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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 11. apríla 2017 

 

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. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám škôl (ZŠ, ZUŠ) 

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.  

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému pre jednotlivých 

žiadateľov na športové podujatia 

p. Zigová informovala, že žiadosti o dotáciu pre športové projekty sa podávali na základe 

vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí z programu: Dotácie pre športové podujatia. Termín 

predkladania žiadostí bol do 30.3.2017. 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 12 projektmi. Pripomenula, že na prerozdelenie je vyčlenených 

3.000,- EUR, avšak celková čiastka všetkých zaslaných projektov bola v sume 5.102,90 EUR. 

Preto bude musieť komisia niektoré projekty krátiť alebo i nepodporiť.  

 

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

rokovania a k jednotlivým projektom. Ešte predtým si však vzala slovo a predniesla svoje 

postrehy, ktoré vyplynuli z preberania jednotlivých projektov spolu s koordinátorom pre športové 

dotácie.  

Ten spresnil, že na základe jednotlivého skúmania projektov sa rozhodli nepodporiť/vyradiť 3 

projekty a  v plnej výške nepodporiť 2 projekty. Pripomenula, že konečné rozhodnutie je však na 

komisii. Následne p. Zigová vyzvala prítomných členov komisie, aby predložili svoje 

pripomienky.  
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p. Krištofíková navrhla, aby do budúcna neboli podporované projekty od fyzických osôb a vo 

výzvach k predkladaniu projektov a rovnako i vo VZN boli riadne upravené a vysvetlené 

podmienky, komu bude možné tieto dotácie poskytnúť. Preto vyslovila požiadavku, aby do 

nasledujúceho MsZ, bol pripravený návrh zmeny VZN.  

 

p. Slezáček vyjadril požiadavku, či by suma na podporu športových podujatí nemohla byť 

v budúcnosti navýšená, aby získali podporu všetky projekty.  

 

p. Halinárová informovala, že do budúcna je prípustné i zvýšenie čiastky, avšak malo by to za 

následok ubratie finančných prostriedkov na inej kapitole rozpočtu, čo nie je v záujme mesta.  

 

Prebehla diskusia v ktorej sa jednotliví členovia komisie vyjadrili k projektom.  

Väčšina prítomných členov, vyjadrila súhlas s myšlienkou p. Krištofíkovej o príprave nového 

VZN a riadneho zadefinovania a zjednotenia pojmov, ktoré budú jasne udávať pravidlá 

príjemcov dotácie, účel, výšku a ostatné náležitosti, ktoré by mali jednotlivé projekty i žiadosti 

obsahovať.   

 

p. Čepela vyjadril požiadavku, aby v takto pripravenom VZN, boli i určené výšky a limity 

stravného, ktoré môžu žiadatelia uviesť do projektu. Zdalo sa mu, že v niektorých predložených 

projektoch bolo zbytočné navýšené výdavky práve na stravné pre dospelých.  

 

p. Tepličková taktiež vyjadrila podporu vzniku úpravy vo VZN. Skonštatovala, že je lepšie pre 

príjemcov, keď sú združený v nejakom spolku ako keď je len jednotlivý žiadateľ. Avšak niekedy 

ten jednotlivec, pracuje s mládežou lepšie ako celé združenie. Preto, by bolo vhodná pomoc 

a podpora i takýmto ľuďom. Samozrejme súhlasila aby boli presne dané podmienky a definície 

vo VZN i výzvach.  

