ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 30. novembra 2011
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a mestom Stará Turá
3. Návrh VZN o dotáciách na podporu športu
4. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
5. Návrh rozpočtu na rok 2012-2014 (vzdelávanie, kultúra)
6. Rôzne
7. 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. Návrh VZN o dotáciách na podporu športu
Mgr. Soňa Krištofíková: VZN o fonde na podporu športu bolo stiahnuté z posledného
zasadnutia mestského zastupiteľstva Stará Turá, pretože v rámci rozpočtu mesta nie je možné
hovoriť o fonde. Vo VZN sa teda zmenil názov a v obsahu vypadlo slovo fond. Nahradilo ho
slovné spojenie dotácie na podporu športu.
Toto VZN vzniklo najmä preto, že v posledných rokoch športové kluby neustále bojujú
s finančnými problémami. Nie je jednoduché nájsť peniaze na ich financovanie, najmä
financovanie mestského futbalového klubu. Mnohé kluby mali pripomienky, či sú podmienky
prideľovania financií rovnaké pre všetkých. Preto sme sa rozhodli vypracovať VZN
o dotáciách na podporu športu, podľa ktorého budú peniaze prerozdeľované transparentne. Ak
MsZ VZN schváli, bude platiť od 1.1.2012. Sezóna klubom začína až v lete, z tohto dôvodu
sa budú dotácie účtovať za pol rok.
Členovia komisie jednohlasne súhlasili, aby návrh VZN č. 11/2011 bol v tejto podobe
postúpený poslancom MsZ na schválenie.
3. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
Mgr. Soňa Krištofíková: Predkladám Vám Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl
a školských zariadení mesta Stará Turá. Hlavná kontrolórka vykonala v mesiacoch august až
november kontrolu súladu zriaďovacích listín rozpočtových a príspevkových organizácií
zriadených mestom s legislatívou. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2004 stanovil aj
ďalšie náležitosti zriaďovacej listiny školy, školského zariadenia okrem tých, ktoré vyžaduje
zákon č. 523/2004 Z. z, avšak v prechodných a záverečných ustanoveniach nestanovil
povinnosť dovtedy zriadeným školám a školským zariadeniam doplniť zriaďovacie listiny
o tieto nové náležitosti. Vzhľadom na stanovisko od MŠVVaŠ SR odporúčala hlavná
kontrolórka doplniť zriaďovacie listiny škôl a školských zariadení o nové náležitosti v zmysle
§ 22 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to o: výchovný jazyk alebo

1

vyučovací jazyk a názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského
zariadenia.
Členovia komisie jednohlasne súhlasili, aby návrh dodatkov k zriaďovacím listinám
škôl a školských zariadení mesta Stará Turá bol v tejto podobe postúpený poslancom MsZ na
schválenie.
4. Návrh rozpočtu na rok 2012-2014 (vzdelávanie, kultúra)
Mgr. Soňa Krištofíková: K rozpočtu na kultúru sa môže bližšie vyjadriť pani
Adámková z Domu kultúry Javorina. Náš mestský rozpočet sa dotýka kultúrnych akcií mesta
a vzdelávania. V súčasnosti je nepriaznivá ekonomická situácia v celej EÚ. Vychádzala som
z rozpočtu mesta z minulého roku. Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh
– originálnych kompetencií - z vlastných rozpočtov, kým s prenesením výkonu úloh štátnej
správy na obce poskytne štát týmto územným celkom potrebné finančné a iné materiálne
prostriedky. V rozpočte máme originálnych kompetencií územnej správy, zatiaľ však nevieme
aké budú, pretože závisia od výšky daní. Preneseného výkonu štátnej správy sa týka základnej
školy bez jedálne a školského klubu.
Finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií boli v tomto roku na jedno
prepočítané dieťa 61,19 €, na budúci rok predpokladáme v rozpočte s minimálne 60 € na
jedného prepočítaného žiaka. Tento rok sme z rozpočtom vyšli. V budúcom rozpočte som
zohľadnila aj zvýšenie platov pedagógov od 1.1.2012 v priemere o 5,7 % a tiež dostatočné
navýšenie za zvýšenie kvalifikácie formou vzdelávania a získavania potrebných kreditov. Do
rozpočtu bolo započítané aj odchodné pre odchádzajúcich pracovníkov. V investičných
akciách boli do rozpočtu ZUŠ zahrnuté aj naviac náklady pri rekonštrukcii budovy vo výške
50 000 €., V rámci ZŠ sa do rozpočtu započítala suma vo výške 120 000 € určená na
rekonštrukciu pavilónu špeciálnych učební. Predpokladáme, že do konca januára bude
vypracovaný projekt. Ing. Ondrejičkom. Nebude ho využívať ZŠ, ale MŠ, kde už nie je
postačujúci priestor pre také veľké množstvo detí. Nevieme, aká bude situácia v budúcnosti.
