ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 10. februára 2016
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 schválenia dotácií pre športové kluby mesta
4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o.
5. Návrh VZN č. 1/2016 – Nar. Požiarny poriadok mesta Stará Turá
6. Žiadosť Ing. Rumánka o súhlas verejnej zbierky na obstaranie pamätníka p. Vagačovi
7. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
8. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení (prizvaná i SOŠ Stará Turá a SHA Stará
Turá)
9. Návrh VZN č. 2/2016 – Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá
10. Rôzne
11. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.30 h predsedníčka komisie Bc.
Zuzana Zigová.
2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia,
priame dotácie a dotácie pre športové kluby
p. Zigová: Na základe nášho VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará
Turá z rozpočtu mesta má mesto možnosť prideľovať tri druhy športových dotácii. Predkladáme
Vám návrh na rozdelenie sumy, ktorá je v rozpočte mesta na športové dotácie, na tri druhy
dotácii, ktoré je možné na základe VZN prideľovať.
p. Boorová: Emailom Vám bol zaslaný návrh – rozdelenie finančných prostriedkov na dotácie pre
športové kluby, dotácie na športové podujatia a priame dotácie od primátorky mesta. Návrh je
postavený podľa toho, ako sa rozdeľovali dotácie v minulom roku. Samozrejme, je na komisii,
aby peniaze rozdelili. Toto je prvotný návrh. Ak má niekto iný návrh, môže ho prezentovať. Čo
sa týka športových podujatí, grantový systém by sme mohli vyhlásiť tento rok skôr, už teraz
v marci a mohlo by sa to teda týkať podujatí, ktoré by sa konali od apríla do novembra. Tým by
bol priestor širší, mohli by sme podporiť viac podujatí. Na priamu dotáciu pani primátorke to
bolo asi v takejto sume a pani primátorka to ani nedočerpala.
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p. Zigová: Sú nejaké doplňujúce pripomienky? Športovci tu nie sú, iba za tenistov tu máme
zastúpenie.
p. Slezáček: Myslím, že tento systém je osvedčený a návrh je dobrý.
p. Zigová: Ak nikto nemá pripomienky, dávam o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie za návrh - V grantovom systéme na podporu športu je v r. 2016 v programovom
rozpočte suma 34 000 €. Podľa VZN č. 2/2015 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste
Stará Turá z rozpočtu mesta má mesto možnosť prideľovať tri druhy športových dotácii.
- Na základe § 5 odsek 1 tohto VZN má komisia možnosť na základe výsledkov bodových
hodnotení prideliť jednotlivým žiadateľom – športovým klubom dotáciu na činnosť
s deťmi a mládežou do 26 rokov - na túto dotáciu bude vyčlenených 28 000 €.
- Na základe § 5 odsek 2 tohto VZN má komisia možnosť prideľovať dotácie na športové
podujatia. V tomto roku sa vyčleňuje na tento druh dotácii 3 000 €. V prípade, že by sa
suma po ukončení tohto grantu nevyčerpala, je možné ju posunúť buď do rozdeľovania
pre športové kluby do II. časti sezóny 2016/2017 alebo do priamych dotácii pre
primátorku mesta.
- Na základe § 5 odsek 3 tohto VZN má možnosť prideliť priamu dotáciu aj primátorka
mesta. Na takýto druh dotácie vyčleňuje komisia 3 000 €.
Za návrh: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta
p. Zigová: Ďalším bodom rokovania je návrh schválenia dotácii pre športové kluby mesta.
Informácie podá koordinátor pre športové dotácie.
p. Boorová: Materiál k tomuto návrhu Vám bol tiež zaslaný emailom. Tento návrh vychádza
z bodového hodnotenia, ktoré sme robili ešte pred minuloročným septembrovým
zastupiteľstvom. Kluby vždy dávajú žiadosť k 30.6. daného roka na celú sezónu, ktorá je
rozdelená na 1. časť sezóny, ktorá sa týka r. 2015 a na 2. časť sezóny, ktorá sa týka obdobia do
31.8.2016. Bodové hodnotenia aj pridelené čiastky sú teda rovnaké ako na 1. časť sezóny, ale
dotáciu na 2. časť môžeme schvaľovať až teraz, keď už máme schválený rozpočet na r. 2016. Tak
ako aj v 1. časti sezóny, aj teraz pridelené dotácie nebudú spĺňať požiadavky jednotlivých klubov.
Tieto podmienky ani nikdy nesplníme. Rozpočty klubov sú vysoké a mesto nemôže tieto
rozpočty v plnej výške financovať. Na to by mesto prostriedky nemalo. Kluby vedia, akú sumu
dostanú, každý rok je to rovnaké, dostanú v 2. časti rovnakú sumu ako v 1. časti sezóny.
p. Zigová: Má niekto pripomienky k tomuto návrhu? Ak nie, dávam hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:
I. s c h v á l i ť predkladaný materiál – návrh na schválenie dotácií športovým klubom
mesta na 2. časť sezóny 2015/2016 v súlade s VZN č. 2/2015 – Nar. takto:
Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2015/2016:
Mestský futbalový klub
4 188,80 €
Mestský kolkársky klub
372,40 €
Wu-shu centrum Stará Turá
2 702,00 €
Mestský basketbalový klub
5 266,80 €
Stolnotenisový klub Stará Turá
674,80 €
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Strelecký klub Stará Turá
Spolu:

795,20 €
14 000,00 €

Za návrh: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o.