 

  

Komisia na základe pripomienok členov podporila tieto projekty:  

 

Názov projektu Žiadateľ 

Suma 

požadovaná z 

grantu 

Suma 

navrhovaná 

odd. 

kultúry, 

športu MsÚ 

Suma 

schválená 

komisiou 

„Mama, ocko, sestra, brat poďme 

spolu športovať“ 

Rodičovské združenie pri 

IV. Materskej škole 
500 € 500 € 500 € 

„Po námestí na kolieskach“ CVČ Stará Turá 200 € 200 € 200 € 

„Športový deň“ 
Detský parlament mesta 

ST a CVČ St. Turá 
284 € 284 € 381 € 

„Beh Dubníkom 2017“ Ján Kýška - toRun 500 € 500 € 500 € 

„Šikovná prípravka“ 
Mestský futbalový klub 

Stará Turá 
500 € 500 € 500 € 
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„XIV. ročník hasičskej súťaže O pohár 

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

„Deň plný pohybu pre celé rodiny“ Bc. Katarína Vidová 468,90 € 468,90 € 468,90 € 

„Lukostrelecký deň s náborom detí do 

lukostreleckého oddielu“ 

Lukostrelecký klub Horné 

Hnúštie 3D 
500 € 150 € 100 € 

„Medzištátne štvorstretnutie žiakov 

a dorastencov v kolkoch“ 
MKK Stará Turá 500 € 250 € 200 € 

SPOLU: 3.602,90  € 3.002,90  € 2.999,9 € 

 

 

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 

„Detský letný tanečný tábor“ 
Tanečná školička 

Žihadielka 
500 € 100 € 0 € 

„MDD v Topoleckej“ DHZ Topolecká 500 € 0 € 0 € 

„Strelecká činnosť streleckého krúžku 

Stará Turá“ 
Strelecký klub Stará Turá 500 € 0 € 0 € 

SPOLU: 1.500 € 100 € 0 € 

 

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    11 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

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

systému na športové podujatia. 

 

3. Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám škôl (ZŠ, ZUŠ) 

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

rokovania. 

 

p. Dolníková informovala o zmenách v návrhoch dodatkov k zriaďovacím listinám Základnej 

školy a Základnej umeleckej školy.  

 

p. Krištofíková požiadala o zvýraznenie zmien oproti pôvodným zriaďovacím listinám, nakoľko 

z materiálov nebolo jasné aké zmeny nastali. 
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p. Dolníková potvrdila, že dodatočne zmeny zvýrazní a pošle.  

 

Komisia tieto Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám škôl (ZŠ, ZUŠ) berie na vedomie. 

 

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

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková oboznámila komisiu o uskutočnených akciách v mesiacoch február 

a marec. Informovala o divadelnom predstavení „Nevyliečiteľní“, ďalej o podujatí pre 1. stupeň 

ZŠ „Princezná so zlatou hviezdou“, vydarenom koncerte „Donských kozákov“. Ďalej prebehla 

prednáška MUDr. Bukovského, ktorá mala veľký úspech a zaplnila všetky miesta v kaviarni, kde 

prebiehala.  

Priblížila posledný trend spoločností, ktoré sa snažia zarobiť na predstaveniach, dokonca 

i predstaveniach pre deti, pretože namiesto menšieho vstupného si radšej prenajmú priestory 

kultúrneho domu, aby mohli vyžadovať vyššie vstupné. Stalo sa im to aj pri pripravovanom 

predstavení „Smejko a Tanculienka“, kde je možnosť zakúpenia vstupeniek len v sieti 

Ticketportal.  

Informovala tiež, že prebehol kurz maľovania kraslíc, ktorý má tiež pozitívny ohlas, nakoľko sa 

koná väčšinou pred veľkonočnými sviatkami.  

Poďakovala všetkým zúčastneným a taktiež ZUŠ, CVČ i ZŠ za pomoc pri podujatí „Vítanie jari“, 

Hoci bolo mierne narušené počasím, ktoré niektorých predajcov odradilo, skonštatovala, že 

celkovo si ľudia prišli na svoje. Toto podujatie bolo spojené aj s otvorením výstavy fotografií 

„Naša Zem“. Do súťaže bolo prihlásených cez 120 fotiek a komisia, zložená s amatérov 

i odborníkov, mala čo robiť, aby vybrala víťazov. Víťazi boli ocenení práve na spomínanom 

podujatí. Výstava potrvá do 28. apríla 2017.  

p. Adámková oboznámila prítomných členov komisie o pripravovaných akciách. Najbližšou bude 

