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DEŇ ŠKOLY – TORNAĽSKÉ ZRUČNOSTI 2016
Po tretí krát sme pre verejnosť usporiadali v MsKS Tornaľa najvýznamnejšie
podujatie našej SOŠ - SzKI v Tornali.
Štvrtok 25. 2. 2016 bol deň, keď štvrtina
našich žiakov predstavila verejnosti všetky odbory štúdia v škole alebo predvádzali svoje tanečné a hudobné nadanie.
Tohto roku sme sa rozhodli prezentovať
naše odbory formou tvorivých dielní.
Pedagógovia so žiakmi každého odboru
pripravili zaujímavé činnosti
pre návštevníkov, aby takto
aktívne spoznávali dennodenné činnosti žiakov v škole.
Stále zisťujeme, že i keď sme
jediná stredná odborná škola
v Tornali, málo o nás vedia
ako žiaci, tak aj ich rodičia.
Naša škola môže ročne prijať
80 prvákov! Sme tu pre štyri
najbližšie ZŠ – z Tornale, z
Gemerskej Vsi a z Gemera náklady detí na cestovanie sú
minimálne alebo žiadne. Chodia k nám aj deti z Plešivca a
z Rimavskej Seči. Sme tu pre
deti z regiónu Tornale! Pri dochádzke do školy vzdialenej
25 km dajú rodičia za mesiac
35 € len na cestovné! Rozmýšľajte a rozhodnite sa, kam dáte dieťa
do školy! Spoznávajte nás!
Návštevníkom Dňa školy sme sa predstavili vo všetkých našich odboroch.:
Vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť /štvorročný študijný odbor/ - výnimočný odbor, na Slovensku sú len štyri
školy, kde sa učí. Absolventi majú široké
uplatnenie, pretože je to odbor skupiny
učiteľstvo, ale má aj opatrovateľskú zložku. Jeho hlavné zameranie je pripraviť pre
klientov – deti, starkých, chorých,..- aktivity, ktoré im dlhé hodiny voľného času
zmysluplne vyplnia výtvarnými, hudobnými aktivitami a ako si mohli prítomní
skúsiť aj sami - pracovnými aktivitami.

Druhá časť zamerania je opatrovateľská,
absolvent musí zvládnuť správne zmerať
a posúdiť základné fyziologické hodnoty
- zistiť teplotu, pulz, tlak krvi, dych – aj
to si mohol každý návštevník dať zmerať,
čo mnohí využili. Poznajú anatómiu človeka – aj hostia si na makete trupu človeka mohli skúsiť rozobrať a poskladať
orgány hrudnej a brušnej dutiny. Zvládnu
ošetriť klienta, polohovať imobilného kli-

enta, postarať sa o jeho čistotu a pohodlie
– trénujú na makete dieťatka - čo si mohli
skúsiť aj žiaci ZŠ. Mohli nacvičovať ako
držať dieťatko pri kúpaní, ako ho prebaliť
a poobliekať. Títo absolventi majú uplatnenie v škôlkach, domovoch sociálnych
služieb, pri profesionálnom opatrovaní
členov rodiny a lákavé je aj pracovať v
zahraničí ako profesionálny opatrovateľ.
Výroba konfekcie /dvojročný učebný odbor/– pre záujemcov boli pripravené látky, vystrihnuté tvary, gombíky, nite a záujemcovia mohli strihať, ručne prišívať,
zošívať a mnohých tieto činnosti aj zaujali.
Kaderník/trojročný učebný odbor/- na

