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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 9. apríla 2018 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému pre jednotlivých žiadateľov na 

športové podujatia 

3. Určenie počtu poslancov,  počtu volebných obvodov v meste Stará Turá vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí a miest konaných v roku 2018 a určenie rozsahu funkcie 

primátora (ky) na celé funkčné obdobie 

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

pripravované 

5. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

6. Rôzne 

7. 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 15.00 h predsedníčka komisie Bc. 

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

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi. Upozornila, že sa ešte vyskytli dva materiály, 

ktoré budú dodatočne vložené do prerokovávaných bodov.  

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému pre jednotlivých 

žiadateľov na športové podujatia 

p. Zigová podala informáciu k žiadostiam o dotáciu pre športové projekty. Žiadosti sa podávali 

na základe vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí z programu: Dotácie pre športové 

podujatia. Termín predkladania žiadostí bol do 31.3.2018. Mesto podporí touto formou športové 

aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľno časových aktivít detí,  mládeže 

a rodín s deťmi. Do výzvy sa zapojili organizácie s 10 projektmi. Dodala však, že na základe 

upozornenia od hlavnej kontrolky mesta sa museli 4 projekty vyradiť.  

 

Pripomenula, že na prerozdelenie je vyčlenených 3.000,- €, avšak po vyradení 4 projektov, 

celková čiastka zostávajúcich projektov klesla na sumu 2.501,40 €. 

 

p. Zigová vyzvala prítomných členov, aby predložili svoje prípadné pripomienky k jednotlivým 

projektom. Ešte predtým však predniesla svoje postrehy, ktoré vyplynuli z kontroly jednotlivých 

projektov spolu s koordinátorom pre športové dotácie.  
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Ten spresnil, že na základe jednotlivého skúmania projektov, sa rozhodli na odporučenie hlavnej 

kontrolórky nepodporiť/vyradiť 4 projekty a  v plnej výške nepodporiť 2 projekty.  

 

p. Zigová pripomenula, že konečné rozhodnutie je však na komisii. Následne vyzvala prítomných 

členov komisie, aby predložili svoje pripomienky.  

 

p. Tepličková vyjadrila pripomienku, že v niektorých projektoch bolo uvádzané neúmerné 

množstvo finančných prostriedkov na občerstvenie ako pre deti, tak pre organizátorov.  

 

S touto pripomienkou súhlasil aj p. Čepela, ktorý tiež poukázal na niektoré položky v projektoch.   

 

 p. Halinárová sa taktiež kriticky vyjadrila k niektorým projektom, pretože za relatívne krátky 

časový úsek, zaradili do projektu vysoké finančné požiadavky. Tiež pripomienkovala sladké 

odmeny pre deti (hlavne cukrovinky), čo sa nezdá ako vhodný motivujúci faktor za športový 

výkon. Navrhla, aby sa do budúcna predkladatelia zamysleli a skúsili nájsť vhodnejšie odmeny.  

 

V závere tohto bodu ešte prebehla diskusia v ktorej sa členovia komisie vyjadrili k jednotlivým 

projektom.  

   

Komisia na základe pripomienok členov podporila tieto projekty: 

  

Názov projektu Žiadateľ 

Suma 

požadovaná z 

grantu 

Suma 

navrhovaná 

odd. 

kultúry, 

športu MsÚ 

Suma 

schválená 

komisiou 

„XV. ročník hasičskej súťaže O pohár 

primátorky Starej Turej“ 
DHZ Drgoňova Dolina 150 € 150 € 150 € 

„Šport a zábava na ihrisku“ 
Mestský futbalový klub 

Stará Turá 
500 € 500 € 500 € 

„Medzinárodný strelecký pretek 

žiakov a dorastencov“ 
Strelecký klub Stará Turá 500 € 300 € 300 € 

„Deň plný pohybu pre celé rodiny“ OZ Žihadielka 549,90 € 500 € 500 € 

„Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja 

Janko“ 
MC Žabka 301,50 € 301,50 € 301,50 € 

„Deň tenisu pre celú rodinu“ TK Stará Turá 500 € 400 € 400 € 

SPOLU: 2501,40 € 2151,50 € 2151,50 € 
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Komisia na základe pripomienok členov nepodporila a vyradila tieto projekty: 

