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Vec:   Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a kultúry   

Zapísal:    PhDr. Marta Mergová  

Miesto rokovania:   poslanecká miestnosť   

Dátum rokovania:   28.4.2011  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny    

Priebeh rokovania:    

Rokovanie prebiehalo podľa programu: 

1. Dom kultúry – jeho moţnosti vyuţitia  
2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 
3. Rôzne - diskusia 
 
K jednotlivým bodom: 
 
1. Dom kultúry – jeho možnosti využitia  
 
Do diskusie o moţnostiach vyuţitia domu kultúry sa zapojili všetci prítomní členovia komisie.  
 
p. Víťazková – zachovať DK ako kultúrnu inštitúciu na rozličné kultúrne aktivity a subjekty 

- potrebu dvoch kultúrnych stánkov posudzuje kaţdý podľa svojho uhla pohľadu, podľa  toho, 
aký vzťah má ku kultúre 

- potreba posúdiť technický stav MsKc 
 

p. Uhrovič – informoval o iniciatíve mladých ľudí, ktorí navrhujú vyuţitie DK ako pamätníka  
             socialistickej éry(komunikácia na facebooku) 

- vyuţiť moţnosť prenajímania voľných priestorov v MsKC aj v DK, a tak zabezpečiť príjmy pre 
MsKC – reakcia pani riaditeľky – potreba riešiť rekonštrukciu elektroinštalácie, zvody, strechu) 

p. Dubeň – riešiť vyuţitie DK bez medializácie spojenej s odpredaním DK 
- otázky pre riaditeľku s konštatovaním, ţe je to aj jej vecou: 
- či je potrebné zachovať obe budovy, v akom sú stave a či si vie predstaviť fungovanie kultúry 

v DK  
- určiť si prioritu – čo s budovami, čo je potrebné prioritne riešiť 
- či dostatočne vníma potreby ţiarčanov v oblasti kultúry vzhľadom na to, ţe nie je obyvateľkou 

nášho mesta 
- reakcia riaditeľky – projekt na zlúčenie, či vyuţitie ktorejkoľvek z budov (MsKC, DK) bol 

spracovaný v r. 2005, je moţné opäť sa k nemu vrátiť a znova ho posúdiť 
- v meste Ţiar ţije dostatočne dlho a trávi tu väčšinu času, takţe si myslí, ţe je schopná vnímať 

potreby Ţiarčanov v oblasti kultúry 
p. Nagy – zastáva názor, aby komisia posúdila, či nám stačí jedna budova na kultúru, alebo chceme 
             obe,  a v nadväznosti na to má konať riaditeľka s koncepčnými zámermi 

- dobrým riešením by bolo zamyslieť sa nad ponukou krúţkou – napr. moderný tanec (teraz ho 
organizuje POS) 

p. Ţňavová – jedinečnosť sály v DK – zvuk, kapacita, moţnosť vyuţiť budovu DK ako radnicu, vyuţiť  
             citový vzťah obyvateľov mesta k budove 
p. Mergová- podporila názor pána Nagya, poslanci rozhodnú o tom, či sa DK zachová, mali by  
             zadefinovať piliere, ktoré by boli pre riaditeľku východiskom pri tvorbe koncepcie kultúry 
 
2. Prerokovanie materiálov, ktoré budú predmetom rokovania MsZ 
 
Prítomní poţiadali pani riaditeľku o doplnenie informácií – napr. pouţitie príspevku 2 500 Eur od 
Slovalca na Made in Ziar  
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p. Víťazková pochválila prácu kniţnice 
p. Baláţová M. – poţiadala o vysvetlenie ku kultúrnym podujatiam na kľúč...   
p. Dekýšová – odovzdala pochvalu na spoluprácu s predajňou Kniha od pani majiteľky 
- odporučila zverejňovať zakúpené tituly v mestských novinách 
- zverejňovať návrh na nákup kníh 
 
3. Rôzne 
 
p. Ţňavová – informácia o podujatiach v POS 
p. Baláţová – moţnosti dopĺňania plánu kontrolnej činnosti HKM 
                    - postup prešetrovania sťaţností 
p. Dekýšová- Aktualizácia Protechu v zmysle ŠVP 
p. Mergová – informácia o pripravovaných podujatiach Š a ŠZ 
 

Uznesenia komisie školstva a kultúry: 

 

Uznesenie č. 4/2011  

Komisia Š a K odporúča: 

 

hľadať alternatívy vyuţitia DK v zmysle uţ predchádzajúcich návrhov a neodpredať túto budovu 

 

Uznesenie č. 5/2011  

Komisia Š a K odporúča: 

 

Zobrať na vedomie správu o činnosti MsKc za rok 2010 

 

Predseda komisie Mgr. Katarína Dekýšová 

 

Tajomník komisie: PhDr. Marta Mergová   

 

 

 

 


