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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 7. júna 2017 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č. 5/2017 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Stará Turá 

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

pripravované 

4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

5. Rôzne 

6. 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. Návrh VZN č. 5/2017 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Stará Turá 

p. Zigová prečítala celé znenie navrhnutej zmeny textu v predmetnom VZN v bodoch § 9 

písmena c) a f). Vyzvala prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto bodu 

rokovania. 

 

p. Tepličková vysvetlila podstatu zmien a zámer týchto opatrení, keďže ich organizácie CVČ sa 

táto zmena dotkne asi najviac. Informovala, že predchádzajúce znenie a navrhované sumy boli 

účinné len asi 3 mesiace a nepriniesli žiadaný efekt, ktorým malo byť pokrytie nákladov 

spojených s činnosťou v záujmových krúžkoch.    

 

p. Zigová sa spýtala prítomných na ďalšie doplňujúce pripomienky k návrhu zmeny VZN č. 

5/2017 a keďže žiadne neboli, následne dala hlasovať za návrh ako bol predložený komisií.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 
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Komisia berie na vedomie a odporúča schváliť návrh VZN č. 5/2017 – Nar. o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školského zariadenia so sídlom na území mesta Stará Turá. 

 

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

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková oboznámila komisiu, že v mesiaci máj prebehli tieto akcie a podujatia. 

Ako prvé spomenula Malú slávnosť pod májom, ktorá je tradične usporiadaná k  pri príležitosti 

postavenia mája. Nasledovalo divadelné predstavenie Staroturianskeho ochotníckeho divadla 

Tilia pod názvom „Klub veselých záhradkárok“, ktoré malo u publika nesmierny úspech a aj na 

základe takéhoto ohlasu sa rozhodli naše ochotníčky pre reprízu tejto hry, ktorá bude 22.6.2017 

o 18.00 hod. Nezabudla pripojiť i pozvanie pre celú komisiu. V mesiaci máj ešte prebehlo 

predstavenie ku Dňu matiek (14.5.2017), detské predstavenie Fíha-Tralala (17.5.2017) a taktiež 

predstavenie pre deti zo ZŠ a hudobný koncert kapely Bečkovi chlapci a Duo Aramis.  

p. Adámková vyzdvihla, tiež veľmi vydarené podujatie Historické slávnosti v meste Stará Turá, 

ktoré sa konali pri príležitosti 550. výročia udelenia privilégií mestu Stará Turá. Bolo to nové 

podujatie, ktoré pritiahlo veľké množstvo občanov mesta a dokonca bolo veľa 

návštevníkov z okolitých miest a obcí. Samozrejme, čo potešilo najviac boli prevažne len a len 

kladné ohlasy. Zároveň s týmto podujatím, bola uvedená i výstava pod názvom „Premeny Starej 

Turej“, kde môžu návštevníci vidieť porovnanie fotografií nášho mesta s odstupom 30 až 40 

rokov až po súčasnosť. Výstava je k dispozícii do 16.6.2017. 

Pani Adámková informoval prítomných členov o poslednej uskutočnenej akcii, ktorá prebehla 

a to bola Cesta rozprávkovým lesom pre detičky a rodičov. Označila toto podujatie tiež za veľmi 

vydarené nakoľko s účasťou takmer 430 detí sa vôbec nepočítalo, ale o to viac boli organizátori 

milo prekvapení takýmto počtom. Poďakovala sa tiež účinkujúcim deťom ZŠ, ktoré sa zhostili 

úlohy rozprávkových bytostí na výbornú.  

Z pripravovaných akcií pozvala na Výstavu 30. rokov turistiky mládeže v Starej Turej (8.6. – 

30.6.2017), ktorá bude inštalovaná v DK Javorina. Ďalej na najväčšiu akciu, ktorá v tomto 

mesiaci prebehne a to 26. ročník Staroturianskeho jarmoku (9. - 10.6.2017). Medzi pripravované 

podujatia na ktorých intenzívne pracujú je i 3. ročník Festivalu Divné Veci, kde dolaďujú detaily 

spolu s organizátorkou M. Haasová. Vyslovila tiež požiadavku o zapojenie veľkého počtu 

dobrovoľníkov, nakoľko tento festival bude prebiehať na rôznych miestach v meste. Poprosila 

členov komisie, ak by mali možnosť nejakých zabezpečiť, tak budú radi za akúkoľvek pomoc.  

