom roku by bolo dobré zatepliť a urobiť strechu na druhej
budove MŠ. Veľkým strašiakom je pre nás budova ZŠ na Hurbanovej ulici, kde sú najväčším
problémom okná. Už z hľadiska bezpečnosti bude potrebné tieto vymeniť. To bude naozaj veľká
investícia. Vzhľadom na veľkosť investície nebude jednoduché takúto rekonštrukciu robiť
z vlastných prostriedkov mesta. Musíme sa pokúsiť získať potrebné financie z fondov EÚ.
p. Halinárová: Treba, aby bol na školu pripravený projekt. To pre prípad, že by boli výzvy.
V novom programovacom období by bolo možné získať peniaze na ďalšiu školu.
p. Krištofíková: Dosť veľkou investíciou bol aj pavilón špeciálnych učební, ktorý dnes slúži MŠ.
Aktuálne sa tu objavil problém s kúrením. Stará kotolňa, na ktorú je napojený aj hospodársky
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pavilón, nie je kompatibilná s novými rozvodmi v budove MŠ. Bolo by vhodné urobiť k budove
vlastnú kotolňu. Ak by sa to urobilo, návratnosť finančných prostriedkov by bola rýchla.
p. Kucharovicová: V súčasnosti je v novej budove MŠ problém s vyššou vlhkosťou.
p. Krištofíková: Budovu musí školník prekurovať a pani učiteľky musia stále vetrať, čím sa
zvyšujú prevádzkové náklady.
p. Halinárová: Pri malom kotlíku by boli určite ušetrené finančné prostriedky. V rámci rozpočtu
sa tento rok aj valorizovali mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancovm?
p. Krištofíková: Áno, bolo to o sľúbených 5 % od 1.1.2013 a teraz od 1.1.2014 tiež o 5%.
p. Zámečníková: Nepedagogickí zamestnanci nemali veľa rokov zvyšované mzdy.
Predsedníčka komisie požiadala o informácie o hospodárení v kultúre pani riaditeľku DK
Javorina.
p. Adámková: Čo sa týka minulého roku, veľmi pozitívne hodnotíme naše osamostatnenie sa od
Technoturu. Počas minulého roka sme museli za 1. polrok doplatiť na energiách 4 500 €, no na
konci roku sme nakoniec boli 1 000 € v pluse. To, že sme sa osamostatnili, prináša už svoje
ovocie. Investovali sme do meračov elektriny a teraz je vyúčtovanie naozaj spravodlivé. Všetci
naši nájomníci majú preplatky za elektriku, iba reštaurácia má nedoplatok. Najviac elektriny
minú práve v reštaurácii. Jednu miestnosť nemáme na 2. poschodí obsadenú, inak je obsadené
nájomníkmi všetko. Snažíme sa investovať aj do budovy, postupne si ju zveľaďujeme. Máme
šikovného pracovníka, ktorý dokáže urobiť veľa vecí sám. Minulý rok sa podľa plánu
uskutočnilo veľa akcií. Vysokú návštevnosť mali najmä jednotlivé remeselné trhy. Splnili sme
svoje plány na rok 2013.
p. Krištofíková: Je naozaj vidieť, že sa o budovu staráte, stále niečo zlepšujete. Váš údržbár –
správca je človek pre všetko.
p. Halinárová: Chodím často aj do Metského kultúrneho strediska do NMnV, ale aj do nášho
Domu kultúry a mám pocit, že v NMnV majú trošku čistejšie ako u nás. Koľko máte
upratovačiek?
p. Adámková: Máme iba jednu upratovačku a tá upratuje celú budovu. Žiaľ, nemáme finančné
prostriedky na ďalšiu upratovačku, ale naša upratovačka je veľmi šikovná a stíha všetko.
p. Halinárová: Treba využiť pracovníkov na aktivačné práce napríklad aj na takéto upratovanie
priestorov. Do budúcna by bolo dobré urobiť projekt na výmenu sedadiel vo veľkej sále, sú už
v hroznom stave.
p. Adámková: Určite budeme sledovať čistotu v budove a pokúsime sa získať niekoho z Úradu
práce na upratovanie. Absolventských i aktivačných pracovníkov využívame pravidelne. Ak si
ich vyberieme sami, bývajú pre nás prínosom.
