
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru  

 zo dňa 9.4. 2019.  

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Hostia: Prednostka MsÚ- Mgr. Soňa Krištofíková  
             Riaditeľka MŠ– Mgr. Ľubica Hučková  
Ospravedlnení: Mgr. Peter Škriečka  
                         Viliam Matuška 
  

P r o g r a m:   

1. Otvorenie.  
2. Informácie školského úradu o pripravovaných rozpočtových opatreniach a návrhu 

dodatku k VZN o určení 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.  

3. Informácie školského úradu: o výberovom konaní na riaditeľa ZUŠ, výzve na voľbu 
členov do Rady školy pri ZŠ, o zápise do MŠ, ZŠ, o projekte na rekonštrukciu MŠ, o 
hromadnom zabezpečení služieb a revízií pre školy, o ocenených pedagógoch pri 
príležitosti Dňa učiteľov v roku 2019.  

4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované v meste Stará Turá.  
5. Informácie z jednotlivých škôl, školských zariadení a kultúrnych organizácií v meste.  
6. Rôzne.  
7. Záver.  

  
K    p r i e b e h u   r o k o v a n i a:  
1. P. Zigová privítala prítomných členov a hostí a oboznámila ich, že sa budeme riadiť 

navrhnutým programom.  
2. Informovala som prítomných členov o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 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. Tento návrh sa bude 
prerokovávať na finančnej komisii, nakoľko súvisí s rozpočtom mesta. Výška dotácie sa 
určuje na základe jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok, počtu prijatých 
žiakov a koeficientov pre jednotlivé školy a školské zariadenia. Návrh ďalšieho VZN o 
zmene a doplnení VZN č.6/2017-Nar. -je potrebné vykonať aj súvisiace  zmeny a doplnenia 
v znení všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2017, ktoré  doposiaľ spájalo dve rôzne 
problematiky vychádzajúce  aj  z rozdielnych odsekov  dotknutého  ustanovenia  právneho 
predpisu a s ním súvisiace legislatívno – technické úpravy ( napr. prečíslovanie ustanovení 
nariadenia, nové označenie častí nariadenia ).  

     Predsedníčka komisie vyzvala prítomných, či majú pripomienky k podaným návrhom. 
Všetci členovia sa jednohlasne vyjadrili, že berú na vedomie predložené návrhy.  

  
3. V ZUŠ je vyhlásené výberové konanie z dôvodu uplynutia funkčného obdobia riaditeľky 

ZUŠ. Prihlášky je možné podať do 15.4.2019, následne prebehne výberové konanie s 
nástupom nového riaditeľa/riaditeľky do funkcie od 1.6.2019. V ZŠ sa konali voľby členov 



do Rady školy pri Základnej škole, boli zvolení štyria zástupcovia rodičov, dvaja 
pedagogickí a jeden nepedagogický zamestnanec. Budúci týždeň sa bude konať 
ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ- 24.4.2019.V ZŠ prebehol zápis detí do 1. 
ročníka. Zapísaných je 89 detí a 8 detí sa na zápis nedostavilo. Plánujeme v budúcom 
školskom roku otvoriť štyri triedy. Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení pedagógovia: 
v MŠ- p. Rzavská  Mlynárová, v ZŠ – Mgr. Kotrasová a Mgr. Roháčková a v ZUŠ MgA. 
Stískal. V rámci  efektívneho vynakladania finančných prostriedkov prebieha  
zabezpečenie cenových ponúk na služby pre školy – pracovná zdravotná služba, BOZP, 
PO... Rekonštrukcia MŠ je naplánovaná, ako informoval aj p. primátor na 150-200 dní a 
jej realizácia by sa mala začať v najbližších dňoch.  

  

4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované v meste Stará Turá.  
5. Informácie z jednotlivých škôl, školských zariadení a kultúrnych organizácií v meste.  
  