dvoch pracoviskách tvorili naše žiačky
spoločenské účesy a ďalšie dve zrkadlá
boli pre tých, ktorí si chceli nechať urobiť
účes, zafarbiť si vlasy či natočiť alebo si
aj skúsiť zručnosť kaderníka. To, že ani
štyri zrkadlá žiakom nestačili, svedčí o
veľkom záujme mladých o parádenie sa.
Predavač /trojročný učebný odbor/– okrem výstavky tovaru, rôznych druhov balenia a dekorácie k aranžovaniu balíčkov
si mohli návštevníci skúsiť
zabaliť tovar pod asistenciou
našich šikovných chlapcov prvákov.
Nadstavbové štúdium (dvojročný študijný odbor) - žiaci
z odboru predavač a kaderník po troch rokoch učenia
sa, môžu pokračovať u nás
a urobiť si maturitnú skúšku.
Tento odbor prezentovala naša
šikovná bývalá kaderníčka,
ktorá vytvorila krásny spoločenský účes.
Za podporu nášho Dňa školy ďakujeme pani primátorke Mgr. A. Szögedi a celému
mestskému úradu, MsKS,
rôznym podnikateľom v Tornali, ďakujeme našim milým
hosťom, žiakom z obidvoch tornaľských
ZŠ za krásne vystúpenia, hosťom z Konzervatória z Rim. Soboty, pani zástupkyni
Ing. T. Filadelfiovej a študentkám s pani
učiteľkou zo SOŠOS Rim. Sobota za prípravu kávy a miešaných nápojov a každému zamestnancovi našej školy (aj na
PN!) za vzorné zvládnutie náročného podujatia. Ďakujeme pani riaditeľkám ZŠ
v Tornali, že prišli aj so svojimi učiteľmi
a žiakmi, ako aj ostatným návštevníkom,
že sa boli pozrieť ako pracujú naši žiaci,
pedagógovia a ostatní zamestnanci. Pozývame vás aj na osobnú návštevu do našej
školy, kedykoľvek budete chcieť.
SIME
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Blesková otázka
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadal
Atttila Bódi, viceprimátor, o doplnenie bodov programu zasadnutia. Prečo bolo potrebné, aby sa so záležitosťou zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo, opýtali sme sa Attilu Bódiho,
viceprimátora mesta.
- Vieme, že na hraniciach Tornale, presnejšie medzi Králikom
a Behyncami, sa plánuje s výstavbou malej vodnej elektrárne
na Slanej. Čo sa stalo, čo zdôvodňovalo, aby sa zastupiteľstvo
neplánovane zaoberalo touto otázkou?
Miestny podnikateľ žiadal ešte v roku 2007, aby mesto prispelo k tomu, aby sa na Slanej postavila malá vodná elektráreň. V
pôvodnej žiadosti a plánoch je, že sa plánuje s výstavbou vodnej
elektrárne s výkonom 210 kW, čo zvýši hladinu rieky o 60 centimetrov. Na tento návrh dostal podnikateľ od mesta predbežný
súhlas, ale keď doručil stavebný plán, v dokumentoch figurovala elektráreň s výkonom 400 kW, ktorá by zdvihla hladinu rieky
o 1,2 metra. Nám v Králiku a v Behynciach nevyhovovalo ani
zvýšenie hladiny rieky o 60 centimetrov, pretože sú nehnuteľnosti, ktoré sú pod terajšou hladinou Slanej a spodná voda spôsobuje už teraz nemalé problémy. Tohtoročné dažde spôsobili,
že do domácností sa dostala spodná voda, zaliala pivnice, garáže, dvory a záhrady. Investor sa v plánoch zaručil, že v prípade zvýšenia hladiny sa Slaná nevyleje z koryta, ale pre nás je situácia neprijateľná. Ako som spomínal, dažde síce nezapríčinili vyliatie rieky, ale spodná voda sa objavila. To znamená, že ak
sa investícia zrealizuje v tejto forme, viacero nehnuteľností sa
