ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 8. júna 2016
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o výstavbu skate parku
3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i
pripravované
4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
5. Rokovací poriadok komisii MsZ
6. Rôzne
7. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.30 h predsedníčka komisie Bc.
Zuzana Zigová.
2. Žiadosť o výstavbu skate parku
p. Zigová: Emailom Vám bola zaslaná žiadosť p. Tomáša Blaha, bytom Stará Turá, Mýtna
č.144/8 (zaevidovaná dňa 05.05.2016 pod evid.č.6638/2016) o výstavbu/realizáciu skateparku
v meste Stará Turá. Komisia MsZ pre výstavbu, ÚP a dopravu na svojom zasadnutí odporučila,
aby mesto hľadalo vhodnú lokalitu s možnosťou vybodovania takéhoto priestoru s tým, že
projektovú prípravu zabezpečí v r. 2017 a realizáciu podľa jeho finančných možností. Členovia
komisie výstavby odporúčali zatiaľ pozemok – časť parkovisku na Dubníku vedľa topoľovej
aleje. V budúcom roku by sa mohla pripraviť projektová dokumentácia, ktorú by bolo možné
využiť na podanie žiadosti o grant na tento projekt, prípadne hľadať vlastné zdroje na realizáciu.
p. Slezáček: Možno by bol vhodný i priestor za ihriskom na Hurbanovej ulici.
p. Krištofíková: Myslím si, že tento priestor nie je veľmi vhodný, nakoľko je pri skate parku dosť
vysoká hlučnosť. Blízko tohto priestoru je sídlisko. Lepšia lokalita by bola určite na Dubníku.
Vhodné by tiež bolo popri výstavbe skate parku uvažovať aj s rekonštrukciou chodníka na
Dubník. Spojiť jedno s druhým.
p. Lacová: Takéto ihrisko by malo byť určite, čo najďalej od malých detí, pre ktoré je to
nebezpečné.
p. Tepličková: Tiež súhlasím, aby sa takéto ihrisko vybudovalo a bolo by vhodné ho spojiť
s chodníkom na Dubník.
p. Zigová: Podľa projektovej dokumentácie uvidíme, koľko by realizácia takéhoto ihriska mesto
stála.
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Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 08.06.2016
prerokovala žiadosť pána Tomáša Blaha, bytom Mýtna 144/8, 916 01 Stará Turá
o výstavbu/realizáciu skateparku v meste Stará Turá.
Komisia odporúča mestskému úradu: p o d p o r i ť zámer vybudovania skateparku v meste
Stará Turá v oblasti Dubník I. a zároveň zrealizovať rekonštrukciu chodníka zo Starej Turej
k parkovisku pri topoľovej aleji s tým, že projektovú dokumentáciu zabezpečí mesto v r. 2017
a realizáciu podľa jeho finančných možností.
Hlasovanie: ZA:
10
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
p. Adámková: Podujatí, ktoré sa od nášho posledného stretnutia uskutočnili bolo veľa. 25. apríla
vystúpili vo veľkej sále Kollárovci, bolo úplne plno a tak budeme tento koncert opakovať ešte
v septembri, aby sa ušli lístky. S veľkým úspechom sa uskutočnilo divadelné predstavenie
novovzniknutej divadelnej skupiny TILIA zo St. Turej. Chcela by som poďakovať dievčatám, že
sa dali na tvorbu divadelného predstavenia, mali sme veľmi dobré ohlasy od ľudí. Veríme, že
budú v práci pokračovať. Potom sa uskutočnil slávnostný program ku Dňu matiek, tak ako
každoročne. Tu by som znova chcela pripomenúť, že sme sa pri týchto koncertoch, ktoré
pripravuje ZUŠ, MŠ a ZŠ, rozprávali o tom, že je potrebné, aby boli pravidlá o príprave
programe dôslednejšie dodržiavané. Opäť bola dohoda, že každá škola prispeje do programu
určitou minutážou a nakoniec deň pred vystúpením nastal problém, že niektoré p. učiteľky
nedodržali minutáž a režisérky mali problém. Je to veľmi nepríjemné a voči deťom neférové,
lebo sa niektoré čísla musia rušiť. Účinkujúcich bolo znova veľa, až 170 a ja sa obávam
o bezpečnosť detí v stiesnených priestoroch za oponou. Je ťažké ustriehnuť toľko detí počas
celého programu. Bola by som rada, keby sme ubrali z počtu účinkujúcich. 1. júna je potom
program k MDD na Námestí slobody, kde sa môžu predstaviť všetky deti, takže pri programe ku
Dňu matiek a pri benefičnom koncerte Nadácie ŽIVOT by bolo dobré, troška skrátiť program
a obmedziť počet účinkujúcich. Aby sme sa vyšli stresom, nedorozumeniam a bolo to bezpečné.
p. Zigová: Niektoré vystúpenia ku koncu na poslednú chvíľu vypadli a režisérky mali problém
s úpravou textu pre konferenciérov.
p. Lacová: Išlo o nedorozumenie v komunikácii medzi mnou, pani Pribišovou a pani Majtánovou.