Základná škola – Mgr. Medňanská doplnila informácie zo ZŠ, kde prebehlo úspešne Testovanie 
9 - zamerané opäť najmä na logické myslenie (v teste z MAT aj SJL - hľadanie odpovedí  - čo 
vyplýva, nevyplýva z textu pri nejednoznačne kladených otázkach… , menšia časť testov bola 
zameraná na učivo z daných predmetov). V prestížnej súťaži v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín získali v obvodnom kole (14.3.) žiačky ZŠ (5 žiačok) prvé miesta a 
postúpili do okresného kola, v okresnom kole (29.3.) získalo týchto 5 žiačok opäť umiestnenia 
(1. - 3.miesta) a 3 postupujú do krajského kola. Prebehla i matematická pytagoriáda, v ktorej 
dosiahli  žiaci výborné výsledky ( dve 1.miesta, ďalej 3., 4., a 8.miesto). Žiačky  7. -9. ročníka 
sa pripravujú na majstrovstvá Slovenska v basketbale. V rámci mesiaca knihy (marec) sa konali 
mnohé aktivity podporujúce záujem žiakov o čítanie, o knihy. 21.4. sa  žiaci - členovia 
divadelného krúžku zúčastnili spolu so žiakmi LDO  workshopu v Divadielku Galéria - projekt 
Nadácie Život (prvou časťou projektu bol workshop s herečkou Elou Lehotskou). Žiaci 
4.ročníka (časť) sa práve zúčastňujú Školy v prírode (8.4. - 12.4.) v Bojniciach. V rámci školy 
sa chystajú viaceré aktivity ku Dňu Zeme, aj v spolupráci s k.c.tu. (Svedomito fest.) . So žiakmi 
sa zúčastníme aj Vítania jari a navštívime výstavu L.Kimličku retrospektíva v DK Javorina.  
 
 Dom kultúry Javorina-  
16. 2. Kopaničiarsky ples v KD na Papradi (26. ročník)  
 20. 2. 2019 - Koncert sólistov donských kozákov Balalajka  
1. 3. 2019 v spolupráci s CHKO Biele Karpaty a OZ GenoFond  burzu vrúbľov starých odrôd ovocných 
stromov. O vrúble bol veľký záujem, čo je dobré znamenie, že do záhrad sa vracajú tieto vzácne staré 
odrody.   
12. 3. 2019 Motivačnú prednášku Pavla Hiraxa Baričáka.   
14. 3. 2019 sa uskutočnilo anglické predstavenie pre žiakov ZŠ.  
20. 3. 2019 Besedu so známkou bylinkárkou p. Annou Kopáčovou.  Návštevníci mali zároveň možnosť 
zakúpiť si jej knihu, ktorá bola  nedávno uvedená na trh.  
2. 4. 2019 sa v knižnici konala beseda so Samuelom Jurčom, autorom knihy Hlaveň vytrhnutá z ohňa.   
3. 4. 2019 sa v dome kultúry konal koncert Lenky Filipovej. Boli sme milo prekvapení zo záujmu 

verejnosti, teda z počtu predaných vstupeniek.  
7. 4. – Slávnostný program pri príležitosti 70-teho výročia ZUŠ a výstava L. Kimličku Retrospektíva.  Z 
pripravovaných akcií:  

Najbližšie sa koná Vítanie jari, spojené s remeselných trhom,  burzou kníh a časopisov, výstavou 
módneho návrhára Lukáša Kimličku Retrospektíva.  Pozitívne hodnotíme, že do akcie, ktorá je určená 
širokému spektru našich občanov sa zapájajú aj iné mestské organizácie. Mesto je nápomocné pri 
propagácii, umelecké pásmo pripravuje ZUŠ, Morenu vyrobilo CVČ, ZŠ spestrí sortiment trhu so 
svojimi žiadanými koláčmi, technické služby  zabezpečia stánky a technickú prevádzku námestia a MC 



Žabka zabezpečí tvorivé dielne. O Vítanie jari je veľký záujem, máme prihlásených takmer 80 
remeselníkov, len vrásku na čele nám robí predpoveď počasia.  V prípade moc nepriaznivého počasia 
naša niekoľkotýždňová práca vychádza čiastočne nazmar.  

