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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 8. decembra 2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie  

2. Návrh VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Stará Turá a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a 

žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta 

Stará Turá  

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 10.00 h predsedníčka komisie Bc. 

Zuzana Zigová. Oznámila, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom 

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi.  

 

 

2. Návrh VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Stará Turá a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a 

zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach na území mesta Stará Turá 

p. Zigová vyzvala prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania. Požiadala p. Dolníkovú aby priblížila zmeny, ktoré nastali v tomto návrhu VZN.  

 

Predkladateľka Návrhu VZN p. Dolníková v krátkosti priblížila úpravy a zmeny, ktoré nastali 

a sú naviazané aj na rozpočet mesta v roku 2018. Zmena termínu úhrad bola len u MŠ, ktoré 

vysvetlila riaditeľka MŠ p. Hučková.  

 

Následne prebehlo hlasovanie:  ZA    9 

     PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  
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Komisia Návrh VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará 

Turá a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá berie 

na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený materiál schváliť.   

 

 

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

p. Zigová vyslovila poďakovanie, že sa dostavili všetci aktéri, ktorí majú danú akciu na starosť 

alebo pripravujú program. Pri predchádzajúcich zasadnutiach komisie, vždy niekto chýbal a preto 

sa tento bod prejednával až na tomto decembrovom zasadnutí komisie. Následne vyzvala 

prítomných, aby predniesli svoje požiadavky a predstavy organizovania tejto akcie. 

 

Ako prvá si zobrala slovo riaditeľka CVČ p. Tepličková, ktorá prezentovala svoju predstavu Dňa 

detí. Navrhla, aby program prebiehal od rána až do večerných hodín so zapojením všetkých 

vekových kategórií detí. Ukončený by mohol byť napr. diskotékou. Taktiež povedala, že by 

mohlo byť viac atrakcií na námestí, ktoré by deti využili počas celého dňa. Ťahákom by mohla 

byť nejaká súčasná hviezda v podobe možno speváka, speváčky, kapely, príp. iný variant 

vystúpenia, aby si prišli „na svoje“ i staršie deti. Trvala i na tom, aby sa Deň detí konal práve 

1.6.2018, nakoľko to je MDD v pravom slova zmysle a nebolo by ho vhodné posúvať na iný 

termín. Tiež podotkla, že záchranné zložky sú každoročne využívané a bolo by dobré ich možno 

nahradiť práve programom na námestí, príp. zapojiť deti z Detského parlamentu, ktoré tiež 

organizujú školské akcie a pripraviť programovo viac variant na výber pre deti. V závere 

povedala, že toto je predstava v prípade priaznivého počasia, ale treba sa zamyslieť aj nad 

programom v prípade zlého počasia.  

 

p. Koštialová sa stotožnila s týmto názorom, avšak podotkla, že záchranné zložky musia zahrnúť 

do osnov vyučovania, čím by privítali i zapojenie týchto zložiek v MDD. Tiež sa prikláňala 

k celodňovému programu a možnosti zapojiť viac atrakcií, čo využijú hlavne žiaci 1. stupňa, 

keďže sa na ne každoročne tešia.  

 

p. Zigová podotkla, že ak by sa zapojili záchranné zložky do programu, bude vhodné ich osloviť, 

čo možno najskôr. Pripomenula i kríženie termínu so súkromnými organizáciami, ktoré po 

minulé roky robili MDD vo svojich prevádzkach.  

 

p. Pribišová tiež podotkla, že záchranné zložky bývajú počas roka pozvané i v okolitých 

miestnych častiach, kde majú možnosť ich naše deti čoraz častejšie pozorovať a potom sa stávajú 

nezaujímavé na Deň detí v Starej Turej. Tiež sa stotožnila s myšlienkou pripraviť pestrejší 

celodenný program na námestí i s účasťou nejakej významnej osobnosti (speváci, vystúpenia, 

kapela...) a skôr priniesť viac zábavných atrakcií pre deti, ktoré počas dňa využijú naplno.  

