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Vec:   Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a kultúry   

Zapísal:    PhDr. Marta Mergová 

Miesto rokovania:  zasadačka MsÚ   

Dátum rokovania:   19.4.2012 

Prítomní:  K. Dekýšová, M. Baláţová, R. Uhrovič, H. Ţňavová, S. Víťazková, M. Pribilincová, M. 

Mergová    

Priebeh rokovania:    

Program zasadnutia komisie: 
1. Otvorenie  
2. Aktuálne informácie z oblasti kultúry 
3. Aktuálne informácie z oblasti školstva 
4. Rôzne a diskusia 
5. Záver 
 
1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka pani Dekýšová 
 
2. Aktuálne informácie z oblasti kultúry 
p. Pribilincová informovala o smerovaní kultúry po jej nástupe na pozíciu riaditeľky MsKC. Zmeny sa 
udiali predovšetkým v týchto oblastiach: 

- chránené pracoviská – získanie nových zamestnancov pre múzeum, pomoc pri organizovaní 
kultúrnych podujatí, propagácia (pani Pulišová), kontakt a komunikácia s mladými, koordinácia 
pri príprave podujatí pre mladých ( p. Námešná), koordinátor pre kino ( príprava náhrady za 
pani Schmidtovú) 

- Projekt digitalizácia kina – spolufinancovanie bude aj predmetom rokovania MsZ 
- Projekt Autokino – plátno pre veľkoplošné premietania na parkovisku pri Kauflande (moţnosť 

vyuţitia počas rôznych akcií na premietanie napr. na námestí a pod.  
- Detský kútik – uţ získané f.p. 2000 Eur od Euroekology 

Pripravované podujatia: 
- Stavanie mája, Skoromájová veselica, Deň detí, Deň dospelých, Cityfest, koncerty... 
- návrh na pouţitie rezervného fondu 
- na pripravované podujatia rezervuje p. riad. lístky a miesta pre poslancov 

 
3. Aktuálne informácie z oblasti školstva 

- ponuka účasti na porade riaditeľov pre pani riaditeľku MsKC – spolupráca pri príprave 
podujatí, výchovné koncerty a programy, propagácia podujatí 

- sprostredkovanie poţiadavky a návrh na realizáciu veľké šachy počas leta na námestí, alebo 
na inom voľnom priestranstve 

- I. zmena rozpočtu na rokovaní MsZ sa bude týkať aj školstva – strecha IV. ZŠ 
- informácia o zápise detí do MŠ 
- 21.4. 2012 Posolstvo k hrám XXX.olympiády „Londýn 2012“- informácia o podujatí 
- pripravované podujatia: Škôlkári – záchranári, Deň ţiarskych škôl, Deň zdravia, Ţiarsky 

polmaratón, Vedecká kaviareň, Mladý technik... 
 
4. Rôzne a diskusia 

- pani Víťazková podporila smerovanie nového vedenia MsKC a pochválila spoluprácu pri 
organizovaní podujatia O pohár primátora, informovala o MS v plesových choreografiách 

- pani H. Ţňavová informovala o pripravovaných podujatiach POS 
- diskutovalo sa o moţnosti usporiadať v budúcnosti Silvestrovskú zábavu a o príprave 

Mestského plesu 
- poslanci sa informovali na prípravu CityFestu, p. riad. informovala, ţe účinkujúcich uţ majú 
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zazmluvnených ,rozpočet bude dodrţaný vo výške minuloročného ( 15 000 € + 
sponzorské),vstupné bude 1 € pre dospelých Ţiarčanov, 3 € pre mimoţiarskych návštevníkov 

5. Závery z komisie: 

- Odporúčame  MsZ  schváliť I. zmenu rozpočtu 

- Odporúčame spoplatniť CityFest v navrhovanej výške 

 

 

 

 

 

 

Predseda komisie Mgr. Katarína Dekýšová 

 

 

Tajomník komisie: PhDr. Marta Mergová   

 

 

 

 

 