Z ďalších pripravovaných akcií – 20.4. organizujeme na Papradi na detskom ihrisku pletenie korbáčov 
a oficiálne otvorenie ihriska. 29. 4. sa v DK uskutoční odber krvi a vo večerných hodinách 
hudobnozábavný program Na slovenskej zábave.   

Cestu rozprávkovým lesom organizujeme tento rok v spolupráci s mestom. V cieli cesty v autokempingu 
bude zabezpečený bohatý program, takže pre deti bude pripravený celodenný program.   

Aktívne už pripravujeme  5. ročník Festivalu Divné veci, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. -22. 6. 2019. 
Vo štvrtok začína festival divadelným predstavením Len si pospi miláčik. Vstupenky na toto 
predstavenie sú už v predaji v DK. Na ostatné výstupy festivalu je vstup voľný.   

V Mestskej knižnici sa v marci okrem bežnej výpožičnej služby konalo množstvo akcií:   
4. 3. a 7. 3. pripravili program pre deti, hrali rozprávku O repe a organizovali tvorivé dielne  
  
6. 3. pracovníčky navštívili Zariadenie opatrovateľskej služby, kde klientom nosia knihy a časopisy a 
zároveň si s nimi porozprávajú.  
Týždeň slovenských knižníc prebiehal i v našej knižnici, v tomto čase 4. 3. - 8. 3. 2019 bolo bezplatné 
členské, odpustenie upomienok  
Od začiatku februára do 22. 3. 2019  prebiehala súťažná anketa Moja najobľúbenejšia kniha   (63 
zúčastnených)    
V rámci Mesiaca knihy sa uskutočnilo 16 besied pre deti z materských a 1.-3. ročník základných škôl  
Mestské múzeum  
- 27. 2. - dokumentárny film z archívu MFF Jeden svet - 10 MILIÁRD - Čo máte na tanieri?  - 

6. 3. - Premietanie filmu Pivnica   
- február, marec: Výstava Fotografie a krásy dreva – fotografie z ciest a drevorezby z dielne 

Jiřího Tomisa  
- marec, apríl: 2 triedy žiakov 3. triedy ZŠ – prezentácia Stará Turá - naše mesto  
- apríl: študenti SOŠ Stará Turá, 1.,2. ročník – premietanie dokumentárneho filmu Plastic ocean   
  
Materská škola - február sa niesol v duchu Fašiangov. Predškoláci boli v rámci regionálnej 
profilácie na exkurzii v Gazdovskom dvore na Turej Lúke, kde sa formou zážitkového učenia 
oboznamovali s fašiangovými tradíciami regiónu. Vo všetkých triedach MŠ sa uskutočnil 
fašiangový karneval. V spolupráci s Lesoturom boli deti na turistickej vychádzke v Topoleckej, 
kde sa zúčastnili kŕmenia zvierat.  

Marec je v MŠ tradične mesiacom knihy. V triedach mali deti výstavka kníh prinesených z 
domu, z ktorých si spoločne „čítali“, jednotlivé triedy navštívili knižnicu. Deti z triedy č. 3 si 
pripravili divadielko perníkový domček, ktoré hrali ostatným deťom MŠ. V MŠ vystupovalo aj 
profesionálne divadlo „Na hojdačke“ s hrou Strašiak Tomáš.  
V spolupráci s CVČ sa predškoláci zúčastnili vzdelávacieho programu venovaného Dňu vody. 
Pred zápisom do 1. ročníka ZŠ sa v MŠ uskutočnila depistáž predškolákov realizovaná CPPPaP 
Nové Mesto nad Váhom, prebehlo rodičovské združenie pre rodičov predškolákov venované 
problematike školskej zrelosti. Rodičom poskytli informácie: psychologička z CPPPaP, 
učiteľky 1. stupňa, učiteľka zo ZUŠ. Predškoláci navštívili základnú školu, kde si pre nich žiaci 
ZŠ pripravili program.  
V apríli predškoláci navštívili Gazdovský dvor, kde sa tentokrát oboznamovali v veľkonočnými 
tradíciami – zdobenie letečka, vynášanie Moreny, pletenie korbáčov, zdobenie vajíčok, 



vinšovanie... Vynášanie  Moreny sme zorganizovali aj v MŠ. Zúčastnili sa ho všetky triedy a 
spoločne vítali jar.   
V najbližšom období sa zúčastníme Dňa Zeme s CVČ, Lesníckeho dňa s Lesoturom, Dňa 
otvorených dverí v ZUŠ, pripravujeme vystúpenia ku Dňu matiek.   

