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Vec:   Zápisnica zo zasadnutie komisie školstva a kultúry   

Zapísal:    PhDr. Marta Mergová  

Miesto rokovania:   poslanecká miestnosť   

Dátum rokovania:    31.3.2011  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny    

Priebeh rokovania:    

Rokovanie prebiehalo podľa programu: 

1. Ţiadosť DDI – pán Cabánik 
2. CityFest 2011 – predbeţná kalkulácia, interpreti, sponzori 
3..Mestský ples 2011 - vyučtovanie... ( p. Ferčáková )  
4.Deň detí, deň zdravia  
5.Dni Š. Moysesa v ZH  
6.Info z Mestskej školskej rady ( p. Mergová )  
7. Archeologická expozícia ( p. Uhrovič) 
8. Rôzne 
 
K jednotlivým bodom. 
 
1. Majiteľ DDI poţiadal o vrátenie časti dane z nehnuteľností, aby mohol vo väčšom rozsahu 
realizovať výuku dopravnej výchovy. Nešpecifikoval konkrétne svoju predstavu, neposkytol ani 
informácie o nákladoch vyučovania DV pre deti zo ZŠ z nášho mesta. 

- -p. Páleníková: vysvetlila systém vyberania daní v meste, nemáme ho nastavený na 
odpúšťanie daní, rozhodujú o tom poslanci MsZ 

- p. V. Baláţová: odporučila moţnosť poţiadať o dotáciu aj ostatné obce, deti z ktorých 
navštevujú DDI 

- p. Biesová : poţadovala vyjadrenie v číslach 
- p. Dekýšová: informácia slúţi na oboznámenie sa s problémom 
- p. Mergová: rozlíšenie nákladov pre MŠ a povinnú dopravnú výchovu pre ZŠ, v prípade 

potreby budeme hľadať zdroje na vykrytie rozdielu so školami 
 
2. Riaditeľka MsKC informovala o dramaturgii a rozpočte Cityfestu. Predpokladá celkové náklady na 
úrovni cez 26 000 Eur, pokrytie z rozpočtu bude cca 15 000 Eur, ale v prípade výberu vstupného by sa 
táto čiastka mala zníţiť cca o 6 00é Eur. 
Prítomní poslanci sa zaujímali o moţnosti získania reklamných partnerov a navrhli vstupné vo výške 1 
Euro pre dospelú osobu – bliţšie podmienky budú stanovené 
 
3. Riaditeľka MsKC predloţila vyúčtovanie mestského plesu, ktorý bol stratový vo výške 4 362 Eur. 
Prítomní sa vyjadrili k situácii a navrhli organizovať v budúcnosti menej luxusný ples, ktorý by bol 
finančne menej náročný a moţno by prilákal viac návštevníkov 
 
4.Deň detí, deň zdravia – pani Páleníková informovala o pripravovanom programe v rámci Dňa 
zdravia, ktorý plánujeme spojiť s dňom ţiarskych škôl a Ţiarskym polmaratónom. Po spracovaní 
konkrétneho programu budeme informovať o aktivitách. 

- p. M. Baláţová, Dekýšová, p. Nagy: vyjadrili sa k účasti učiteľov, vzhľadom k tomu, ţe 
podujatie je naplánované na sobotu 

- p. Páleníková, Mergová: účasť škôl, resp. termín dňa ţiarskych škôl ešte prehodnotíme 
 
5. Dni Š. Moysesa v ZH – pán Uhrovič informoval o pripravovaných aktivitách a spolupracujúcich 
inštitúciách 

- p. M. Baláţová, p. Dekýšová: časový stres a neprimerané zadania pre ţiakov ZŠ 
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- p. Mergová: do budúcna pri plánovaní podobných podujatí poţiadala o zapojenie aj OŠ 
- p. Dubeň: potreba zváţiť vypracovanie koncepčného materiálu pre oblasť kultúry a kalendária 

podujatí, aby sme sa vyhli duplicite a nekoordinovanosti pri organizovaní podujatí. 
 
 6.Info z Mestskej školskej rady - p. Mergová predloţila zápis z ustanovujúceho zasadnutia MŠR 
   
7. Archeologická expozícia - p.Ferčáková a p. Páleníková informovali o termínoch súvisiacich 
s presťahovaním arch. expozície do nových priestorov 

- p. Uhrovič sa informoval o moţnosti vytvorenia miesta archivára – podľa vysvetlenia p. 
prednostky je to v súčasnosti nereálne. 

- zároveň sa diskutovalo o sťahovaní kniţnice do priestorov MsKC – toto bolo predmetom 
rokovania s poslancami MsZ počas prehliadky priestorov domu kultúry aj MsKC, návrhy na 
riešenie budú predmetom rokovania MsZ a budú o nich rozhodovať poslanci MsZ 

  
8. Rôzne 
Poţiadavka pána poslanca Nagya – informácie o Dni učiteľov- dôvody, prečo sa ho nemali moţnosť 
zúčastniť učitelia ţiarskych stredných škôl a o športových aktivitách učiteľov ZŠ a SŠ 

- p. Páleníková: pokiaľ bude poţiadavka zo stredných škôl a zároveň vôľa finančne sa na jeho 
organizovaní podieľať, situáciu bude moţné riešiť, i keď priestorové moţnosti sú limitované 

- p. Mergová doplnila informácie o zdrojoch financovania kultúrnej a spoločenskej časti 
podujatia Učiteľ na jednotku 

p. Páleníková informovala o pripravovanom seminári pre poslancov MsZ a vedúcich odborov, ktorý sa 
uskutoční dňa 20.4.2011 v multimediálnej učebni na II. ZŠ. 
 
 

 

Uznesenia komisie školstva a kultúry: 

 

Uznesenie č. 1/2011  

Komisia Š a K odporúča: 

Stanoviť vstupné 1 Euro na CityFest pre dospelú osobu a dieťa nad 120 cm 

 

Uznesenie č. 2/2011  

Komisia Š a K odporúča: 

a/ spracovať koncepciu kultúry v meste Ţiar nad Hronom 

b/ spracovať kalendárium kultúrnych podujatí v meste Ţiar nad Hronom 

 

Uznesenie č. 3/2011  

Komisia Š a K odporúča: 

Na základe komunikácie s riaditeľmi stredných škôl zváţiť moţnosť účasti stredoškolských učiteľov na 

učiteľskom dni 

 

 

 

 

Predseda komisie Mgr. Katarína Dekýšová 

 

Tajomník komisie: PhDr. Marta Mergová   
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