Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného
17. 04. 2013 v čase od 10.00 h do 11.30 h

Prítomní:

H. Dadíková, A. Bakyta, G. Čauder, Ľ. Vida, V. Miklasová, Ľ. Húsková
P. Štefániková – prizvaná, O. Ďurčenková

Program:

1. Prerokovanie a stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2013
2. Informácia o podujatiach za obdobie marec - máj 2013
3. Kontrola plnenia uznesení komisie
4. Rôzne - Ja, Prievidza – výtvarná súťaž
- projekt Posolstvo piesní Slovensku a svetu
- projekt La Sophia
- Míľa pre mamu
- 70. výročie založenia ZUŠ Prievidza

K bodu 1)
Komisia po prerokovaní žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2013
odporúča primátorke mesta po hlasovaní všetci prítomní „za“ poskytnúť finančné prostriedky na
kultúrne a vzdelávacie aktivity takto:
1. OZ Literárny klub Poet - 100,00 € na krytie časti nákladov spojených s realizáciou poetickej
literárnej súťaže „Zrkadlenia“ (úhrada časti ubytovacích nákladov finalistov, cestovného),
2. OZ K – 2000 - 200,00 € na krytie časti nákladov spojených s konaním masového tanečného
podujatia „tancujPD.eu“ – 6. 5. 2013
3. OZ Múdre sovičky – 420,00 € na realizáciu kurzov angličtiny pre matky a deti zo sociálne
slabších rodín mesta (úhrada služieb odborníkov – lektorov),
4. OZ Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI - subjekt požaduje poskytnutie dotácie na úhradu
cestovného členom divadelného telesa na medzinárodný festival divadiel v Litve; komisia
vzhľadom na doterajšie úspechy žiadateľa odporúča zahrnúť finančné prostriedky vo výške
500,00 € do rozpočtu mesta pri jeho II. úprave,
5. OZ Art point - 150,00 € na realizáciu výstavy tvorby profesionálnych a neprofesionálnych
výtvarníkov mesta Prievidza (materiálne náklady) a 150,00 € na výstavu fotografií
inšpirovaných mestom Prievidza (materiálne náklady).
K bodu 2)
O uskutočnených a pripravovaných podujatiach informovala riaditeľka KaSS Mgr. P. Štefániková.
Marec - oslavy MDŽ pre členky denných centier, výpredaj kníh vyradených mestskou knižnicou,
Umenie regiónu, Blší trh, festival jeden svet a ďalšie, dovezené programy.
Apríl - kladenie vencov k výročiu oslobodenia mesta, Febiofest, zberateľská burza a ďalšie.
Máj - ťažiskovým podujatím budú Mestské dni – 16. – 18. 5. 2013 s otváracím ceremoniálom v piatok.
Po diskusii ku skladbe programu komisia odporúča na plagát podujatia zaradiť i organový koncert,
koncert Donských kozákov a ďalšie, ktoré sa organizujú v termíne konania Mestských dní.
K bodu 3)
Po kontrole plnenia uznesení ostáva v pozornosti komisie:
- spracovanie dlhodobej koncepcie školstva v meste Prievidza,
- návrhy na riešenie siete základných škôl,
- personálne posilnenie odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ (ekonóm, metodik),
- výmena epitafných dosiek na vojnových hroboch na mestskom cintoríne a hľadanie
mimorozpočtových zdrojov na obnovu hrobov.

K bodu 4)
Mgr. art. A. Bakyta informoval prítomných o vyhlásení výtvarnej súťaže s názvom „Ja, Prievidza“.
Požiadal o pomoc pri zabezpečení cien pre víťazov súťaže v počte 15.
Komisia odporúča na zakúpenie cien poskytnúť z dotačného programu komisie školstva a kultúry –
9.8.2. – 0950 – 642002 rozpočtovým opatrením finančné prostriedky vo výške 300,00 €.
Predsedníčka komisie podala informácie o ďalších projektoch - Posolstvo piesní Slovensku a svetu,
La Sophia, Míľa pre mamu a požiadala členov komisie o spoluprácu pri realizácii zámerov týchto
projektov.
Mgr. V. Miklasová informovala o prípravách osláv 70. výročia ZUŠ L. Stančeka. Požiadala o podporné
stanovisko k oceneniu školy pri tomto výročí z účtu sociálnej pomoci mesta. Komisia školstva
a kultúry odporúča poskytnúť ZUŠ L. Stančeka pri príležitosti výročia založenia školy poskytnúť šek
v hodnote 200,00 € z účtu sociálnej pomoci mesta.

Helena D a d í k o v á
predsedníčka komisie školstva a kultúry
Zapísala: O. Ďurčenková

