ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 12. apríla 2016
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. Návrh VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta
4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Stará Turá
5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i
pripravované
6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
7. Rôzne
8. 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 pre jednotlivých
žiadateľov na športové podujatia
p. Boorová: 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 31.3.2016. Mesto podporí touto formou športové aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu
a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže a rodín s deťmi. Do výzvy sa zapojili
organizácie s 11 projektmi.
Suma
požadovaná z
grantu

Suma
navrhovaná
odd.
kultúry,
športu MsÚ

Suma
schválená
komisiou

Názov projektu

Žiadateľ

Bezpečný život v MŠ

Rodičovské združenie
Zdravá škôlka pri IV. MŠ

500 €

0€

0€

Lukostrelecký deň s náborom detí do
lukostreleckého oddielu

Lukostrelecký klub Horné
Hnúštie 3D

500 €

350 €

450 €

Detský letný tanečný tábor

Tanečná školička
Žihadielka

500 €

150 €

100 €
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VII. ročník hasičskej súťaže o Pohár
riaditeľa Lesoturu a zároveň VI. kolo
IKHL
Po námestí na kolieskach

DHZ Topolecká
CVČ Stará Turá

442 €
250 €

0€
250 €

0€
250 €

Športový deň

Detský parlament mesta
ST a CVČ St. Turá

270 €

270 €

270 €

Staroturanský triatlon

Klub slov. turistov St.
Turá

400 €

400 €

400 €

Futbal je náš svet

Mestský futbalový klub
St. Turá

500 €

500 €

500 €

XIII. ročník hasičskej súťaže O pohár
primátorky St. Turej

DHZ Drgoňova Dolina

150 €

150 €

150 €

Tenisový klub St. Turá
DHZ Topolecká

498 €
450 €
4 460 €

498 €
450 €
3 018 €

400 €
450 €

Oskoruša cup 2016 - tenisový turnaj
MDD v Topoleckej
SPOLU:

2 970 €

Zdôvodnenie:
Projekt Bezpečný život v MŠ bol vyradený, nakoľko nespĺňať najdôležitejšie kritérium,
v projekte neišlo o športové aktivity, ale výlety pre deti. Členovia komisia tiež nesúhlasili, že sa
projekt dotkne iba určitej skupiny detí z MŠ, ktoré sa dostanú na výlet zdarma a ostatné deti budú
musieť za výlety platiť (rodičia zaplatia). Projekt Lukostrelecký deň s náborom detí do
lukostreleckého oddielu komisia podporila sumou 450 €, dotáciu skrátila iba o 50 €. Pri projekte
Detský letný tanečný tábor sa komisia rozhodla znížiť dotáciu iba na 100 €, nakoľko je projekt
určený iba pre veľmi malý počet detí. Ostatné žiadosti pokrývali voľný čas oveľa väčšieho počtu
detí. Projekt VII. ročník hasičskej súťaže o Pohár riaditeľa Lesoturu a zároveň VI. kolo IKHL
bol zo žiadostí vyradený, nakoľko DHZ Topolecká podala dve žiadosti a komisia sa rozhodla
podporiť radšej druhú žiadosť. Zároveň komisia odporúča, aby DHZ oslovila ako sponzora
podujatia Lesotur, kedže ide o súťaž o pohár riaditeľa Lesotoru. Projekt Po námestí na kolieskach
a Športový deň boli podporené takou sumou, o akú CVČ žiadalo. Obe akcie sú pre veľký počet
detí a organizácia žiadala na akcie nízke dotácie. Pri projekte Staroturanský triatlon sa komisia
rozhodla udeliť takú dotáciu, o akú KST Stará Turá žiadal. Projekt Futbal je náš svet podporila
komisia maximálnou dotáciou 500 €. Ide o akciu pre veľký počet detí. Pri projekte XIII. ročník
hasičskej súťaže O pohár primátorky St. Turej bola poskytnutá dotácia vo výške, v akej
organizácia o dotáciu žiadala. Dotácia pre projekt Oskoruša cup 2016 - tenisový turnaj bola
krátená, nakoľko len 1/3 účastníkov turnaja je vo veku do 26 rokov. Projekt MDD v Topoleckej
bol podporený sumou, o ktorú organizácia žiadala.
3. Návrh VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu
mesta
Zigová: Na novembrovom zasadnutí našej komisie boli prizvaní zástupcovia všetkých športových
klubov, ktorí sú zároveň žiadatelia o dotáciu z rozpočtu mesta. Toto stretnutie bolo iniciované na
základe viacerých pripomienok k poslednej zmene VZN č. 5/2013 na VZN č. 2/2015. Vo VZN č.
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2/2015 bol zjednodušený bodovací systém a z hodnotenia vypadli kvalitatívne ukazovatele, kde
mohli kluby získať body i za úspechy a reprezentáciu na súťažiach doma i v zahraničí. Väčšina
klubov, ale aj členov komisie sa zhodla, že kvalitatívne ukazovatele by sa do bodovacieho
systému mali vrátiť, nakoľko je podstatné, aby boli kluby ohodnotené i za reprezentáciu mesta.
Ak budú klubom za lepšie výsledky prideľované body navyše, budú tréneri a samotní športovci
motivovaní k lepším športovým výkonom. Pre menšie kluby, ktoré nemôžu mať v tréningovom
procese veľkú členskú základňu (napr. Mestský kolkársky klub St. Turá, Stolnotenisový klub
Stará Turá), bol bodovací systém iba s kvantitatívnymi ukazovateľmi nevýhodný a vnímali ho
nespravodlivo. Naše oddelenie preto pristúpilo k novému návrhu znenia VZN, ktoré upravuje
bodovací systém pre poskytnutie dotácií pre športové kluby a pridáva tiež náležitosti, ktoré musia
kluby do žiadosti doplniť. Náležitosti sú potrebné pre bodové hodnotenie kvalitatívnych
ukazovateľov. Máte k danému návrhu nejaké pripomienky?
p. Tepličková: Ja som sa chcela opýtať, či by nebolo dobré zvýšiť vek pri prideľovaní športových
dotácii z 26 na 30 rokov. Európska únia má limit pri dotáciách pre deti a mládež až do 30 rokov.
p. Boorová: Možno EÚ má takéto podmienky, ale v rámci našej republiky sa prideľujú športové
dotácie pre deti a mládež do 26 rokov. Tak je to i v zákone o športe.
p. Čepela: Pri zvýšení limitu do 30 rokov, budeme mať viac žiadostí.
p. Krč: Druhá vec je, že ak zvýšime vek na 30 rokov, tak sa tým veľmi nič vo výške dotácie pre
jednotlivé kluby nezmení, lebo sa iba navýšia bodové hodnotenia jednotlivých žiadateľov, ale
suma, ktorú rozdeľujeme, bude stále rovnaká.
p. Zigová: Môžeme za tento pozmeňovací návrh hlasovať.
Členovia komisie hlasovali za návrh p. Tepličkovej, aby sa zvýšil vek na športové dotácie z 26 na