Pani Pribišovej odišli všetky zmeny v programe včas emailom.
p. Zigová: Aj keď bol program dlhý a bolo veľa účinkujúcich, na druhej strane ho musím
pochváliť, lebo to bolo veľmi netradične a milo urobené. Hravá forma rozhovorov medzi dvoma
žiakmi, ktorí program moderovali, bola úžasná.
p. Koštialová: My sme boli prekvapení aj z požiadaviek ZUŠ na ozvučenie, bolo veľmi náročné
to splniť.
p. Adámková: Posnažme sa teda, aby sa to pri benefičnom koncerte nadácie ŽIVOT nestalo.
Pokúste sa prosím obsadzovať menej účinkujúcich a robiť kratší program.
p. Koštialová: Ja by som navrhla teda určiť presné pravidlá, že program by trval 60 minút, 20
minút by dostala každá škola – materská, základná i základná umelecká. Bude tam režisér a ak
niektorá škola príde s programom dlhším ako 20 minút, režisér to nekompromisne škrtne. Musia
byť pravidlá. A možno ak bude mať nejaké číslo CVČ, tak to sa tam môže pridať.
p. Adámková: Ďalej sme mali 19. mája oficiálne otvorenie nášho vynoveného múzea pre
pozvaných hostí, sponzorov, všetkých, ktorí nám pri rekonštrukcii pomohli. A potom 21. mája
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bolo múzeum po prvýkrát otvorené pre verejnosť, počas Noci múzeii a galérii. Zároveň sme si
pripomenuli 40. výročie otvorenia prvej expozície múzea v St. Turej. Návštevnosť bola veľká.
Jedna miestnosť je venovaná exponátom múzea a druhá je premietacia. V premietacej miestnosti
sú zavesené podobizne všetkých najvýznamnejších osobností mesta. 27. mája sa uskutočnilo
v DK Javorina stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. U nás bola beseda, premietanie
filmov a kultúrny program. Hlavný program Krás Slovenska pokračoval na druhý deň na Veľkej
Javorine. Minulý týždeň sa uskutočnil koncert Black Band vo veľkej sále. Bol to koncert najmä
pre našich starších občanov. Keďže nám z divadla Gunagu museli zrušiť pre zdravotné problémy
predstavenie Nízkotučný život, hľadali sme niečo, čím by sme výpadok v programe vyplnili.
A volili sme program Black Band, o ktorý bol záujem. 5. júna sa uskutočnilo tradičné podujatie –
Cesta rozprávkovým lesom. Trošku nám počasie zamiešalo karty, ale nakoniec v nedeľu vydržalo
až do večera. Keďže bolo mokro, tak bolo menej detí (227), ale bavili sa dobre. Ráno sme museli
zmeniť trasu, vyhli sme sa poľným cestám a trasovali sme všetko len po asfaltovej ceste. Veľmi
by som chcela poďakovať Základnej škole v St. Turej za program na jednotlivých stanovištiach
a tiež pani učiteľkám za pomoc pri organizácii. Rovnako ďakujeme ZUŠ za maľovanie na tvár.
Včera sa uskutočnila repríza staroturanského divadla, zajtra s MC Žabka organizujeme
predstavenie Smejko a Tanculienka. V piatok a v sobotu bude už tradičný Staroturiansky jarmok.
Z akcií, ktoré nás čakajú, je tou najväčšou Festival Divné veci, o ktorom ste už možno počuli.
Minulý rok bol prvý ročník len jeden deň, tento rok bude festival až trojdňový, v termíne 24. - 26.
jún 2016. Program sa zatiaľ spracováva, niektoré predstavenia sú už potvrdené, niektoré sa ešte
dohadujú. Festival bude prebiehať vo viacerých lokalitách – Námestie slobody, Koštialech
Vršky, DK Javorina, evanjelický a katolícky kostol, bývalý obecný dom, Dubník, na štadióne
a iné. Bude to najmä veľa nezvyčajných predstavení, ale ľuďom sa to minulý rok páčilo. Už teraz
máme najvyšší čas na prípravu plagátov, ale zatiaľ nemáme doladený oficiálny program. Veríme,
že už budúci týždeň budeme mať plagáty s programom. Pani Haasová čakala až do konca mája
na potvrdenie grantu na túto akciu, preto nemohla dovtedy potvrdzovať jednotlivých
účinkujúcich. Aj my z DKJ sme písali rôzne žiadosti na granty už od začiatku roka. Na príprave
sa podieľame my a agentúra AVE. My zabezpečujeme veľa organizačných vecí tu v Starej Turej.
Sme radi, že priestor dostanú aj domáci účinkujúci. Vystupovať bude Free-Zee Dance zo ZUŠky,
Rasťo Samek, Trio klarinetistov z DK Javorina, ale aj naši futbalisti, ktorí by mali hrať zápas na
futbalovom štadióne v konských maskách. Stále hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomáhali
pri príprave. Ak by ste o niekom vedeli, budeme radi ak sa nám prihlási. Mali sme predstavu, že
sa bude vyberať vstupné, ale bolo by veľmi problematické toto vstupné vyberať na námestí.