Názov projektu Žiadateľ 

Suma 

požadovaná z 

grantu 

Suma 

navrhovaná 

odd. 

kultúry, 

športu MsÚ 

Suma 

schválená 

komisiou 

„Či je leto, či je zima, športovanie nie 

je drina“ 

Rodičovské združenie pri 

IV. MŠ Stará Turá 
500 € - - 

„Sme jeden tím“ 
Rodičovské združenie pri 

IV. MŠ Stará Turá 
350 € - - 

„Športový deň“ 
Detský parlament mesta 

ST a CVČ St. Turá 
314 € - - 

„Po námestí na kolieskach“ CVČ St. Turá 180 € - - 

SPOLU: 1.344 € - - 

 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    9 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

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

systému na športové podujatia.  

 

3. Určenie počtu poslancov,  počtu volebných obvodov v meste Stará Turá vo voľbách 

do orgánov samosprávy obcí a miest konaných v roku 2018 a určenie rozsahu 

funkcie primátora (ky) na celé funkčné obdobie + Návrh zmeny Rokovacieho 

poriadku MsZ – celé znenie 

 

p. Zigová na úvod tohto bodu ozrejmila, že oba tieto materiály predkladá správne oddelenie MsÚ 

a preto i Návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ bude následne v tomto bode prerokovaný.   

 

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

rokovania. 

 

p. Tepličková sa informovala, či nové časti Rokovacieho poriadku MsZ sú spracované v súlade 

so zákonom o ochrane osobných údajov, keďže sa teraz často stretávajú s týmto zákonom.  

 

p. Čepela sa taktiež informoval ohľadom vyhlásenia miestneho referenda, ktoré je tiež v jednom 

z bodov Rokovacieho poriadku MsZ.  

 

Všetky pripomienky objasnil a problematiku vysvetlil prítomným členom prizvaní vedúci 

správneho oddelenia MsÚ JUDr. Pribiš.   

 

Po vyjasnení všetkých otázok vyzvala p. Zigová prítomných, aby predložili dodatočné 

pripomienky k týmto bodom. 
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Žiadne ďalšie pripomienky neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu za návrh - Určenie počtu 

poslancov,  počtu volebných obvodov v meste Stará Turá vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí a miest konaných v roku 2018 a určenie rozsahu funkcie primátora (ky) 

na celé funkčné obdobie 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    9 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu:  

I. schváliť  
 

1) - tri obvody  pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Stará Turá konaných 

v roku 2018                    1. Stará Turá 

                                     2. Černochov vrch + Papraď 

                                       3. Topolecká + Súš 

 a 

 

určuje celkový počet poslancov na celé funkčné obdobie na   13 poslancov 

- z toho vo volebnom obvode č 1.                                             11 poslancov 

- vo volebnom obvode č. 2                                                           1 poslanec 

- vo volebnom obvode č. 3                                                          1 poslanec 

  

2) určuje vykonávanie funkcie primátora (ky)  na plný úväzok v celom funkčnom období, 

 

 

Následne vyzvala p. Zigová členov komisie k hlasovaniu o Návrhu zmeny Rokovacieho 

poriadku MsZ.  

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    9 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu:  

I. schváliť – Návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ 

 

 

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

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková oboznámila komisiu o uskutočnených akciách. Pripravili besedu 

s MUDr. Igorom Bukovským na tému „Ako viac jesť a menej vážiť“. Táto problematika oslovila 

široké spektrum občanov a preto museli prednášku uskutočniť vo väčšom priestore – vo veľkej 

sále, hoci bola plánovaná do kaviarne. Vo februári sa v KD na Papradi konal 25. ročník 

Kopaničiarskeho plesu. Dňa 19.2.2018 opäť mali príležitosť prísť darcovia krvi na odber, ktorý 

organizujú v spolupráci s NTS Trenčín. Pred vypredanou sálou vystúpil Miro Jaroš v rámci turné 

Ťuki tour. Nezabudli ani na divadelných priaznivcov, 11.3.2018 mali možnosť vidieť 

predstavenie Podfuk. Tradičné Vítanie jari sa konalo 23. marca, veľký záujem bol zo strany 
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predávajúcich, mali prihlásených takmer 70 remeselníkov. Sprievodným podujatím bola výstava 

fotografií Martina Medňanského z olympijských hier, ktorá ešte trvá do 20. apríla 2018. 