čítanie kníh pod názvom „Noc s Andersenom“ v Mestskej knižnici, nasleduje cirkusové 

predstavenie „Cirkusu Marion“. Divadelné kabaretné predstavenie skupiny Kopytovci pod 

názvom „Gágaji, táraji a prďúsi!!!“ je zatiaľ málo obsadené, predaj lístkov však nejde tak, ako by 

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

Najvýznamnejším pripravovaným podujatím na najbližšie obdobie sú historické slávnosti k 550. 

výročiu udelenia  privilégií mestu Stará Turá, v rámci ktorého sa bude konať historické divadlo 

na námestí, program v DK Javorina, múzeu a pred múzeom.   

Pripravujú tiež niekoľko autobusových zájazdov (Flóra Olomouc, divadlá Nitra, Praha...). 

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

infolist, ktorý však bude obsahovať už len nepravidelné aktivity. Nakoľko pravidelné aktivity sa 

opakujú a občania ich už poznajú. 

 

5. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 
 

Centrum voľného času 

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

a pripravovaných podujatiach. Úspešne prebehli a aj dopadli majstrovstvá detí v rôznych 

súťažiach počas jarných prázdnin.  

Oznámila tiež, že sa vďaka iniciatíve a podpore občanov mesta Stará Turá vyhrali v projekte 

Gesto pre mesto od Raiffeisen banky a z dotácie budú realizovať projekt netradičné učenie – 

vybudovanie vonkajšej učebne. Poďakovala všetkým, ktorí sa aspoň malou časťou podieľali na 

informovanosti a hlavne podpore pre CVČ.   
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Oboznámila prítomnú komisiu, že uskutočnila besedu pre rodičov budúcich stredoškolákov pod 

názvom „Čo je dobré vedieť pred výberom strednej školy“. Priznala, že termín bol nešťastne 

zvolený a v budúcnosti bude posunutý na neskoršie obdobie, nakoľko práve vtedy sa žiaci 

i rodičia zaoberajú myšlienkou, kde budú ich deti študovať. 

Z pripravovaných akcií sú to Deň Zeme, Dekupáž pre deti (výtvarné umenie), Veľký deň detí 

a iné. Informovala tiež, že už majú obsadený 1. turnus letného tábora a verí, že i 2. sa pomerne 

rýchlo zaplní. 

Pozvala prítomnú komisiu na pripravované divadelné predstavenie dobrovoľníckeho divadla, 

ktorého je členkou. Pripravovaná čierna komédia pod názvom „Klub veselých záhradkárov“ bude 

mať premiéru 9.5.2017 v DK Javorina.   

 

MŠ 

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

s detičkami (karnevalové týždne, návštevu ZUŠ, výtvarné aktivity v CVČ a iné). Priniesla tiež 

informáciu, že navštívili LESOTUR, kde sa detičky dozvedeli o prírode. Pochválila nádherné 

predstavenie, ktoré bolo pripravené pre deti pod názvom „Posledný dinosaurus.“ 

Predškoláci navštívili Gazdovský dvor na Turej Lúke, kde sa zoznámili s veľkonočnými 

tradíciami a zvykmi. Ďalej informovala, že v spomínaných mesiacoch prebehla beseda so 

psychologičkou na rodičovskom združení, kde mali možnosť sa rodičia dozvedieť množstvo 

informácií. Taktiež sa uskutočnila preventívna zdravotnícka prehliadka pod názvom „zdravé očká 

v škôlke“, kde odborníci diagnostikovali zrakové vnemy a signály u detičiek.  

Informovala tiež o veľmi vydarenej akcii „Topenie morény“, ktorú všetci spoločne vytvárali 

v MŠ a následne takmer celá materská škôlka odniesla utopiť do potoku.  

Medzi pripravovanými akciami budú v nasledujúcom období prevládať Deň otvorených dverí 

v Materskej škole, Deň Zeme a asi najdôležitejšia udalosť a to Zápis detí do MŠ.  