p. Zigová: Emailom Vám bol zaslaný aj návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na
štadióne s MŠA, s. r. o. Na komisii by sme mali tento návrh prebrať, aby sme ho mohli posunúť
ďalej na rokovanie MsZ. Ak máte k nemu nejaké pripomienky, nech sa páči, môžete ich povedať.
p. Slezáček: Mal by som jednu vec. Je tam písané číslo účtu mesta, treba tam už dať IBAN. Ďalej
v Čl. IV Forma úhrad dotácie v odseku 3 sa píše, že: Poskytovateľ dotácie sa zaväzuje, že po
predložení dokladov o úhradách platieb, ktoré dokazujú náklady prijímateľa, poukáže na účet
prijímateľa do 10 dní nasledujúceho mesiaca finančné prostriedky na pokrytie týchto nákladov.
Keďže v bode 4 je napísané, že má doklady o úhradách predložiť do 15 dní, tak nesedí, že mu
vyplatíme dotáciu do 10 dní. Malo by tam byť iba po predložení dokladov o úhradách nákladov.
Bez počtu dní. Potom by mesto zaplatilo skôr ako by oni predložili doklady.
p. Boorová: Návrh upravíme, dáme tam do 20 dní.
p. Slezáček: Ešte by som rád poukázal na bod č. 6 v tomto článku, kde sa píše, že: Finančné
prostriedky, ktoré prijímateľ z poskytnutej dotácie nevyčerpá počas kalendárneho roka na
spotrebované energie, môže použiť na opravu a údržbu priestorov športového areálu. Toto je
veľmi seriózny bod, v máloktorých zmluvách je to tak, že keď nevyčerpáš, tak máš možnosť ešte
dočerpať. Mesto sa veľmi úctivo správa k športovému areálu.
p. Boorová: Áno, MŠA aj túto možnosť využila a na konci roka ešte doložili úhrady a faktúry za
údržbu a opravy.
p. Zigová: Má ešte niekto nejakú pripomienku? Dávame teda hlasovať za Návrh zmluvy na
prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. s pripomienkami p. Slezáčka.
Hlasovanie:
Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí prerokovala návrh zmluvy na
poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o.
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:
II. s c h v á l i ť predkladaný materiál – návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará
Turá, s. r. o. s pripomienkami Ing. Slezáčka.
Za návrh: všetci prítomní
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Návrh VZN č. 1/2016 – Nar. Požiarny poriadok mesta Stará Turá
p. Zigová: Emailom ste dostali informáciu, že sa tento bod sťahuje z rokovania, nakoľko
nakoniec nepôjde ako návrh VZN o požiarnom poriadku, ale bude sa prerokovávať na mestskom
zastupiteľstve v inej podobe.
6. Žiadosť Ing. Rumánka o súhlas verejnej zbierky na obstaranie pamätníka p.
Vagačovi
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p. Zigová: Ďalší bod je žiadosť Ing. Rumánka o súhlas verejnej zbierky na obstaranie pamätníka
p. Vagačovi. Dobre viete, že na našej budove MsÚ je pamätná tabuľa, ktorá sa odhalila v r. 2009.
Ing. Rumánek stále tvrdí, že je to nepostačujúce, nedôstojné, pretože, keďže je to zakladateľ
bryndziarstva na Slovensku a je to náš rodák, mali by sme sa k nemu hlásiť. Patril by tu podľa
neho nejaký pamätník. Tabuľa je vraj málo. Táto žiadosť sa týka hlavne toho, že pán Rumánek
navrhuje, aby sa urobila na takýto pamätník zbierka. Všetky informácie o možnostiach
vyhlásenia zbierky sme zisťovali. Nie je to vôbec také jednoduché. Nemáme zaručené, koľko by
sa v zbierke vybralo a či by to bolo dostačujúce na realizáciu pamätníka. Mesto v súčasnosti
nemá navyše finančné prostriedky, aby mohlo tento pamätník dofinancovať. V prípade, ak by sa
vyzbierala malá suma a my by sme pamätník nerealizovali, sú tu prísne podmienky ako naložiť
s peniazmi, ktoré sa vyzbierajú. Boli by s tým veľké problémy, ak by sme zbierku zrušili, museli
by peniaze prejsť do charitatívneho účtu mesta. A nie každý kto prispeje do zbierky, by s tým
súhlasil. Hlavne, mali by sme zvážiť aj to, či je to potrebné robiť. Ja osobne si myslím, že mesto
už dalo urobiť pamätnú tabuľu, ktorá tiež stála určité finančné prostriedky. Na odhalení tejto
tabule bolo množstvo osobností aj priamo z bryndziarstva a z Detvy a nikto z nich nemal pocit,
že by bola pamätná tabuľa málo.
p. Halinárová: Ja si osobne myslím, že gro tých všetkých aktivít, ktoré robil, robil v Detve.