4. Návrh rozpočtového opatrenia – príspevok na záujmové vzdelávanie detí v
CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
p. Krištofíková: Financovanie CVČiek sa zmenilo. Riešili sme to už v minulom roku. Finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie v CVČ sú pridelené každej obci podľa počtu detí od 5
rokov do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na jej území. Z takto pridelených finančných
prostriedkov môže obec financovať záujmové vzdelávanie detí a centrá voľného času. Ak však
nejaké dieťa z inej obce navštevuje naše CVČ, musíme o tento príspevok zažiadať túto obec.
Minulý rok sme poslali 16 obciam žiadosť o príspevok, za celý rok 2013 sme však žiadne peniaze
nedostali. My sme zaslali príspevok 3 obciam, ktoré nás o finančné prostriedky požiadali. Pri
tvorbe rozpočtu na r. 2014 sme sa teda rozhodli, že nebudeme už príspevok vyplácať, keďže nám
ani jedna z obcí peniaze neposlala. Na konci decembra až po schválení rozpočtu na rok 2014 však
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prišli peniaze od 2 obcí. Tento rok sme dostali žiadosti z 3 miest celkovo na 10 detí. Preto je
potrebné urobiť rozpočtové opatrenie. Zároveň opäť musíme osloviť obce, ktorých deti
navštevujú naše CVČ. Príspevok na jedno dieťa je
66,60 €/rok.
Novelu zákona o financovaní škôl CVČ urobilo MŠ SR z toho dôvodu, že sa zneužívali dotácie
na CVČká. Vtedy sa však presne vedelo kam peniaze na záujmové vzdelávanie idú. Mnohým
CVČkám novela veľmi poškodila. Keby mesto nedalo na naše CVČ viac peňazí ako sme naň
dostali od štátu, tak by centrum nemohlo fungovať, čo by bolo veľmi zle. Problémom je aj
vysoká miera byrokracie okolo tohto spôsobu financovania.
5. Odmeňovanie úspešných detí a žiakov - návrh
p. Krištofíková: Na jeseň sme sa rozprávali o tom, že by bolo vhodné oceniť úspešných žiakov.
Samotné oceňovanie navrhovala i p. Tepličková, riaditeľka CVČ. Mohlo by sa uskutočniť na
námestí alebo v DK Javorina pri príležitosti Dňa detí. Oceňovanie najúspešnejších žiakov a detí
by takto mohli vidieť aj ostatné deti a motivovali by sa k lepším výsledkom. Na oceňovanie by
boli pozvaní i rodičia ocenených detí.
p. Halinárová: A nemohlo by sa to oceňovanie urobiť v rámci programu ku Dňu matiek?
p. Krištofíková: To už by bolo dosť neskoro. Je potrebné aby sme si dohodli kľúč, na základe
ktorého sa budú vyberať deti. Takisto je potrebné určiť, koľko detí oceníme. Dohodnem sa s p.
riaditeľkou ZŠ a ZUŠ, aby sa o tom porozprávali s pedagógmi a vyjadrili sa k tomu.
p. Halinárová: Podľa mňa by bolo vhodnejšie ich prijať na Mestskom úrade.
p. Krištofíková: Áno, rozprávali sme sa aj o tom, kedysi bolo niečo také ako Cena primátora,
vybrali sa deti, ktoré mali najlepšiu činnosť v škole, čo sa týka známok, krúžkov, zberov. Kritériá
je potrebné dopredu zverejniť pred deťmi, aby mali rovnaké podmienky.
p. Halinárová: Treba dávať do popredia aj SOŠ Stará Turá. Možno by bolo vhodné vybrať aj
z tejto školy dvoch troch najlepších žiakov.
p. Krištofíková: Áno, prečo nie. Spolupráca ZŠ a SOŠ je v súčasnosti veľmi dobrá.
p. Halinárová: Ja by som sa orientovala na aktivitu detí v škole v rámci prospechu a olympiád
a samotné ocenenie by som orientovala na prijatie u primátora. Ale je to potrebné prejednať
s riaditeľmi.