30 rokov.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 11
ZDRŽAL SA: 0
Členovia komisie neodsúhlasili návrh p. Tepličkovej.
p. Krč: Ja by som sa zase chcel opýtať, či sa pri kvalitatívnych ukazovateľoch musí koeficient
umiestnenia v súťaži prideľovať kľúčom, že sa body získavajú iba za 1. až 3. miesto. Nemohli by
sa body dávať za 1. až 5. miesto? Napríklad pre náš klub je úspech aj 5. miesto v lige.
p. Boorová: Ja by som tento kľúč nemenila. Myslím si, že je celosvetovo zaužívané, že
najvyššími oceneniami sú 1., 2. a 3. miesto – teda zlato, striebro a bronz. Bolo by to tiež
problematické zisťovať pri žiadostiach všetky umiestnenia klubu/organizácie do 5. miesta. Na
niektorých súťažiach vyhlasujú iba prvé tri miesta. Ďalšia vec je tá, že by to len rozšírilo
bodovacie hodnotenie všetkých žiadateľov, ale výška dotácie by sa veľmi nemenila, nakoľko viac
peňazí v grantovom systéme nemáme.
p. Krištofíková: A týmto by sa znížila suma na jeden bod. Čiže by to zvýšilo bodovanie všetkým.
p. Slezáček: Možno sa aj futbalistom podarí dostať sa do 3. miesta. Treba sa snažiť.
p. Zigová: Môžeme za tento pozmeňovací návrh hlasovať.
Členovia komisie hlasovali za návrh p. Krča, aby sa v kvalitatívnych ukazovateľoch koeficient
umiestnenia v súťaži prideľovať kľúčom, že sa body budú získavať za 1. až 5. miesto.
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 11
ZDRŽAL SA: 0
Členovia komisie neodsúhlasili návrh p. Krča.
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p. Zigová: Keďže žiadny z pozmeňovacích návrhov neprešiel, hlasujme o pôvodnom návrhu
VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta.
Hlasovanie:
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Členovia komisie odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť predkladaný
materiál – návrh VZN č. 4/2016 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá.
4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Stará Turá
p. Zigová: Ďalší materiál, ktorý máme dnes prerokovať predkladá Mgr. Klimáčková zo
správneho oddelenia MsÚ.
p. Boorová: Návrh zmeny Rokovacieho poriadku bol vypracovaný na základe zjednotenia
ustanovení o predkladaní materiálov so Smernicou primátorky mesta č.9/2015-IS Zásady
predkladania materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorá nadobudla účinnosť 1. 10.
2015. Doteraz platný rokovací poriadok v jeho ustanoveniach v čl. VII. ukladal menovité určenie
nositeľov úloh, ktoré sa v predkladanom návrhu mení, a to na základe vyššie menovanej smernice
ako i na základe nálezov prokuratúry. V návrhu sú zapracované tieto zmeny:
- odstránenie niektorých častí rokovacieho poriadku / vyznačené červene prečiarknutým
textom/ a doplnenie nových ustanovení, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe / vyznačené
červeným textom/
Ostatné časti Rokovacieho poriadku sa nemenia. Novelizovaný rokovací poriadok nekladie
žiadne požiadavky na programový rozpočet mesta.
p. Zigová: Máte k danému materiálu nejaké pripomienky? Ak nie, dávam o tomto návrhu
rokovacieho poriadku hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Členovia komisie odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť predkladaný
materiál – Návrh zmeny rokovacieho poriadku MsZ Stará Turá.
5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
p. Adámková: V rámci pripravovaných akcii sme dnes dostali nemilú informáciu, že v nedeľu sa
neuskutoční predstavenie Dance in pulse. Musíme ho zrušiť, pretože na jednej strane si jeden
z účastníkov predstavenia zlomil nohu, ale na druhej strane sa toto predstavenie aj veľmi slabo
predávalo. Je smutné, že takéto podujatia sa veľmi slabo predávajú, ale všetky kapely zo Šlágra
a Senzi TV sú okamžite vypredané. O iné predstavenia takýto záujem nie je. Potom 30.4.
v spolupráci s mestom a ZUŠ pripravujeme tradičné Stavanie mája. 4. mája budeme mať
spomínané predstavenie divadla Gunagu Nízkotučný život s výborným hereckým obsadením.
Základná škola pripravuje druhú májovú nedeľu kultúrny program ku Dňu matiek, v ktorom