Vstupné bude v Jurte v DK Javorina a platiť sa budú autobusy, ktoré budú prevážať ľudí. V rámci
festivalu bude na Námestí slobody aj netradičný jarmok s občerstvením a stánkami a budú tu
opäť aj TULI vaky, na ktorých si ľudia budú môcť oddýchnuť a posedieť.
p. Koštialová: Skúsime poprosiť aj naše pani kuchárky, aby upiekli báleše.
p. Adámková: To by sme boli veľmi radi. Ďalej sme organizovali zájazdy. Boli sme v Prahe na
muzikál Fantóm opery, na koncerte Andrého Rieu v Bratislave, na Jízde králů v Kunoviciach. Na
leto pripravujeme zájazd do Schönbrunnu do ZOO, do Family parku v Rakúsku, výlety do
Lešnej, Bojníc, na výstavu do Tullnu. Na jeseň máme naplánovaný muzikál Atlantída a koncert
Mireille Mathieu.
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4. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
MŠ Stará Turá:
p. Hučková: V apríli sme zorganizovali Deň otvorených dverí – 19.4 – IX. MŠ a 20.4 – III. MŠ.
Účasť rodičov bola hojná. Naši predškoláci absolvovali Deň otvorených dverí v ZUŠ. CVČ pre
deti pripravilo podujatie ku Dňu Zeme, v ktorom sa deti predstavili ako národy z celého sveta. V
apríli sme absolvovali aj veľa exkurzii a vychádzok – na Minifarmu, turistické vychádzky a
viacero aktivít plnených v rámci environmentálneho akčného plánu projektu Zelená škola, kde sa
chceme uchádzať o získanie certifikátu. Exteriérové úpravy realizujeme v III. MŠ, do aktivít sa
zapája celá MŠ. V rámci podpory nadaných a talentovaných detí sme zorganizovali súťaž
Hľadáme talenty, na ktorú nám zapožičala priestory ZUŠ. Svoju šikovnosť deti predviedli aj v
programe ku Dňu matiek. V rámci zdravej školy a výchovy k zdravému životnému štýlu mali
predškoláci v máji ukážkové hodiny tenisu. 18.5.2016 sme zorganizovali detskú regionálnu
olympiádu materských škôl Hviezdičky pre materské školy z okolitých obcí, ktorú tradične
organizujeme. Tento rok sa zúčastnilo 6 MŠ. Hlavnou organizátorkou bola p. učiteľka Miklášová.
Tu by som rada poďakovala riaditeľke ZŠ, že dovolila svojim žiakom pomáhať pri tejto
olympiáde. Ďakujeme za pomoc. Začiatok júna si deti mohli užiť vďaka mestu na
Medzinárodnom dni detí, kde na nich čakalo veľa zážitkov. Videli hasičov, policajtov, deti boli
unesené, dostali veľa sladkostí, videli policajného vlčiaka. Naše deti vystupovali aj na Námestí
slobody. Deti boli v dvoch turnusoch aj v Škole prírode v tábore Podvišňové. Posledná akcia
teraz v júni bola akcia Polícia deťom, ktorú pre nás pripravila mestská polícia. Najdôležitejšou
aktivitou však bol zápis detí do MŠ. Žiadosti sme prijímali do 4. mája, ale prijímali sme ich až do
konca mája. Prijali sme 87 žiadostí, všetky boli vybavené kladne. Do školy nám odchádza 89
detí, 11 detí zostalo s odloženou školskou dochádzkou. Na budúci rok teda budeme mať podľa
predbežných odhadov 272 detí, je to asi rovnaký počet ako tento rok.
CVČ Stará Turá:
p. Tepličková: V apríli sme mali 3 väčšie akcie – ku Dňu vtákov, ku Dňu Zeme a ku Dňu tanca.
Ku Dňu tanca sme mali výbornú akciu, kde sa deti učili netradičné tance – makarenu, cikánske
tance a iné. Zúčastnilo sa ho asi 100 detí, bolo to vonku a nečakali sme, že až takto dobre to
dopadne. Deti sa veľmi bavili a boli úžasné. V septembri sme otvorili 27 krúžkov a tento rok sa
nám prvýkrát stalo, že až do konca školského roku nám všetkých 27 krúžkov aj fungovalo.
Každoročne sa nám niektoré krúžky porušili, lebo deti sa počas roka odhlasovali, tento rok
fungovali všetky celý rok, čo je veľmi pozitívne. Veľké starosti nám však robí vždy druhý
polrok, pretože v ZUŠ sa deťom menia rozvrhy a nemôžu chodiť už na krúžky, na ktoré boli
prihlásené. Preto by sme chceli poprosiť, či by ZUŠ mohla nechávať vyučovanie rovnaké počas
1. aj 2. polroka.
p. Lacová: Tento problém sme mali iba tento rok s jedným predmetom a jedným vyučujúcim.