p. Zigová: Tu sa narodil, ale aktivity tu nevyvíjal. A keby mu chceli vytvoriť pamätník, nech mu
hourobia tam, kde získalo bryndziarstvo svetové meno. Je to však náš názor a nikoho nechceme
ovplyvňovať. Dávame na zváženie Vám.
p. Zámečníková: Ak sa zdá pánovi Rumánkovi pamätná tabuľa málo, možno by bolo dobré
v rámci mestskej stránky niekde viacej vypichnúť slávnych rodákov ako je pán Vagač.
p. Boorová: Na stránke mesta máme sekciu osobnosti mesta a máme tu 100 takýchto osobností,
ktoré spracoval pán Rumánek. Takže by bolo ťažké vypichnúť nejaké top osobnosti. Mesto
takmer vo všetkých propagačným materiáloch uvádza, že z nášho mesta pochádza pán Vagač,
zakladateľ prvých bryndziarní na Slovensku. Takže naozaj si ho vážime. On odtiaľto pochádza,
ale všetku tú činnosť, ktorá ho preslávila, vykonával v Detve.
p. Bajaniová: Ja som to tiež špeciálne pozerala na internete a všade sa píše, že sa tu narodil ako
26 ročný odišiel a celý svoj produktívny život prežil v Detve.
p. Krištofíková: Aj všetka jeho činnosť je zameraná na tento kraj.
p. Hučková: Ak by som aj ja k tomu mohla niečo dodať, je to určite zaujímavé, že odtiaľto
pochádza, ale to bryndziarstvo nie je také naše. Nie je to také staroturianske.
p. Zigová: Áno a pýši sa s tým Detva nie my.
p. Bajjaniová: Ja si myslím, že pamätná tabuľa je výborná a je to dostačujúce.
p. Tepličková: Podľa môjho názoru je tabuľa ešte aj na tom najlepšom mieste. Nikto iný, iba páni
Vagač a Slezák majú tabuľu na budove mestského úradu. A je to veľká pocta.
p. Solovič: Mne pani Tepličková zobrala slová, toto isté si myslím aj ja. Skutočne pri vstupe do
mestského úradu je to úctivé. Keby sme mali každému, kto pre toto mesto niečo urobil, robiť
pamätníky a tabule, tak by ich tu bolo neúrekom.
p. Slezáček: Ešte sa skúsim vyjadriť ja. Je to určite svetový unikát, že človek, čo vymyslel celý
systém výroby bryndze, pochádza zo Starej Turej. Zaujímavé je aj to, že až 6 rodín, ktoré sa
venovali bryndziarstvu na Slovensku, pochádzalo zo Starej Turej. Pán Klimáček z Paprade, pán
Wallo, jeho syn Teodor vynašiel systém roztierateľnosti bryndze. Takže my sa máme čím pýšiť.
Ale nevidím spôsob v tom, že by sa mali občania zbierať na pamätník. Keby sa našiel sponzor,
tak prečo nie. Teraz sa v Bratislave začína konštituovať spolok rodákov zo Starej Turej a tam
vidím perpektívu, že by sa našla osoba, ktorá by prispela na tento pamätník. Tiež vidím problém
v zbierke a v tom, čo s peniazmi ak sa vyzberá málo.
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p. Bajjaniová: Ja si neviem predstaviť, ako budú ľudia reagovať, ak sa vyhlási zbierka na takýto
pamätník.
p. Halinárová: So zbierkou by boli problémy. Určite by sme mali byť hrdí na našich rodákov, ale
je pravdou, že väčšina ľudí prejde okolo pamätníkov a ani sa nepristaví. Práve včera mi
telefonoval generál Naďovič, ktorý sa chce stretnúť za účelom realizácie pamätníka a busty pre
generála Malára.
p. Krištofíková: To je človek, ktorý si to zaslúži.
p. Zigová: Je to vyhlásený vojnový veterán, pretože bojoval aj v 1. aj 2. svetovej vojne. Na
Slovensku je 7 takýchto generálov a všetci majú niekde svoje pamätníky, tabuľky, busty
v svojich rodných mestách.. Iba generál Malár žiadny pamätník nemá.
p. Halinárová: Tu už nás čaká problém, pretože oni budú chcieť, aby sme im povedali, kde tento
pamätník môžu osadiť. Podľa počtu týchto rôznych pamätníkov si neviem predstaviť, kde ich
budeme dávať. Návrh bol, že ak sa bude robiť na Ul. Mierovej oddychová zóna, tak by sa tu
urobil takýto priestor - stĺporadie, ale ak by ich bolo takto veľa, tak by to bolo už také
prepamätníkované. Ja si vážim každého, kto niečo v živote dokázal pre Starú Turú, ale urobiť tu
taký malý „cintorín“ by nebolo dobré. Mali by sme nájsť dôstojné miesto, kde sa budú pamätníky
osádzať. Týchto nápadov na realizáciu pamätníkov chodí veľa a za chvíľu bude problém, kde ich
dať. Je to treba zvážiť.
p. Zigová: Teraz sa konkrétne nebavíme o realizácii pamätníka, ale o vyhlásení verejnej zbierky.
Pýtam sa teda či to ako členovia komisie doporučujete.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: všetci prítomní
ZDRŽAL SA: 0
7. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
p. Adámková: Naposledy sme sa videli na komisii ešte v novembri. Odvtedy sa udialo veľa vecí.
