Zápisnica
zo zasadnutia K om isie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 19.11.2012
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Jozef Šimún
Mgr. Dušan Malko
Ing. Jaroslav Ružička - prišiel neskôr
Zuzana Ďurmeková
Mgr. Peter Vakoš - prišiel neskôr
Mgr. Zdena Bunčáková - MsU (garant komisie - zapisovateľka)
Prizvaní:
Mgr. Mariana Horilová
Daniela Fialová
Miroslav Pavlacký
Ing. Dagmar Ďatková
Hostia:
Ján Mano, Ing. Peter Strieška, PhDr. Štefan Škultéty

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Prerokovanie žiadosti p. M. Pavlackého (žiadosť o posúdenie pripravovanej čiastočnej rekonštrukcie
športového areálu)
Hodnotiace správy za školský rok 2011/2012 - ZUŠ, MŠ, ZŠ
Zhodnotenie kultúmo-spoločenkých podujatí v roku 2012
Súčinnosť mesta a organizácií pôsobiacich na území mesta pri organizovaní kultúmo-spoločenských
podujatí (napr. Deň vzniku SR, MDŽ, SNP, Deň Ústavy SR...)
Rôzne (členovia komisie si môžu pripraviť návrhy a podnety týkajúce sa činnosti komisie)
Záver