vystúpia aj ZUŠ, MŠ a CVČ. To je z tých najbližších podujatí všetko.
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6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
ZUŠ Stará Turá:
p. Lacová: Najskôr takú zaujímavosť. Bývalý pán učiteľ ZUŠ našiel doma listiny - historické
skvosty, ktoré sú naozaj vzácne a staré, ale nevedel, čo s nimi. Takže by som ich v jeho mene
rada darovala múzeu. V rámci našej činnosti sa v tomto čase tešíme z veľkého úspechu nášho
žiaka Dominika Sedláka, ktorý sa ako prvý žiak hudobného odboru zúčastnil 14. ročníka
prestížnej medzinárodnej súťaže PRO BOHEMIA v Ostrave na Janáčkovom konzervatóriu.
Dominik bol ako jediný žiak ZUŠ zaradený do kategórie s konzervatoristami. O to väčšia bola
radosť, keď v hre na klarinet, získal v tejto konkurencii 2. miesto. Nemalú zásluhu na tomto
úspechu má p. učiteľ Lacko, ktorý ho pripravoval a tiež p. Borovská za korepetície. Osobne sa
teším aj z toho, že náš hudobný odbor je aktívny v príprave žiakov nielen na vystúpenia, ale i na
súťaže a v príprave na štúdium na konzervatóriách. I žiaci klavírneho odd. sa zúčastnili krajskej
klavírnej súťaže v ZUŠ Trenčín. Hubert Závodský získal Čestné uznanie. V Základnej umeleckej
škole sa uskutočnila dňa 22.02.2016 beseda na tému: „Uplatnenie nástroja – huslí v 21. storočí
a ich vplyv na osobnosť žiaka“. Prednášajúcou bola vynikajúca husľová virtuózka, absolventka
Žilinského konzervatória a VŠMU v Bratislave, Mgr. Kristína Hlistová DiS.art. Besedy sa
zúčastnili i rodičia. Besede predchádzala metodická hodina, kde p. Hlístová analyzovala
a usmerňovala hru žiakov. 18. marca sme na Vítaní jari pripravili s Turančekom program.
Vystúpila tu hudobná, spevácka aj tanečná zložka. Tanečný odbor vedie p. uč. Skoková. Na
tomto podujatí bol zaznamenaný zvukový záznam našich detí a rozhovor s p. uč. Stískalom do
relácie rádia Regina. 19.3. FS Turanček vystúpil pre seniorov na stretnutí seniorov St. Turá
a Kunovice. Žiaci hry na klavíri a literárno-dramatického odboru pripravili 23.3. netradičné
hudobno-dramatické pásmo o živote a tvorbe W. A. Mozarta. 8.4. sa uskutočnil Deň učiteľov
v Lipe, kde účinkovali naši pedagógovia. Výtvarníci pripravujú práce na výtvarné súťaže, tiež aj
tvorivé dielne na podujatie Otvorená náruč v Podkylave a tiež pripravujú plagát pre benefičný
koncert Dúha v srdci. Zároveň Vás chceme pozvať 15.4. na 8. ročník vnútroštátnej tanečnej
súťaže Free-zee cup v ZUŠ. 22.4. bude u nás prvý zo série vážnej hudby Od baroka po súčasnosť,
kde vystúpia naši pedagógovia. 26.4. máme deň otvorených dverí v našej škole a 28.4. prijímacie
skúšky do všetkých odborov.
MŠ Stará Turá:
p. Hučková: Na poslednom zasadnutí komisie som hovorila, že máme veľmi zlé stavy detí,
pretože sme mali naozaj vysokú chorobnosť. Sme radi, že sa situácia zastabilizovala, takže sme
mohli zrealizovať podujatia, ktoré sme mali s deťmi naplánované. Mali sme pre deti divadelné
predstavenie Divadla na Hojdačke s hrou Na zemi dobre mi. V rámci marca – mesiaca knihy
všetky deti zo starších oddelení navštívili mestskú knižnicu a zrealizovala sa aj exkurzia do
Bziniec pod Javorinou do múzea Ľ. Podjavorinskej. Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sa
uskutočnili tvorivé popoludnia detí a rodičov. Deti pre rodičov vystúpili, ukázali čo vedia
a spoločne s rodičmi i niečo vyrobili. Spoločne sme potom celá materská škola zdobili letečko
a vynášali sme Morenu. V rámci regionálnej profilácie sa snažíme deťom tieto veľkonočné zvyky
priblížiť. Pred zápisom do MŠ sme rodičom ponúkli možnosť depistáže školskej zrelosti, ktorá
bola na báze dobrovoľnosti. Dosť rodičov využilo túto možnosť a túto depistáž vykonávali
pracovníčky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Novom Meste nad
Váhom. Pre rodičov sme zorganizovali aj rodičovské združenie, ktorého sa zúčastnila p. učiteľka
z prvého stupňa ZŠ aj psychologička z centra z NMnV, takže mali rodičia prednášku a besedu
o školskej zrelosti. Zapojili sme sa do viacerých výtvarných súťaží. Boli sme aj úspešní. Náš