V decembri mali občania naozaj veľa možností na kultúrne vyžitie. Uskutočnil sa tradičný
vianočný trh, na ktorom sa okrem DK Javorina podieľalo i mesto, ktoré zabezpečovalo financie
na zabíjačku. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na trhoch spolupodieľali, mestu, Lesoturu
za zabíjačku, technickým službám, ZŠ za poskytnutie kuchyne a prácu kuchárok, ZUŠ za
program a ďalším zložkám mesta. Som rada, že sa pri tejto akcii dokážu spojiť všetky mestské
organizácie a dokážu pripraviť takéto kvalitné podujatie. U nás v DK Javorina sme hneď na
druhý deň mali aj koncert skupiny Fragile, ktorá mala zase úspech a bolo vypredané. Už si
rezervovali termín aj na budúci rok v decembri. Veľmi vydarená bola aj výstava Škola
v spomienkach, ktorá začala spolu s vianočným trhom. Výstavu sme dlho pripravovali. Mysleli
sme si, že táto výstava zaujme viac deti, ale nakoniec sme zistili, že oslovila najmä dospelých,
ktorí sa takto vrátili do detských čias. Mali sme málo lavíc, takže sa ešte dovyrábali, aby sme ich
mali dostatok. Výstava bola otvorená až do konca januára, z dôvodu, aby ju mohli navštíviť
i základné školy. V januári sme v DKJ mali darovanie krvi. Na konci januára sme realizovali
zájazd do SND na divadelné predstavenie Bál. 28. januára boli u nás populárni účinkujúci zo
Šlágru – Progres a Veselá Trojka. Toto vystúpenie bolo beznádejne vypredané, malo úspech
najmä u seniorov. 29. januára sa v dome kultúry uskutočnil program a recepcia k 20. výročiu
vzniku Lesoturu. V rámci pripravovaných akcii budeme mať najbližšie v sobotu divadelné
predstavenie Láááska s výborným hereckým obsadením. Lístky na toto predstavenie ešte máme.
Na 18. marca máme naplánované Vítanie jari a veľkonočný trh na Námestí slobody. V dome
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kultúry bude v tento deň Burza kníh a časopisov pod taktovkou Mestskej knižnice. Záujem
o burzu každoročne narastá a narastá aj počet kníh a časopisov. V rámci vítania jari bude
otvorená aj výstava paličkovanej čipky a rezbárov. Bude to pri príležitosti 10. výročia založenia
klubu paličkovanej čipky. V rámci kurzov u nás stále prebieha rezbárska škola, ale aj kurz
spoločenských tancov a kurz frivolitkovania, je to podobná technika ako háčkovanie. Novinkou
je hudobný kurz, kde sa môžu záujemcovia naučiť hrať na rôzne hudobné nástroje. V apríli
budeme mať v DKJ tanečné divadlo, ktoré má svoj dej, ale je to s prvkami írskych tancov. Je to
divadlo z Prahy a jeden z účinkujúcich pochádza z Myjavy. Na konci apríla by mali u nás
vystúpiť Kollárovci. Už teraz máme predané lístky, takže veríme, že určite bude beznádejne
vypredané. Okrem týchto podujatí naďalej prebieha rekonštrukcia múzea. Je tam veľmi veľa
práce, ale veríme, že keď sa to dokončí, budú to krásne reprezentačné priestory na úrovni. Jeho
otvorenie je naplánované na máj, keď bude aj Noc múzeí a galérii. Zároveň si budeme
pripomínať 40. výročie vzniku múzea.
8. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení (prizvaná i SOŠ Stará Turá a SHA
Stará Turá)
ZUŠ Stará Turá:
p. Lacová: Mesiac december je v ZUŠ každoročne zameraný na prezentáciu výstupov žiakov
nielen pre rodičov, ale aj širokú verejnosť. Počas 3 týždňov dokázali pedagógovia popri
vyučovaní zrealizovať 14 verejných vystúpení. Dňa 3.12. sme sa zúčastnili generálky celého
programu pre Nadáciu ŽIVOT. 6.12 sme už na ostro predviedli divákom program Nadácie
ŽIVOT, na ktorom sa podieľala ZUŠ v spolupráci so ZŠ, MŠ a CVČ. Spoločne sme vytvorili
vhodný a pekný program. V pondelok 7.12 sme potom tento program ešte zopakovali pre 1. a 2.
stupeň ZŠ a pedagógov ZŠ. V koncertnej sále ZUŠ sa uskutočnilo 6 triednych besiedok a
vianočná besiedka prípravného štúdia. Tešíme sa, že rodičia a starí rodičia prišli v takom veľkom
počte podporiť detičky na svojom prvom vystúpení. 11.12. vystúpili pedagógovia HO a deti TO
na vianočnom večierku firmy Elster. 12.12. sa FS Turanček zúčastnil vianočného trhu. 14.12.
naše deti z FS vystúpili pre pracovníkov mestského úradu. 16.12. sme pripravili veľký verejný
vianočný koncert celého hudobného odboru v spojení s LDO. Žiaci výtvarného odboru vytvorili
originály a kópie vianočných pozdravov pre MsÚ a pani primátorka tak šírila talent detí, čo
veľmi kladne hodnotili i rodičia. Ďakujeme za túto formu podpory. 4.12. získali žiaci VO 12
ocenení z medzinárodnej výtvarnej súťaže Karol IV., ktorú organizovala humanitárna organizácia
Na vlastných nohách. Žiaci VO sa zúčastnili ďakovnej omše v Prahe. Prijala som pozvanie so
žiačkou Kristínou Knapovou do arcib. paláca, kde mi kardinál Duka, OP odovzdal ocenenia pre
našich úspešných žiakov. V kláštore sv. Anežky sa potom uskutočnila vernisáž víťazných prác.