V rámci budov materskej školy sú vypracované a pripravené projekty na rekonštrukciu
sociálnych zariadení, zatepľovanie obvodového plášťa budov, výmena ostatných zatiaľ
nevymenených okien. Táto rekonštrukcia je však podmienená tým, či bude vypísaná vhodná
výzva na jej realizáciu. V materskej škole sú taktiež problémy aj s vykurovaním. Dodávateľ
tepla účtuje nesmierne vysoké poplatky s odôvodnením, že budova nie je dobre tepelne
izolovaná a vznikajú veľké úniky tepla. Zo štátneho rozpočtu (v rámci prenesených
kompetencií) dostane mesto účelovo viazané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, na
dopravné pre deti z okolitých obcí, s ktorými má mesto uzavretú zmluvu o spoločnom
školskom obvode, ale tiež prostriedky pre mimoriadne nadané deti, ďalej dotáciu z MPSVaR
na stavovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
5. Rekonštrukčné práce na ZUŠ a hospodárskom pavilónu ZŠ
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková vyzvala riaditeľa ZUŠ, Mgr. Miloslava
Masára, aby komisiu informoval o rekonštrukcií ZUŠ.
Mgr. Miloslav Masár: Práce pokračujú veľmi dobre. 1.12.2011 nám majú priviesť kotol, ktorý
je však veľmi veľký a je problém dostať ho dnu. Bude sa spúšťať cez šachtu, ktorá
v minulosti slúžila na skladovanie uhlia. Ďalej máme požiadavky na dorobenie umývadiel,
ktoré v niektorých učebniach chýbajú a tiež chceme, aby boli v objekte olejové sokle, ktoré
nie sú v projekte.
Mgr. Soňa Krištofíková: S firmou sa dá dohodnúť. Sokle sú určite potrebné. Tiež sme sa
dohodli, že miesto bielych stien budú farebné. S prácami mierne meškajú kúrenári, čo sa
ukazuje ako problém. Budova sa prechladzuje a nie je možné ju líčiť. O týždeň by sa kúrenie
malo spustiť.
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Mgr. Miloslav Masár: Sokle budú natierať ekologickou umývateľnou farbou.
Prechladzovaním budovy trpí aj omietka. V projekte sú aj nové radiátory, ktoré sú o niečo
menšie ako tie, ktoré máme my. Keďže musíme ísť podľa projektu, naše radiátory môžeme
použiť pri rekonštrukcií pavilónu špeciálnych učební ZŠ.
Ing. Richard Bunčiak: Komu patria garáže, ktoré sú pri ZUŠ? Keby sa tieto garáže zbúrali,
vznikol pri priestrannejší priestor, ktorý by spájal ZUŠ so ZŠ.
Mgr. Miloslav Masár: Niektoré sú v prenájme a v niektorých máme skladové priestory.
Mgr. Soňa Krištofíková: V dielňach bolo skladisko, ktoré sa pred rekonštrukciou vypratalo,
ale teraz sú tam zase uskladnené veci, ktoré sa nahromadili pri začatí rekonštrukčných prác.
Mgr. Miloslav Masár: Veľa vecí bolo pred tým na povale, ale teraz sa tam už nedá nič
skladovať, pretože povrch povaly nie je na to prispôsobený. Priestory dielní teda potrebujeme
na skladovanie vecí a pre archív.
Ing. Anna Halinárová: Nevyužívali sa ani priestory bývalej družiny, ktorá je zboku ZUŠ.
Mgr. Soňa Krištofíková: Práve tieto priestory bude možné využívať.
Ing. Richard Bunčiak: Dielne je teda možné vypratať a urobiť voľné priestranstvo.
Predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala riaditeľovi ZUŠ, Mgr. Miloslavovi
Masárovi za informácie o rekonštrukcii ZUŠ a prítomných informovala o rekonštrukcii
hospodárskeho pavilónu ZŠ a rekonštrukciách MŠ.
Mgr. Soňa Krištofíková: Vysúťažená cena na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu bola
47 000 €. Spolu s chýbajúcim oknom, zvodmi a rampou za školskou kuchyňou by mala byť
konečná cena rekonštrukcie cca 52 000 €.
V MŠ na Hurbanovej ulici č. 142 bude zrealizovaná rekonštrukcia okien v jednom pavilóne.
Ďalej sa tu opravovali rozvody teplej vody. Bola to neplánovaná a nečakaná investícia 8 300
€, ale takéto havarijné situácie sa dajú očakávať. Budovy MŠ sú veľmi staré. V CVČ vymenili
dve okná a zveľadili a doplnili po dlhšej dobe inventár.