Spomenul, že mnohé zábery sú úžasné, takže je na čo pozerať.  Ďalším  sprievodným podujatím 

bola Burza kníh a časopisov, ktorá bolo opäť úspešná, v ponuke bolo 387 kníh, z toho sa predalo 

185. V apríli sa konal koncert Simy Martausovej a Pavla Helana a v nedeľu 8. apríla predstavenie 

pre deti Paci pac. V spolupráci s hotelom Lipa sme v DK pripravili Turanskú veľkonočnú nedeľu, 

kedy návštevníci hotela mohli nedeľné popoludnie stráviť u nás. Navštívili výstavu fotografií 

z Olympijských hier za účasti autora p. Medňanského,  s košikárom p. Zemanom  si mohli 

upliesť korbáč a záver návštevy strávili v izbičke tradičného bývania. Táto akcia prispela 

k prezentácií Starej Turej a u návštevníkov boli veľmi pozitívne ohlasy.  

Marec bol veľmi rušný i v knižnici, pracovníčky pripravili 14 besied pre deti MŠ,  ZŠ a prišli 

i žiaci z Vaďoviec. V závere marca opäť v spolupráci s p. učiteľkami ZŠ Haverovou 

a Medňanskou pripravili Noc s Andresenom,  12. apríla ešte pripravujú Noc s Andresenom pre 

žiakov zo ZŠ Lubina. Navštívili i obyvateľov ZOS a Domicile na Papradi. 

V múzeu sa uskutočnilo stretnutie členom turistického klubu a múzeum navštívili jedna trieda 

ZŠ.  

V závere povedala aj o pripravovaných akciách a to  15.5.2018 bude To najlepšie od... – program 

Veselá trojka, Progres a Vrchárska heligónka, 3. júna pripravujú Cestu rozprávkovým lesom a zo 

zájazdov spomenula výstavu  kvetov Flóra Olomouc, výstava kvetov Kroměříž, Jízda králu 

v partnerskom meste Kunovice a muzikál Muž so železnom masko Praha. 

 

 

5. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 
 

Centrum voľného času 

Riaditeľka p. Tepličková v krátkosti informovala o ukončených a pripravovaných podujatiach. 

Úspešne prebehli akcie ako výroba vtáčich kŕmidiel, valentínska diskotéka, najväčšie veľkonočné 

vajce, podmaľba na sklo a turnaj v stolnom futbale o veľkonočného zajaca.  

Vo februári prebehli tiež výučbové programy pre žiakov 6. ročníka, ktoré sa týkali plazov. 

V marci sa naopak výučbové programy týkali Dňa vody a prebehli 3 programy. Ako veľmi 

úspešné podujatie hodnotila prázdninové majstrovstvá detí ZŠ,  kde bolo mnoho disciplín (šípky, 

kolky, človeče, scrabble, puzzle...) a účastníci sa počas prázdnin zabavili. 

V nepravidelných činnostiach prebehne v mesiaci apríl decoupage na drevo, podujatie pohybom 

ku zdraviu a 23.4.2018 Deň Zeme pre predškolákov.     

