Zápisnica
zo zasadnutia komisie kultúry a ZPOZ-u pri MsZ v Detve,
konanej dňa 22.mája 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Príprava 47.ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou – presunúť na jún
4. Činnosť ZUŠ S.Stračinu, DUK, OZ Detviansky Tulipán - úplne vypustiť –
prehodnotiť v 2.polroku
5. Stav v zabezpečovaní investičných akcií v oblasti kultúry
6. Rôzne

K bodu č. 1 Otvorenie, kontrola účasti, určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie komisie kultúry a ZPOZ-u otvorila a viedla Mgr. Darina Labáková,
predsedníčka komisie. V úvode privítala novú vedúcu OŠKaSV Ing. Margitu Gajdošovú,
nového riaditeľa Kultúrneho centra A.S. Jozefa Kulišiaka a prítomných členov komisie.
Potom informovala, že zasadnutia komisie v mesiaci apríl sa neuskutočnilo z dôvodu, že
prejednanie bodu „Koncepcia riadenia kultúry – hodnotenie súčasného stavu“ sa preložilo
na prejednanie v komisie v 2. polroku 2012.
Predsedníčka komisie skonštatovala, že na zasadnutí komisie je prítomných 6 zo 7
schválených členov komisie, takže komisia je uznášaniaschopná. Za overovateľov zápisnice
boli určení:
Jaroslav Kóňa
Jozef Pavlov
Zapisovateľka:
Anna Kucejová
Ďalej navrhla členom komisie zmenu v prejednávanom programe – vypustiť
z rokovania bod 3 - Príprava 47.ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou a prejednať ho
na zasadnutí komisie v mesiaci jún. Taktiež navrhla vypustiť z rokovania bod 4 – Činnosť
ZUŠ S.Stračinu, DUK, OZ Detviansky Tulipán. Miesto týchto bodov navrhla prejednať, na
základe prijatého uznesenia z predchádzajúcej komisie, Návrh novej organizačnej štruktúry
KC A.S. a zámer činnosti KC A.S. do budúceho obdobia. Zmeny v programe boli
jednomyselne schválené. Komisia sa riadila schváleným upraveným nasledovným
programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh novej organizačnej štruktúry Kultúrneho centra A.S. a zámer
činnosti KC A.S. do budúceho obdobia, stav prípravy rekonštrukcie DK
4. Aktualizácia Smernice o odmeňovaní účinkujúcich na obradoch ZPOZ
5. Rôzne
K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2011 - trvalá úloh
Uznesenie č. 6/2011 – trvalá úloha
Uznesenie č. 27/2011 – B/-trvá
Uznesenie č. 28/2011 - C/-trvá
Uznesenie č. 32/2011 – trvá
Uznesenie č. 7/2012 – splnené
Uznesenie č. 8/2012 – splnené

