Vec: Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a kultúry
Zapísal:

PhDr. Marta Mergová

Miesto rokovania: poslanecká miestnosť
Dátum rokovania: 2.6. 2011
Prítomní: K. Dekýšová, M. Baláţová, R. Uhrovič, H. Ţňavová, V. Ferčáková, M. Mergová
Priebeh rokovania:
Program zasadnutia komisie:
Prerokovanie štruktúry pripravovanej koncepcie kultúry a postupu jej prípravy
Riaditeľka MsKC pani Ferčáková navrhla postup tvorby a štruktúru novej koncepcie kultúry, ktorá by
mala vyzerať takto:
Úvod
Stručná analýza súčasného stavu
2.1. Subjekty poskytujúce kultúru
2.2. Kultúrna infraštruktúra
2.3. Súbory, skupiny a záujmové zdruţenia na území mesta
2.4. Kultúrne podujatia regionálneho a nadregionálneho významu
2.5. Sprístupňovanie, propagácia, prezentácia
SWOT analýza
3.1. Silné stránky
3.2. Slabé stránky
3.3. Príleţitosti
3.4. Ohrozenia
Vízia
Priority a rozvojové ciele
5.1. Priority
5.2. Strategické ciele
5.3. Krátkodobé ciele a úlohy
5.4. Dlhodobé strategické ciele a úlohy
Finančné krytie rozvoja kultúry v meste Žiar nad Hronom
6.1. Súčasný stav
6.2. Systémové opatrenia
6.3. Zdroje financovania
Záver
Členovia komisie sa vyjadrili k predloţenému návrhu nasledovne:
p. Ţňavová
- v analýze by mala byť časť venovaná kultúre v meste, časť kultúre, ktorú zastrešuje MsKC
- dôleţité je zapojiť spolupracujúce subjekty – formálne i neformálne
- základom je dobrá analýza a podchytenie potrieb obyvateľov
p. Uhrovič
- Základ analýzy by mal byť výsledkom stretnutia subjektov, ktoré sa zapájajú do organizpovania
kultúrnych aktivít
- potreby identifikovať na základe brainstormingu a tým získať informácie o kultúrnych potrebách
obyvateľov
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p. Baláţová
- aké a koľko záujmových zdruţení funguje v meste
p. Dekýšová
- konkretizácia zámerov a cieľov
p. Mergová
vytýčiť obdobie, na ktoré sa bude koncepcia tvoriť
p. Ferčáková
- termín spracovania koncepcie – návrh do konca roka 2011
Rôzne:
- umoţniť putovanie výstavy prác z prehliadky Š. Moyses – známy - neznámy po školách

Závery z komisie:
1. Garantom tvorby kocepcie kultúry bude pani Ferčáková
2. Termín prípravy a predloţenia materiálu - do konca roka 2011

Predseda komisie Mgr. Katarína Dekýšová

Tajomník komisie: PhDr. Marta Mergová
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