 

p. Zigová sa dožadovala informácie ako to dopadlo s Informačnou kanceláriou a depozitom, kvôli 

ktorým bola i úprava rozpočtu a tieto prostriedky na presťahovanie a zriadenie musia určite 

v tomto roku použiť.  

 

p. Adámková povedala, že nastalo malé zdržanie, kvôli práceneschopnosti správcu budovy 

a zatiaľ pripravujú papierové podklady k úspešnému zrealizovaniu.  

   

4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 
 

Centrum voľného času 

Riaditeľka p. Tepličková úvodom informovala o akciách, ktoré sa bohužiaľ vinou počasia 

neuskutočnili alebo len v obmedzenom režime. V predchádzajúcich mesiacoch sa venovali skôr 

výučbovým programom so zameraním hlavne na oblasť environmentalistiky. Prebehol tiež u nich 
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športový deň, ktorý dopadol dobre a žiadny s účinkujúcich neutrpel zranenie. Na Deň detí 

pripravili program „Deťom pre radosť“ na ktorom vystúpilo takmer 160 účinkujúcich. Vyzdvihla 

zapojenie integrovaných detí do tohto programu, čo bolo veľmi pozitívne a krásne.  

Na nasledujúce mesiace pripravujú krúžkovú činnosť, kde budú postupne vyhodnocovať 

navštevované krúžky a odmeňovať deti. V lete sú pripravené letné aktivity a to spomínaným 

táborom kde I. turnus je plne obsadený avšak II. turnus, pripravený pre staršie deti sa nedarí 

obsadiť a je obava, či sa bude vôbec konať.   

Informovala tiež o situácií ohľadom vybudovania vonkajšej učebne, kde získali finančný 

príspevok z výzvy „Gesto pre mesto“, avšak podobne ako tomu bolo pri ZUŠ, pretrváva problém 

s poslaním prostriedkov od organizátora Raiffeisen banky.  

p. Tepličková upozornila komisiu, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude CVČ v letných 

mesiacoch zavreté, ale presné dátumy od kedy do kedy budú spresnené.    

 

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová potvrdila a informovala o praktikách Raiffeisen banky pri projekte Gesto 

pre mesto. Opäť sa totiž prihlásili s projektom do tejto výzvy (podlaha pre tanečný odbor – 

Baletizol). Hneď v prvý deň, keď spustili hlasovanie pre projekty bolo možné stále hlasovať za 

mesiac stará projekty. Až po upozornení boli vymenené a nahradené aktuálnymi. 

Informovala tiež o zapojení ZUŠ do výzvy Poštovej banky kde sa tiež uchádzajú o možnosť 

získania finančnej podpory so svojím projektom.  

Úvodom prezradila, že za mesiace apríl, máj a aj jún získali neuveriteľných 19 ocenení. Tanečný 

odbor získal 8 ocenení z celoslovenských súťaží (Beat forum Gbely – 2x 1. miesto, 2. miesto, 3. 

Miesto, Saltare Orbis Malacky – 2x 1. miesto, cena poroty, špeciálna cena za hip-hop).    

Výtvarný odbor  získal 9 ocenení a momentálne výtvarníci pripravujú na posledný júnový týždeň 

absolventskú výstavu v DK Javorina. Taktiež informovala, že dokončili návrhy plagátu pre 

benefičný koncert Dúha v srdci. Hudobný odbor zaznamenal úspech na celoslovenskej speváckej 

súťaži „Pieseň Lýdie Fajtovej“ kde Zuzana Fecková získala 1. miesto a hudobná zložka DFS 

Turanček 2. miesto.  

Informoval, že v poslednej dobe je hlavne DFS Turanček veľmi časovo vyťažený a má veľa 

vystúpení.  

Vyzdvihla veľmi pekné podujatie a to „Podjavorinské folklórne slávnosti, kde mali zastúpenie 

i deti zo ZUŠ. Na tomto podujatí vystúpilo  až 54 detí, malé i veľké tanečníčky sa predviedli 

v nových krojoch, tiež chlapci hudobníci. Poďakovala za ich ušitie p. Vidovej. 

Pani Lacová povedala, že ju veľmi teší vytvorenie detského folklórneho súboru, ktorý má nielen 

hudobnú a spevácku zložku, ale i tanečnú, nakoľko v ZUŠ pôsobila od roku 1995 úspešne len 

ľudová hudba. Vytvorenie DFS teraz dalo možnosť vystupovať na folklórnych festivaloch 

a zúčastňovať sa i súťaží.  