v Králiku a Behynciach dostane natrvalo pod vodu. Popri tom
všetkom zvýšenie spodnej vody ohrozí aj autocamping.
- Ako je to možné? Investor dostal stavebné povolenie?
Nie, investor nedisponuje stavebným povolením, do 2.marca
môžu dotknuté strany plány pripomienkovať. V januári 2014 sa
odohral v Banskej Bystrici proces s povolením. Dotknuté mestské časti spísali petíciu, ktorú so sebou na rokovanie zobrala pani primátorka. Na rokovaní boli prítomní aj zástupcovia
iných inštitúcií a organizácií. Následne dotknuté strany spísali
ešte jednu petíciu, ktorú podpísalo 139 obyvateľov.
- Kto je kompetentný v schválení staveného povolenia?
Predtým záležitosť patrila pod Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, ale organizácia zanikla, takže kompetentný je v súčasnosti Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici. V procese schvaľovania vysvitlo, že aj iné úrady
boli proti výstavbe, pretože mnohé dokumenty chýbali. Nedostatky odstránili, zostáva len pripomienkovanie, ktoré je potrebné podať do 2.marca, ako som už spomínal. Keďže sa termín
blížil, preto som inicioval, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo touto problematikou a aby sme sa dohodli na stanovisku,
ktoré môže pani primátorka prezentovať na rokovaniach. Dôležité je to aj preto, lebo stanovisko pani primátorky proti výstavbe nebrali veľmi na vedomie, preto veríme, že odmietajúce stanovisko primátorky a mestského zastupiteľstva bude mať väčšiu váhu.
- Vieme, že Tornaľu zásobuje pitnou vodu vodojem nachádzajúci sa medzi Králikom a Behyncami a odtiaľ sa do nádrží na
Gemerskom kopci dostáva pitná voda. Prebehla nejaká kontrola, či výstavba vodnej elektrárne neohrozí pitnú vodu?
Kontroly mal zrealizovať štátny podnik Hydroconsult so sídlom
v Bratislave. Zatiaľ investor dotknutým stranám prízvukoval, že
sa hladina spodnej vody nezvýši, ale z materiálu firmy vysvitlo, že v okolí vodojemu sa očakáva navýšenie spodnej vody a v
autocampingu treba rátať s navýšením o 80 centimetrov. Či to
ovplyvní kvalitu pitnej vody, neviem posúdiť. Odpovedať musia kompetentní pracovníci vodární. Viem, že aj vodárne plán
pripomienkovali, ale aké sú výsledky, zatiaľ neviem.
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- Ak napriek všetkému vydá kompetentný úrad stavebné povolenie, vidíte šancu, aby ste v presvedčení pokračovali, resp. sa
obrátite na súd?
Aj doteraz sme urobili všetko, aby sa vodná elektráreň nepostavila. Ak sa to uskutoční, iné nám nezostáva, len obrátiť sa na
súd. V uvedenej otázke majú rovnaké stanovisko obyvatelia
Králika, Behynciec a časti Tornale a to je pre nás veľmi dôležité. Myslíme si, že výstavba môže mať nepredvídateľné následky, pretože sú časti, štvrte, kde boli domy postavené na bývalej
skládke odpadu a navýšenie hladiny spodnej vody , podľa našej
mienky môže tieto stavby podmyť.
- Vidíte nejakú možnosť, že by situácia nabrala pozitívny
smer?
Môžem skonštatovať len toľko, že vždy je potrebné veriť v
úspech toho, čo človek začal.
- Ďakujeme za informácie a zo strany redakcie dodávame, že
vývoj situácie budeme naďalej monitorovať.
-red.-