Bolo to pre dlhodobejšie zastupovanie v dychovom odbore. Bola to skôr výnimka. Inak máme
rozvrh pre deti stabilný.
p. Tepličková: V mesiaci máj sme potom pripravili pre deti výtvarnú súťaž Toto je moja rodina,
kde deti maľovali výkresy svojej rodiny. Deti urobili pekné výkresy, ktoré veľmi odhaľovali ich
vzťah k jednotlivým členom rodiny. 7. mája sme sa podieľali na podujatí MC Žabka – Míľa pre
mamu. Počas apríla, mája sme tiež pripravili veľké množstvo výukových programov pre detí zo
školského klubu. V rámci MDD sme pre 2. stupeň ZŠ pripravili s detským parlamentom
Športový deň pre ZŠ v doobedných hodinách a potom poobede program Deťom pre radosť na
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Námestí slobody. V programe vystúpilo množstvo detí, pár vystúpení nám odpadlo, lebo mnohé
deti boli v Škole prírode.
p. Koštialová: V rámci športového dňa bolo pár úrazov, ale bolo to spôsobené hlavne veľkým
športovým napätím. Každá trieda chcela zvíťaziť a vyhrať zmrzlinový pohár a pizzu.
p. Tepličková: Peniaze na toto podujatie sme získali z grantového systému na podporu športu
z mesta a vyčlenené prostriedky na odmeny by nám vyšli iba na zmrzlinové poháre pre víťazné
triedy. Pán Hruška z Irishu im však k pohárom pridal ešte sponzorsky i pizzu. I takto mu chcem
poďakovať.
p. Koštialová: Musím veľmi pochváliť náš detský parlament, ktorý je naozaj plný šikovných detí,
ktoré sú slušné, vychované, vedia komunikovať a diskutovať na úrovni. Spolupráca s nimi je
super.
p. Tepličková: Deti z parlamentu sú tento rok naozaj úžasné. Mali teraz aj stretnutie s pani
vedúcou školskej jedálne a veľmi pekne s ňou diskutovali. V tomto mesiaci sme pripravili súťaž
pre chovateľov – Moje najmilšie zvieratko, pripravujeme Parlamentnú noc pre členov
parlamentu, výlet na Minifarmu v Lubine a na Dubníku budeme mať ukončenie krúžkovej
činnosti. V lete máme pripravené 2 turnusy táborov, ktoré sú už teraz plné. 7 miest máme
rezervovaných pre deti zo sociálne slabších rodín. Bol neskutočný záujem o tábory.
ZŠ Stará Turá:
p. Koštialová: U nás asi najdôležitejšou aktivitou bol zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Zápisu sa
zúčastnilo 118 detí, z tohto 11 detí dostalo odklad. Som rada, že máme deti aj z Lubine,
Kostolného, Hrašného, takže predpokladáme, že asi 103 detí pôjde do 1. ročníka. Zatiaľ máme
otvorený nultý ročník, nakoľko vyšla nová vyhláška, že deti, ktoré by mali ísť do nultého
ročníka, musia byť znovu diagnostikované cez CCP. Máme tam aj vážne prípady.
Predpokladáme, že jedna takáto trieda nám vznikne. Malo by v nej byť 4 až 6 detí. Máme v škole
špeciálneho pedagóga, takže by nemal byť s tým problém. V NMnV sa naše deti zúčastnili
súťaže Mladý záhradkár. Na krajskom kole zo 6 postupových miest naši žiaci obsadili 5
a postúpili na celoslovenskú súťaž. Naša žiačka Dobroslava Pribišová sa zúčastnila
celoslovenského kola v geografickej olympiáde. Hodnotili sa len prvé tri miesta, no podľa našich
informácii bola tak na 4. až 5. mieste. Je to obrovský úspech, obsadiť takéto miesto na
celoslovenskej súťaži v geografii. Viedla ju p. učiteľka Holotová. Úspešné sú aj naše recitátorky
– Jaššáková a Medňanská. Postúpili obe na kraj. Ďalej sme sa zúčastnili olympiády zo
slovenského jazyka. Tu opäť postupové miesto na kraj, znova tam bola žiačka Dobroslava
Pribišová. Tá bola aj na matematickej olympiáde. To je šikovné, talentované dieťa, poslala som
ju aj na ocenenie Talent TN kraja, žiaľ, asi ju nevybrali. Ďalej sme sa zúčastnili celoslovenskej
súťaže v prednese v angličtine – Jazykový kvet. Tu získala žiačka Počarovská 4. miesto. Krajské
kolo vyhrala. Naše deti sa zúčastnili plaveckého výcviku, všetky sa naučili plávať a tiež školy
v prírode. V škole v prírode bolo 65 detí na 5 dní v Turci. Bolo tam krásne prostredie
a chvalabohu vrátili sa bez úrazu. Chcela by som poďakovať CVČ za spoluprácu pri MDD,
vďaka TSST a kolegom a žiakom sa pohlo aj ihrisko pri budove na Hurbanovej ulici. Ihrisko je
čisté, upravené, zasypali sme aj jamy a areál za školou bude veľmi pekný a vyrovnaný. Blíži sa
koniec školského roka, stále viac sa stretávame s tým, že musíme dávať komisionálne skúšky,
lebo deti veľa vymeškávajú v škole. 14 našich detí bolo s p. uč. Haverovou na jazykovopoznávacom zájazde v Anglicku. Máme naplánovaných ešte veľa vecí do konca šk. roka a tešíme
sa na prázdniny. Posledná vec, ktorú chcem ešte avizovať, je to, že v budúcom školskom roku
budeme potrebovať navýšiť rozpočet na školský klub detí, nakoľko sa nám veľmi zvýšil počet
detí, ktoré chodia do družiny. Budeme musieť zobrať pracovnú silu aspoň na pol úväzku.