6. Aktuálne informácie riaditeľov škôl
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková, požiadala p. Zámečníkovú, aby informovala členov
komisie o aktivitách SOŠ Stará Turá.
p. Zámečníková: Keď sme hovorili o tých kotolniach, naša nová kotolňa nie je ešte stále
vyregulovaná. Je to totiž nová kotolňa napojená na staré rozvody. Čo sa týka rozpočtu, podarilo
sa nám minulý rok z neho vyžiť. Nový predseda VÚC bol na kontrole a bol veľmi spokojný
s výsledkami i prezentáciou školy. Bol na návštevu veľmi dobre pripravený a pýtal sa nás veľa
otázok.
p. Halinárová: P. Baška si prešiel všetky školy sám. Zo Starej Turej odišiel veľmi spokojný.
Klobúk dole pred prácou zamestnancov SOŠ. V minulosti tu boli problémy s rozpočtom či
s jedálňou, ale dnes už všetko funguje výborne.
p. Zámečníková: Škola je tak zracionalizovaná, že v súčasnosti ak pár pedagógov vypadne, máme
problém so suplovaním. Pomohlo by nám, ak by sme sa zbavili ťarchy v podobe budovy bývalej
priemyslovky. Platíme za ňu veľa peňazí. Vo februári sme otvorili novú učebňu v spolupráci so
spoločnosťou Elster, s. r. o. V ďalšom roku chceme otvoriť zase ďalšiu takúto učebňu. V
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súvislosti s novou učebňou žiaci vypracovali aj SOČku. Vo februári sme mali školské kolo
SOČky. Do obvodného kola postúpilo 13 žiakov, z neho do krajského 9 žiakov. Dúfajme, že na
krajskom kole SOČ budú naši žiaci úspešní. Ďalej sa naši žiaci zúčastnili krajského kola
Enersolu, z toho postúpili do krajského kola do Senice. Prebehli u nás aj maturity. Dúfajme, že
budú úspešné, dvaja žiaci robili maturity ešte z minulého roka. Naši žiaci boli úspešní aj na
olympiádach v Aj a Nj, v krajskom kole získal jeden žiak 2. miesto a jeden žiak 5. miesto.
p. Halinárová: Koľko máte prihlásených žiakov?
p. Zámečníková: Zatiaľ k 1.4.2014 máme prihlásených 61 žiakov a predbežne 7 žiakov zo
Srbska. Vyzerá to tak, že tento rok nebudeme mať pokles žiakov, dúfame, že počet žiakov sa
naopak zvýši. Ideálny stav je tak 80 prvákov.
p. Halinárová: V súčasnosti sa okrem škôl čistia aj odbory. Treba propagovať najmä odbor grafik
digitálnych médií.
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková, poďakovala p. Zámečníkovej za informácie
a požiadala zastupujúcu riaditeľku ZUŠ, p. Lacovú, aby informovala členov komisie o aktivitách
ZUŠ Stará Turá.
p. Lacová: Od septembra do decembra sme mali množstvo akcií, zúčastnili sme sa
celoslovenských súťaží, získali sme množstvo ocenení, mali sme množstvo koncertov. Od
nového roka nám pribudlo veľmi veľa agendy. Pri toľkej byrokracii nevieme, kedy nám má
zostať čas, ktorý by sme mali venovať deťom. Požiadavky na učiteľov sú mimoriadne náročné,
prijímať môžeme len kvalifikovaných pedagógov. Začiatok roka bol chaotický, zúčastnila som sa
mimoriadneho stretnutia riaditeľov ZUŠ, kde sme riešili metodiku, ako sa postaviť voči určitým
veciam v rámci nového školského vzdelávacieho systému. V rámci Trenčianskej nadácie sme
získali finančné prostriedky na novú galériu, ktorá je na schodisku do našej koncertnej miestnosti.