  
Centrum voľného času – PhDr. Tepličková poinformovala prítomných priebehu celomestskej 
konferencie a ostatných aktivitách – marcové kino s pukancami, prázdninové majstrovstvá detí 
ZŠ, výučbových programoch pre MŠ, prednáške na tému „Výchova detí podľa temperamentu“ 
a nepravidelných pohybových aktivitách.  
V CVČ pripravujú: veľkonočné aranžovanie – 10.4., počas prázdnin turnaj v stolnom futbale „ 
O veľkonočného zajaca“  a akcia „Príďte si zahrať Aktivity“, srdiečko pre mamu – 24.4., Deň 
zeme s predškolákmi 26.4., moje najmilšie zvieratko 15.5., decoupage na drevo – 22.5., 
športový deň s detským parlamentom 31.5. a v prípade záujmu „deťom pre radosť“ na námestí- 
31.5.2019 – vyzvala školy ku spolupráci.  
  

 ZUŠ Stará Turá:  
Hudobný odbor:  
 Vystúpenie pre jubilantov, vystúpenie zlaté svadby, vystúpenie pri príležitosti osláv Dňa 
učiteľov v Starej Turej, vystúpenie pre MsÚ Stará Turá( seniori z Kunovíc).  
Výtvarný odbor:   
Zaslanie prác do celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave Zápalky v rukách detí.  
Literárno – dramatický odbor:   
Zúčastnili sa štyroch súťaží. Účasť v súťaži Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo.  
Divadelný workshop v Divadielku Galéria v Novom Meste nad Váhom- plnenie projektu 
Nadácie ŽIVOT.  
Tanečný odbor:  
Vystúpenie na Plese futbalistov, vystúpenie na plese SOŠ.  
Účasť v nominačnej súťaži Dance Star 2019 v Nitre. Umiestnenia: 1x 1.miesto, 1x 2.miesto,  
2x 3.miesto. Kvalifikácia na Majstrovstvá sveta Dance Star WORLD Finals v Chorvátsku,  
ktoré sa konajú22.05–26.05.2019 v meste Poreč.                                                                                                  
Účasť regionálneho kola tanečnej prehliadky moderného a módneho tanca „Deň Tanca „ v 
Trenčíne.  Umiestnenia: 6x 1.miesto , 1x 2.miesto. Všetky 1.miesto postúpili na krajské 
kolo, ktoré sa uskutoční 14.04.2019 v Trenčíne.  
Pri príležitosti dňa učiteľov si prevzala pani riaditeľka Miroslava Lacová z rúk ministerstva 
školstva najvyššie rezortné ocenenie medailu sv. Gorazda, za dlhoročnú prácu v oblasti 
školstva a výnimočné výsledky dosiahnuté vo výchovno -vzdelávacom procese.  

70.výročie založenia ZUŠ Stará Turá – slávnostný koncert, ktorý sa uskutočnil 7.04.2019 v 
Dome Kultúry Javorina – veľmi pozitívne reakcie verejnosti na program. V programe  
vystúpili súčasní žiaci a pedagógovia ZUŠ Stará Turá, bývalí žiaci, dnes profesionálni umelci 
v rôznych umeleckých telesách ako napríklad SĽUK:Fidlikanti. Módny návrhár, fotograf, 
bývalý žiak výtvarného odboru ZUŠ Lukáš Kimlička...  