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ZUŠ Stará Turá:
p. Lacová: Zaznamenali sme vysokú návštevnosť verejnosti na 8. ročníku Free Zee Cup, ktorý sa
uskutočnil 15.4. v telocvični ZUŠ, kde súťažilo 52 detí s vlastnou pripravenou choreografiou
a jedinečnými kostýmami. V porote sedel známy tanečník Pajo Julény, ktorý tancuje v show
Tvoja tvár znie povedome. Víťazi boli odmenení pamätnými medailami, pohármi, diplomami
a vecnými cenami, ktorými bohato prispeli sponzori, za čo sme im povďační. 19.4. mala
sláčikovú triednu besiedku M. Bodnárová, DiS. art., ktorá ju pripraví vždy na vysokej úrovni,
s plnou návštevnosťou rodičov, s metodickými pripomienkami po skončení besiedky. Jej žiaci sú
schopní kedykoľvek vystupovať na verejnosti. 20.4. p. uč. Pavlovič a Ing. arch. A. Klimeková
prispeli sprievodným programom k Oceňovaniu darcov krvi na MsÚ. 23.4. vystupoval náš žiak
Dominik Sedlák s komorným orchestrom v NMnV za korepetície Mgr. A. Borovskej. Dominik je
členom tohto orchestra, tiež naša žiačka Michaela Málková. 26.4. sme privítali v našej ZUŠ
malých predškolákov s p. učiteľkami, pre ktorých si pedagógovia v rámci Dňa otvorených dverí
pripravili pútavé cestovanie umením. V poobedňajších hodinách sme boli milo prekvapení
záujmom celých rodín, ktoré využili možnosť byť priamo pozorovateľom na vyučovaní
pedagógov, ktorí ochotne zodpovedali na ich otázky. O tom, že kvalitne pripravený DOD je
správnou voľbou ako upútať záujem detí a rodičov o umelecké štúdium na našej škole, svedčí
i vysoký počet prijatých žiakov na štúdium v školskom roku 2016/2017, na základe úspešne
vykonaných prijímacích skúšok 28.4. Vopred zverejnenými kritériami prešlo 67 detí. Najväčší
záujem je o štúdium výtvarného odboru, kde budeme otvárať 2 triedy 1. ročníka. Na stavaní
mája vystúpili so spevom žiaci ZUŠ pod vedením MgA. M. Stískala. Mesiac máj sme otvorili
triednou besiedkou dychového oddelenia 3.5. a intenzívnym nácvikom bohatého programu ku
Dňu matiek, humorným divadelným predstavením „Banán Baltazár,“ ktorý režírovala Mgr. K.
Medňanská a po dlhých rokoch účasťou žiakov našej školy na speváckej súťaži - Slávik
Slovenska. Zuzana Fecková získala 1. miesto v okresnom kole s postupom do krajského kola.
8.5. na podujatí ku Dňu matiek vystúpili úspešní žiaci tanečného odboru, ktorí sa o 01.30 hod.
v tom dni vrátili unavení z celoslovenskej súťaže v Malackách, odkiaľ si priniesli 1. miesto za
choreografiu Dance factory a tiež vystúpila prvýkrát moderná hudobná skupina, ktorú vedie p.