Z akcií ktoré sa konali ešte spomenula program na Deň matiek, tanečná súťaž s prvkami 

a námetom Tvoja tvár znie povedome, ale pod názvom „Tvoja tvár znie Free-Zee“.  

Priblížila zaujímavý projekt, ktorí absolvovali žiaci literarno-dramatického odboru, kde vďaka 

podpore Nadácie ŽIVOT mali možnosť zahrať si divadlo s profesionálnymi hercami Novej scény 

v Bratislave.  

V závere pozvala na pripravované podujatia FREE-ZEE show (27.6.2017), kde budú tri 

vystúpenia veľkej tanečnej show – doobeda pre 1. a pre 2. stupeň ZŠ a poobede pre verejnosť. 

Ďalej pripravujú Koncert sláčikového orchestra a jeho hostí v Evanjelickom kostole (20.6.2017 

o 16.30 hod.) 
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MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že mesiac máj sa niesol v duchu Dňa matiek. Prebehli 

besiedky pre rodičov a rodinných príslušníkov. Postrehla, že rodičia sa veľmi tešili, keď videli 

ako v škôlke pracujú a ako robia ich detičky pokroky.  

Dňa 15.5. ukončili projekt „Zelená škôlka.“ Teraz už bude záležať len na hodnotiacej komisií, 

ktorá sa bola pozrieť v našej MŠ a po kladnom verdikte je možnosť získania certifikátu.  

Prezentovala tiež environmentálny „zelený“ projekt, ktorý v škôlke uskutočnili a to vybudovaním 

komunitných políčok. Každá trieda má svoje políčko o ktoré sa musí starať a pestujú si na nich 

svoju úrodu.  

Priblížila tiež krásny zážitok s detičkami, kedy organizovali výlet do Piešťan a presúvali sa 

poschodovým autobusom. Na mieste ich čakala plavba loďou po Váhu. Detičky boli priam 

fascinované a nadšené, pretože niektoré cestovali takouto dopravou po prvý raz.  

V MŠ zorganizovali tiež športovú olympiádu (aj vďaka príspevku Nadácie ŽIVOT) na ktorej sa 

zúčastnili i iné MŠ (Lubina, Bzince pod Javorinou).  

Pani riaditeľka rozprúdila medzi členmi debatu o elektronickej komunikácii. V súčasnosti 

pozoruje problémy u detí, ktoré doslova bojujú s výslovnosťou. Je to spôsobené modernou 

dobou, kde sa pomaly vytláčajú tradičné spôsoby komunikácie alebo čítania. Vo väčšine 

prípadoch sú nahradené elektronickou formou za použitia rôznych slangových výrazov. Je to 

samozrejme spôsobené i v rodinnom zázemí, kde je to ako jednoduchá voľba pre rodičov. Takýto 

spôsob nahrádzania prirodzenej komunikácie, degraduje rast dieťaťa a správnu výslovnosť.  

V krátkosti pani riaditeľka informovala o priebehu zápisu, kde dostali až 77 žiadostí o umiestnení 

dieťaťa do MŠ. Informovala, že najbližšie ich čaká dňa 27. júna rozlúčka s predškolákmi na 

Mestskom úrade.  

p. Hučková opätovne vyslovila problém s nedisciplinovanými rodičmi i deťmi, ktorí chodia do 

areálu MŠ po prevádzkovej dobe. Povedala, že bude kontaktovať a urgovať náčelníka MsP, aby 

pri obhliadkach dôsledne kontrolovali areál a „nevítaných návštevníkov“ upozornili, príp. 

zakročili. Informovala tiež, že je veľmi prekvapená počtom detí, ktoré sú už teraz nahlásené 

k navštevovaniu MŠ v letných mesiacoch. Opäť sa počet oproti minulým rokom zvýšil. V lete 

predpokladajú tiež pokračovanie v drobných rekonštrukčných prácach.  

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová v krátkosti priblížila činnosť školy a žiakov za uplynulé mesiace. 

Momentálne sa žiaci nachádzajú na zájazde v Krahuliach a na základe fotodokumentácie, ktorú 

prezentujú na web stránke si to žiaci náležite užívajú, pretože majú výborne vyplnený program. 