Mesto Tornaľa
Vyhlasuje konanie na odpredaj prebytočného majetku mesta
formou obchodnej verejnej súťaže
1. nehnuteľnosť– stavba: poliklinika na ul. Kollárovej č. 3, súp. č. 693
na parcele KN-C č. 1549/1 a pozemky KN-C č. 1549/1 o výmere 221
m2, zastavané plochy a nádvoria s príslušenstvom a KN-C č. 1549/2
o výmere 912 m2, zastavané plochy a nádvoria s príslušenstvom, zap.
na LV 1553, v k. ú. Tornaľa.
Za cenu vyššiu ako: 110 000 €
Lehota na predkladanie súťažných návrhov na uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre záujemcov o kúpu majetku mesta do 04.04.2016
Bližšie informácie na tel. č. 047/55 11 113
Podrobné informácie a termíny predkladania ponúk sú uvedené v
oznámeniach zverejnených na úradnej tabuli a na stránke www.mestotornala.sk

Mestské služby mesta Tornaľa
Vyhlasuje konanie na prenájom prebytočného majetku mesta
formou verejnej dražby:
prenájom kancelárie v administratívnej budove súp. č. 1204 v
správe Mestských služieb - na ul. Cintorínskej v Tornali, na časti
pozemku KN-C č. 2070/2 vo vlastníctve Mesta Tornaľa - podlahová
plocha 14,92 m2
Miesto konania dražby: Mestský úrad v Tornali, ul. Mierová č. 14,
zasadačka č. 40
Dátum a čas konania dražby: 31.03.2016 o 13.00 hod.
Doba prenájmu:
5 rokov na kancelárske účely
Vyvolávacia cena:
29,87 €/mesiac
Vyhlasuje konanie na prenájom prebytočného majetku mesta
formou verejnej dražby:
prenájom nebytového priestoru – 2 garáže súp. č. 1756 v správe
Mestských služieb - na ul. Cintorínskej v Tornali, na časti pozemku
KN-C č. 2070/2 vo vlastníctve Mesta Tornaľa - podlahová plocha
14,92 m2
Miesto konania dražby: Mestský úrad v Tornali, ul. Mierová č. 14,
zasadačka č. 40
Dátum a čas konania dražby: 31.03.2016 o 13.30 hod.
Doba prenájmu:
5 rokov na skladovacie účely
Vyvolávacia cena:
58,23 €/mesiac
Bližšie informácie na tel. č. 0917/837 763
Podrobné informácie a termíny predkladania ponúk sú uvedené v
oznámeniach zverejnených na úradnej tabuli a na stránke www.mestotornala.sk
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Z februárového zasadnutia MsZ
18.februára 2016 sa v mramorovej sále mestského kultúrneho strediska uskutočnilo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré otvorila a
viedla Mgr. Anna Szögedi,
primátorka mesta. Pred schválením jednotlivých bodov programu Attila Bódi, viceprimátor mesta, navrhol, aby sa program zasadnutia rozšíril o dva
body, v ktorých by sa prerokovala problematika výstavby
vodnej elektrárne. Viceprimátor informoval o diskusii, ktorá sa rozprúdila okolo návrhu
výstavby, chode a výsledkoch
rokovaní. Ďalej konštatoval,
že obyvatelia Králika a Behyniec, ale aj Tornaľčania podali už dve petície proti výstavbe. V diskusii sa vyjadrila aj
pani primátorka, ktorá informovala prítomných o celkovom priebehu, Ing. Ján Deák ,
poslanec, zas hovoril o negatívnom vplyve vodnej elektrárne na dolnom toku Slanej.
(Uvedenej problematike sa v
novinách osobitne venujeme –
pozn. red.)
Nasledovala správa primátorky mesta, v ktorej Mgr. Anna
Szögedi informovala o činnosti od posledného mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva z 29. decembra.
Informovala, že mestský úrad
sa venuje predovšetkým prípravám na parlamentné voľby.
V správe odznelo, že klesá počet obyvateľov mesta, v súčasnosti žije v meste 7282 obyvateľov. Sociálny odbor pripravil 1300 spisov, ktoré mesto
doručí štátnemu archívu. Hovorilo sa aj o bezdomovcoch.
Hoci mesto oficiálne neeviduje ani jedného bezdomovca, na
území mesta sa pravidelne objavujú. Zodpovední pracovníci tieto osoby v čase mrazov
pravidelne monitorovali. Zo
správy vyplynulo, že minulý
rok bolo právoplatne odsúdených pätnásť Tornaľčanov za
rôzne trestné činy. Odbor výstavby a regionálneho rozvoja
pripravil projekt na výzvu týkajúcu sa ochrany životného
prostredia, na základe ktorého
by sa mohla obnoviť strecha a
strešné otvory na budove mestského úradu. Keďže sa ale