uč. M. Lacko, DiS.art. v spolupráci s MgA. M. Stískalom a jeho spevákmi. Úvod programu patril
početnému sláčikovému orchestru školy, ktorý zahral valčík. Pedagógovia i žiaci boli odmenení
za hodiny nácviku tohto programu ďakovnými slovami nielen od rodičov. Spolu so ZŠ a MŠ
sme vytvorili hodnotný program. 11.5. mali triednu besiedku najmenší žiaci prípravného štúdia
LDO, 19.5. sa naši huslisti vybrali na cestu za poznaním svojho nástroja k majstrovi husliarovi
Ing. Jozefovi Novákovi do Bánoviec nad Bebravou, ktorý ich zasvätil ako sa vdychuje život
drevu, ako sa rodia husle a potom do Bratislavy, spoznávať jej históriu. Táto, pre deti
mimoriadne pútavá exkurzia bola realizovaná z projektu Nadácie Život a podpore Rady rodičov
pri ZUŠ. 23.5. sa žiaci Literárno-dramatického odboru zúčastnili tvorivých dielní s názvom
„Nová Scénička”, ktoré organizovalo divadlo Nová scéna v Bratislave s cieľom ponúknuť deťom
ukážku vzniku divadelného predstavenia. 28.5. bol veľký deň pre žiakov výtvarného odboru,
nakoľko Veľvyslankyňa Kuby v SR ocenila až 14 žiakov našej ZUŠ v 13. ročníku
celoslovenskej súťaže „Naši národní buditelia“ v Slovenskom rozhlase. Výtvarníci okrem iných
ocenení získali všetky hlavné ocenenia súťaže, a to Hlavnú cenu veľvyslankyne, Cenu predsedu
Spoločnosti priateľov Kuby v SR, Cenu poroty, Cenu predsedníčky poroty. V hľadisku tlieskalo
11 rodín našich žiakov. Výtvarníci pripravili a odoslali kolekcie prác na rôzne súťaže poriadané
TV JOJ, Europe Direct Senica, Súkromnou umeleckou školou Art Pegas, dokončujú na výber
plagáty na podujatie Dúha v srdci a tiež práce na medzinárodnú súťaž do Čiech, podporili akciu
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DK Javorina Cesta rozprávkovým lesom - maľovaním na tvár a pomohli s prípravou tvorivých
dielní na akcii Otvorená náruč na Podkylave. 28.5. vytancovali tanečníci zo Seneckej Dúhy 2.
miesto, 1.6. vystúpili na námestí v Starej Tuerj v programe ku Dňu detí a 4.6. v Cetune.
Tanečníkov ešte čaká od 17.6. sústredenie na Dubníku s výučbou lektorov tanca a veľkým
prekvapením – hosťom, profesionálnou tanečníčkou Melániou Kasenčákovou. 28.6.
pripravujeme, ako každý rok program Free Zee show pre ZŠ a 29.6. pre verejnosť. 3.6 -5.6.
vďaka podpore Nadácie Život a Rade rodičov pri ZUŠ mohli členovia hudobnej zložky FS
Turanček spoločne nacvičovať program na vystúpenie Staroturianskeho jarmoku na sústredení na
Polianke. 3.6. mimoriadny úspech školy – 3 žiaci sláčikového oddelenia sa zúčastnili prestížneho
8. ročníka medzinárodnej súťaže Beliczayho v Komárne, kde vo svojich kategóriách získali
všetci traja Bronzové pásmo. 7.6. na triednej besiedke našich spevákov ocenila riaditeľka školy
žiakov jednotlivých odborov s najvýraznejšími výsledkami za školský rok 2015/2016 ďakovným listom a hlavnou cenou za mimoriadne výsledky a šírenie dobrého mena školy. Toto
ocenenie si prevzala Karolína Benianová, žiačka VO. Bolo ťažké vybrať žiakov na ocenenie,
nakoľko v tomto šk. roku škola doposiaľ zaznamenala 57 ocenení, z toho 17 medzinárodných vo
výtvarnom odbore a 4 v hudobnom odbore. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom za pokojný,
tvorivý školský rok, v ktorom sa odzrkadlila ich svedomitá príprava žiakov na výrazných
výsledkoch školy a v ktorom sme neprijali žiadnu sťažnosť rodiča, naopak – cítili sme podporu
a pomoc zo strany rodičov pri vzdelávaní ich detí – našich žiakov.
KST Stará Turá:
p. Čepela: My sme mali v tomto období dve veľké akcie. Prvou bola 14.5.2016 Podjavorinská
50ka – tradičný turistický pochod, pri ktorom nám žiaľ vôbec nevyšlo počasie. Mali sme
presunuté trasy, no niektorí sa z Květnej aj vrátili autobusom domov. Akcie sa však aj napriek
zlému počasiu zúčastnilo asi 60 ľudí. Druhou veľkou akciou bolo 27. – 28. mája celoslovenské
stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Tento rok sa konala akcia na Veľkej Javorine,
takže KST Stará Turá bol nápomocný pri tejto akcii. V piatok sa uskutočnilo stretnutie v DK
Javorina s besedou, premietaním filmu i vystúpením Poľunu. Veľmi ma prekvapil Dušan Haver,
ktorý perfektne zvládol moderovanie celej akcie. V sobotu bolo podujatie už viac turistickykultúrne. Ráno sa išlo pešo na Veľkú Javorinu, tam bol kultúrny program a potom prišla opäť
búrka.
p. Zigová: Filmy od p. Dovičina, ktoré boli premietané v DK Javorina, boli úžasné. Určite by
bolo dobré ho pozvať.
p. Adámková: Radi by sme ho pozvali na malú besedu s premietaním buď do veľkej sály alebo
do malej premietacej do múzea.
