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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 12. júna 2018 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

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

pripravované 

3. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení  

4. Rôzne 

5. 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 15.30 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 vyskytol ešte jeden materiál, 

ktorý bude na záver dodatočne prerokovávaný.  

 

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

i pripravované 

Riaditeľka Domu kultúry Javorina p. Adámková oboznámila komisiu o uskutočnených akciách.  

V úvode pochválila besedu s bylinkárkou p. Kopáčovou, ktorá bola 18. apríla. Záujem bol 

obrovský a oslovila širokú skupinu občanov i z iných miest a obcí. Do budúcna plánujú opäť 

zorganizovať besedu s touto významnou pani bylinkárkou. Pripomenula, že v uplynulých 

mesiacoch mali početné podujatia. Po besede nasledovala výstava paličkovanej čipky, ktorá 

prebiehala v priestoroch kaviarne. V máji sa tiež uskutočnilo divadelné vystúpenie staroturianskej 

divadelnej skupiny Tilia, ktoré prezentovalo svoju novú hru – V jednom slovenskom múzeu. Pani 

Adámková podotkla, že vystúpenie malo obrovský úspech, keďže boli takmer zaplnené všetky 

miesta vo veľkej sále. Ocenením pre dievčatá (herečky) bol standin ovations ako aj pozvanie, aby 

vystúpili s touto hrou na festivale v Šuranoch. V piatok 18.5.2018 sa v priestoroch DK Javorina 

uskutočnila prezentácia knihy spisovateľky Evy Tomisovej. Ďalej informovala, že v polovici 

mája prebehla už tradičná Noc múzeí a galérií, kde bola v sprístupnená v Mestskom múzeu 

výstava venovaná osudovým osmičkám v našich dejinách. Táto výstava je k dispozícií pre 

návštevníkov do konca roka 2018. V máji tiež prebiehalo v priestoroch DK Javorina natáčanie 

bakalárskeho filmu študentov VŠMU v Bratislave, kde sa zapojilo i veľa detí zo ZŠ v Starej 

Turej ako komparzisti.  

Ďalej zhodnotila, že 3. júna uskutočnili Cestu rozprávkovým lesom, na ktorej sa zúčastnilo okolo 

297 detí. Boli pre ne pripravené rôzne hry, súťaže, divadielko, jazda na koňoch i tvorba 

obrovských mydlových bublín. Verejne vyzdvihla pomoc ZUŠ i ZŠ a poďakovala hlavne p. 

učiteľke Medňanskej, ktorá spolu so svojimi žiakmi pripravila rozprávkové bytosti pre túto akciu.   
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Z pripravovaných podujatí spomenula najbližší zájazd do Prahy na muzikál Muž so železnou 

maskou a najväčšiu akciu, ktorú chystajú v dňoch 22.6. – 23.6. je 4. ročník festivalu Divné veci. 

Na tomto festivale spolupracujú s garantkou a organizátorkou Monikou Haasovou. Pani 

Adámková pripomenula, že stále hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by im počas trvania festivalu 

vypomohli s organizačnými záležitosťami. Spomenula, že do vystúpení na tomto podujatí, sú 

zapojené všetky odbory ZUŠ Stará Turá.  

Podotkla, že v tomto čase nebudú robiť remeselné aktivity, resp. trhy, ktoré bývali v takomto 

období, nakoľko bolo dostatok akcií a majú množstvo práce s prípravou festivalu Divné veci. Cez 

prázdninový čas sa zmerali hlavne na zájazdové podujatia a pripravujú zájazdy do Familyparku 

v Rakúsku (5.7.2018), do zoologických záhrad Bojnice (21.7.2018) a Schonbrunn vo Viedni 

(4.8.2018) a poznávací zájazd na Oravu (19.8.2018), kde je v pláne i plavba na pltiach. Po 

prázdninách organizujú tiež zájazd na výstavu kvetov do rakúskeho Tullnu a pripravujú podujatie 

Tomaníkova nota.  

V závere spomenul, že hľadajú na letné mesiace, hlavne teda v sobotu dopoludnia 

výpomoc/brigádničku do Informačnej kancelárie. Poprosila prítomných, aby v prípade, ak 

poznajú niekoho ochotného, príp. dôchodkyňu, aby jej kontakt posunuli.  