Pripravované akcie na ktorých pracujeme:  

12.04.2019 – Vítanie Jari   
14.04.2019 – Deň Tanca, krajské kolo Trenčín  
11.05.2019 – Folklórne slávnosti Lubina/Roh  



15.05.2019 – Deň otvorených dverí v ZUŠ  
16.05.2019 – Prijímacie skúšky do ZUŠ  
Deň Matiek, Dance Star World Finals 2019, Jarmok, Príprava žiakov na absolventský výkon, 
Festival Divné Veci...  

SOŠ Stará Turá – Mgr. Antálek informoval prítomných, že prebehli písomné maturity, zapojili 
sa do krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti, kde získali jedno prvé a dve druhé miesta 
a postúpili na celoslovenské kolo do Košíc.  

Hotel Lipa Stará Turá – Mgr. Haverová informovala:  

19.-22.04.2019 – Veľkonočný pobyt pre hostí (zo Slovenska, z Čiech) Zatiaľ 
očakávame približne 45-50 hostí s rodinami.  
Súčasťou pobytového balíčka je veľkonočný program, v nedeľu 21.4. v DK Javorina, kde hostí 
privítame s štamperlíkom a masteným chlebom s cibuľou.  
Hosťom bude k dispozícii prehliadka expozície tradičného bývania spolu s výkladom, ukážka 
pletenia korbáčov (p. Zeman), možnosť fotenia sa v miestnych krojoch (p. Jitka Durcová) i 
predaj originálnych krojovaných fliaš v krásnych drevených  obaloch (Ľúbezné - Klaudia 
Hrbatá). Taktiež bude ešte k dispozícii výstava módneho návrhára Lukáša Kimličku - 
RETROSPEKTÍVA.  
Večeru budú mať hostia zabezpečenú priamo v hoteli formou zabíjačkového taniera. V cene 
balíčka majú hostia taktiež prehliadku Čachtického podzemia spolu s ochutnávkou vína i 
návštevu Železničného múzea spolu s výkladom.  
 25.04.2019 o 18:30 hod. – Degustáciu vinárstva VINUM KULT  
Všetkých milovníkov dobrého a kvalitného vínka srdečne pozývame na riadenú degustáciu.  
Vstupné: 13 € / os. (na mieste 16 €)  
V cene vstupného je: riadená degustácia (7 druhov vín), 0,5l minerálky, pečivo, mix syrov  
Predaj  lístkov  na  recepcii  hotela:  0910  931  525,  +421  32  776  38  70  
Viac o vinárstve tu: https://www.vinumkult.sk/  
27.04.2019 – FitDAY s Ivou  
Sobota nabitá kvalitným 3-hodinovým skupinovým cvičením, medzi jednotlivými cvičiacimi 
hodinkami budú 20-25min prestávky na prezlečenie, oddych, načerpania sily. Prvá hodina je s 
Ivou /go Fit ! tréning/, druhá s Diou -BAX, a posledná s Alou /power joga/. Preto nebojte sa ísť 
do toho s nami aj tí, ktorí sa nevenujú športovaniu pravidelne. Pripravené budú pre vás zdravé 
a chutné jedlá a taktiež jedinečná možnosť si objednať športové oblečenie značky Designed for 
FitnessSlovakia.  
FB: @ivanachutniak @go Fit ! s Ivou Vstupné: 
15 € / os.  

02.-07.06.2019 – V. Medzinárodné výtvarné sympózium  
Výtvarného sympózia sa zúčastnia významní maliari s medzinárodnou účasťou.  
Umelcov čaká týždeň kreatívnej tvorby, ktorý vyvrcholí slávnostnou vernisážou v piatok 07. 
júna 2019.  
Súčasťou predajno-slávnostnej výstavy je možnosť nielen si pozrieť tvorbu umelcov, ale diela 
jednotlivých autorov aj zakúpiť.  
Bude to týždeň umeleckej činnosti, spoznávania a vzájomnej výmeny skúseností v procese 
tvorby medzi umelcami, ktorých hlavným zdrojom príjmov je výtvarné umenie.  



Počas sympózia sú dvere ich ateliéru otvorené nielen hotelovým hosťom, ale aj širokej 
verejnosti. Umelci sa s vami podelia o techniky tvorby, radi podiskutujú aj o umení a svojej 
práci.  
Vítaný je každý priaznivec výtvarného umenia a umenia ako takého.  