V januári prebiehajú v ZUŠ pred klasifikáciou nástrojové skúšky všetkých ročníkov, kedy sú
žiaci hodnotení nielen triednym učiteľom, ale aj komisiou. Na konci januára zostavili
pedagógovia HO a p. uč. Medňanská na požiadanie p. riaditeľa Lesoturu program k 20. výročiu
vzniku spoločnosti Lesotur. Vystupoval tu i náš úspešný žiak Dominik Sedlák, ktorý v januári
uspel na skúškach na konzervatóriu v Brne. Prijali iba dvoch žiakov a on skončil prvý, takže je to
obrovský úspech. Na začiatku februára vystúpili naši pedagógovia na vernisáži Nová architektúra
pre Starú Turú. 3.2. sme si boli opäť z VO prevziať ocenenia od primátora mesta Senica. Tu sme
v rámci súťaže Informačného centra Europe Direct Senica v súťaži „Aká bude Európa v ďalšom
roku?“ získali hlavné ocenenia. Vyhrali sme obidve kategórie a získali sme spolu 5 cien. 5.2.
žiaci TO vďaka projektu Nadácie ŽIVOT navštívili Tanečné konzervatórium Evy Jacsovej
v Bratislave. Bol to pre nich úžasný zážitok a motivácia. Deti boli unesené. V nadväznosti na
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zápis detí do ZŠ, pripravujeme deň otvorených dverí v ZUŠ a potom prijímacie konanie do
všetkých odborov.
CVČ Stará Turá:
p. Tepličková: My sme tak ako každý rok, aj tento december začali Mikulášmi. Boli sme
v triedach MŠ, CVČ, Babyclube. Tiež sme sa podieľali na programe Nadácie ŽIVOT. V rámci
práce kolegyne, ktorá je výtvarníčka, sa u nás uskutočnili rôzne výtvarné dielničky, deti vyrábali
vianočné stromčeky, svietniky. Cez vianočné prázdniny sme deťom nechali voľno. V januári sme
mali čarovné popoludnie s mandalami, sl. Kotrasová mala aj tvorivé dielničky. Chceli sme urobiť
aj snehovú show, ale vzhľadom k tomu, že snehu bolo málo, tak sa show neuskutočnila. V januári
sme tiež robili súťaž IQ tím, ktorú pripravovoval a organizoval Detský parlament. Zúčastnili sa
tam „najväčšie mozgy“ 7. až 9. ročníkov. Musím povedať, že deti sú veľmi šikovné, tvorivé,
logicky myslia. Vyrábali sa u nás vtáčie kŕmidlá. V rámci pripravovaných akcií pripravujeme
počas jarných prázdnin majstrovstvá ZŠ v šípkach, kolkoch, puzzle, človeče nehnevaj sa
a scrabble. Snažíme sa nalákať aj rodičov na besedy, ale zatiaľ o to veľký záujem nie je. My to
však stále chceme skúšať. Možno sa toho chytia. Všetky krúžky prebiehajú rovnako ako
v septembri, žiadny sa nezrušil. K 31.1. sme mali do 300 členov, niektoré deti navštevujú aj dva
tri krúžky. Každoročne sa nám počet detí zvýši.
p. Zigová: Nie sú tie deti na ulici, to je podstatné.
SOŠ Stará Turá:
p. Zámečníková: S napätím čakáme na výsledky našich žiakov z celoslovenského kola ZENITU
v Prešove. Výsledky by mali byť zajtra. Máme tam dvoch zástupcov. Tretí sa nedostal, aj keď
skončil s veľkým náskokom na 2. mieste na kraji. V programovaní však postupuje vždy len
jeden. Je to škoda. Veríme, že sa zástupcom zadarí. Prvý polrok sme uzatvorili, nevieme či boli
všetci žiaci spokojní. Rodičia asi veľmi nie. Jeden žiak nám prestúpil. V novembri a decembri
prebiehal nábor nových študentov. Teraz ho chceme zopakovať, najmä na rodičovských
združeniach. Do Senice pôjdeme znova, pre veľký záujem sa nábor vo februári opakuje.