 

 

3. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

 

Centrum voľného času 

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

Úspešne prebehli akcie decoupage na drevo, čo bola veľmi netradičná dielnička pre deti. Ďalej sa 

podujali na akcií Deň Zeme pre MŠ, ktoré realizovali ako brannú vychádzku s úlohami 

zameranými na ochranu prírody. Do tejto spolupráce bol zapojený i detský parlament. Ďalej 

konštatovala, že prebehli podujatia srdiečko pre mamu (výtvarné dielničky pre deti), moje 

najmilšie zvieratko (súťaž pre malých chovateľov), športový deň s detským parlamentom 

(zamerané na športové doobedie pre deti 2. stupňa ZŠ) a 1.6. pripravili nádherný program Deťom 

pre radosť. Toto podujatie bolo zamerané na prezentáciu detských pohybových aktivít. Program 

vyplnilo takmer 200 vystupujúcich detí z MŠ, ZUŠ a CVČ.   

 

Pri tejto príležitosti vstúpila do správy p. Tepličkovej predsedníčka komisie p. Zigová, ktorá jej 

verejne poďakovala za organizáciu programu Deťom pre radosť na Námestí slobody pri podujatí 

Veľký deň detí v meste Stará Turá. Vyzdvihla jej prácu, obetavosť a kreativitu pri tvorbe 

a skladbe tohto programu. Taktiež poďakovala za spoluprácu ZUŠ a MŠ, ktoré sa taktiež 

podieľali na príprave.    

 

Ďalej pokračovala p. Tepličková a informovala, že prebehli i výučbové programy pre deti MŠ 

(zvieratká tety Janky a exotické zvieratká) a deti ZŠ (zvieratká v minizoo).  

V mesiaci jún neorganizovali žiadne nepravidelné aktivity, venovali sa končiacej krúžkovej 

činnosti a pripravujú letné aktivity. 

Z pripravovaných aktivít spomenula športové popoludnie pre deti v areály CVČ (Lopty 

a loptičky), malú turistiku na Dubník (turistika s hrami a súťažami), týždeň plný pohybu – letné 

športové aktivity (9. – 13.7.2018) a v závere augusta plánujú už tradičný Deň otvorených dverí 

v CVČ.  
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MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že mali v škôlke v mesiacoch apríl, máj a už aj jún viacero 

akcií s detičkami. V apríli prebehli návštevy zo ZŠ a taktiež Fénixákov, ktorý pripravili program 

pre predškolákov. V spolupráci s CVČ pripravili pre deti Deň Zeme. Bolo to zaujímavé 

podujatie. V dňoch 24. – 25.4.2018 prebehol v MŠ Deň otvorených dverí. V závere apríla sa 

predškoláci zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na dychové nástroje. 

Predškoláci si mohli vyskúšať jednotlivé nástroje a zistiť ako fungujú.     

Začiatkom mája prebehol zápis detí na školský rok 2018/2019. Žiadostí bolo prijatých 81. Ďalej 

p. riaditeľka informovala, že od 1.5.2018 prešla MŠ na nový právny subjekt a teraz sú vedený 

ako MŠ Hurbanova 153/62, čo súvisí so zriaďovacími listinami, ktoré sa usporiadali. V triedach 

prebiehali besiedky ku Dňu matiek. Nasledovalo vystúpenie detí v programe ku Dňu matiek 

v DK Javorina. V máji bolo v MŠ i vystúpenie speváčky Simsalala (10.5.2018), čo deti ocenili, 

pretože táto speváčka pripravuje pre nich výnimočné predstavenia. Ďalej p. Hučková oboznámila, 

že deti z MŠ Komenského a trieda č. 3 z MŠ Hurbanova navštívili Gazdovský dvor, kde sa mohli 

zoznámiť s regionálnymi tradíciami a zapojili sa do prípravy pečenia chleba a tradičných jedál. 

Predškoláci absolvovali návštevu minifarmy a dňa 24.5.2018 prebehla regionálna športová 

olympiáda. Zúčastnili sa jej aj viaceré deti z okolia ako Vaďovce, Bzince p. Javorinou, Lubiny. 

Pani riaditeľka zhodnotila toto podujatie ako vydarené a detičky sa pri ňom veľmi dobre zabavili. 