Na úvod tu predstavujeme práce detí výtvarného odboru, v budúcnosti bude využitá na
propagáciu činnosti všetkých odborov. Rozmýšľali sme, akou formou pritiahnuť do ZUŠ čo
najviac detí. Urobili sme preto Deň otvorených dverí – prvý deň pre deti MŠ s p. učiteľkami,
druhý deň pre verejnosť. Chceli by sme poďakovať p. učiteľkám z MŠ, že nás navštívili. Prvý
deň prišlo až 70 detí, snažili sme sa hravou formou previezť deti celou budovou a všetkými
odbormi. Každé dieťa dostalo aj certifikát, že absolvovalo DOD. Na druhý deň skutočne prišli
i rodičia, starí rodičia, malo to veľký prínos pre školu. Na budúci rok máme prihlásených 52 detí,
čo je pri 75 prváčikoch v ZŠ naozaj veľa. Z výtvarného odboru získala Kristína Knapová 1.
miesto na súťaži v Macedónsku a na súťaži Europa Direct Senica získali 1. miesto Simona
Makarová a Vladimíra Vávrová. Od februára je náš zbor rozšírený o nových kvalifikovaných
učiteľov – Ivana Kleina a Máriu Bodnárovú, ktorí vedú výuku na husle. Pani Bodnárová bude
u nás o septembra učiť na plný úväzok, má blízko k folklóru. Vedie ľudovú hudbu a komornú
hudbu a do výučby by sme chceli zapojiť aj cimbal. Vo februári prebehli prijímacie pohovory do
tanečného a hudobného odboru a talentové skúšky do výtvarného odboru. Na konci februára sa
kolegovia zúčastnili na fašiangovom plese detí MŠ, pripravili pre deti koncert vážnej hudby.
Žiaci výtvarného odboru poslali kolekciu prác na medzinárodnú súťaž v Bulharsku. V marci naše
žiačky z hudobného odboru vystupovali na stretnutí seniorov Kunovice – Stará Turá pri
príležitosti MDŽ, zúčastnili sa otvorenia výstavy Krása čipky v DKJ, žiaci ďalej vystúpili aj pri
príležitosti výročia ZŠ v DKJ, na konci marca sa uskutočnil interný koncert hudobného odboru
v ZUŠ a naši pedagógovia vystúpili i na Dni učiteľov v hoteli LIPA. Ku Dňu učiteľov získal náš
pedagóg, Janko Pavlovič plaketu J. A. Komenského za vynikajúce výsledky v oblasti školstva od
Okresného úradu Trenčín. Ďakovný list mesta St. Turá udelil primátor Ivanovi Kleinovi. Čo sa
týka rozpočtu, minulý rok sme sa pripájali na verejnú kanalizáciu. Chceli by sme požiadať, aby
nám tento rok mesto pomohlo s povrchovou úpravou dvora.
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p. Krištofíková: Je potrebné požiadať o rozpočtové opatrenie poslancov. O takýchto investičných
akciách sa však bude rozhodovať až v 2. polroku. 1. polrok je vždy úspornejší. V súčasnosti
nevieme, aké budú podielové dane. Zatiaľ sú nižšie oproti predpokladu.
Predsedníčka komisie, Mgr. Krištofíková, poďakovala p. Lacovej za informácie a požiadala pani
učiteľku Kucharovicovú, aby informovala členov komisie o aktivitách MŠ Stará Turá.
p. Kucharovicová: My v MŠ sme spokojní, detí máme dosť. Stále pribúdajú deti, ktoré potrebujú
špeciálny prístup, pre takéto deti by sme chceli vytvoriť samostatnú triedu, v novom pavilóne
nám na to zostala voľná miestnosť. Išlo by o triedu s maximálnym počtom desať detí, kde by sme
sa im mohli viac venovať. V každej triede máme v súčasnosti maximum detí, skôr máme
problém, že nemôžeme uspokojiť všetkých žiadateľov – rodičov.
