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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 1. februára 2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, priame 

dotácie a dotácie pre športové kluby 

3. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o.  

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

i pripravované 

6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

7. Rôzne 

8. 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 15.30 h predsedníčka komisie Bc. 

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

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi.  

 

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, 

priame dotácie a dotácie pre športové kluby 

p. Krč informoval o navrhovanom rozdelení dotácii z grantového systému na rok 2017 v súlade 

z VZN č.4/2016 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá, ktoré bude ako v roku 

2016, členené na tri druhy dotácii, ktoré sú v uvedené v § 5 a jednotlivých odsekoch tohto VZN. 

A to Dotácie športovým klubom (na prerozdelenie 28.000,- EUR) dotácie na športové podujatia 

(na prerozdelenie 3.000,- EUR) a priame dotácie (na prerozdelenie 3.000,- EUR). Spolu sa bude 

prideľovať suma 34.000,- EUR.  

 

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

rokovania. Pripomenula, že materiál členovia komisie dostali a boli v ňom s prideľovaním dotácii 

podrobne oboznámení.  

 

p. Zigová dala hlasovať za návrh Rozdelenia finančných prostriedkov z grantového systému 

na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby v tej podobe, ako bol 

predložený komisii.  
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Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

systému na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby. 

 

 

3. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá 

p. Krč informoval o prerozdelení čiastky na 2. časť sezóny 2016/2017 jednotlivým klubom 

pôsobiacim v meste Stará Turá. Na 2. časť bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu vo 

výške 14.000,- EUR. Skonštatoval, že čiastky pre jednotlivé kluby ako i kvantitatívne 

a kvalitatívne ukazovatele klubov, dostali členovia komisie v materiáloch.  

 

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

rokovania. Žiadne pripomienky neboli predložené a tak dala hlasovať za tento návrh na 

schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia odporúča návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará 

Turá schváliť. 

 

 

4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 

p. Zigová informovala, že aj v roku 2017 sú v programovom rozpočte naplánované finančné 

prostriedky vo forme dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne. Návrh zmluvy sa 

zásadne nezmenil a bol predložený aj majiteľovi MŠA, s. r. o., ktorý však k danému návrhu 

nemal žiadne námietky. Oboznámila komisiu s otázkami ospravedlnenej p. Bublavej k danému 

návrhu zmluvy. 

 

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

bodu rokovania. 

 

Žiadny z členov komisie nemal pripomienky a tak p. Zigová dala hlasovať za tento návrh 

zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia odporúča návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 

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

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková oboznámila komisiu o uskutočnených akciách v decembri 2016. 

Vyzdvihla hlavne Vianočný trh a s ním spojenú výstavu „Sladký život včely.“ Opätovne 

potvrdila, že konanie výstav v spojitosti s trhmi, príp. väčšou akciou majú za následok vyššiu 

návštevnosť. Informovala o podujatiach, ktoré mali v Dome kultúry počas mesiaca január 2017, 

ktorý býva „chudobnejší“ na počet akcií. Uskutočnili koncert skupiny Kandráčovci, ktorý bol 

vypredaný, pokračovala výstava „Sladký život včely,“ a taktiež prebehlo Darovanie krvi, na 

ktorom sa zúčastnilo 31 darcov.  

p. Adámková informovala prítomných členov komisie o pripravovaných akciách. Najbližšou 

bude divadelné komediálne predstavenie Nevyliečiteľný. Predaj lístkov však nejde tak, ako by si 

predstavovala, a teda je otázne, či sa dané predstavenie vôbec uskutoční.  

Na marec chystajú v DK Javorina besedu s MUDr. Bukovským, o ktorú je už teraz zvýšený 

záujem a vyhlásili dlhodobú súťaž „Naša Zem,“ kde môžu občania zasielať svoje fotografie zo 

sveta a dovoleniek. Spomenula i ostatné akcie, medzi inými i burzu kníh, pričom DK pripravuje 

hneď niekoľko zájazdov do divadiel.   

Povedala prítomnej komisii, že pokračujú s informačnou kanceláriou a vydávajú každomesačný 

infolist, ktorý priblíži športové i iné akcie v meste Stará Turá. 

 

p. Zigová informovala o návrhu, ktorý bol komisii poslaný dodatočne a poprosila p. Adámkovú 

o objasnenie Návrhu štatútu Mestskej knižnice Kristíny Royovej v Starej Turej.  