žiačik Oskar Šumichrast sa umiestnil v jednej zo súťaží. Máme pripravené práce aj do ďalších
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súťaží, práce budeme teraz posielať. Čo sa týka organizačnej časti, ja som rada, že aspoň sa nám
už končí práca v pilotnom zavádzaní štátneho vzdelávacieho systému, kde sme boli zaviazaní zo
Štátneho pedagogického ústavu plniť úlohy v termínoch. Už máme všetko splnené, aj Inovovaný
školský vzdelávací program máme prerobený. Bola to dosť veľká záťaž, ale je to nekonečné.
Pripravujeme teraz v apríli škôlkarskú súťaž Talenty, exkurziu na Minifarmu. 19. a 20. apríla
budeme mať Deň otvorených dverí a 2. až 4. mája sa uskutočnia prijímacie skúšky do MŠ.
O zápise sme informovali verejnosť.
p. Zigová: A ako to vyzerá so žiadosťami o prijatie? Budú vybavené všetky?
p. Hučková: My máme teraz 100 predškolákov. Uvidíme, koľko bude odkladov a koľko detí
zostane v MŠ alebo pôjde do prípravného ročníka ZŠ. Ale keď už teraz sme vybavili žiadosti
detí, ktoré ešte nedosiahli 3 roky, tak 3-ročné deti určite prijmeme. Ak nie hneď v septembri, tak
postupne do konca roka vybavíme všetky.
CVČ Stará Turá:
p. Tepličková: V marci sme robili prázdninové Majstrovstvá pre deti ZŠ v rôznych disciplínach.
Bolo to 5 doobedí. 17. marca sme mali akciu Podmaľba na sklo. Počas veľkej noci sme
realizovali veľkonočné dielničky, súťaže o veľkonočného zajaca a veľkonočné vajce, veľkonočné
maškrtenie. Vo veľkonočnom maškrtení deti pripravovali podľa receptov rôzne jedlá. Počas
týchto dvoch mesiacov sme robili veľa vyúkových programov. Pre MŠ, ZŠ, aj pre hotelovú
akadémiu. Väčšina z nich sa týkala environmentálnej výchovy, v ZŠ aj preventívne programy,
pre hotelku to bol výukový program výchova k materstvu a rodičovstvu. 1.4. sme robili súťaž
o plagát ku dňu vtákov. Organizovali sme aj akcie ku Dňu zdravia a ešte cvičenie XXL pre
moletky. Žiaľ, na toto cvičenie sa nikto neprihlásil. Skúsili sme propagovať aj dopoludňajšie
cvičenia, no nebol záujem. Budúci týždeň budeme mať Deň Zeme pre MŠ, tento rok sme sa
zamerali na národnosti a národy. Každá trieda príde ako oblečená za iný národ. Ďalší týždeň
budeme organizovať pre deti 1. ročníka Deň tanca, kde sa deti budú zábavnou formou
zoznamovať s rôznymi staršími tancami, ako je napríklad mazurka. Na konci apríla už začneme
propagovať denné tábory, lebo rodičia sa už teraz na ne pýtajú. Určite budeme mať 2 turnusy,
obsadili by sme aj viac, ale aj my si musíme čerpať dovolenky. Na začiatku mája sa budeme
podieľať na akcii Míľa pre mamu.
p. Zigová: Áno, 7.5. je Míľa pre mamu a 8.5. Deň matiek.
7. Rôzne
MFK Stará Turá:
p. Krč: My v podstate stále funguje v nejakom krízovom režime. V marci som zvolal výkonný
výbor, aby som im predstavil nový prekopaný rozpočet klubu, aby sme vedeli ako ošetriť
a ušetriť financie. Už skoro všetky súťaže máme rozbehnuté. Čo sa týka výsledkov, zatiaľ veľmi
zlé výsledky majú dorastenci, muži sa zatiaľ držia na 11. mieste, žiaci na 5. mieste. Návštevnosť
tréningov je dobrá, najmä pri najmenšej prípravke. Podarilo sa mi angažovať na trénovanie
mladého trénera k dorastu, tak dúfam, že to vylepší tréningy.
p. Solovič: Ja by som doplnil ešte p. Krča. Chodím pravidelne na zápasy. Chcem poukázať na
výborné vzťahy nášho klubu so Spartakom Myjava. Aj keď Myjava B u nás vyhrala, všetci
návštevníci boli spokojní. Tiež chcem spomenúť, že sa na stretnutí seniorov St. Turá a Kunovice,
moravským seniorom veľmi páčilo vystúpenie detí zo ZUŠ. Ďalej chcem ešte spomenúť, že sme
mali zasadnutie Oblastného výboru SZPB v NMnV, kde sme veľmi kladne hodnotili podujatie
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71. výročie Oslobodenia mesta, ktoré bolo v St. Turej dňa 7.4. Prišlo veľa ľudí a aj veľa detí
a mládeže.
p. Zigová: Áno, aj pánovi tajomníkovi veľvyslanca sa veľmi v St. Turej páčilo.
8. Záver
Zasadnutie komisie ukončila o 16.30 h predsedníčka komisie Bc. Zuzana Zigová.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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