 

MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že mali v škôlke v mesiacoch február a marec viacero akcií 

s detičkami. Vo februári prebehol Fašiangový karneval a karnevalový týždeň spojený 

s ochutnávkou fašiangových dobrôt a zhotovovaním karnevalovej výzdoby. Predškoláci sa 

zúčastnili na návšteve Gazdovského dvora v Turej Lúke, kde bola pre nich pripravená fašiangová 

výzdoba. Ešte kým bol sneh prebehli zimné radovánky – bobovanie a hry so snehom na školskom 

dvore. Taktiež sa zúčastnili besedy s poľovníkom, ktorý im vysvetlil starostlivosť o lesné 

zvieratá. V MŠ zorganizovali podujatie Vtáčie zimné záhrady, kde mali deti možnosť kŕmenia 

vtáčat v školských areáloch, vyrábanie kŕmidiel a dobrôt pre vtáčatka. Deti sa tiež zapojili do dní 
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ovocia a zeleniny pod názvom Vitamínikovia a pripravovali vitamínové taniere z ovocia 

a zeleniny v spolupráci s rodičmi.  

Ďalej p. riaditeľka informovala, že v rámci mesiaca knihy sa uskutočnili návštevy v mestskej 

knižnici, výstavky kníh prinesených z domu v triedach, prezeranie a čítanie prinesených kníh 

(deti sa v tomto veku učia správne narábať s knihou, spoznávajú v nej zdroj poučenia a zábavy) 

a využili tiež návštevu Múzea sestier Royových. V MŠ zorganizovali Talentmániu, čo bola 

prehliadka detskej poézie v podaní detí. V spolupráci so ZUŠ prebehla 7. marca návšteva ZUŠ, 

kde spoznávali hudobné nástroje. Dňa 14.3. sa zúčastnili divadelného predstavenia Kráska 

a zviera v podaní divadla Na hojdačke. V dňoch 15. – 16.3.2018 mali depistáž školskej zrelosti 

predškolákov, ktorú na základe záujmu zákonných zástupcov zrealizovali psychologičky 

z CPPPaP Nové Mesto nad Váhom. V marci prebehlo rodičovské združenie pre rodičov 

predškolákov zamerané na problematiku nástupu detí do 1. ročníka ZŠ. Na RZ bola prizvaná aj 

psychologička, ktorá rodičom priblížila problematiku školskej zrelosti a pripravenosti detí na 

školu, informácie im poskytla aj učiteľka z 1. stupňa ZŠ a učiteľka zo ZUŠ. V závere mesiaca 

marec prebehla ešte návšteva CVČ zameraná na Deň vody, detičky navštívili opäť Gazdovský 

dvor, kde im predstavili veľkonočné zvyky. Tradičné vynášanie Moreny pre všetkých škôlkarov 

zorganizovala III. MŠ. Tradičné veľkonočné sviatky boli dobrou inšpiráciou a využili ich na 

zhotovovanie veľkonočnej výzdoby a triedne veľkonočné tvorivé popoludnia pre deti a rodičov. 

V marci prebehol tiež jarný zber papiera.  

Na začiatku apríla využili návštevu ZŠ, kde bol pre predškolákov pripravený program 

v telocvični.  

p. Hučková priblížila, čo ich v najbližšom období nás čaká - Deň otvorených dverí v MŠ, zápis 

detí na školský rok 2018/2019, prechod MŠ na nový právny subjekt – MŠ Hurbanova 153/62, 

príprava na rekonštrukciu MŠ Hurbanova 153/62 

 

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová informovala, že v dňoch 20.3 - 21.3. sa v Piešťanoch zúčastnila snemu 

AZUŠ SR „EMU Slovakia“. V uzneseniach snemu, ktoré budú predložené Ministerstvu školstva, 

okrem iného, AZUŠ požaduje riešiť vzniknutý problém ohľadom prijímania päťročných detí do 

ZUŠ. Ich štatistické vykazovanie je v rozpore s platnými Rámcovými učebnými plánmi ŠVP 

ZUŠ. Ako jedno z možných riešení požaduje AZUŠ zníženie vekovej hranice žiakov na 4 roky 

vo financovaní. Vek žiaka základnej umeleckej školy sa sledoval k 1. januáru 2017, čo sa 

riaditelia ZUŠ dozvedeli až v septembri z metodického pokynu na vypĺňanie výkazu o počte 

žiakov ZUŠ, podľa stavu k 15. 09. 2017, ktorý bol aktualizovaný až v auguste 2017 a žiaci boli 

podľa vyhlášky ZUŠ prijímaní na ZUŠ už v apríli 2017! Aj naša ZUŠ bola týmto ukrátená 

o financie na deti v predškolskom veku, pritom dodržali MŠ schválené Rámcové učebné plány 