MFK Stará Turá:
p. Krč: My sme teraz bez akcii. V súčasnosti sa dohrávajú jednotlivé súťaže. Stále tápeme vo
financiách, nepodarilo sa nám zatiaľ osloviť nejakého veľkého sponzora. Dohrávame všetko do
posledného kola, takže napríklad u mužov stále nevieme, či sa zachránime alebo nezachránime,
to sa rozhodne až v poslednom zápase. U dorastu pôjdeme asi o súťaž nižšie, ale to je aj preto, že
máme veľmi mladé družstvo. Žiaci nám robia radosť, stále sa nám rozrastajú. To isté je
v prípravke, stále pribúdajú nové deti. To ma teší a drží pri futbale naďalej. Chcem vyzdvihnúť
firmu Prematlak a poďakovať im, pretože nám veľmi pomohli, keď sa nám pokazil kompresor.
Boli ochotní ho opraviť zdarma. Čo sa týka sponzoringu, stále sa snažíme oslovovať ďalších, aby
sme zabezpečili financovanie klubu. Bude určite aj zasadať výbor, aby sme sa dohodli na
prihláškach do súťaží na budúcu sezónu.
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5. Rokovací poriadok komisii MsZ
p. Zigová: Ďalší materiál, ktorý ste dostali emailom a mali by sme sa k nemu vyjadriť, je
rokovací poriadok komisii MsZ.
p. Boorová: Návrh zmeny Rokovacieho poriadku bol vypracovaný kolegyňou zo správneho
oddelenia na základe pripomienkovania postupu pri predkladaní materiálov niektorých členov
komisií a tajomníkov a na základe zápisnice prednostu úradu k predkladaniu materiálov.
Dopĺňajú sa ustanovenia čl. II ods. 2 podmienky nezlučiteľnosti funkcie člena komisie, čl. VII.
znenie ods. 2, 3 o spôsobe predkladania materiálov do komisií. V prílohe Rokovacieho poriadku
sa zlučujú ustanovenia ods. 3 a 4, z dôvodu zlúčenia Komisie pre šport s Komisiou pre školstvo
a kultúru, aktualizované boli znenia VZN v prílohe v ods. 2 a ods. 5. Ostatné časti Rokovacieho
poriadku sa nemenia. Novelizovaný rokovací poriadok nekladie žiadne požiadavky na
programový rozpočet mesta.
p. Zigová: Aké máte pripomienky?
p. Adámková: Ja mám k tej náplni komisii, pretože pri spájaní komisie pre šport a mládež
a komisie pre školstvo a kultúru sa tam zopakovali rovnaké úlohy. Rovnako si myslím, že nie je
potrebné, aby sa v náplni uvádzali presné názvy akcií, ktoré sa na komisii budú prerokovávať,
stačí to tam všeobecne – kultúrno-spoločenské podujatia. Netreba to menovite.
p. Krištofíková: Novinkou je tam aj to, že sa pri rokovaní komisii sa uprednostnia materiály
iných oddelení a hostí a následne budú prerokované vlastné materiály tajomníka komisie. Keď je
to cudzí hosť, tak tomu rozumiem a je to správne rozhodnutie, ale z iného oddelenia, to si
nemyslím. Program komisii je väčšinou skladaný tak, že jednotlivé body na seba niekedy
nadväzujú a súvisia spolu. Ja si myslím, že materiály iných oddelení netreba uprednostňovať.
U cudzieho človeka je to samozrejmé.
p. Boorová: Je pravdou, že niekedy je zbytočné, aby niektorí nečlenovia komisie, ktorí
predkladajú materiál z iného oddelenia, čakali až do konca komisie, kým bude predkladaný ich
materiál. Určite však bude možné tak ako doteraz, že sa jednotliví pracovníci MsÚ a tajomníci
dohodnú pred komisiou, že niektoré materiály pôjdu skôr. V rámci úradu sa vieme dohodnúť.
p. Boorová: Potom sú tam ďalšie chybičky, ktoré už našli i členovia komisie pre výstavbu, ÚP
a dopravu. Je tam zle uvedený zákon v čl. 7 Zasadanie komisie v odseku 7 – zákon č. 482/2002
o ochrane osobných údajov. Tento zákon už neexistuje a nahradil ho zákon č. 122/2013. Ďalej
v článku 10 Spoločné ustanovenia v odseku 2 je uvedené organizačno-správnemu oddeleniu
MsÚ, toto oddelenie už neexistuje, má tam byť iba správnemu oddeleniu MsÚ. V tomto odseku
ešte komisia pre výstavbu, ÚP a dopravu odporučila, aby sa zápisnica nevyhotovovala do troch
dní, ale do troch pracovných dní, nakoľko často bývajú zasadnutia komisii i pred víkendom.
p. Krištofíková: Možno by sa mohol tento termín posunúť aj na 5 dní.
p. Zigová: Členovia komisie výstavby namietali na pripomienku, že stačí vyhotovovať zápisnice
do 5 pracovných dní. Potom by sa vraj nestíhali robiť zápisnice v nadväznosti na ďalšie komisie.