V pondelok sme mali pracovné stretnutie v rámci výzvy cezhraničnej spolupráce, kde
pripravujeme projekt vydania publikácie, ktorá by sa dotýkala tradícií a remesiel nášho mesta
a mestských častí. V rámci projektu sme premýšľali aj o výrobe krátkometrážneho filmu
a nad rôznymi aktivitami s mestom Kunovice. V súčasnosti pracujeme na výzve, ktorej
súčasťou musí byť aj uznesenie s MsZ. Žiadosť na projekt by nám mal pomôcť vypracovať
pán Nemček, ktorý má s takýmito projektmi skúsenosti.
6. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina a mestom Stará Turá,
rozpočet Domu kultúry Javorina
Mgr. Soňa Krištofíková požiadala Evu Adámkovú, aby informovala o akciách
a podujatiach, ktoré organizoval a bude organizovať DK Javorina.
Eva Adámková: V poslednej dobe sme uskutočnili veľa akcií. 24. novembra bol u nás írsky
tanečný súbor Merlin. 25. novembra vystúpili aj pre školy. Prvý novembrový víkend sa
v priestoroch DKJ uskutočnil jesenný remeselnícky trh, ktorý bol prvýkrát vo vnútri. Tu
chcem spomenúť najmä veľký záujem o mestské múzeum. Možno ani za celý rok ho
nenavštívilo toľko jednotlivcov ako tento víkend. Ľudia si taktiež prezreli nové priestory
Strediska cezhraničnej spolupráce. Stredisko slúži na výstavné účely, ale v zadnej časti sú aj
tkáčske stavy, ktoré používajú naši žiaci na tkáčskom remeselnom kurze. 28. a 30. novembra
sme usporiadali zájazd na muzikál Ôsmy svetadiel do Bratislavy.
V mesiaci december máme pripravených hneď niekoľko podujatí. 4. novembra spolu
s nadáciou ŽIVOT a staroturianskymi školami pripravujeme benefičný koncert Nadácie
ŽIVOT. V pondelok 5. decembra bude na Námestí slobody tradične rozsvecovať stromček
Mikuláš. Pre deti je pripravená aj rozprávka Macko Pú. 8. decembra pripravujeme benefičný
galaprogram Rozprávka Vianoc 2011. Mrzí nás, že nie je dostatok lístkov, aby sme uspokojili
všetkých, ktorí by chceli program vidieť. Vianočný program DKJ sa tento rok neuskutoční,
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pretože ako viete, sme stále v provizóriu v rámci obsadenia miesta riaditeľa DKJ. 17.
decembra pripravujeme Vianočné trhy. Tento rok sme sa rozhodli iba pre jednodňové, pretože
minulý rok bolo druhý deň málo ľudí. 31. decembra opäť vypravíme autobus na Veľkú
Javorinu.
Mgr. Soňa Krištofíková: Na posledný deň v roku pripravujeme tradičný ohňostroj na námestí
Slobody. Ozvučenie zabezpečí ZUŠ a DK Javorina, o spoluprácu pri ohňostroji poprosíme
pána Milatu. Tiež musíme upozorniť mestskú políciu, aby zvýšila svoje hliadky.
Ing. Richard Bunčiak: Podľa môjho názoru by bolo dobré centralizovať všetky ohňostroje na
Námestí slobody.
Mgr. Soňa Krištofíková: Niektoré prevádzky budú mať určite vlastný ohňostroj. Nemôžeme
ich nútiť, aby ho zrušili alebo presunuli na námestie.
Ing. Anna Halinárová: Treba dávať pozor na úrazy. Keby boli všetky ohňostroje a delobuchy
centralizované na jednom mieste, hrozí väčšie riziko úrazov.
Eva Adámková: V rozpočte DK Javorina na budúci rok som vychádzala z tohto roku. Počítala
som aj s podobnými akciami, aké boli realizované tento rok, lebo neviem, kto príde na pozíciu
riaditeľa a aké zmeny bude robiť. V rozpočte máme navýšenie 12 000 € z toho dôvodu, že
sme mali tento rok dostať z projektu čiastočné hradenie mzdy manažéra Strediska
cezhraničnej spolupráce, tieto peniaze sme však nedostali. Každá položka v rozpočte je
o niečo navýšená, pretože ceny za všetko idú v súčasnosti hore.
Ing. Richard Bunčiak: Je v rozpočte zahrnuté aj 50. výročie DK Javorina a 620. výročie prvej
písomnej zmienky o Starej Turej?
Eva Adámková: Áno, je to naplánované.
Ing. Richard Bunčiak: Aké máte príjmy z vlastných akcií?