ŠVP, čiže prijaté deti predškolského veku mali k 1. septembru  2017 vek 5 rokov. PaedDr. Ján 

Palkovič informoval o Dodatku č.3 k Rámcovým učebným plánom ŠVP pre ZUŠ 

a k Požiadavkám MT a PZ pre ZUŠ, ktoré budú platné od 1. 9. 2018 a na ktoré je v zameraná 

inšpekčná činnosť.  Je to už 3. úprava ŠVP pre ZUŠ od septembra 2015! 
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Pani riaditeľka Lacová skonštatovala, že ako nastupujúca riaditeľka v r. 2014 vypracovala 

chýbajúci dokument v ZUŠ - Školský vzdelávací program, v súlade s § 7 zákona o výchove 

a vzdelávaní (245/2008 Z. z.). Bol to takmer rok tzv. „mravenčnej práce“ a už  od 1. septembra 

2015 vstúpil do platnosti Inovovaný ŠVP, čiže sa tento obsiahly dokument prerábala. Tiež 

pedagógovia vykonali úpravy výkonových vzdelávacích štandardov a učebných osnov. Od tohto 

dátumu ministerstvo školstva schválilo ďalšie 3 úpravy v dodatkoch, ktoré bolo a je nutné 

zapracovať do ŠkVP. 

V poznámkach k učebným plánom pre hudobný odbor sa napr. vypúšťa bod 13 –„V 

odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu sťaženej dochádzky do školy, môže riaditeľ školy na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, oslobodiť žiaka od dochádzky na povinné 

vyučovacie predmety: komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri atď.“, čím v šk. roku 2018/19 

môže prísť k nárastu počtu hodín alebo naopak, žiaci sa odhlásia zo štúdia, nakoľko budú mať 

sťaženú dochádzku zo ZUŠ. 

Z uskutočnených akcií spomenula aktivity literárno-dramatického odboru, ktorý získali dve 3. 

miesta v obvodnom kole Hiezdoslavovho Kubína a tiež zaslali práce na viaceré literárne súťaže. 

Informovala, že výtvarníci sa tiež zapojili do viacerých výtvarných súťaží a pripravili práce do 

detskej maľovanej cyklomapy, ktorú si vyžiadal k prezentácii riaditeľ spoločnosti Chirana 

Medical. Pri príležitosti pripravovaného Dňa detí v Starej Turej zostavili program tanečných 

vystúpení. V priestoroch školy sa začiatkom marca uskutočnili 2 kolá Staroturianskej popstar pre 

žiakov ZŠ, z ktorej  štyria víťazi predvedú svoje spevácke umenie na pódiu v programe Dňa detí. 

Oslovili tanečníka Paja –Pavla Julényho, ktorý prisľúbil vedenie workshopu na tomto podujatí. 

Dňa 7. marca pozvali do školy asi 80 detí MŠ, pre ktoré pripravili program o spoznávaní 

hudobných nástrojov. Pri príležitosti MDŽ vystúpil DFS Turanček v Dome kultúry Cetuna, 

v SOŠ pre hostí z Kunovíc a 23.3. na podujatí Vítanie jari. V nedeľu 8.apríla sa žiaci DFS 

Turanček zúčastnili regionálneho kola  celoštátnej postupovej súťaže  Vidiečanova Habovka 

v Dolnej Súči, kde sa stali náhradníkmi na postup.  