 

Riaditeľka MŠ p. Hučková sa pridala do diskusie ohľadne MDD, ktorá sa vyjadrila, že zábavné 

atrakcie nie sú pre detičky MŠ z hľadiska bezpečnosti celkom vhodné. Pre nich zasa význam 

zapojenia a prezentácie záchranných zložiek má význam. Navrhla využiť tieto zložky počas 

doobedia len v MŠ, pričom by nemuseli byť v takom veľkom obsadení, niekoľko ukážok by bolo 

vhodných.  
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p. Koštialovej sa páčila táto myšlienka a navrhla zapojenie našich „domácich“ zdravotníkov a  

dobrovoľných hasičov (DHZ), resp. DHZ z miestnych častí, ktorí by určite predviedli ukážky. 

Taktiež sa jej páčilo zapojenie Detského parlamentu do organizácie tohto dňa.        

 

p. Lacová tiež prispela do diskusie pričom zhodnotila, že sa o tejto téme s kolegyňami v ZUŠ 

rozprávali a navrhli niekoľko vylepšení. Určite pripravia pestré vystúpenia tanečníkov ako každý 

rok. Taktiež by bolo vhodné zapojenie detí do rôznych súťaží, navrhli napr. spevácku súťaž, ktorá 

by sa spustila už pred dňom detí a napr. traja najlepší by vystúpili na námestí v deň MDD. Čo sa 

týka zapojenia významného hosťa na MDD, navrhla, že by mohli osloviť niektorých 

z účinkujúcich, ktorí vystúpili u nich v ZUŠ (tanečníci, speváci...), nakoľko majú s nimi veľmi 

dobré vzťahy a skúsenosti. 

 

V závere sa slova ujala p. Adámková, ktorá sa taktiež priklonila k verzii bez záchranných zložiek. 

Navrhla zapojenie detí pôsobiacich v rôznych krúžkoch do programu MDD, nakoľko veľmi radi 

vystupujú a nie vždy majú možnosť sa prezentovať všetci. Tiež poznamenala, že v prípade 

nepriaznivého počasia sa program môže presunúť do DK Javorina.  

 

Všetky návrhy zosumarizovali a p. Zigová sa poďakovala, že sa komisia predbežne dohodla na 

osnove MDD 2018 nasledovne: predbežne by MDD 2018 začal od rána programom (školy) 

a zábavnými atrakciami  na námestí, neskôr od obeda do 15.00 h. by bol program v réžií CVČ  

spolu s vystúpením významného hosť, ak by sa podarila zabezpečiť jeho účasť a na záver by bol 

MDD zakončený diskotékou.      

 

 

4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

Centrum voľného času 

Riaditeľka p. Tepličková v krátkosti informovala o činnosti CVČ v uplynulých mesiacoch.  

Priblížila podujatia, ktoré pripravili ako napr. Gaštaniáda, besedy, výučbové programy pre deti. 

Informovala prítomných o veľmi peknom podujatí, ktoré pripravili v spolupráci s Detským 

parlamentom a bol to 1. ročník juniorsko-seniorského turnaja v „Človeče nehnevaj sa!“, ktorý sa 

konal v Klube dôchodcov. Spojenie mladej a staršej generácie v konfrontácií s hrou, bolo 

vynikajúcim rozptýlením hlavne pre seniorov. Do finále sa dostali 3 seniori a 1 parlamentár.       

p. Tepličková ďalej informovala, že sa nepodarilo uskutočniť „Lampiónový sprievod“, ktorý bol 

naplánovaný na 27.10.2017, pre nepriaznivé počasie.  