p. Krištofíková: Pri výbere detí sa postupuje podľa kritérií prijímania detí do MŠ. Najprv sa berú
5 ročné deti, potom deti mamičiek, ktoré pracujú, 2 ročné nezvali, pretože s nimi ešte môžu
mamičky poberať rodičovský príspevok. V základnej škole sa otvoria v budúcom školskom roku
4 prvácke triedy a aj nultý ročník alebo prípravný ročník. Zatiaľ 10 rodičov prejavilo záujem
o zaradenie dieťaťa do nultého (prípravného) ročníka.. Som rada, že je dobrá spolupráca škôl
a DK Javorina. Navzájom sú si tieto inštitúcie oporou, vypomáhajú si ako vedia. V rámci mesta
nám zase vypomáha napríklad SOŠ Stará Turá, ľudia sú spokojní, že sa opäť dáva na internet
vysielanie televízie.
p. Adámková: Ja by som tiež chcela poďakovať SOŠ Stará Turá. Na tohtoročné Vítanie jari nám
urobili plagáty, keď potrebujeme, prídu nám nakrútiť akcie. Chlapci nám pomáhali aj pri príprave
Vianočného trhu.
p. Slezáček: Videorelácie sú výborné. Aj Bratislavčania sa môžu prostredníctvom videorelácií
dozvedieť, čo sa u nás deje.
7. Rôzne
p. Adámková: V rámci rôzneho mám ešte ja niečo na prejednanie. P. Medňanská prišla za nami
s návrhom vytvoriť vonkajšiu Mini knižnicu. Jednalo by sa o plechovú skriňu na verejnom
priestranstve, kde by boli uložené knihy, ktoré už ľudia nepotrebujú. Tu by si ich mohol
ktokoľvek požičať a potom zase vrátiť. Knihy sem môžu ľudia takisto nosiť aj z domu. Nám do
knižnice ľudia pravidelne nosia knihy a my ich pre malý priestor už nemáme kam dávať. Len sa
bojím, či to bude mať v Starej Turej zmysel, či to ľudí zaujme. Takisto sa bojím, aby nám skriňu
nezničili vandali. Najprv by sme skúsili dať nejakú našu starú skriňu.
p. Halinárová: Kam by ste skriňu umiestnili?
p. Adámková: P. Medňanská uvažovala o premostení.
p. Halinárová: Lepšie by bolo, keby bola skriňa pod kamerovým systémom. Alebo napríklad
v Dome služieb, ktorý sa uzamyká.
p. Adámková: Mne by sa to pozdávalo na námestí alebo pri našej budove pod strechou.
p. Krištofíková: Asi bude najlepšie vyskúšať najprv použitie Vašej skrine pri DK Javorina
a uvidíme ako ľudia budú na to reagovať.
p. Adámková: Ešte by som chcela poprosiť či by mohli mestskí policajti chodiť častejšie na
kontrolu za DK Javorina, nakoľko sa tam stretáva mládež a robia tam neporiadok.
p. Halinárová: Dobré by bolo dať tam aj svetlo, lebo je tam veľká tma.
p. Krištofíková: V rámci rôzneho tu ešte máme Pamätník Ing. Nerádovi. Už je podpísaná zmluva
s autorom pamätníka, akad. sochárom p. Marciňom. Pamätník bude dočasne umiestnený na
Námestí slobody, pretože sa nenašiel iný vhodný priestor. Po odstránení unimobuniek bude na
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Mierovej ulici vytvorená oddychová zóna, myslí sa aj tu na priestor pre osádzanie pamätníkov.
Sem bude neskôr pamätník presunutý.
p. Halinárová: Ja si myslím, že pamätník je zbytočne megalomanský a nehodí sa mi na námestie.
p. Lacová: Mne sa takisto zdá príliš veľký a nie veľmi vhodný na námestie. Bude rušiť celkový
pocit z tejto zóny, ktorá je kľudová.
p. Krištofíková: Práve preto sa počíta v budúcnosti s jeho presunutím. Pán Nerád bude mať 100.
výročie narodenín už teraz v septembri a je potrebné pamätník umiestniť už teraz. Iné vhodné
miesto sa nenašlo.
8. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 18.00 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková
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