Následne priblížila pripravované podujatia a akcie na najbližšie obdobie. Pripravujú DOD v ZUŠ, 

ktorý bude 18.4.2018. V poobedňajších hodinách si bude môcť  verejnosť pozrieť priestory 

školy, priamy vyučovací proces a o 16.30hod. si vypočuť a vidieť výkony žiakov hudobného 

a literárno-dramatického odboru. Na bohatom  programe sa podieľajú všetci pedagógovia školy 

a tiež žiaci. Následne, vo štvrtok 19.4., prebehnú prijímacie skúšky. Na 27.4. je plánovaná 

v priestoroch telocvične tanečná súťaž Free-Zee-Cup. Pozornosť venujú tiež príprave programu 

na Deň matiek a Deň detí a vystúpeniu DFS Turanček na Podjavorinské slávnosti pod vrchom 

Roh, na Jízdu králú v Kunoviciach, Staroturiansky jarmok a  Myjavské folklórne slávnosti. Za 

účelom získania finančných prostriedkov na nahratie zvukového nosiča DFS Turanček, podalo 

vedenie školy projekt Poštovej banky – Nápad pre folklór. Taktiež priblížila víziu spoločnej 

spolupráce so skladateľom a dirigentom Antonom Popovičom. Informovala tiež o príprave účasti 

žiakov tanečného odboru na svetovej súťaži Dance Star World Finals v chorvátskom meste 

Poreč, do ktorého sa kvalifikovali v marci z celoslovenského kola v Nitre, kde vyhrali až 6 

ocenení (1x1. miesto, 3x2.miesto a 2x3.miesto). Je to organizačne i finančne náročné a preto za 

tým účelom p. riaditeľka oslovila spoločnosti v Starej Turej o možnú finančnú podporu. 
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Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová informoval, že ZŠ v mesiacoch február a marec 2018 mala veľmi veľa 

akcií. O niektorých akciách hovorila už p. riaditeľka MŠ a p. riaditeľka DK Javorina. Od 8. 

Januára pracujú na projekte „Škola, v ktorej každý je niekým“. Vďaka tomuto projektu 

skvalitňujú vzdelávanie a výchovu žiakov so ŠVVP a o kvalitu vzdelávania a výchovy sa starajú 

noví dvaja asistenti učiteľa, špeciálny pedagóg a psychológ. Celkové náklady projektu činia 

158 580 €. 

16. februára sa zúčastnili výchovného koncertu skupiny AJA zameranú na ochranu Zeme – 1. 

stupeň a 2. stupeň - boj proti návykovým látkam. Akcia bola veľmi vydarená, žiaci reagovali 

prekvapivo spontánne a veľmi sa im to páčilo.  

Zúčastnili sa i  besedy so spisovateľom Ľ. Feldekom, ktorý porozprával žiakom o svojej práci. 

Navštívil ich spolu so svojou dcérou K. Feldekovou, ktorá mala pre žiakov pripravené pútavé 

predstavenie. Žiaci školy pod vedením p. uč. Mgr. Medňanskej pripravili pre neho krátky 

program. Poďakovala DK Javorina za poskytnutie priestorov. 

21. marca prebehlo testovanie žiakov 9. ročníka z Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry, 

testovaných bolo 51 žiakov, čo je asi najmenší počet, ktorý doposiaľ mali, výsledky ešte nie sú 

známe.  

Žiaci sa zúčastnili tiež súťaže Podjavorinskej Bzince, kde v obvodovom kole dve žiačky Andrea 

Šimončičová a Lea Medňanská postúpili do krajského kola a takisto obsadili pekné 2. miesto 

Alica Bielčiková a Michaela Chudíková. 28. marca sa žiaci ZŠ zúčastnili podujatia v spolupráci 

s DK Javorina - Noc s Andersenom. 

Škole sa  podarilo vďaka nadácii Appa získať bezbariérové riešenie schodiska a bol namontovaný 

na schodište „schodolez“ v hodnote 8 500 €. Tento projekt vypracovalo vedenie ZŠ. 

Pripravujú sa na zápis detičiek do 1. ročníka, ktorý prebehne v dňoch 10. a 11. apríla v čase od 

13,00 do 17,00 hod.  

Pre prípravu programu ku Dňu matiek ZŠ organizovala stretnutie všetkých zainteresovaných 

ľudí, ktorí program ku Dňu matiek pripravujú. Režisérkou programu bude p. učiteľka Mgr. 

Katarína Medňanská, ktorá nazvala program - Mama moja super hrdinka. Pre každú školu je 

venovaných 20 minút. 