1.
M. Kočiš - predseda:
- privítal členov komisie, prizvaných účastníkov komisie, ako aj hostí vrátane primátora mesta a oboznámil
všetkých prítomných s programom komisie
- prítomní členovia komisie s programom súhlasili
za:4, proti:0, zdržal sa:0
2.
M. Kočiš - predseda:
- oboznámil prítomných s listom pána M. Pavlackého, v ktorom sa obracia na komisiu so žiadosťou - preveriť
a ak je možné zabrániť prestavbe vnútorných priestorov budovy športového areálu na sídlisku SNP (list v prílohe
zápisnice)
- vyzval pána M. Pavlackého, aby doplnil svoju žiadosť a následne požiadal primátora, aby sa vyjadril
k prestavbe budovy športového areálu, nakoľko budova aj športový areál sú majetkom mesta
M. Pavlacký- prizvaný:
- informoval komisiu o plánovanej prestavbe v prízemí budovy
- myslí si, že prestavbou dôjde k znehodnoteniu tenisových kurtov
- má obavu, že už sa nebudú môcť konať tenisové turnaje
- spoločnosť, ktorá má v súčasnosti v prenájme športový areál plánuje vybudovať v prízemnej časti budovy novú
jedáleň a kuchyňu na úkor dvoch miestností
- spomínané miestnosti využívajú občania, ktorí chodia hrať tenis, ako sklad tenisového náradia a tenisovú
klubovňu
Š. Škultéty - primátor:
- Športový areál je v dlhodobom prenájme
- v súčasnosti v Trenčianskych Tepliciach neexistuje žiadna oficiálna tenisová organizácia
- nemá informácie, že by niekto chcel zničiť alebo zrušiť tenisový areál
- prestavba jedálne neznamená ničenie tenisových kurtov, tie sa môžu využívať aj ďalej
- prestavbu vníma ako zveľadenie majetku mesta, ktorý má spoločnosť v prenájme
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- zistí viac o prestavbe prízemnej Časti budovy a prostredníctvom e-mailovej pošty odpovie p. M. Pavlackému
- nevidí dôvod, prečo prestavbu budovy športového areálu rieši komisia na svojom zasadnutí
M. Kočiš:
- komisia rokuje o žiadosti pána M. Pavlackého preto, lebo ako občan sa na komisiu obrátil písomnou formou
- komisia si pozvala pána Pavlackého, lebo dlhodobo robí okolo tenisu, má o problematiku záujem a komisia
chcela, aby bližšie vysvetlil súvislosti - obsah žiadosti v ktorej je zahrnutá aj prestavba danej budovy
3.
D. Fialová - riaditeľka ZUŠ - prizvaná:
- oboznámila prítomných s obsahom Hodnotiacej správy ZUŠ za školský rok 2011/2012
M. Kočiš - predseda:
- zaujímal sa o detašované pracoviská ZUŠ
- o počet žiakov a hornú vekovú hranicu žiakov ZUŠ
- o využitie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ
- o zasadanie RŠ pri ZUŠ
- o to, ako často sa vykonáva údržba (ladenie) hudobných nástrojov
- uvítal by viac prezentácií detí ZUŠ napr. na Kúpeľnom námestí počas letnej sezóny
- poďakoval za činnosť a reprezentáciu ZUŠ, pedagógom aj žiakom
J. šimún - člen:
-je výhodou, že 7^, ZUŠ a MŠ sú v tesnej blízkosti, a že učiteľky ZUŠ si vyzdvihnú žiakov z ŠKD, ŠSZČ a MŠ
atak žiaci sú neustále pod pedagogickým dozorom
- zhodnotil aj spoluprácu medzi ZUŠ a ZŠ, ktorá je na veľmi dobrej úrovni
M. Horilová - riaditeľka MŠ - prizvaná:
- oboznámila prítomných s obsahom Hodnotiacej správy MŠ za školský rok 2011/2012
M. Kočiš - predseda:
- zaujímal sa o náplň práce nepedagogických zamestnancov (školnícky, upratovačky, práčky)
- o výšku a využitie rodičovského príspevky, ktorý je odsúhlasený rodičmi
- o využitie sponzorských a finančných darov
- o vonkajší areál Škôlky - konkrétne zmenšenie a využitie pieskoviska
J. Šimún - Člen:
- doplnil informácie ohľadom dobrovoľného rodičovského príspevku, ktorý vyberajú aj v ZŠ
- výška tohto príspevku je každoročne odsúhlasená na plenárnom zasadnutí rodičov žiakov ZŠ
J. Šimún - riaditeľ ZŠ - člen:
- oboznámil prítomných s obsahom Hodnotiacej správy ZŠ A. Bagara za školský rok 2011/2012
- podal informácie aj o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v Šk. roku 2011/2012
Š. Škultétv - primátor:
- komisia by sa mala viac zaujímať o financovanie škôl a školských zariadení
- mala by riešiť aj problémy, ktoré sa týkajú prevádzky škôl a školských zariadení, havarijného stavu kuchyne
v ZŠ, vybavenie ktorej je zastarané
- problémom sú aj WC v prízemnej časti budovy ZŠ
- mala by byť prepojenie medzi finančnou a kultúrnou komisiou nakoľko obidve majú toho istého predsedu
M. Kočiš - predseda:
- konštatoval, že často viazne komunikácia, rád by sa zúčastnil niektorých podujatí a riešenia problémov v ZŠ,
ale často nie je informovaný a nedostáva pozvanie
J. Mano - hosť:
- zaujímal sa o problém s pretekajúcou strechou v ZŠ, o výrub stromov v blízkosti budovy ZŠ a o nefunkčné WC
- požiadal riaditeľa ZŠ o vysvetlenie a objasnenie daných problémov
- navrhol, aby sa v rozpočte na rok 2013 počítalo aj s financiami na opravu WC a strechy v ZŠ
J. Šimún - člen:
- rekonštrukcia niektorých WC bola urobená v roku 2007
- WC, ktoré nie sú zrekonštruované sú zastarané, ale stále sú funkčné, hygienicky nie sú závadné a dajú sa
používať
- ZŠ nemá financie na opravy toaliet
- ZŠ dala žiadosť na výrub stromov v blízkosti budovy
- zatekajúca strecha sa v súčasnosti nedá opraviť, lebo nie sú na to financie
Š. Škultétv - primátor:
- vidí problém v tom, že mesto nemá kapitálové príjmy, ktoré by mohli byť využité na opravy v ZŠ
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- kapitálové príjmy je možné získať - z predaja majetku alebo úverom
- mesto dostane na rok 2013 o 5% financií menej než je plánovaný rozpočet, preto je nevyhnutné naplniť
kapitálové príjmy, aby sa mohli vykonať opravy aj v ZŠ
D. Ďatková - prizvaná:
- aj Rada rodičov pri ZŠ sa zaoberala s niektorými problémami v ZŠ a členovia RR sa dohodli, že spíšu všetky
problémy a nedostatky v ZŠ a predložia ich na riešenie komisiám
- potvrdila, že aj kuchyňa v ZŠ je v havarijnom stave, so starým vybavením a vyžaduje si tiež rekonštrukciu
- navrhla, aby ZŠ viac propagovala prenájom telocvične aj bazéna
P. Vakoš - člen:
- dal návrh, aby sa čo najviac priestorov ZŠ dávalo do prenájmu a tým by škola získala financie aj na rôzne
opravy
- zaujímalo ho, koľko stojí prenájom bazéna na hodinu a časový harmonogram prenájmu
J. Šimún - člen:
- havarijný stav v ZŠ chceli riešiť aj prostredníctvom projektov, ale MŠVVŠ SR nemá financie na projekty
týkajúce sa opráv škôl
- o prenájom bazéna nie je až taký veľký záujem zo strany obyvateľov Trenčianskych Teplíc
- hodinový prenájom je 8 Eur
- ak by škola chcela prenajímať bazén ako plavecký, musel by tam byť plavčík a osoba, ktorá by poskytovala
servis návštevníkom bazéna
Š. Škultétv - primátor:
- aj mesto podalo projekt na rekonštrukciu elektrických rozvodov v ZŠ, ale v súčasnosti ministerstvá
nerozdeľujú žiadne financie na dotácie
- existujú iba grantové výzvy, ale tie neriešia havarijné stavy škôl
J. Mano - hosť:
- zaujímal sa údržbu altánku za budovou školy a o poškodené oplotenie
J. Šimún - člen:
- priestor za školou je tento rok v údržbe Technických služieb mesta