 

MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že v škôlke prebiehalo tiež veľa akcií. Jeseň v MŠ sa niesla 

v duchu plodov jesene a zdravého životného štýlu. Deti zberali jesenné plody, spoznávali ich 

využívanie, uskutočnili sa tvorivé popoludnia s rodičmi, kde tiež vyrábali výrobky z tekvíc, 

orechov a pod. Zapojili sa do svetového dňa výživy týždňom zdravej výživy, kedy deti 

ochutnávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, pripravovali  ovocné „jednohubky“, odšťavovali 

ovocie a zeleninu... V škôlke si pripomenuli tiež svetový deň mlieka, kedy sledovali náučné DVD 

„Cesta mlieka“ o výrobe a ceste mlieka až na náš stôl. V niektorých triedach deti dokonca prišli 

oblečené tematicky celé v bielom, doma s rodičmi vyrábali výrobky z obalov z mliečnych 

produktov. Predškoláci navštívili Gazdovský dvor, kde sa zúčastnili troch tematických oblastí: 

Priadky, Stridžie dni, Vôňa Vianoc. V rámci Školského programu prevencie obezity sa po prvý 
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raz  zúčastnili kurzu ľadového korčuľovania na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom. 

Napriek obavám o zdravie (zranenia) detičiek všetko dopadlo výborne a dokonca už po 5 dňoch 

zaznamenali obstojné korčuliarske výkony.  V mesiacoch október – november MŠ organizovala 

viacero  cvičení pre rodičov s deťmi.  Pani riaditeľku však mrzela pomerne nízka účasť zo strany 

rodičov (najmä minitelocvične v IV. MŠ). V rámci projektu „Zdravé zúbky“, v priebehu 

novembra postupne prebehla vo všetkých triedach dentálna hygiena s dentálnou hygieničkou. 

Deti sa učili správne starať o zúbky, ich zdravie správnu výživu. Viacero tried navštívilo aj zubné 

ambulancie. V decembri prebehla návšteva Mikuláša v MŠ, pričom ich čakajú ešte triedne 

besiedky s tvorivými dielňami aj so zapojením rodičov.  

V závere p. Hučková informovala, že škôlka bude mať prerušenú prevádzku v dňoch od 27.12. 

do 29.12.2017. 
 

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová informovala, že mesiace október až december v ZUŠ sú najaktívnejším 

obdobím. Zaznamenali opäť viacero významných úspechov a to z priestorov Trenčianskeho 

osvetového strediska, odkiaľ si priniesli ocenenia žiaci literárno-dramatického odboru pod 

vedením Mgr. I. Purtátorovej - 2. a 3. miesto v prvej kategórii a 1. miesto s postupom do 

celoslovenského kola v druhej kategórii XXI. ročníka Timravina studnička. Úspešní tanečníci 

získali 1. miesto a 2. miesto na IX. ročníku celoslovenskej tanečno-súťažnej prehliadky - My 

Dance Myjava. 

Po úspešnom kastingu v Martine postúpila Hanka Železníková, žiačka spevu a hry na flautu do 2. 

ročníka súťaže RTVS ZEM SPIEVA za hudobného sprievodu DFS Turanček.  Pani Lacová 

informovala, že v nedeľu  19.11. sa zúčastnili v Mlynskej doline súťažného kola, v ktorom 

Hanku a deti z DFS Turanček veľmi kladne hodnotila odborná porota. Na druhý deň pokračovalo 

natáčanie  dokrútky  v našej ZUŠ a v mieste bydliska Hanky. Úspech zaznamenali i vo 

výtvarnom odbore, kde 7 žiačok získalo ocenenia v medzinárodnej súťaži „Veda, ktorá lieči“. 