40% budovy využíva na podnikateľské účely, budova bola
vylúčená z projektu. Okrem
toho prebieha príprava modernizácie verejného osvetlenia,
na ktorú mesto dostalo finančnú podporu vo výške 707 tisíc eur. Nedávno sa odovzdala
do prevádzky zrekonštruovaná telocvičňa Základnej školy Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským
a výstavba multifunkčného
ihriska v areáli školy čaká len
na vhodné teplejšie počasie.
Pani primátorka informovala prítomných o rokovaní týkajúceho sa otváracích hodín
obchodov a reštaurácií. Prečo
bolo potrebné prijatie nového
všeobecne záväzného nariadenia, sme našich čitateľov in-

základe požiadaviek by v prípade Tornale išlo o investície
vo výške 300-500 tisíc eur aj
spolu s podporou, čo by znamenalo, že aj mesto by muselo
prispieť veľmi vysokou čiast
kou. Predstavitelia mesta sa
rokovaní zúčastnili, ale ako sa
podmienky vyjasnili, mesto od
„možnosti“ odstúpilo. „Musíme si stanoviť priority, ako
sa rozhodneme, ktoré investície uprednostníme. Na prvom
mieste boli aj budú vzdelávacie inštitúcie. Na tejto pôde
sa nám podarilo zrealizovať
prakticky všetko, čo sme si
stanovili. Sú pred nami ďalšie
dôležité úlohy. Jednou z nich
je aj otázka autobusovej stanice, čistička odpadových vôd a
budova mestského úradu, kto-

formovali v predchádzajúcom
vydaní novín. Prítomní sa tiež
dozvedeli, že mestský úrad
vypracoval novú stratégiu vymáhania daňových nedoplatkov, ktorá sa zatiaľ ujala. Najdôležitejšou úlohou finančného odboru bolo vypracovanie rozpočtu, ročná uzávierka,
príprava a kontrola inventarizácie, ale dosť práce bolo aj s
miestnymi daňami a poplatkami. Zoznam neplatičov si záujemcovia môžu pozrieť na
stránke mesta. Jednoznačne
sa dá konštatovať, že finančná
kondícia mesta sa zo všetkých
hľadísk zlepšila a prvoradým
cieľom bude naplnenie rezerv.
Mgr. Anna Szögedi, primátorka mesta, v správe informovala o výzve, ktorú iniciovalo
vedenie UEFA a Slovenský
futbalový zväz. Uvedené inštitúcie by finančne podporili
zatrávnenie futbalového ihriska umelým trávnikom, ale
medzičasom vysvitlo, že na

rá na viacerých miestach zateká. Takže pri momentálnych
podmienkach
nedokážeme
zafinancovať výstavbu ihriska
s umelým trávnikom“, skonštatovala primátorka mesta.
Správu pani primátorky zobrali poslanci na vedomie.
Ing. Erika Győrfiová, hlavná
kontrolórka mesta, sumarizovala kontroly roka 2015, ale
tiež uviedla, koľko sťažností
a petícií bolo doručených na
mestský úrad. Informovala,
že boli doručené tri sťažnosti
týkajúce sa Materskej školy
na Ulici Pri majeri, ale všetky
sťažnosti boli neopodstatnené.
Tiež boli doručené tri podnety týkajúce sa susedských
sporov. V uplynulom roku
doručili obyvatelia Sídliska
Juh jednu petíciu týkajúcu sa
vytvorenia parkovacích miest.
Keďže sú potrebné predovšetkým financie, nie je jednoduché požiadavku zrealizovať.
S doriešením zrejme treba po-

čkať do roku 2018. Následne
hlavná kontrolórka informovala o výsledkoch kontrol,
ktoré prebiehali v mestskom
kultúrnom stredisku. Kontrola sa týkala celkového chodu,
vedenie už podniklo kroky,
aby sa v budúcnosti vyhlo nedostatkom. Vedenie o odstránení chýb v stanovenej lehote
informovalo hlavnú kontrolórku aj primátorku mesta. Na
podnet Attilu Bódiho, viceprimátora , správu prerokuje aj
finančná a kultúrna komisia.
Ing. Tímea Koleszárová,
vedúca finančného odboru, informovala o výsledkoch kontroly, ktoré realizoval Najvyšší kontrolný úrad. Následne
predostrela návrh prvej zmeny v rozpočte a navrhla tiež,
aby mesto nečakalo s doriešením petície vytvorenia nových
parkovacích miest na Sídlisku Juh do vyššie avizovaného dátumu, ale naplánovalo
si doriešenie situácie na tento
rok. Následne Mgr. Ladislav
Nagy, prednosta úradu, predostrel návrh týkajúci sa odmeňovania primátora, poslancov
a členov komisií, ďalej Ing.
Milena Helembaiová, vedúca
odboru školstva, predostrela
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa týka materských
škôl a základnej umeleckej
školy. Poslanci nariadenie jednohlasne podporili. Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje aj jednorazovú finančnú
podporu sociálne odkázaným
osobám, nariadenie je ale doplnené o klauzulu , ak maloleté dieťa žiadateľa je záškolákom, nárok na podporu zaniká. Odbor výstavby vypracovalo nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa týka
otváracích hodín obchodov,
reštaurácií a zábavných podnikov. Nariadenie predostrel
Ing. Róbert Mag, vedúci odboru výstavby.
V nasledujúcich bodoch poslanci rozhodovali o žiadostiach týkajúcich sa kúpy, predaja, prenájmu, nasledovali
správy predsedov komisií a
interpelácie poslancov. Zasadnutie ukončila primátorka
mesta.
TaO
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Opäť mimoriadne zasadnutie MsZ
2.marca sa uskutočnilo opäť mimoriadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva, tentokrát v obradnej sieni mestského úradu.
Jedinou témou zasadnutia bol prenájom
skládky odpadu v Stárni.
Ako je známe, komunálny odpad predtým vyvážala spoločnosť AVE SK a na
základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva uvedenú činnosť vykonáva Brantner s.r.o. Na základe prepočtu inou spoločnosťou je nehnuteľný majetok ocenený predloženým posudkom výnosovou metódou za cenu vyššiu ako 500 tisíc eur. Mesto malo záväzok voči spoločnosti AVE SK, ktorý sa započítaval so su-

mou poplatkov podľa zákona, ktorú mala
spoločnosť AVE SK platiť mestu , a preto
nemalo mesto zo skládky žiaden príjem.
Spoločnosť Brantner ponúkla mestu, že
v prípade ukončenia činnosti spoločnosti AVE SK je schopná zabezpečiť mestu
Tornaľa kontinuitu v odvoze a skladovaní odpadu v meste, za nájom skládky zaplatí mestu vopred nájomné za celú dobu
nájmu pätnástich rokov, čo je suma vyššia
ako 300 tisíc eur a každoročne formou zaplatených poplatkov za uloženie odpadu
zaplatí mestu 80 až 100 tisíc eur.
Mestu Tornaľa sa so spoločnosťou AVE
SK podarilo vyjednať, že kúpna cena za

celú skládku bude vo výške 300 tisíc eur
a navyše mestu zaniká aj celý záväzok
voči tejto spoločnosti, v prípade ak mesto zaplatí celú kúpnu cenu naraz. So spoločnosťou Brantner sa podarilo navyše
dohodnúť, že mesto získa do výlučného
vlastníctva aj nehnuteľnosti na Cintorínskej ulici, ktoré netvoria súčasť skládky, avšak ktoré mesto účelne využije pre
príspevkovú organizáciu Mestské služby
mesta Tornaľa.
Poslanci sa na mimoriadnom zasadnutí
zhodli na tom, že prípad je hodný osobitného posúdenia.
-red.-

Rozhovor s riaditeľkou MŠ na Školskej ulici,
Zuzanou Balajti – Szobonyovou
27. januára sa uskutočnil v mramorovej sále MsKS karneval Materskej školy na Školskej ulici. O ňom, o ďalších plánoch a každodenných povinnostiach sme sa porozprávali s
riaditeľkou škôlky, Zuzanou Balajti-Szobonyovou.
- Akú tradíciu má karneval vo vašej škôlke?
V posledných rokoch organizujeme maškarný ples prvý rok po
triedach a nasledujúci rok zas organizujeme spoločný ples, ktorého sa zúčastnia už aj rodičia. Týmto spôsobom organizujeme
karneval od roku 2010 a zdá sa, že sa nám to osvedčilo. Predtým sme maškarné plesy tematizovali, pred dvoma rokmi sme
zorganizovali Valentínsky karneval. Deti sa museli obliecť do
kostýmov s ľubovoľnými srdiečkovými motívmi. Popri tom si
každá skupina pripravila aj program, takže deti sa tak navzájom zabávali. Keďže sa ale Valentínsky nápad nepáčil každému,
rozhodli sme sa tento rok pre zmenu. Bol prípad, keď sa deti
obliekli do masiek, podľa toho do akej skupiny patria – napr.
škriatkovia, lienky, slniečko. Vtedy sme sa v maskách prešli
aj po uliciach mesta, čo malo veľký úspech. Zo 122 detí našej
škôlky sa tohoročnej akcie zúčastnila takmer stovka detí spolu
s rodičmi a starými rodičmi. Spôsobilo to zo začiatku miernejší chaos, lebo toľko ľudí sa do mramorovej sály pomestí len
tiesnene, ale akcia sa nakoniec vydarila, o čom svedčí aj priaznivá odozva.
- Aké je združenie rodičov? Pomáhajú, zúčastňujú sa akcií
škôlky aj inokedy?
S rodičmi máme veľmi dobré vzťahy. Aj pri iných príležitostiach držia spolu, mali sme spolu nejednu úspešnú akciu. Pri
príležitosti Dňa detí sme zorganizovali spoločnú grilovačku na
dvore škôlky. A to isté možno skonštatovať aj v prípade, ak je
potrebné niečo urobiť alebo vyriešiť. Nech je reč o maľovaní
či príprave pieskoviska, nie raz pomohli rodičia, aj prispeli dokonca aj materiálom. Môžem spomenúť napríklad malé javisko,
ktoré plánujeme urobiť na školskom dvore, aby na ňom mohli
v prípade priaznivého počasia vystupovať deti pri rôznych sláv-
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nostiach škôlky. Potrebný materiál dodali rodičia a čakáme len
na vhodné počasie, aby sme mohli začať s prácami.
- V uplynulom období ste sa museli popasovať s náročnými
problémami. Aké sú ďalšie plány inštitúcie?
Áno, pred dvoma rokmi zriaďovateľ, teda mesto, vymenilo
okná a dvere. Minulý rok na jeseň bola dokončená rekonštrukcia strechy, pretože na viacerých miestach zatekala. Našťastie,
už nemokneme, ale voda si cestu vždy nájde. Preto je potrebná
izolácia budovy, tým sa nám podarí ušetriť aj na spotrebe tepla.
Podľa mojich informácií pracovníci odboru výstavby na mestskom úrade pracujú na uvedenom probléme, preto verím, že sa
čoskoro podarí situáciu doriešiť.
- Popri tom všetkom, aké sú vaše plány do budúcnosti? Myslíme tým na skutočnosti, ktoré by zmenili život detí v inštitúcii,
ktorými by sa ich každodenné povinnosti stali komfortnejšími,
zaujímavejšími a nezabudnuteľnejšími?
Nielen ja, ale aj moje kolegyne sú názoru, že vždy musíme vymyslieť niečo nové, aby sme nepôsobili rutinne, aby sme nezapadli do každodenností. Sme jedinou škôlkou, ktorá organizuje
pre deti týždennú lesnú škôlku. Tento rok sa chystáme s deťmi
koncom mája, inak lesnú škôlku organizujeme už štvrtý rok. V
blízkej budúcnosti plánujeme pre deti plavecký výcvik v plavárni v Ózde.
- Dovoľte nám ,prosím, ešte poslednú otázku: aký je záujem o
vzdelávanie v materských škôlkach v Tornali, do akej miery je
využitá kapacita vašej inštitúcie?
Tento rok, ako som už spomínala, máme 122 detí, počet je o
niečo vyšší ako vlani. Je to počet vyhovujúci našej škôlke. V
posledných rokoch máme skúsenosti, že rodičia zapisujú čoraz
menšie deti. Doteraz rodičia zapisovali päťročné deti, teraz k
nám chodievajú deti od troch rokov. Aký bude počet tento rok,
zatiaľ nedokážem povedať, pretože rodičia deti zapisujú aj v
lete, ale rátame s tým, že v septembri začneme nový školský rok
s podobným počtom detí.
Ďakujeme za informácie!
TaO
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