Uznesenie č. 1/19.11.2012
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča MsZ schváliť Hodnotiacu správu Základnej umeleckej školy,
Materskej školy a Základnej školy Andreja Bagara za školský rok 2011/2012.
za:6, proti:0, zdržal sa:0

4.
M. Kočiš - predseda:
- oboznámil prítomných s podujatiami, ktoré sa konali počas roku 2012
- vyjadril nespokojnosť aj v mene niektorých Členov komisie a poslancov MsZ, že o mnohých podujatiach neboli
infonnovaní, a rovnako na podujatia neboli ani pozývaní, čo občania si často vyhodnocujú, že o podujatia
nemajú záujem, čo nie je pravdou
- zaujímal sa o financovanie koncertu skupiny DESMOD a programu Š. Skrúcaného počas podujatia DNI
TEPLÍC
- zaujímal sa, ako sú delené podujatia medzi referát školstva, športu, kultúry a referát cestovného ruchu
- konštatoval, že vidí duplicitu týchto referátov a malo by sa uvažovať o ich spojení, čím by sa šetrili prostriedky
a dosiahla vyššia efektivita práce
Š. Škultétv - primátor:
- koncerty počas podujatia DNI TEPLÍC boli financované zo sponzorských príspevkov
- ako nadriadený zamestnancom úradu zadeľuje prácu zamestnancom jednotlivých referátov a každý pracovník
MsÚ vie čo má robiť
- uvítal by nápady a podnety komisie k podujatiam, ako riešenie pracovnej náplne zamestnancov MsÚ
- všetky podujatia sú spropagované na webovej stránke mesta, v televízii, vo výveskách a prostredníctvom
mestského rozhlasu
- na niektoré podujatia poslal pozvanie prostredníctvom e-mailovej pošty aj poslancom, ale ich účasť na podujatí
bola slabá alebo žiadna
P. Vakoš - člen:
- navrhol, aby poslanci a Členovia komisie dostávali pozvánky na podujatia aj prostredníctvom SMS správ
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5.
M. Kočiš - predseda:
- navrhuje, o čom sa už opakovane hovorilo, aby bola súčinnosť mesta a organizácií pôsobiacich na území mesta
pri organizovaní kultúmo-spoločenských podujatí (napr. Deň vzniku SR, MDŽ, SNP, Deň Ústavy SR...), aby sa
podujatia robili spoločne, čo by zabezpečilo, že sa nebudú trieštiť sily a prostriedky
- požiadal primátora, aby sa vyjadril k danému bodu programu
Š. Škultétv - primátor:
- spoluúčasť organizácií na organizovaní podujatí nie je problém, ak zástupcovia danej organizácie, ktorá chce
spolupracovať prídu za pracovníkom MsÚ, ktorý organizuje podujatie aspoň dva týždne pred podujatím
- ak organizácia oznámi spoluúčasť dva dni pred podujatím, tak spoluúčasť už nie je možná