V piatok 1.12. boli  pozvaní, spolu so žiačkou Kristínou Hrubou,  na slávnostnú omšu do 

katedrály sv. Víta v Prahe a zároveň na oceňovanie do Arcibiskupského paláca, kde si Kristína 

prevzala od kardinála D. Duka mimoriadne ocenenie - Hlavnú cenu riaditeľa Fakultnej 

nemocnice v Plzni. Výťažok z aktivít humanitárnej organizácie ide na výskum crohnovej choroby 

a deťom do vojnou postihnutých oblastí. Ďalej oboznámila komisiu, že vďaka podpore Nadácie 

ŽIVOT a Rade rodičov pri ZUŠ tanečný odbor a hudobná zložka DFS Turanček úspešne 

zrealizovali projekty na podporu rozvoja folklóru a to účasťou na sústredení s výučbou lektorov 

v Hájenke a rekreačnom zariadení Javorinka. Zámerom bol hlavne nácvik programu Benefičného 

koncertu Nadácie ŽIVOT. V krátkosti informovala o vystúpení DFS Turanček na Kopaničárskom 

jarmeku. Na tomto podujatí boli i tvorivé dielničky, ktoré zabezpečil výtvarný odbor ZUŠ. DFS 

Turanček vystúpil tiež na MsÚ pri príležitosti zlatých svadieb a pri symbolickom rozsvietení 

prvej sviece na adventnom venci na námestí. Ďalej informovala, že 3 triedy výtvarného odboru 

absolvovali exkurziu „Spoznaj umeleckú tlač“, kde vďaka finančnému a organizačnému 

zabezpečeniu rodiča, p. Gergelyho, deti spoznávali techniky tlače z hĺbky v M´ART PRTINT 

Galery vo Veľkou Záluží. Výtvarníci pripravili kolekciu prác, ktorú zaslali na medzinárodnú 

súťaž do Japonska. Priblížila aktivitu ZUŠ nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu a to 

výučbu žiakov prostredníctvom workshopov, ktoré vedú profesionálny hudobníci, herci, speváci.  

Informovala, že vo štvrtok prebehla generálka programu Benefičného koncertu detí ZUŠ, ZŠ 

a MŠ, ktorý organizačne zabezpečuje ZUŠ.  
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Pripravili dva výchovné vianočné koncerty našej školy pre deti 1. a 2. stupňa, kde výťažok zo 

vstupného bude použitý na realizáciu bezbariérového riešenia v ZŠ. V tanečnom odbore sa tešia 

skvalitneniu vyučovania, vďaka víťaznému projektu Raiffeisen banky a zakúpeniu baletizolu.  

Na záver p. Lacová pozvala na Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT (10.12.), Vianočný koncert 

hudobného a literárno-darmatického odboru s vianočnou koledou v podobe tieňohry (12.12. 

o 16.30 h.), Klavírnu besiedku (13.12.), vystúpenie DFS Turanček na Vianočnom trhu (16.12.), 

vystúpenie žiakov TO a DSF Turanček na spoločenskej akcii spoločnosti Justur v hoteli Lipa 

(20.12.) a potešia rodičov najmladších žiačikov prípravného štúdia  triednou besiedkou malých 

muzikantov (20.12.). 

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová v krátkosti priblížila činnosť a noviny v ZŠ. Vyzdvihla získanie 

finančných prostriedkov z projektu APA v celkovej sume 8.000,- €, ktoré budú použité na 

dobudovanie bezbariérového riešenia v ZŠ. Po informácií o úspešnom projekte ocenila p. 

riaditeľku ZUŠ Lacovú, ktorej odovzdala kyticu ako  poďakovanie a prejav uznania za to, že 

podporila výchovné koncerty a celý výťažok z nich venuje ZŠ na riešenie bezbariérovosti.  

Následne si vzala slovo zástupkyňa p. Pribišová, ktorá prezentovala činnosť a novinky na 1. 

stupni. Priblížila projekt vďaka ktorej majú vystavený veľký model kozmickej stanice v ZŠ. 

Informovala o dokončení chodníka do pavilónu a priblížila komisií testovanie piatakov. 