  

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová informovala o praktikách Raiffeisen banky pri projekte Gesto pre mesto. 

Nakoľko i ZUŠ vyhrali v takomto projekte bolo náročné a zdĺhavé dostať sa k finančným 

prostriedkom z tohto grantu. Viac menej upozornila na komunikáciu Raiffeisen banky, kde to 

nebolo seriózne, ale nakoniec sa všetko podarilo vybaviť. Upozornila na to vzhľadom na 

víťazstvo CVČ, aby sa pripravili i na takúto variantu.  

V mesiacoch február a marec prebehlo opäť niekoľko akcií, z nich najdôležitejší bol koncert 

pedagógov  ZUŠ pod názvom „Od baroka po súčasnosť“ 

Informovala, že 3 učiteľky odchádzajú na materskú dovolenku, vyučovací proces na ďalší šk. rok 

je zabezpečený.  

Prvý aprílový týždeň bol v ZUŠ veľmi dôležitý nakoľko prebehol Deň otvorených dverí 

a prijímacie skúšky na školský rok 2017/2018. 

Zhrnula, že zamestnanci boli milo prekvapený nakoľko sa na oboch akciách zúčastnilo pomerne 

veľa detí. Pri prijímacích skúškach prijali 52 detí. Skonštatovala, že stúpol hlavne záujem 

o hudobný odbor, kde rodičia prejavovali záujem o to, aby ich deti sa mohli rozvíjať v súboroch – 

v DFS Turanček, školskom orchestri i školskej kapele.  

V apríli tiež pripravili program k podujatiu Vítanie jari a vynášanie Moreny, zúčastnili sa na 17. 

Ročníku celoslovenskej súťaže Schneiderova Trnava, kde dosiahli žiaci p. uč. Bodnárovej 

(udelili jej diplom za prípravu žiakov) veľký úspech a to O. Báleš – bronzové písmo/hra na 

husliach, F. Kocúrik a H. Gajdošíková – bronzové písmo/komorná hra  
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Spomenula tiež pekný úspech ZUŠ Stará Turá, kde traja žiaci boli úspešne prijatí na umelecké 

školy a konzervatórium.  

Pani riaditeľka ďalej informovala o účasti na sneme riaditeľov ZUŠ v SR, ktorý prebehlo 

v Banskej Bystrici.  

Informovala tiež, že v tomto šk. roku sa inšpekcie zameriavajú  na povinné materiálno technické 

vybavenie ZUŠ určené v Štátnom vzdelávacom programe. Predložila  na ukážku aké musí byť 

napr. vo výtvarnej učebni, čo je pri niektorých menších ZUŠ-kách nereálne dosiahnuť. 

Pozvala prítomných členov na pripravované akcie a to:  

- 6.5. vystúpi DFS Turanček na podjavorinských folklórnych slávnostiach 

- 14.5. – vystúpenie na Deň matiek  

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová síce prítomná nebola, avšak novinky a udalosti zo ZŠ zaslala v e-

mailovej forme. Prečítal ich tajomník komisie p. Krč. 

Informovala, že 5. apríla prebehlo Testovanie 9 – zúčastnilo sa 59 žiakov. Testovanie prebehlo 

z matematiky a slovenského jazyka. V dňoch 20.3. až 28.3. navštívila školu Štátna školská 

inšpekcia kvôli plánovanej hĺbkovej kontrole.  Odkontrolovali a odhospitovali takmer 120 

vyučovacích hodín.  

Predstavila veľký úspech žiačok ZŠ, ktoré sa stali majsterkami Slovenska v basketbale škôl. 

Školu reprezentovali dievčatá, ktoré hrajú aj nehrajú basketbal. Vyzdvihla pomoc p. Sýkoru 

z MBK Stará Turá, ktorý sa ako poradca s týmom ZŠ zúčastnil týchto Majstrovstiev škôl.  