Uznesenie č. 2/19.11.2012
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča, aby sa podujatia ako Deň vzniku SR, MDŽ, SNP, Deň
Ústavy SR pripravovali v spolupráci mesta s organizáciami pôsobiacimi na území mesta.
za:6, proti:0, zdržal sa:0
6.
M. Kočiš - predseda:
- poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil

Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa: 19.11.2012

PhDi>Márian K b i£ iJ ^ /
predseda komisie

Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa z iniciatívy, dnes už nebohého,
vtedajšieho poslanca Petra Greguša vybudovali v športovom areáli v štvrti SNP dva
tenisové dvorce. Využila sa mokrad’ medzi futbalovým ihriskom a garážami, skrátilo
sa ihrisko, ktoré malo maximálnu dĺžku a z priľahlých málo využitých priestorov
stavby sa zrodila tenisová klubovňa a potrebné sociálne a hygienické zariadenia. Pri
týchto prácach v rámci svojich možností pomáhali členovia tenisového klubu, ktorí
takto riešili aj svoj problém, ktorý im vznikol daním tenisových dvorcov na Baračke
do prenájmu. Tak došlo k zhodnoteniu športového areálu v majetku mesta.
V priebehu ďalších rokov členovia klubu postupne vybavovali priestory nábytkom,
buď vyradeným zo svojich domácností alebo hotelových zariadení, prípadne
daro-vaným od sponzorov. Exteriér sa z ich iniciatívy zhodnotil nahradením
přestárnutých topoľov tujami a sponzorsky vybudovanou bariérou medzi futbalovým
ihriskom a kurtami.
Pred štyrmi rokmi vzala od mesta do dlhodobého prenájmu celý športový areál
BianKa plus, s.r.o.. Keď v prvom roku prenájmu riadil rekonštrukčné práce Peter
Dedík, dostal tenisový areál svoju terajšiu podobu. Malou prestavbou zriadil oddelené
pánske a dámske šatne so sociálnymi zariadeniami, využi ľ zmenu kolkárne na
bowling a vybudoval dostatočne veľký sklad na náradie, odstránil jednu zbytočnú
stenu, čím dosiahol zväčšenie priestoru pre návštevníkov. Týmito a niektorými
ďal-šími úpravami sa mu podarilo vybudovať dôstojné tenisové prostredie pre
externých návštevníkov, členov klubu aj správcu týchto zariadení, ktoré pri troche
skromnosti je porovnateľné s tenisovým areálom na Baračke.
Tento stav by sa onedlho mal nenávratne zmeniť. Podľa informácie od zástupkyne
spoločnosti by sa k už vybudovanej novej jedálni na prízemí mala z priľahlej
tenisovej klubovne stať kuchyňa a zo skladu tenisového náradia sklad pre kuchyňu.
Časť steny odstránenej Dedíkom by sa mala opäť zastavať aby sa umožnilo
vybudovanie sociálneho zariadenia a šatne pre kuchára. S prestavbou sa pravde
podobne čaká len na ukončenie tenisovej sezóny. Predpokladám, že nedávno
perfektne vybavená kuchyňa na poschodí aj s jedálňou by sa zrušili a priestor sa
pravdepodobne chce využiť na rozšírenie ubytovacích kapacít. Pre potreby tenisu sa
má vraj postaviť (neviem kde) drevený prístrešok.
Ja, ako aj všetci užívatelia tenisových kurtov sme presvedčení, že realizáciou
uvede-nej prestavby dôjde k totálnemu zničeniu tenisového prostredia s dopadom na
využí-vanie tenisových dvorcov širokou verejnosťou. Nakoľko sa stále jedná o
majetok mesta je potrebné uvedené skutočnosti preveriť a ak je to možné, zabrániť
deštrukcii tých hodnôt, ktoré nám náhodní hostia závidia.
V Trenč. Tepliciach dňa 26.9.2012.

