
Naša značka:12838/MSUST/SOCSKOLA/91/2022 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie 

pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej 

zo dňa 11.05.2022. 

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Ing. Zdena Pilátová,  Ing. Anna Halinárová,  Bc. Helena Fáberová, Mgr. Júlia Bublavá,   

Mgr. Jarmila Lužná, p. Alena Mockovčiaková, Bc. Elena Stančíková  

Tajomníčka komisie: Mgr. Ivona Martinková 

Ospravedlnení: p. Zuzana Durcová, p. Mgr. Mária Gajarová,  p. Ivana Janovicová   

Ostatní hostia:  Mgr.  Elena Sládková,  Ing.  Jaroslava Antalová 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadania. 

2. Organizácia podujatia Otvorená náruč pre deti a mládež s ŤZP a ich  rodičov 

z   Podjavorinskej  oblasti, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2022 v Podkylave. 

3. Rôzne - pripomienky členov. 

4. Záver. 

 

 

1.  Otvorenie zasadania. 

Predsedníčka komisie  Mgr. Ing. Pilátová privítala prítomných na  zasadnutí komisie  

a informovala ich, že p. Zuzana Durcová, p. Mgr. Mária Gajarová,   p. Ivana Janovicová  

sa ospravedlnili a zasadania komisie sa dňa 11.05.2022 nezúčastnia.  

2. Organizácia podujatia Otvorená náruč pre deti a mládež s ŤZP a ich  rodičov  

z   Podjavorinskej  oblasti, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2022 v Podkylave. 

Pani predsedníčka komisie odovzdala slovo pani Mgr. Júlii Bublavej, ktorá všetkých 

prítomných oboznámila s plánom organizácie podujatia  Otvorená náruč v Podkylave, ktorá sa 

uskutoční dňa 28.05.2022. Pani Bublavá predstavila súhrn všetkých športových, relaxačných 

a tvorivých aktivít (bedminton, petang,  tvorivý piesok, magnetické rybárčenie, drevené maxi 

človeče nehnevaj sa, chytanie umelých  rybičiek na háčik, plstenie ihlou, pedig, maľovanie 

drevených figúrok, maľovanie na tričká, košikárstvo, lesná pedagogika, dentálna hygiena, 

maľovanie horúcim voskom, nafukovací hrad na skákanie, jazda na koni – hipoterapia, 

plávanie – pobyt v bazéne, kozmetika Mary Key),  ktoré budú pre účastníkov podujatia 

k dispozícii. Zatiaľ je nahlásených 90 účastníkov.  Na podujatí bude pre účastníkov 

zabezpečený i pitný režim, ovocie, koláčiky a obed. Zabezpečená bude i živá hudba 

a opekanie.  Všetkým záujemcom bude poskytované odborné sociálne poradenstvo 

prostredníctvom pracovníčok z ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom, Odboru sociálnych vecí 

a rodiny  a pracovníčok Mestského úradu Stará Turá, Oddelenia školstva a sociálnych vecí.   

Pani Bc. Elena  Stančíková a pani Zuzana Durcová budú zabezpečovať na podujatí zdravotnú 

starostlivosť ako profesionálne zdravotné sestry.  Pani Bublavá ešte vypracuje a rozošle 

všetkým, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení uvedeného podujatia presný rozpis 

a harmonogram jednotlivých činností. 

 



3.  Rôzne- pripomienky členov. 

     Bez pripomienok.  

 

 

6.  Záver. 

Pani  predsedníčka Mgr. Ing. Pilátová  poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 11.05.2022  

 

Zapísala: Mgr. Ivona Martinková, tajomník komisie         ........................................... 

 

Schválila: Mgr. Ing. Zdena Pilátová, predseda komisie     ........................................... 