Z pripravovaných dôležitých udalostí prebieha práve zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 

2017/2018. V tomto roku si rodičia nebudú kupovať deťom pomôcky, pretože tieto pomôcky 

v sume 24,50 EUR na dieťa zabezpečuje mesto Stará Turá. Vyzdvihla túto pomoc a poďakovala 

v mene školy.  

 

6. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a úvodom upozornila na bod z minulého zasadnutia MsZ – zjednotenia 

poplatkov pri akciách DK Javorina pre školy.  

Poplatky ktoré boli v minulosti vyberané, budú v rámci výchovných koncertov vyberané aj 

naďalej a v rámci koncertov pre deti a mládež ako je napr. koncert Nadácie ŽIVOT budú bez 

poplatku.  

 

Komisia berie dané zjednotenie vstupného na vedomie.  

 

p. Zigová sa spýtala, ako je to s prijímaním nových členov do Turistického klubu, či o tom 

rozhoduje predseda alebo je možné prijať každého nového člena. 

 

p. Čepela reagoval a povedal, že Turistický oddiel je právnický subjekt otvorený širokej 

verejnosti, preto môže pristúpiť každý nový člen. Bude sa však na predmetnú otázku informovať 

u predsedu klubu. 

Informoval, tiež o tom, že prebehlo otvorenie turistickej sezóny a prvého podujatia sa zúčastnilo 

16 dospelých a 23 detí.  V spolupráci s LESOTUROM prebehlo „vysádzanie gaštanov“ v oblasti 

Topoleckej, ktorej sa zúčastnili členovia organizácie Fénix.  

Navrhol, že by chceli v rámci klubu i v spolupráci s organizáciou Fénix vyčistiť zarastenú cestu 

ku kyselke. Je však problém, nakoľko je tam veľmi vysoké ochranné pásmo prírodného 

bohatstva.  
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p. Solovič informoval o družobnom stretnutí seniorov Starej Turej a Kunovíc. Dal na počesť 

účastníkov tohto stretnutia zahrať hudobný pozdrav do TV Šláger i rádia Regina. Pochválil 

výborný koncert Donský kozáci na ktorom sa zúčastnil, veľmi sa mu páčil. Informoval tiež 

o účasti na pietnej spomienke pri hroboch rumunských vojakov na počesť oslobodenia mesta 

Stará Turá.  

 

p. Slezáček oboznámil komisiu o tom, že tenisové kurty opäť prešli do vlastníctva turanských 

majiteľov a ako člen tenisového klubu verí, že sa im bude lepšie dariť ako za posledné obdobie 

u posledných majiteľov.  

 

p. Adámková predstavila požiadavku o možnosti zabezpečenia propagačných materiálov mesta 

Stará Turá. Bavili sa i s p. Krčom, že by bolo možno vhodné zabezpečiť nové pohľadnice, príp. 

mapy. K pohľadniciam by bolo možno pekné usporiadanie nejakej súťaže pre občanov, tak ako 

tomu bolo v prípade kalendára. Prípadne sa nad takouto možnosťou zaoberať do budúcna.  

 

p. Zigová potvrdila, že to nie je zlá myšlienka, avšak na propagáciu mesta je práve na takéto 

účely zriadená Informačná kancelária mesta Stará Turá. Nie je možné vyhovieť všetkým 

požiadavkám od občanov s obmedzený rozpočtom, keď takmer polovica je určená pre školstvo. 

Vyjadrila tiež podporu do budúcna nájsť prostriedky v rozpočte i na takéto účely.  

Upozornila tiež, že by mala Informačná kancelária hľadať možnosti získania finančných 

prostriedkov z cudzích zdrojov (výzvy, granty...), pretože i takto je možné zvýšiť propagáciu 

mesta.  

 

p. Zigová pozvala prítomných členov komisie na možnosť návštevy Bradla pri príležitosti 

spomienkovej slávnosti na tragickú smrť M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde 

k slávnostiam zabezpečuje mesto Stará Turá autobusovú dopravu. Odchod autobusu je 3.5.2017 

o 16.00 hod. spred DK Javorina. 

 

 

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 11. 4. 2017 