Väčšinou sú zasadnutia jednotlivých komisii po sebe a je potrebné, aby bola už zápisnica
z predošlej komisie hotová.
p. Boorová: Ďalšie pripomienky by sme mali ako oddelenie k náplni Komisie MsZ pre školstvo,
kultúru, mládež a šport. V 4. odrážke – spolupráca s riaditeľstvom ZŠ a školských zariadení pri
zabezpečovaní aktivít v rámci Dňa učiteľov, Vítanie jari, Deň Zeme, Deň matiek, Podjavorinské
ľahkoatletické hry, Benefičný koncert Nadácie Život, Vítanie zimy, Vianočné trhy a pod. nahradiť
text - spolupráca s riaditeľstvom ZŠ a školských zariadení pri zabezpečovaní rôznych kultúrnospoločenských aktivít a podujatí. Vyhodiť 13., 16. a 17. odrážku, ktoré sa dvakrát opakujú. V 14.
odrážke nahradiť text: spolupráca s dobrovoľnými združeniami, neziskovými organizáciami,
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riaditeľstvom ZŠ a školských zariadení pri zabezpečovaní aktivít v rámci Dňa učiteľov, Vítanie
jari, Deň Zeme, Deň matiek, Podjavorinské ľahkoatletické hry, Benefičný koncert Nadácie Život,
Vítanie zimy, Vianočné trhy a pod. textom spolupráca s dobrovoľnými združeniami, neziskovými
organizáciami, riaditeľstvom ZŠ a školských zariadení pri zabezpečovaní športových podujatí
a aktivít.
p. Adámková: A ďalej pridať k náplni práce ešte dve náplne: - prerokováva žiadosti o športové
dotácie a – prerokováva návrhy na zlepšenie služieb cestovného ruchu a propagáciu mesta.
Športové dotácie sme tam doteraz ani nemali a už niekoľko rokov ich komisia prerokováva. Tiež
je potrebné pridať tam propagáciu mesta, lebo iné mestá robia v tej propagácii trošku viacej ako
my a myslím, že i my by sme sa trošku viac mali snažiť a venovať propagácii, robiť propagačné
materiály a viacej sa zviditeľňovať.
p. Boorová: Členovia komisie teda navrhujú viacero zmien v materiály Rokovací poriadok
komisii mestského zastupiteľstva Stará Turá. Môžeme o nich hlasovať spoločne:
Komisia odporúča mestskému úradu: upraviť Rokovací poriadok komisii mestského
zastupiteľstva Stará Turá nasledovne:
V článku 7 Zasadanie komisie v odseku 2 v poslednej vete upraviť text nasledovne: ...Materiály
hostí budú na zasadnutí komisie prerokovávané v úvodnej časti programu a následne budú
prerokované vlastné materiály tajomníka komisie...
V článku 7 Zasadanie komisie v odseku 7 upraviť text nasledovne: ...,zákon č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,...
V článku 10 Spoločné ustanovenia v odseku 2 upraviť text nasledovne: ...K zápisnici predloženej
správnemu oddeleniu MsÚ je priložená prezenčná listina s uvedením hodiny, kedy sa zasadnutie
komisie začalo a kedy skončilo. Zápisnicu vyhotoví tajomník komisie najneskôr do troch
pracovných dní po zasadaní komisie.
V prílohe k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá k náplni práce
komisie č. 3 – Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport v 4. odrážke - nahradiť text:
spolupráca s riaditeľstvom ZŠ a školských zariadení pri zabezpečovaní rôznych kultúrnospoločenských aktivít a podujatí.
V prílohe k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá k náplni práce
komisie č. 3 – Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport vyhodiť: 13., 16. a 17. odrážku.
V prílohe k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá k náplni práce
komisie č. 3 – Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport v 15. odrážke upraviť text:
spolupráca
s dobrovoľnými združeniami, neziskovými organizáciami, riaditeľstvom ZŠ
a školských zariadení pri zabezpečovaní športových podujatí a aktivít.
V prílohe k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá k náplni práce
komisie č. 3 – Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport pridať dve pracovné náplne
komisie:
– prerokováva žiadosti o športové dotácie z grantového systému na podporu športu,
– prerokováva návrhy na zlepšenie služieb cestovného ruchu a propagáciu mesta.
V prílohe k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Stará Turá prečíslovať
ďalšie komisie, č. 4 Komisia MsZ pre rozvoj podnikateľských aktivít a ďalej číslo 5, 6, 7. až po
číslo 8. Zbor pre občianske záležitosti.
Hlasovanie: ZA:
10
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
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6. Rôzne:
p. Zigová: Ja by som rada na záver zaželala všetkým príjemné leto a pani učiteľkám a žiakom aj
letné prázdniny. Stretneme sa ešte pred augustovým zasadnutím mestského zastupiteľstva.
7. Záver
Zasadnutie komisie ukončila o 17.15 h predsedníčka komisie Bc. Zuzana Zigová.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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