 

p. Adámková objasnila, že na základe zákona č. 126/2015 o knižniciach, nastala zmena 

v poplatkoch vo všetkých knižniciach. Preto predložili nový návrh štatútu Mestskej knižnice 

Kristíny Royovej v Starej Turej, kde sú zaznamenané úpravy podľa platného zákona.  

 

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

 

Žiadny z členov komisie nemal pripomienky a tak p. Zigová dala hlasovať za tento Návrh 

štatútu Mestskej knižnice Kristíny Royovej v Starej Turej. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia odporúča Návrh štatútu Mestskej knižnice Kristíny Royovej v Starej Turej schváliť. 

 

 

6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 
MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že mali v škôlke ku koncu roka 2016 viacero akcií 

s detičkami (tvorivé popoludnie s rodičmi, besiedky a iné). Priniesla tiež informáciu, že 

počas prerušenia prevádzky škôlky cez vianočné sviatky, sa podarilo dokončiť rekonštrukciu 

a modernizáciu kuchyniek.  

Ďalej informovala, že teraz využívajú krásne zimné počasie a podnikajú veľa zimných disciplín 

ako stavanie snehuliakov, šmýkanie, „lopatovanie“.  
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S detičkami sa vzdelávajú aj v oblasti starostlivosti o zvieratká (kŕmia vtáčikov, stavajú vtáčie 

búdky), absolvovali besedu s poľovníkom, ktorý viedol prednášku o zvieratách a premietal 

diapozitívy.    

p. Hučková ďalej informovala, že chystajú v škôlke zážitkové učenie priamo v lese v spolupráci 

s LESOTUROM a ich pracovníkmi. Medzi pripravovanými akciami budú v nasledujúcom období 

prevládať prevažne fašiangové slávnosti, chystajú napr. karnevalový festival, divadelné 

predstavenie a iné podujatia.  

  

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová informovala, že v závere starého roka 2016, ako tomu už tradične býva, 

mali najviac akcií a koncertov. Prebiehali: 

- Dva veľké vianočné koncerty pre 1. a 2. stupeň ZŠ 

- DFS Turanček vystúpil na Vianočnom trhu 

- Veľký vianočný koncert v evanjelickom kostole 

Prebiehali tiež triedne besiedky dychového, klavírneho, strunového i speváckeho oddelenia.  

Oboznámila, že boli úspešný v projekte Raiffeisen banky s projektom na opravu hodín na budove 

ZUŠ. Čakajú na podmienky realizácie.  

V januári pripravila Mgr. A. Borovská – Organový koncert klavírneho oddelenia v evanjelickom 

kostole na Myjave. Výtvarný odbor zrealizoval projekt Vyber si svoje povolanie, navštívili 

Galériu M. A. Bazovského a taktiež Strednú umeleckú školu v Trenčíne, ktorá ponúka umelecky 

zameraným žiakom štúdium až v 11 oboroch. Každoročne má naša ZUŠ úspešne prijatých žiakov 

na túto náročnú školu.  

Informovala tiež o akcii, ktorú zorganizovala p. učiteľka Chutniaková. Bol to 3 hodinový 

benefičný tanečno-pohybový maratón pod názvom Pohybom pre Sabinku Fajnorovú v spolupráci 

s ADELI medical centrum. Vďaka tejto akcii sa podarilo pre Sabinku vyzbierať 794,60 EUR.  

p. Lacová v krátkosti informovala i o oceneniach žiakov a žiačok z výtvarného oboru. Veľmi 

pekný úspech zaznamenali na medzinárodnej súťaži Věda, ktorá lieči, kde získali 3. ocenenia. 

Celkovo v priebehu mesiaca december 2016 a január 2017 získali až 14 ocenení. 

Na záver informovala o výpadku kúrenia kotla, kde bude musieť dôjsť k výmene obehového 

čerpadla. O posúdenie závady a následné podanie reklamácie požiadala oddelenie výstavby. 

p. Lacová pozvala všetkých prítomných na koncert učiteľov, ktorý sa bude konať dňa 21. 

februára.  

 

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová informovala, že 687 žiakov dostalo polročné vysvedčenie. Vyzdvihla, 

že až 256 žiakov malo samé jednotky. Bohužiaľ však bolo i 10 žiakov, ktorí neprospeli. 

Udelili niekoľko pochvál, pokarhaní i znížené známky z chovania.   

Informovala tiež o väčšej chorobnosti žiakov na I. stupni. Pozitívne hodnotí návrat žiakov 

z lyžiarskeho výcviku, kde všetko prebehlo hladko a v poriadku bez zranení.  