Predprázdninový týždeň budeme mať školské kolo SOČky. Dúfam, že žiaci popracujú na svojich
prácach a bude z čoho vyberať. Veríme, že sa nám potom zadarí aj na krajskom kole. Žiaci sa tiež
zapojili do matematickej súťaže Pangea, kde boli nútení rozmýšľať aj inak ako školskou
matematikou. Súťaž ešte nie je uzatvorená. Štvrtáci sa pripravujú na maturity, prekvapivé je, že
nechcú robiť elektronické maturity. Minulý rok robili aj elektronicky. Ťažké srdce máme na
TSK, snažia sa robiť profiláciu škôl a vzápätí sa dozvieme, že odbory, ktoré sú u nás a máme na
ne slušné vybavenie, získa aj škola 12 km od nás. Potom to dopadne tak, že napríklad odbor
grafik počítačových sietí učí od hotelky cez chemické učilište po banícke. Kvalita tej výučby ide
v takýchto školách dole, pretože nemajú také vybavenie. Je to nesystematické riešenie. Aj keď
ešte nie sú schválené normatívy, odbory sú už rozdelené. V kraji budú mať 4 školy tento odbor.
p. Bajjaniová: V NMnV sa zameriavajú dosť aj na duálne vzdelávanie.
p. Zámečníková: Môj osobný názor je, že pre maturitné odbory je to nešťastné riešenie. Majú 5
dní praxe a 5 dní teórie, ale chceme z nich potom rovnocenných maturantov, ako sú tí, ktorí majú
oveľa viac teórie. Všeobecné i odborné predmety sú potom okresané. Firmy ich ťažko to odborné
doučia. Ideálne je to podľa mňa pre 3 ročné odbory. Tí sú 4 dni v škole, 6 dní na praxi. Mnohé
firmy zistili, čo to všetko obnáša, až keď už boli zapojené. Je to moderné. U nás sú žiaci jeden
deň na praxi a 5 dní v škole. Neviem si predstaviť, ako by ich vo firme mohli doučiť, to čo sa
učia v škole.
p. Krištofíková: A sú na to vo firmách personálne vybavení? Aby mohli doučiť týchto žiakov?
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p. Bajjani: Zástupkyňa v tejto škole hovorila, že majú na to vo firme vyškolených ľudí. Vraj ich
v praxi doučia všetky odborné predmety, dokonca aj cudzí jazyk. Tak to bolo povedané. Ale tiež
mi to nešlo do hlavy.
p. Halinárová: Sú podniky, ktoré to majú zabezpečené a ide im to dobre a sú také, kde to dobre
nefunguje.
p. Zámečníková: Bude ťažké postaviť odborné otázky na maturity pre žiakov, keď každý žiak
bude praxovať v inej firme, ktorá je inak zameraná. Napríklad u nás robia tretiaci takéto práce pre
firmu Leoni, ale robia ich u nás na dielňach. Firma Leoni si to veľmi pochvaľuje. Myslím si však,
že ideme z jedného extrému do druhého. Celý systém školstva u nás je hŕr, bŕr.
p. Krištofíková: Práve pre toto sa štrajkovalo. Nie pre platy v školstve, ale preto, že ten systém sa
uberá nie vždy správnym smerom. A ideme zase hlavou proti múru.
p. Zámečníková: Najviac sa školský systém pokazil tým, že sa zo žiakov stal tovar.
p. Krištofíková: Končiť bude cez 30 tisíc deviatakov a stredné školy môžu prijať 60 tisíc žiakov.
Tie dve čísla hovoria za všetko. A hlavným kritériom pre udržanie školy je počet žiakov.
p. Halinárová: Veľký problém je aj to, že sa nemusia robiť prijímacie skúšky. A tiež systém škôl,
že sú aj súkromné, aj cirkevné aj štátne.
p. Zámečníková: My aj keď neprijeme niektorých štvorkárov, stane sa, že títo sa potom dostanú
aj na gymnázium.
p. Bajjaniová: Ja by som ešte chcela povedať niečo k SOŠ Stará Turá. V škole majú výborný
krúžok Inteligentná elektroinštalácia a náš syn tento krúžok navštevuje. Je z toho nadšený, doma
sa tomu venuje. Už teraz vie, že keď bude dospelí, chce založiť takúto firmu. Ja si osobne
myslím, že táto škola je veľmi ťažká a v žiadnom prípade sa tu štvorkári nemôžu udržať.
p. Zámečníková: Jasné, že niekedy sú chlapci slabší v slovenčine, tam sa aj tie štvorky objavia.
V odborných predmetoch sa však väčšinou žiaci začnú postupne od prvých ročníkov k vyšším
zlepšovať.
ZŠ Stará Turá:
p. Bajjaniová: U nás sa 13.1. konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. V 1. kategórii
boli zástupcovia z 12 škôl. Naša žiačka 7. ročníka obsadila 2. miesto. V 2. kategórii boli 8. a 9.
ročníky ZŠ, tu však bola veľmi silná konkurencia. Náš žiak obsadil 6. miesto. Tu by som sa ešte
vrátila k zápisu, ktorý sa prekladá. Prekladá sa kvôli tomu, že na základe výsledkov z praxe, sa
ukázalo, že tento čas je pre deti významný, z hľadiska školskej vyspelosti. Súhrn fyzických,
psychických, sociálnych schopností, ktoré dieťaťu umožňujú stať sa žiakom a sú predpokladom
absolvovania tejto školy, sa zlepšuje. To znamená, že za ten mesiac sa deti stihnú ešte posunúť
dopredu. Preto toto sa ten zápis predkladá.