 

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

i pripravované 
Pani riaditeľka Adámková oboznámila komisiu o uskutočnených akciách v uplynulých 

mesiacoch. V októbri bola asi najväčšia akcia Kopaničársky jarmek, ktorý zhodnotila ako veľmi 

vydarený. Zúčastnilo sa ho takmer 1800 návštevníkov, čo je vysoký počet. Taktiež toto podujatie 

hodnotili vysoko pozitívne remeselníci, ktorí sa ho zúčastnili vôbec po prvý raz.  

Priblížila ďalšie podujatia, ktoré prebehli a bolo to predstavenie pre deti Ľadové kráľovstvo, 

Smejko a Tanculienka a zájazd na koncert Heleny Vondráčkovej.  

Následne priblížila podujatia, ktoré ich čakajú v mesiaci december. Prvým je mikulášske 

predstavenie pre deti s rozsvietením vianočného stromčeka – Vianočný koncert pre deti. Ďalej 

predstavenie RND – Besame Mucho. V nedeľu (10.12.) bude benefičný koncert Nadácie ŽIVOT. 

Najväčšou pripravovanou akciou sa stane Vianočný trh (16.12.) na ktorý všetkých srdečne 

pozvala. Informovala tiež o muzikáli OZ Sluha – Nebo prelomené, ktorý sa bude konať vo veľkej 

sále DK Javorina (22.12.). V januári prebehne beseda s Borisom Filanom a jeho synom.  

Objasnila aj prácu kolegýň z knižnice. Svojou prítomnosťou teraz častejšie rozveseľujú a 

navštevujú seniorov v Dome opatrovateľskej starostlivosti, ktorým nosia nejaké knihy na čítanie. 

Na záver povedala prítomnej komisii, že už majú pripravené priestory na presťahovanie 

informačnej kancelárie, zriaďujú depozit v Mestskom múzeu a v DK Papraď prebehlo maľovanie 

a dokončuje sa zateplenie, čo by mali do konca roka 2017 stihnúť.   

 

6. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a prečítala materiál do zastupiteľstva, ktorý bol komisii dodatočne 

zaslaný. Jedná sa Stanovenie termínov konania príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 

2018, ktorý predkladá Ing. Petrovičová.  

p. Zigová vyzvala prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto 

predloženému materiálu. 
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Pripomienky nikto nepredložil a následne prebehlo hlasovanie:  

ZA    9 

          PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia predložený materiál: Stanovenie termínov konania príležitostných trhov v meste Stará 

Turá pre rok 2018 berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu takto predložený 

materiál schváliť. 

 

p. Bublavá informovala o ďalšom ročníku charitatívneho podujatia „Urobme si štedrejšie 

Vianoce“, kedy zhromaždia vecné dary, kapustnicu, ovocie a domáce pečivo. Následne balíčky  

roznesú dobrovoľníci rodinám v núdzi a opusteným seniorom. Požiadala aj členov komisie, aby 

sa zúčastnili tejto šľachetnej myšlienky a napiekli koláče, príp. venovali dary tejto skupine 

obyvateľov. Za každú takúto pomoc budú radi. Pečivo a dary môžu priniesť 22.12. do modlitebne 

Evanjelickej fary v čase od 14.00 – 17.00 h. 

 

p. Krč informoval prítomných o ocenení člena komisie p. Soloviča a požiadal ho, aby priblížil 

svoje ocenenie.  

    

p. Solovič v krátkosti informoval o svojom čestnom ocenení, ktoré získal - medaila „Gaba 

Zelenaya“ od Zväzu novinárov. Ďalej priblížil juniorsko-seniorský turnaj v hre Človeče nehnevaj 

sa, ktorého sa zúčastnil v Klube dôchodcov. Vyzdvihol tiež prínos tohto podujatia a ocenil túto 

myšlienku.  

 

p. Krč v závere upozornil komisiu o skoršej uzávierke januárového čísla Staroturianskeho 

spravodajcu a vyzval členov, aby články zaslali včas.  

 

7. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 11.50 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

 

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

             

 

 

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

  

 

Stará Turá 8. 12. 2017 