OZ SLUHA a Múzeum s. Royových-Mgr. Trúsik  

• Zrealizovali čítania s prváckymi triedami „Ako kvapôčka putovala“  

• Spolupráca spevokolu Lastovičky so spevokolom Kvapôčky z Bratislavy  
(s černošskou dirigentkou, čo bolo pre deti zaujímavé); 6. 4. workshop pre deti a  7. 4. 
koncert v CB Stará Turá  

• Tematické večery v Domove bielych hláv – v mesiaci apríl 3 podujatia  

• Zelený štvrtok- 18.4.2019 – koncert vážnej hudby v evanjelickom kostole o 17.00 hod. 
Diela J. S. Bacha a súčasného skladateľa A. Pärta  

• Chystaná kniha v spolupráci s priateľmi histórie Novohradu- „Jarné kvety“ od Samuela 
Činčuráka  

• Historický seriál v časopise Dialóg o slovenských osobnostiach a nový seriál o histórii 
a regiónoch Slovenska v detskom časopise Dúha  

• Stretnutie so sympatizantmi odkazu Vrbu a Wetzlera (máj)  

• 31. máj o 18:00 v kostole ECAV koncert Miriam Kaiser - Trio tanec strún  
  
Kultúrne centrum TU – Bc. Hladík informoval, že p. Hrašný daroval 2000 kníh  

- Vytvorili tzv. „zdieľané kancelárie“, kde ľudia môžu prísť a využívať priestory, počítač  
- V marci prebiehala akcia „Litera. Turá“ – autori slovenských kníh, napr. Anton Vydra  
- 4.5. 2019 o 19. 00 – Marek Vagovič – šéfredaktor o knihe „Umlčaní“  
- Inšpiratívne večery so zaujímavými ľuďmi – Tomáš Blaho  
- Prvá výstava Nikol Sadloňovej  
- 18.4. – dánska skupina Slovákov – alternatívna elektronická hudba  
- 22.-28.4. – festival „Svedomito“ – festival udržateľného rozvoja – móda, doprava, 

stravovanie- diskusie Lesotur, Cyklo klub, Technické služby..., bazár oblečenia, 
PROGRAM: 40 častí od 16.00 do 22.00 – spoločný piknik, v sobotu –blšák, v nedeľu – 
dopravný manifest  

- V máji- konferencia – rozvoj podnikania- pán zo Švédska  
- 17.5. v piatok – pivný festival na námestí  
- Spolupráca s mestskou políciou – umiestniť sáčky na odpadky  
- Projekt zdieľanej ekonomiky  
- Vytvoriť komunitné záhrady v meste  
- Zriadiť knižnicu vecí na námestí  
- Festival „Divné veci -20.6.-22.6.2019  

  
6. Rôzne:  
Predsedníčka komisie Bc. Zigová navrhla voľbu podpredsedu komisie, ktorý by ju v prípade 
potreby zastupoval. Navrhnutou kandidátkou bola Bc. Adámková, ktorú členovia jednohlasne 
zvolili.  
Informovala prítomných, že po dôkladnom preskúmaní podmienok a kritérií, ktoré sú potrebné 
na udelenie čestného občianstva v súlade s platným VZN sme dospeli k záveru, že navrhovaní 



členovia tieto podmienky nespĺňajú. P. Krištofíková preto navrhla, že komisia môže podať 
návrh na ocenenie navrhnutých nejakým iným spôsobom, napr. plaketou, ocenením primátora. 
Členovia sa dohodli, že by bolo vhodné toto ocenenie zrealizovať na väčšom podujatí v rámci 
nášho mesta.  
  

7. Záver.   
P. Zigová poďakovala všetkým za účasť.  
  
  
V Starej Turej, dňa 15.4.2019  
  

Zapísala: tajomníčka komisie  
                Mgr. Elena Sládková                       .........................................................  
  
  
Schválila: predsedníčka komisie  
                    Bc. Zuzana Zigová                     ...................................................................  