p. Krištofíková: Už v decembri museli vtedy absolvovať psychologické vyšetrenie, aby v januári,
februári mali posudky. Teraz sa to posunie aj o 2, 3 mesiace. Materské školy vedia posúdiť, že pri
takých malých deťom je to ešte veľký časový interval.
p. Bajjaniová: Prvýkrát sa tento rok konal lyžiarsky výcvik s dotáciou, naše detská boli v Snow
Paradise vo Veľkej Rači v Oščadnici. Bol to ten týždeň, kedy bolo najkrajšie počasie. Boli
ubytovaní priamo na svahu, všetci boli mimoriadne spokojní, aj deti aj učitelia. Aj žiaci, ktorí sú
problémoví, mali počas výcviku vzorné správanie. Keď deti niečo baví, tak sa vedia správať.
V decembri sa konala celoslovenská súťaž VŠEVEDKO pre deti 2. – 4. ročníkov. Výsledky prišli
až teraz. V kategórii 2. ročník sa zúčastnilo súťaže 4 507 detí a z našej školy sme získali 13.
a 18. miesto. V 3. ročníku bolo zapojených 4 139 žiakov, v 4. ročníku 3 898. V rámci toho sa na
skvelom 5.mieste ocitol náš žiak Jakub Gergely a 12. miesto obsadil Adam Bielčik. Ďalej sa
konalo u nás okresné kolo biologickej olympiády. V kategórii C získala 2. miesto Dobroslava
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Pribišová a postupuje na kraj. Ďalej sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády.
V kategórii 1 získal Patrik Vávra 4. miesto, v ďalšej kategórii 9. ročník sme získali 1., 2. a 4.
miesto. Všetci postupujú na krajské kolo.
MŠ Stará Turá:
p. Hučková: Koniec roka v našej MŠ sa niesol v znamení Vianoc. Zúčastnili sme sa benefičného
koncertu nadácie ŽIVOT. V rámci prichádzajúcich sviatkov sme mali naplánované popoludnie
s rodičmi, vianočné besiedky. Už od decembra máme veľmi vysokú chorobnosť detí, nevieme sa
spamätať z nízkych stavov. Z organizačných dôvodov potom spájame triedy, pani učiteľky
čerpajú voľno, deti to nemajú rady. Učiteľky sa striedajú a narúša to výchovno-vzdelávací
proces, pretože plánovanie na týždennú prácu sa nedá robiť. Aj v takýchto podmienkach plníme
všetko, čo sme si naplánovali. Uskutočnilo sa interné bábkové divadlo, fašiangový karneval vo
všetkých triedach. 24.2. vystúpenie externého divadla na Hojdačke. Ani počasie nám nepraje,
všetky zimné aktivity sme museli presunúť do tried. Deti už majú papierové snehové Vianoce.
Pani učiteľky sú kreatívne, ale sneh chýba. Od januára pracuje naša MŠ podľa schváleného
Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Máme vypracované úplne nové učebné osnovy,
využívame úplne nový spôsob plánovania, ale tento ŠVP bude ešte možno pripomienkovaný, ešte
sa možno zmení. Mení sa aj u nás zápis detí do MŠ, keďže sa zmenil zápis do 1. ročníka ZŠ.
U nás by mal prebehnúť v období od 30.4. do 31.5. Už sme informovali rodičov na našej stránke,
aj v spravodajcovi, že bude zápis v máji. Konkrétne informácie aktuálne zverejníme.
V nasledujúcom období nás čakajú také marcové aktivity, hlavne v rámci marca mesiaca knihy,
v apríli Deň otvorených dverí a podľa aktuálnych príležitostí. Ja si len prajem, aby sme mali
zdravé deti.
p. Lacová: Ja by som ešte tiež spomenula ten IŠVP. Celkovo je ŠVP povinný už od r. 2009
a umelecké školy ešte dodnes nemajú jednak zastúpenie metodické a ani metodiky ako majú tieto
ŠVP prispôsobiť na podmienky svojej školy. Teraz mi prišla pozvánka na školenie, kde by nám
povedali ako máme tento program tvoriť. Teraz, keď už máme skoro celý ŠVP spracovaný.
9. Návrh VZN č. 2/2016 – Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá
p. Zigová: Do rokovania komisie nám pribudol ešte jeden materiál, ktorý bol zaslaný dodatočne,
a to Návrh VZN č. 2/2016 – Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá.
p. Boorová: Kolegyňa Dolníková pripravila tento návrh na základe zmeny zákona, zmenil sa
termín zápisu detí do ZŠ. V rámci tejto zmeny zákona sa musí zmeniť i VZN, v ktorom máme
čas zápisu určený. Nič iné sa tam nemení.
p. Zigová: Má niekto nejaké pripomienky? Ak nie, môžeme hlasovať za návrh tohto VZN.
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 18.11.2015 prerokovala:
návrh VZN č. 2/2016 – Nar. o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá.
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej s c h v á l i ť
predkladaný materiál.