Počas mesiaca máj absolvovali veľa súťaží, najvýznamnejším úspechom bol zisk majstrovského 

titulu v basketbale žiačok. Nemalú zásluhu na tomto triumfe mal p. Sýkora z Mestského 

basketbalového klubu, skvelý motivátor a učiteľ v jednom p. Denk a nezastupiteľnú úlohu za 

úspešné vystúpenie družstva basketbalistiek nesie kapitánka Natália Málková. Všetkým 

poďakovala za krásny úspech i reprezentáciu mesta a školy.  

Informovala tiež, že 12 žiakov sa zúčastnilo poznávacieho zájazdu v Anglicku spolu s učiteľkami 

p. Haverovou a p. Hudečkovou. Tento zájazd bol veľmi náročný z pohľadu finančného, ale 

aj toho, že žiaci sa cez deň vzdelávali a poobede mali zariadený program. Všetci sa však vrátili 

s množstvom zážitkov. Ďalej informovala, že na Deň Zeme zorganizovali brigádu a vyčistili 

športový areál na Hurbanovej ulici. Vyriešili tiež akútny problém prehrdzaveného vodovodného 

potrubia na ktorom bol havarijný stav a dochádzalo k veľkým únikom vody. Povedala o účasti 

na iných súťažiach, kde naši žiaci taktiež excelovali a spomenula napr. „Mladý záhradkár“, 
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„matematický Klokan“ a „čítanie s Osmijankom“, na ktorom získala krásne umiestnenie T. 

Gulánová v kategórii najlepšia rozprávka.  

V súčasnosti sa sústredia na záver školského roku a pracujú tiež ešte na výmene niektorých 

nevyhovujúcich okien.    

 

5. Rôzne 

p. Čepela v krátkosti informoval o úspešnom podujatí turistov. Prebehla Podjavorinská 50-tka na 

ktorej sa zúčastnili 150 registrujúcich účastníkov.  

 

p. Slezáček informoval o rozvoji tenisu v meste Stará Turá, ktoré absentovalo skoro 2. roky. 

Pomalými krôčikmi sa rozbieha i práca s mladými hráčmi, ktorých aktuálne evidujú 8 vo veku 6 

– 8 rokov. Vyzdvihol prácu p. Maleka, ktorý je povereným starostlivosťou o kurty a vidí 

potenciál v atraktívnosti celého športového areálu.  

V závere pozval na tradičný tenisový turnaj OSKORUŠA Cup, ktorý bude 12.8.2017. 

 

p. Solovič v krátkosti priblížil zlú výsledkovú situáciu futbalistov MFK Stará Turá. Nedarí sa im 

a hrozí im zostupová pozícia do VI. ligy. Verí však, že v posledných zápasoch zabojujú a udržia 

sa v V. lige.  

Vyzdvihol tiež nádherné folklórne podujatie „Podjavorinské folklórne slávnosti“ kde sa osobne 

zúčastnil. Pochválil detičky zo ZUŠ ako skvele reprezentovali svoje odbory a patrili k vrcholným 

číslam tohto podujatia.  

 

p. Krč upozornil komisiu, že netreba na futbalistov MFK Stará Turá nahliadať len cez A-mužstvo 

a dospelých, pretože klub ma 5 družstiev a z toho sú 3 mládežnícke, kde sa snažia dotiahnuť 

dnešnú mládež k pohybu a radosti z hry. Taktiež priblížil spoluprácu s OK Častkovce, kde by 

naši hráči starších žiakov posilnili mužstvá Častkoviec a spoločne by si zahrali 3. ligu. Tým, že 

by nebolo mužstvo starších žiakov, vznikol by priestor na vytvorenie mladších žiakov a s touto 

variantnou momentálne v klube pracujú.  

 

p. Durcová informovala o krásnom úspechu DHZ Drgoňova Dolina, ktorý postúpili na Krajské 

kolo v súťažiach DHZ.   

 

V závere si vzala slovo p. Zigová, ktorá predniesla otázku organizovania podujatia „Veľký deň 

detí“, ktorý aj vzhľadom na akcie podobného typu v okolitých  mestách a obciach stagnuje 

a možno nepriťahuje pozornosť našich detí. Navrhla prítomným členom komisie, aby na ďalšie 

zasadnutie skúsili prehodnotiť, porozmýšľať a navrhnúť možné kroky k zatraktívneniu tohto 

podujatia do ďalších období.  

 

Prebehla i menšia diskusia, ale všetci členovia komisie súhlasili a potvrdili, že spoločnými silami 

sa určite nájde riešenie.   
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6. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 17.00 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

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

             

 

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

  

 

Stará Turá 7. 6. 2017 