Naďalej pokračujú v opravách a renováciách, od začiatku roka vymaľovali chodbu pri triedach 5. 

ročníkov, vymieňajú požiarne dvere na základe odporučenia požiarneho technika. Na prízemí 

vymenili podlahu, pred pár dňami dokončili opravu plotu na ZŠ Komenského ulici. Tieto dve 

výmeny boli veľmi náročné z dôvodu chodu školy aj financií. Kvôli neustálemu ničeniu majetku 

ZŠ sa rozhodli zabezpečiť školu doplnením nového kamerového systému. 

 

 

6. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a spýtala sa na zabezpečenie podujatia Deň matiek.  
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Prítomné zástupkyne škôl, potvrdili, že všetko prebieha podľa plánu. Mali stretnutie a poradu 

všetkých zainteresovaných, kde dohodli podrobnosti a rozdelili úlohy. Program bude pod 

režisérkou taktovkou p. učiteľky Mgr. Kataríny Medňanskej.   

 

p. Zigová predložila ešte jeden materiál na prejednanie a to pozvánku na vzdelávaciu akciu 

v rámci projektu Vidiek bez hraníc – „Komunitná obec – komunitná škola, ktorú odporučil k 

rokovaniu komisie prednosta MsÚ.  

 

Opäť zástupkyne škôl potvrdili, že o tomto školení boli informované, bohužiaľ prebieha 

v nevyhovujúcom termíne pre potenciálne účastníčky, keďže už majú naplánované neodkladné 

záležitosti a taktiež zorganizované stretnutie učiteľov. Z tohto dôvodu sa nemôžu školenia 

zúčastniť.  

 

p. Čepela požiadal, aby Technické služby v prípade priaznivého počasia, upravili a skontrolovali 

funkčnosť detských ihrísk, nakoľko sú niektoré po zime poškodené.  

 

p. Halinárova potvrdila, že určite príde aj k týmto opravám, avšak to bude o niečo neskôr, 

nakoľko majú Technické služby na začiatku jarného obdobia vyťažené kapacity pracovníkov. 

 

p. Čepela navrhol osloviť a zapojiť do pomocných brigádnických prác členov športových klubov 

pôsobiacich v meste Stará Turá, aby sa takouto činnosťou podieľali na opravách ihrísk. 

 

p. Zigová vyjadrila obavu, že by takéto činnosti mohli priniesť viac škody ako úžitku, keďže by 

musela byť jednotlivá práca zadelená a určite by vyžadovala kontrolu.  

 

p. Bublavá potvrdila, že už pracujú na organizácií podujatia – Otvorená náruč, ktoré sa tradične 

koná v Podkylave. Tento rok je plánované na 26. mája 2018. Informovala tiež, že dlhoročný 

partner, ktorý zastrešoval z väčšej časti financovanie tohto podujatia, presunul svoje aktivity na 

iné projekty. Zhodnotila, že bude zložité zohnať potrebné finančné zabezpečenie pre celé 

podujatie, avšak nevzdávajú sa a oslovili potenciálnych sponzorov.    

 

p. Adámková ešte poďakovala všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili podujatia Vítanie jari. 

Samotné podujatie zhodnotila už pri predstavení uplynulých podujatí ako veľmi pozitívne 

a vyzdvihla prácu všetkých pomocníkov.  

 

V závere prítomní členovia navrhli predbežný program na MDD, ktorý bude v piatok 1.6.2018: 

 

od 9.00 hod. – ukážky práce DHZ Stará Turá a HaZZ Nové Mesto nad Váhom, ihrisko pri MŠ 

od 10.00 hod. – atrakcie na Námestí slobody a reprodukovaná hudba na námestí 

od 14.00 – 15.15 hod. – pripravený program CVČ Stará Turá 

od 15.15 – 15.45 - spevácka súťaž 

od 15.45 – 16.30 – koncert speváka Martina Haricha 

od 16.30 – odovzdanie ceny najlepšiemu spevákovi/speváčke 

od 17.00 – 20.00 – diskotéka na Námestí slobody 
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7. 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 9. 4. 2018 