Hlasovanie:
ZA: všetci prítomní
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

9

10. Rôzne
p. Zigová: V rámci bodu rôzne by som Vás chcela informovať, že pani uč. Bajjaniová požiadala
p. primátorku o odvolanie z členstva v našej komisii. Miesto p. Bajjaniovej by sme doplnili
komisiu o pani riaditeľku ZŠ – p. Koštialovú. Túto bude schvaľovať MsZ, pretože každého člena
musia schváliť aj poslanci. Pani Bajjaniovej by som chcela poďakovať za jej prácu v našej
komisii a mrzí nás, že ste sa rozhodli komisiu opustiť.
p. Solovič: V našom meste sa narodilo množstvo významných ľudí, ktorí preslávili naše mesto.
V NMnV bol už 19. ročník oceňovania podjavorinsko-podbradlianskeho kraja. Tento rok boli
ocenení až traja rodáci zo Starej Turej. Dr. Pavlovič – lekár, p. Pilát – z oblasti dentálnej techniky
a Peter Uhlík – náš rodák, ktorý žije v Brezovej p. Bradlom. V sále o každom z nich moderátorka
povedala, čo pre svoj kraj dosiahli. Je niečo úžasné, že takýchto ľudí máme a som rád, že za tých
19 rokov bol každý rok aj nejaký Staroturanec ocenený. Každoročne sa tiež zúčastňujem
družobného stretnutia v Kunoviciach. Boli sme tam teraz na konci januára. Bolo výborne,
zabavili sme sa, zatancovali. Včera sme sa za účasti pani zástupkyne primátorky a p. Antalovej za
sociálne oddelenie stretli na výročnej schôdzi v Klube dôchodcov. V klube sme veľmi spokojní,
chcem vysloviť veľké poďakovanie vedeniu mesta, ale aj domu kultúry, ktorý nám pripravuje
programy. Na takéto programy chodia nielen Staroturanci, ale aj seniori z blízkeho okolia. Pri
týchto piesňach sa vrátime do našej mladosti.
p. Zigová: V uplynulom roku mesto urobilo veľa pre Klub dôchodcov. Dostali sme pripomienky
od hygieny, čo všetko musíme v klube upraviť. Dnes už je to Denné centrum pre seniorov. Nielen
z nášho rozpočtu, ale aj od sponzorov sme získali peniaze na opravu podlahy, strechy, robila sa
bezbariérová toaleta, maľovalo sa tu. Teraz je tam naozaj príjemné posedenie. Nestretávajú sa
tam len dôchodci, ale aj DO Fénix, KST Stará Turá, SZPB, Jednota dôchodcov a iné.
p. Zámečníková: Ja som ešte chcela informovať, že pripravujeme Spoločenský večer – ples. Žiaľ,
zatiaľ máme predaných málo lístkov, takže je možné, že ho budeme musieť zrušiť.
p. Boorová: Ja by som ešte chcela informovať, že bol prijatý nový zákon o športe č. 440/2015,
ktorý platí od 1. januára 2016. Mestu tu plynie nová povinnosť, vypracovať Koncepciu rozvoja
športu v meste. Je to obsiahly dokument, takže v blízkej dobe budem žiadať množstvo informácii
od športových klubov, od škôl a budeme tento dokument pripravovať. Koncepcia obsahuje
demografický vývoj obyvateľstva, počet detí, stav športovísk, informácie o jednotlivých kluboch
a iné. Mali by sme potom túto koncepciu prerokovávať na komisii pred júnovým
zastupiteľstvom. Zákon tiež prináša veľa nových povinností jednotlivým klubom, ktoré by si ho
mali dobre naštudovať. Môžu tiež vďaka tomuto zákonu žiadať aj dotácie od štátu. Ak chcú byť
kluby poberateľom dotácii od štátu, musia sa prihlásiť do nového špecifického registra.
p. Adámková: My sme tiež mali ples, a to náš tradičný Kopaničiarsky ples v KD Papraď. My sme
mali na rozdiel od SOŠ úplne plno. Predali by sme v podstate viac lístkov, ale nechceme tú sálu
preplniť. Musím povedať, že sa veľmi dobre všetci bavili, najmä mladí ľudia. Mladé dámy mali
aj veľmi pekné róby. Ešte som zabudla pripomenúť, že mesto inštalovalo u nás výstavu Nová
architektúra pre Starú Turú. Výstava sa týka študentských prác študentov Fakulty architektúry,
ktorí dostali za úlohu vytvoriť štúdiu obytného priestoru na Ul. Mierovej. Som prekvapená, že na
výstavu chodí veľa ľudí a najmä mladých ľudí, je vidieť, že majú záujem. Ľudia môžu aj
hlasovať za štúdie, ktoré sa im páčia.
p. Halinárová: Sú to iba návrhy, nie sú samozrejme konečné. Pri vernisáži som bola veľmi
nadšená z toho, že prišli najmä mladí ľudia. Som rada, že sa zaujímajú o dianie v meste. Na
vernisáži boli aj samotní študenti aj pedagógovia a prodekan. Bola to dobrá spolupráca a chceli
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by sme v nej pokračovať. Teším sa, že to oslovilo mladých ľudí. Signalizuje to, že sa mladí ľudia
začínajú zaujímať o to, čo sa deje v Starej Turej.
11. Záver
Zasadnutie komisie ukončila o 17.00 h predsedníčka komisie Bc. Zuzana Zigová.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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