Pripomenula dátum zápisu do školy o ktorom budú podrobne informovať na webovej stránke 

i v Staroturianskom spravodajcovi. Vyzdvihla tiež prvotné úspechy hneď na začiatku roku 2017 v 

rôznych súťažiach a olympiádach (matematická, technická, literárna...). 

Povedala tiež, že úspešne pokračujú v rekonštrukciách, vymaľovali 2. poschodie v bloku C, za 

pomoci sponzorov zakúpili nábytok do 4 tried, vo väčšine tried je už i dataprojektor. Občas sa 

vyskytnú problémy s elektrinou, ale takisto sa podarilo čiastočne tento problém eliminovať za 
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pomoci odborníkov. K projektu „učíme sa v prírode“ sa podarilo v spolupráci s mestom Stará 

Turá a sponzorov, zakúpiť 3 altánky (1 väčší a 2 menšie).  

Pani riaditeľka ďalej oznámila, že sa snažia stále oslovovať sponzorov i pre ďalšie projekty. 

Informovala o účasti takmer všetkých žiakov II. stupňa na rôznych divadelných predstaveniach, 

najväčší zážitok mali žiaci z večerného predstavenia v Národnom divadle.  

 

 

Centrum voľného času 

Riaditeľka p. Tepličková v krátkosti informovala o ukončených menších (domácich) 

a pripravovaných podujatiach. 

Oznámila tiež, že v CVČ sa podarila rekonštrukcia bezbariérového vstupu na WC. V januári 

prebehlo viacero akcií, využili priaznivé snehové podmienky na „snehovú šou“, výrobu kŕmidiel 

pre zvieratá a pod. Zatiaľ majú naplánované podujatia do konca februára, nakoľko je pracovníčka 

tehotná a nevedia odhadnúť do kedy bude môcť pracovať.   

Oboznámila prítomnú komisiu, že vzhľadom na vzniknutú situáciu bude musieť dodatočne 

hľadať nového zamestnanca, no pravdepodobne len na polovičný pracovný úväzok. Zároveň 

požiadala prítomných, či náhodou nepoznajú niekoho s požadovanými skúsenosťami 

a priateľskými vlohami k deťom, vhodného na takúto pozíciu.  

 

 

7. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a úvodom si vyžiadala informácie o pripravovanom podujatí Deň 

matiek. P. Lacová informovala, že tohtoročnú skladbu programu majú na starosti ZUŠ 

v spolupráci s ostatnými školami.  

 

p. Zigová upozornila zástupcov športových klubov na aktualizovanie svojich kontaktných 

informácií i diania v klube na webovej stránke mesta Stará Turá. Poprosila ich, aby za pomoci p. 

Krča, sa posnažili tieto informácie dať čo najskôr do poriadku.  

Požiadala tiež prítomných členov komisie, aby dodávali včas textový popis do videorelácie p. 

Duroškovi, príp. p. Krčovi, nakoľko sa stáva, že text nie je včas dodaný a vysielanie potom 

mešká.  

 

p, Adámková predstavila kalendár podujatí v meste Stará Turá na mesiac február 2017, ktorý, ako 

novinku tvoria v spolupráci s Informačnou kanceláriou a ostatnými organizáciami pôsobiacimi 

v meste. Tieto mesačné kalendáre budú k dispozícií na výlepných plochách a webových 

stránkach.  

 

Slova sa ujal aj p. Solovič, ktorý v krátkosti informoval o svojej účasti na darovaní krvi v pozícií 

novinára. Informoval tiež o skrášlení v dennom centre pre dôchodcov, kde došlo k vynoveniu 

časti nábytku. Povedal, že dôchodcovia majú radosť sa tam stretávať.  

Oboznámil prítomných aj so svojím malým jubileom. Nedávno oslávil pamätný deň, kedy 

podstúpil dvojitú operáciu srdca. Poďakoval sa symbolicky lekárom, ktorý mu zachránili život, 

avšak tí, už tóny piesne, ktorú im nechal zahrať v relácií Jubilantom na stanici rádia Regina, 

„počúvajú“ v nebi. Aspoň takto im prejavil úctu za to, že mu zachránili život. 

 

p. Slezáček vyzdvihol prácu p. Tomisovej, ktorej kniha Osudy Židov v Starej Turej má veľkú 

výpovednú hodnotu i za hranicami Slovenskej republiky.  
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8. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.35 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

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

             

 

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

  

 

Stará Turá 2. 2. 2017 