Eva Adámková: Čo sa týka kultúrnych podujatí mesta, máme príjem 5 000 €. Príjem
z podnikateľskej činnosti – z prenájmu – je 15 000 €. V ostatných príjmoch sú takéto sumy:
od čitateľov – 2 700 €, honoráre dychovej hudby – 1 000 € a vstupné z kina – 2 500 €. Príjmy
má aj Stredisko cezhraničnej spolupráce. Z kurzovného, suvenírov a zo služieb malo príjmy
6 000 €.
Ing. Richard Bunčiak: Priestory prenajíma Dom kultúry Javorina alebo Technotur? Sú
obsadené všetky priestory?
Eva Adámková: Prenájom jednorazových akcií je v našej réžii. Dlhodobý prenájom rieši
Technotur. Jediná menej využitá miestnosť je č. 81. Z tejto miestnosti sa presťahovali všetky
akcie do Strediska cezhraničnej spolupráce. Preto premýšľame, že priestor vrátime
Technoturu. Kaviareň je využitá nonstop, v budúcom roku by sme chceli začať viac využívať
Stredisko cezhraničnej spolupráce. Teraz túto miestnosť využívame na kurzy a v jednej časti
sú krosná.
Mgr. Soňa Krištofíková: Ďakujem pani Adámkovej za informácie a zároveň sa jej chcem
poďakovať za prácu, ktorú zvláda robiť za dvoch ľudí. Byť riaditeľkou aj ekonómkou také
dlhé obdobie je naozaj vyčerpávajúce, preto si pani Adámková zaslúži našu veľkú vďaku.
Ing. Igor Slezáček: Ja by som sa chcel za všetkých Staroturanov poďakovať za remeselné
trhy, ktoré Dom kultúry Javorina pripravil. Bola to úžasná akcia, ktorá Turancov opäť
stmelila.
Eva Adámková: Chceli sme dať priestor najmä domácim remeselníkom. Máme tu množstvo
šikovných ľudí. Za vydarenou akciou stojí aj výborná atmosféra, ktorá tam vládla. Ďakujeme
Čančatám zo ZUŠ a Paľkovi Bakovi, ktorí sa starali o zábavu. Budúci rok by sme chceli tieto
trhy ešte vylepšiť, vychytať drobné chyby.
Mgr. Soňa Krištofíková: Ja Vás chcem ešte informovať o pripravovanej publikácií Ing. Ježa:
Staroturianske mlyny a mlynári. Pán primátor našiel sponzora, ktorý by bol ochotný
zainvestovať vydanie tejto knihy. Chceli by sme ju vydať už v januári 2012.
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7.
Informácie o Strednej odbornej škole v Starej Turej
Mgr. Soňa Krištofíková: Dnes tu môžem privítať aj pána Ing. Trúsika zo Strednej
odbornej školy v Starej Turej. Poprosím ho o informácie o fungovaní školy a úspechoch
žiakov SOŠ v Starej Turej.
Ing. Milan Trúsik: V škole zažívame opäť hektické obdobie. Pokračujeme v projektoch:
informačno – sieťové technológie a v strojárskom projekte cezhraničnej spolupráce s obcou
Strážnice. V rámci prvého projektu nás oslovila jedna firma a požiadala o výučbu
elektrotechnickej inštalácie. Ide napríklad o diaľkové zapínanie kúrenia či spotrebičov cez
internet. Takáto spolupráca by bola obojstranne užitočná. V druhom projekte skončili
výberové konania, škola dostane CNC stroje. V rámci cezhraničnej spolupráce so Strážnicou
prebiehajú aj výmenné pobyty žiakov. Jediný problém projektu je, že sa hlási málo žiakov.
Škole začínajú chýbať aj odborní učitelia. Firmy nám berú kvalifikovaných a skúsených
učiteľov, pretože my im nedokážeme ponúknuť také vysoké platy.
Ing. Anna Halinárová: Od januára 2012 sa Trenčiansky samosprávny kraj začne zaoberať
počtom žiakov na stredných školách. Pokles je naozaj veľký, preto budú pristupovať k rušeniu
a zlučovaniu škôl. Stará Turá je zatiaľ na tom dobre, ale všetko sa môže zmeniť, preto opäť
vyzývam, aby sa snažili udržať počet žiakov čo najvyšší. Na TSK som argumentovala aj to,
že my v Starej Turej sme už raz zlučovali, priemyslovku s učilišťom.
Ing. Milan Trúsik: Prvýkrát máme v prvom záujme prihlásených viac žiakov ako
priemyslovka v NMnV. Máme tiež veľa žiakov zo Srbska.
Mgr. Soňa Krištofíková: Ja by som ešte chcela Ing. Trúsika poprosiť, aby sa opýtal žiačok či
by nemali záujem o recitovanie pre ZPOZ. Budeme musieť kolektív ZPOZ doplniť aj
mladšími dievčatami.
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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