Uznesenie č. 9/2012 – trvá
Uznesenie č. 10/2012 - splnené
Komisia prijala k bodu
U z n e s e n i e č. 11/2012
Komisia kultúry a ZPOZ-u
berie na vedomie
vyhodnotenie uznesení
K bodu č. 3 Návrh novej organizačnej štruktúry Kultúrneho centra A.S. a zámer
činnosti KC A.S. do budúceho obdobia, stav prípravy rekonštrukcie
Riaditeľ KC A.S. Jozef Kulišiak predložil členom komisie písomný materiál, v ktorom ich
bližšie oboznámil s návrhom novej organizačnej štruktúry KC A.S. a zámerom činnosti KC
A.S. do budúceho obdobia. Informoval o tom, ako plánujú využívať v letnom období plochu
pri Fontáne, aké podujatia by tam chceli organizovať. Ďalej informoval o súčasnom stave
v KC A.S., personálnych zmenách a presunoch kompetecií medzi jednotlivých pracovníkov.
Taktiež informoval o situácii v Mestskej knižnici, Podpolianskom múzeu, kde sú problémy
najmä s nevyhovujúcimi priestormi v obidvoch zariadeniach, ktoré bude treba v tomto roku
vyriešiť. Je potrebné hľadať nové, trvalé priestory najmä pre knižnicu Domu kultúry,
pretože v rámci rekonštrukcie sa neplánujú pre ňu priestory. Vo výhľade sú pivničné
priestory na II.Základnej škole, ktoré je potrebné upraviť a na to sú potrebné
fin.prostriedky. Kvôli komplikovaným medziľudským vzťahom navrhol zlúčiť
Podpolianske múzeum a Mestskú knižnicu do jedného oddelenia s jednou vedúcou.
Predsedníčka komisie Mgr. Darina Labáková pripomienkovala predložený návrh s tým, že
nebolo v ňom potrebné uvádzať konkrétne mená, ale len funkcie, resp. kumulované funkcie.
Ďalej informovala, že sa uskutočnilo stretnutie s metodičkou Krajskej knižnice vo Zvolene
p.Kochanovou, na ktorom táto informovala, že v Mestskej knižnici v Detve veľmi klesol
počet čitateľov i výpožičiek. Ďalej uviedla, že knižnice majú pre svoju činnosť štandardy,
ktoré je potrebné dodržiavať. Nižší počet výpožičiek ij čitateľov je však spôsobený aj tým, že
nepribúdajú nové knihy, nie sú finančné prostriedky na ich nákup. Od Mestskej knižnice sa
odčlenila pobočka na III.Základnej škole, ktorá si zriadila školskú knižnicu, čo sa taktiež
podpísala na znížení počtu čitateľov. Mgr. Darina Labáková navrhla riaditeľovi KC A.S.,
aby v rozpočte KC boli uvedené rozpočty pre každé zariadenie samostatne.
Riaditeľ KC A.S. Jozef Kulišiak mal pripomienku k uvedeným štandardom, pretože tieto
čísla nie sú smerodatné, sú navýšené. Ďalej sa v knižnici nachádza veľa knižničných titulov
zastaralých a s veľkých počtom, preto je potrebné tieto knihy vyradiť. Tiež aj tie, ktoré sa
málo, alebo vôbec nepožičiavajú.
Jozef Murín navrhol vyčleniť v rozpočte fin.prostriedky na nákup kníh do Mestskej
knižnice, zlepšiť komunikáciu s občanmi a taktiež ho zaujímalo ako v KC A.S. budú
podporovať vznik nových kolektívov ZUŠ, či využívať amfiteáter.
Ďalej riaditeľ KC A.S. informoval o svojej vízii vybudovať na amiteátri Gazdovský dom
s celoročnou prevádzkou, vrátane podujatí, ktoré by tom chcel organizovať, o tom, že by do
Detvy chcel dotiahnuť aj nakupovanú kultúru, atď.
Taktiež informoval o siduácii v Kultúrnom dome na Piešti, kde je havarijný stav okien.
S týmito priestormi počítajú pri rekonštrukcii KC A.S., chcú ich využiť ako skladové
priestory, pričom Kultúrny dom pri kostole (Chudobienec) bude slúžiť na podujatia.
Jozef Pavlov sa zaujímal či budú priestory pre skúšky nových kapiel
Jaroslav Kóňa navrhol vyhliadnuť nových pracovníkov
Komisia prijala k bodu

U z n e s e n i e č. 12/2012
Komisia kultúry a ZPOZ-u
A. b e r i e n a v e d o m i e
predložený zámer činnosti KC A.S. do budúceho obdobia
B. u k l a d á
riaditeľovi KC A.S. Jozefovi Kulišiakovi prepracovať predložený Návrh organizačnej
štruktúry v zmysle pripomienok
T : 06/2012
Z : v texte
K bodu č. 4 Aktualizácia Smernice o odmeňovaní účinkujúcich na obradoch ZPOZ
Vedúca OŠKaSV Ing. Margita Gajdošová predložila členom komisie návrh novej
Smernice o odmeňovaní účinkujúcich na obradoch ZPOZ. Keďže smernica je
neoddeliteľnou súčasťou VZN mesta Detva č. 4/2009 o spôsobe realizácie občianskych
obradov a slávnostní v meste Detva, musí sa meniť celé VZN. Dôvodom aktualizácie
smernice je to, že viacerí účinkujúci na obč.obradoch a slávnostiach a to najmä hudobníci
nielen hrajú, ale aj spievajú, zvyšuje sa náročnosť a čas potrebný na ich prípravu pred
obradom, zároveň sú vyťažení ako účinkujúci počas celého obradu. Preto sa navrhuje
priznať výšku odmeny účinkujúcemu v zaradení hudobník-spevák na 8 €/1 hod.
Taktiež je návrh zvýšiť i odmenu za vykonanie výtvarného zápisu do pamätnej knihy
mesta a ZPOZ zo sumy 3 €/ 1 hod. na 5 €/1 hod. (1 strana – 1 hod.)
K bodu prijala komisia
U z n e s e n i e č. 13/2012
Komisia kultúry a ZPOZ-u
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Detve uzniesť sa na VZN mesta VZN mesta Detva č. ............ ,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 4/2009 o spôsobe realizácie občianskych
obradov a slávností v meste Detva

K bodu č. 5 Rôzne
Predsedkyňa komisie informovala členov komisie o Prehliadke heligonkárov, ktorá sa
konala v Kultúrnom centre A.Sládkoviča – bola to veľmi pekná akcia, ktorá sa stretla aj
s záujmom divákov. Zároveň vyzvala členov komisie, aby sa podľa možností zúčastňovali na
kultúrnych podujatiach v meste.

Zapísala: Anna Kucejová
zapisovateľka komisie

Mgr. Darina Labáková
predsedníčka komisie:

overovateľ zápisnice:

overovateľ zápisnice:

