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Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo,  kultúru, mládež a šport zo dňa 11. októbra 2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Benefičný koncert Nadácie Život – návrhy ocenení 

3. Medzinárodný deň detí 2018 – návrhy koncepcie podujatia v meste Stará Turá 

4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i 

pripravované 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K   p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 16.00 h predsedníčka komisie Bc. 

Zuzana Zigová.  

 

2. Benefičný koncert Nadácie Život – návrhy ocenení 

p. Zigová: Informovala prítomných členov komisie o návrhoch osobností, ktoré by mali byť 

ocenené pri príležitosti tohto benefičného koncertu. Po zvážení a rozhovoroch i s primátorkou 

mesta Stará Turá, sa rozhodli navrhnúť na ocenenie p. Viliama Matušku a jeho najbližších 

spolupracovníkov zo Železničného múzea, Ing. Martina Horňáka a Ing. Martina Majtána. 

Priblížila celkovú zásluhu všetkých spomenutých členov na rozvoji Železničného múzea v Starej 

Turej a vyzdvihla ich osobnú zaangažovanosť pri tvorbe tohto múzea, slávnostnom otvorení 

a uchovávaní vzácnych artefaktov pre ďalšie generácie.  

 

Do diskusie sa zapojila i p. Koštialová, ktorá si spomenula na všetkých troch mládencov, že už 

počas štúdia na základnej škole inklinovali k železnici a každú voľnú chvíľu trávili v priestoroch 

na stanici. Tento koníček sa im stal doslova zábavou a určite súhlasí z návrhom na ocenenie. 

 

Taktiež p. Adámková sa stotožnila s týmto návrhom, pretože mala možnosť zúčastniť sa 

Slávnostného otvorenia Železničného múzea a videla množstvo odvedenej práce od všetkých 

spolupracovníkov p. Matušku a hlavne priestory múzea, ktoré sa im podarilo neúnavnou prácou 

a vytrvalosťou zveľadiť. 

 

S predneseným návrhom ocenenia súhlasili všetci prítomní členovia komisie. 
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Po týchto návrhoch vyzvala p. Zigová zástupcu zo ZUŠ Stará Turá, ktorým bola p. učiteľka 

Rzavská, aby priblížila ako postupujú prípravy na benefičný koncert. 

 

p. Rzavská informovala, že 17.10.2017 prebehne porada k tomuto podujatiu v ZUŠ, kde budú 

preberať i celkovú skladbu programu. Naplánovaná generálna skúška celého vystúpenia je 

v pláne na 7.12.2017. Dva výchovné koncerty pre ZŠ, kde bude prezentované toto vystúpenie, by 

mali následne prebehnúť 8.12.2017. Premiéra celého slávnostného vystúpenia pre verejnosť bude 

v nedeľu 10.12.2017. 

 

p. Adámková priblížila zabezpečenie ozvučenia tohto podujatia, ktoré po telefonickej dohode s p. 

Lacovou, bude robiť externý partner.  

  

 

3. Medzinárodný deň detí 2018 – návrhy koncepcie podujatia v meste Stará Turá  

Zo zasadnutia komisie sa ospravedlnili p. Tepličková z CVČ, i p. Lacová zo ZUŠ a keďže obe 

inštitúcie sa podieľajú na organizácií Medzinárodného dňa detí v Starej Turej, navrhla 

predsedníčka komisie p. Zigová, aby bol daný bod rokovania presunutý na najbližšie zasadnutie 

komisie. Je to i z toho dôvodu, aby sa k návrhom mohli obe zástupkyne vyjadriť, pretože značnú 

časť programu tvoria práve pracovníci z CVČ i ZUŠ. 

 

Pani učiteľka Rzavská naznačila aspoň čiastočné návrhy, ktoré stihli s p. Lacovou už vopred 

pripraviť. Jednalo sa hlavne o spestrenie MDD, osvieženie atmosféry a zapojenie čo najväčšieho 

počtu detí do pohybových aktivít a hier.  

 

 

4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

P. Zigová vyzvala riaditeľky škôl, aby poinformovali o novinkách. 

 

 

ZUŠ 

Vzhľadom na to, že p. Rzavská musela odísť skôr, dostala priestor k informovaniu o novinkách v 

ako prvá. Skonštatovala, že už tretí rok po sebe pozorujú narastajúci záujem o štúdium. Škola má 

aktuálne 367 žiakov a 11 žiakov v nadštandardnom štúdiu. Pre porovnanie v roku 2014 mala 

škola 310 žiakov. Informovala o tom, že žiaci výtvarného odboru, začiatkom školského roka 

dosiahli významné úspechy na medzinárodnej súťaži v Bulharsku, kde získali dve ocenenia 

a v Japonsku bronzovú a striebornú medailu. Taktiež svojimi výtvarnými návrhmi plagátu 

a tvorivou dielňou podporili 6. ročník benefičného podujatia  Dúha v srdci. 

Vyzdvihla vzácnu návštevu v ZUŠ (28.9.2017) a to výrobcov slovenských ľudových hudobných 

nástrojov fujár, koncových a  šesťdierkových píšťal, Jána Šulíka a Dušana Olexu z Dolného 

Trhovišťa. Podarilo sa to vďaka finančnej podpore Nadácie ŽIVOT a Rodičovskej rady pri ZUŠ. 

Ocenila, že si počas zážitkovej prezentácie mohli deti vyskúšať hru na tieto nástroje, priblížili im 

históriu a mohli si spoločne s majstrom Šulíkom i vyrobiť píšťalu. Návštevníci označili tento 

projekt  za veľmi originálny. 

Ďalej priblížila účasť členov DFS Turanček na vystúpeniach počas mesiaca september. Zúčastnili 

sa vystúpenia pre dôchodcov OZ KOVO Stará Turá a slávnostného otvorenia Železničného 

múzea v Starej Turej. Azda najzaujímavejším vystúpením bola účasť 8.10. na kastingu 

verejnoprávnej RTVS, 2. série veľkolepej folklórnej šou Zem spieva v skanzene pri Martine. Po 
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spoločnom vystúpení si ešte natočili spev sólistiek  Zuzanky Feckovej a Hanky Železníkovej bez 

hudobného sprievodu.  

V závere poinformovala o tanečnom odbore, kde sa momentálne pripravujú na tanečnú súťaž My 

Dance. Spomenula tanečný workshop s majstrom sveta z Los Angeles Norom Grofčíkom, na 

ktorého víťaznú choreografiu a lektorské umenie sa so záujmom prišli pozrieť i rodičia.  

Poďakovanie za organizáciu tohto workshopu patrí práve p. učiteľke Rzavskej, ktorá celú 

úspešnú akciu zabezpečila.  

Ďalej informovala o tom, že literárno-dramatický odbor vedie nová p. učiteľka Mgr. Ivana 

Purtátorová, ktorá učí aj na ZUŠ v Trenčíne. V závere mesiaca jún i s jej pomocou vyhlásili 

dodatočné prijímacie skúšky a môžu kladne konštatovať zvýšený záujem o tento odbor, čoho 

dôkazom je otvorenie troch triedy. V minulosti bývala len jedna. 

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová v krátkosti priblížila počet žiakov. Momentálne má škola 682 žiakov 

z toho 12 žiakov si plní školskú dochádzku v zahraničí.  

Od 11. septembra mali spustený zber šípok, ktorý už budú pomaly ukončovať. Zhodnotila ho ako 

veľmi dobrý a žiaci sa úspešne zapájali. Dňa 8.9. si v škole pripomenuli medzinárodný deň 

gramotnosti. Žiaci sa zapojili aj do svetového dňa úsmevu, kedy kreslili a nalepovali „smajlíkov“ 

po celej škole. Začiatkom októbra sa celá škola zúčastnila celoeurópskych aktivít v cvičení a to 

tak, že cvičila celá škola vrátane zamestnancov. Vyslovila uznanie všetkým, ktorý sa do týchto 

aktivít zapojili a zhodnotila, že tak uskutočnia skutočne celá škola aj s kuchárkami. Uviedla pre 

zaujímavosť, že na II. stupni sa zapojilo 270 žiakov a po celý deň, keď cvičili, hýbali sa 

a športovali, odbehli na ihrisku na Ul. Hurbanovej spolu 1236 kôl. Povedala, že doslova sa 

„hýbala“ celá škola. Momentálne v škole prebieha týždeň „Rodičia deťom“, kedy sa do aktivít 

a pomoci deťom zapájajú rodičia aj starí rodičia.  

Vyzdvihla projekt v spolupráci s materskou školou, kedy žiaci 9. ročníka v MŠ strávili deň so 

škôlkarmi. Každý žiak mal na starosti jedného škôlkara a venoval sa mu celý deň. Súťažili  spolu, 

pomáhali si, zabávali a hrali sa. Pani riaditeľka Košitalová skonštatovala, že žiaci prišli plný 

nadšenia z celého dňa, pretože sa mnohí vrátili do škôlkarských čias. 

Oboznámila komisiu aj s úspešnými súťažami, kedy sa družstvo chlapcov umiestnilo na 

výbornom 1. mieste v súťaži zručnosti v mechatronike a dievčatá, ktoré sa zúčastnili cezpoľného 

behu, sa  umiestnili na peknom 4. mieste. 

Na záver informovala komisiu o kontrole zo štátnej inšpekcie v Trenčíne i kontrole z hygieny. 

Obe kontroly prebehli v poriadku a bez najmenších problémov. Pripomenula tiež, že prebehlo už 

prvé rodičovské združenie (RZ), ktoré prisľúbilo, že opäť podporia školu i finančne a prispejú na 

školské pomôcky.  

 

Pri tejto informácií objasnila p. Zigová komisii nedorozumenia a problémy so školskými 

pomôckami v očiach občanov a vlnu kritiky, ktorá sa zniesla na mesto Stará Turá, keď 

zabezpečilo nákup pomôcok pre prváčikov. 

 

Materská škola 

Riaditeľka MŠ p. Hučková tiež informovala, že v škôlke sa niesol celý mesiac v znamení 

športovania a pohybu. Vyvrcholením bola „Šarkaniáda“, kde detičky púšťali spolu s rodičmi 

šarkanov. Ďalej informovala, že všetky aktivity, ktoré v škôlke realizujú, sa nesú v duchu 

projektu „zdravá“ škôlka. To znamená, že i jedlo a občerstvenie nahradili väčším počtom ovocia 

a zdravých potravín.  
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Taktiež vyzdvihla spoločný projekt zo ZŠ, kedy prežili žiaci 9. ročníka deň so škôlkarmi. 

Zhodnotila to ako výborný projekt, ktorý priniesol prospešné aspekty na jednu i druhú stranu. 

Staršie detičky sa taktiež zúčastnili akcie „beh Terryho Foxa“ a predškoláci už stihli absolvovať 

predplaveckú prípravu. Navštívili tiež Gazdovský dvor  v obci Turá Lúka a vystupovali v Dome 

opatrovateľskej starostlivosti v Starej Turej, keďže október je mesiac úcty k starším, prišli aspoň 

takto potešiť našich skôr narodených občanov.   

Z pripravovaných činností, ktoré ich čakajú, spomenula, že by chceli vyskúšať kurz korčuľovania 

za pomoci inštruktorov na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom. Objasnila, že je to ďalší 

spôsob ako viesť detičky k aktivite i športovaniu.   

 

 

5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i 

pripravované  

Pani riaditeľka DK Javorina p. Adámková na úvod v krátkosti zrekapitulovala realizované akcie.  

Počas mesiaca september najskôr prebehlo podujatie pod názvom „Galavečer“ v ktorom 

vystúpilo viacero účinkujúcich spevákov, speváčok a hudobných skupín. Podujatie zhodnotila 

kladne a účastníci si prišli na svoje. Ďalším významným podujatím, ktoré priblížila bola talkshow 

Petra Marcina „Neskoro večer“, kde mal pozvaných niekoľko hostí. Sála bola takmer vypredaná 

a obe strany, ako diváci, tak i hostia, hodnotili vystúpenie ako vynikajúce. Ďalej informovala 

o otvorení dvoch výukových kurzov v DK Javorine a to kurz šitia a tanečný kurz.  

Z pripravovaných akcií je najbližšou tradičný „Kopaničársky jarmek“, kde sa do príprav zapájajú 

všetky školy od MŠ cez ZŠ až po ZUŠ. Priblížila i kultúrny program a taktiež spomenula, že 

bude možnosť obdivovať rôzne zaujímavé obrazy vyrezané priamo z ovocia a zeleniny, pretože 

sa spomínaného jarmeku zúčastní p. Benian, ktorý takéto ukážky bude tvoriť priamo počas 

podujatia. Zatiaľ majú prihlásených 65 predajcov, čo je celkom slušný počet.  

Ako ďalšie podujatia spomenula organizáciu dvoch zájazdov do Bratislavy. Prvým je vystúpenie 

speváčky Heleny Vondráčkovej a druhým je zájazd na muzikál Čas ruží.  

Pripravujú tiež zaujímavé podujatie pod názvom „Nech Bože dá pre Starú Turú“ v ktorom 

vystúpia viaceré známe osobnosti ako napr. Peter Cmorík, Juraj Mokrý a iní.  

Priblížila i ďalšie pripravované podujatia a to 26.10.  predstavenie pre deti „Ľadové kráľovstvo“, 

6.12 premiéra divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla – „Besame mucho...“ 

a 16.12. sa pripravované tradičné Vianočné trhy.  

 

 

6. Rôzne 

V úvode tohto bodu zasadnutia si zobrala slovo p. Zigová a prečítala materiál, ktorý bol 

predložený komisií. Následne vyzvala p. Dolníkovú, aby materiál priblížila a objasnila, keďže ho 

predložila.   

 

p. Dolníková priblížila tento materiál komisii. Jedná sa o „Návrh na zmenu v sieti škôl 

a školských zariadení z dôvodu nesprávnych údajov v registri škôl.“  V krátkosti predstavila 

zámenu, ktorá sa stala v registri škôl a tak bude potrebné tieto údaje opraviť a dať do poriadku.  

 

Komisia berie predložený materiál – „Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení 

z dôvodu nesprávnych údajov v registri škôl“ na vedomie.   
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p. Zigová informovala všetkých prítomných, že pred zasadnutím komisie bola telefonicky, teda 

ústne oboznámená so žiadosťou p. Miloša Minarecha o odstúpení z pozície člena komisie MsZ 

pre školstvo,  kultúru, mládež a šport. Písomnú žiadosť o odstúpenie prinesie na MsÚ osobne 

alebo zašle poštou.  

 

Komisia berie ústnu žiadosť p. Minarecha o odstúpenie z pozície člena komisie MsZ pre 

školstvo,  kultúru, mládež a šport na vedomie.  

 

Slovo si vzal p. Čepela a oboznámil členov s aktivitami turistického klubu. V krátkosti priblížil 

ako prebiehalo turistické podujatie „Pamätníkmi Bielych Karpát.“ Zároveň pozval členov 

komisie na ukončenie tohtoročnej cyklosezóny. 

 

p. Zigová sa domáhala od p. Čepelu informácie o stave bunkru vo Vetešovom járku, kde mali byť 

poskytnuté finančné prostriedky z mesta Stará Turá na aspoň čiastočné rekonštrukčné práce. 

Minimálne aspoň na opravu dvier. Bohužiaľ však musela konštatovať, že zapojenie turistického 

klubu je nulové, nakoľko ich predseda nebol schopný ani podať žiadosť o finančný príspevok.  

 

p. Čepela vyjadril, že o tejto záležitosti nevedel a bude sa u predsedu klubu na tieto skutočnosti 

informovať. 

 

V závere zasadnutia si vzal slovo i p. Solovič, ktorý poinformoval komisiu o poslednej akcii na 

ktorej sa zúčastnil, nakoľko bol niekoľko týždňov zo zdravotných dôvodov indisponovaný. Ďalej 

priblížil, že klubu ZŤP sa zúčastní tradičnej olympiády pre ľudí ZŤP, ktorá sa bude konať 

v Trenčíne. Na konci ešte spomenul organizovaný zájazd Klubu dôchodcov na Morave, ktorý bol 

vynikajúci.    

 

 

7. Záver 

Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 17.15 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

            Zapísal: Miroslav Krč ....................................... 

             

 

Schválila: Zuzana Zigová ....................................... 

  

 

 

Stará Turá 11.10.2017 

 

 

 