V máji prebiehala v škôlke aj pedagogická prax, kde privítali 3 študentky, ktoré sa od 14.5. – 

1.6.2018 zúčastňovali na vyučovacom procese. Pani Hučková vyzdvihla prácu učiteliek, ktoré sa 

im venovali, prechádzali učebné osnovy a pripravovali tieto študentky do praxe. Povedala, že po 

absolvovaní tejto praxe mali rôzne pocity a len čas ukáže, ktorá zo študentiek sa skutočne bude 

venovať tomuto povolaniu. V mesiaci jún sa deti predviedli a vystúpili pri podujatí Veľký deň 

detí na námestí. Boli zapojené deti zo 4 tried. Ďalej informovala, že až 70 predškolákov 

absolvovalo predplaveckú prípravu. Nezaháľali ani v obnove MŠ a prebehla rekonštrukcia 

vstupných priestorov v 1. a 2. pavilóne MŠ Hurbanova 142.   

 p. Hučková priblížila, čo ich v najbližšom období čaká. Sú to rozlúčkové triedne akcie rodičov 

a MŠ (napr. opekačka a pod.), hudobné vystúpenie pre deti, ktoré obstará Viktor Fabry, rozlúčka 

s predškolákmi na MsÚ Stará Turá (25.6.2018). Po administratívnej stránke ich čaká vydávanie 

rozhodnutí o prijatí a následné sťahovanie MŠ Hurbanova 153 a príprava náhradných priestorov, 

nakoľko prebehne v MŠ rekonštrukcia a zatepľovanie. Ozrejmila tiež prázdninovú prevádzku, 

ktorá bude prebiehať v MŠ Hurbanova 142. Na prázdniny majú nahlásených opäť veľa detičiek.  

 

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová nazvala mesiace apríl až jún, žatvou ocenení a veľkých úspechov v ZUŠ, 

hoci celý školský rok 2017/18 môžeme hodnotiť ako mimoriadne úspešný. Žiaci získali 

v súťažiach až 58 ocenení, z toho 11 medzinárodných. Dňa 27.5.2018 zaznamenal tanečný odbor 

výnimočný úspech. Kvalifikoval sa na majstrovstvá sveta Dance Star World Finals 2018 

v Chorvátsku, kde sa najstaršie žiačky stali vicemajsterkami sveta, keďže získali 2. miesto a 4. 

miesto a juniori 4. miesto. Svetového finále sa zúčastnilo 24 krajín. Vyzdvihla a poďakovala 

všetkých sponzorov, ktorí túto účasť podporili. Bez takejto podpory by sa nemohli zúčastniť 
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takto finančne náročného podujatia. Žiačky tanečného odboru mali úspech aj na poslednom 

vystúpení v Považskej Bystrici, kde na celoslovenskej súťaži získali 3x prvé miesta, 1x druhé 

miesto, 2x tretie miesta a špeciálnu cenu riaditeľky súťaže. Tanečný odbor veľmi aktívne 

prezentuje aj svoje výsledky na rôznych podujatiach, kde vystupovali (napr. Cerberos fight night 

5 v Novom Meste n/V, v Kunoviciach na Zlete čarodejníc, v Piešťanoch na 25. výročí pražiarní, 

v programe Dňa matiek, Dňa detí v Starej Turej a v Topoleckej). Pani Lacová, tiež informovala, 

že veľkému záujmu verejnosti sa tešila vnútroškolská súťaž Free Zee Cup, ktorej už 10. ročník sa 

uskutočnil v telocvični školy. Nezaháľali ani tanečníci, hudobníci a speváci - folkloristi, ktorí sa 

zúčastnili na vystúpeniach  DFS Turanček na Stavaní mája v Starej Turej, na Podjavorinských 

folklórnych slávnostiach, v Kunoviciach (Jízda králú) a Staroturianskom jarmoku, taktiež na 

akciách MsÚ. Pripomenula, že v júli sa predstavia na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov 

na Veľkej Javorine. Informovala tiež, že sa úspešne zúčastnili i speváckych súťaží a to 

Vidiečanovej Habovky, kde v regionálnom kole získali sólistky Hanka Železníková s Zuzana 

Fecková zlaté pásma a hudobná zložka Turančeka strieborné pásmo. V okresnom kole Slávik 

Slovenska získala Hanka Železníková 1.miesto a Klára Mikulcová 2. miesto. V krajskom kole si 

vyspievala Hanka Železníková 3. miesto. Ku príležitosti Veľkého Dňa detí v Starej Turej 

zorganizovala naša ZUŠ prvú spevácku súťaž Staroturianska popstar. Verejnosť si hlasovaním 

zvolila za víťazku Sofiu Hvožďarovú, ktorej cenu odovzdal Martin Harich. Spomenula, že 

v týchto dňoch vrcholí príprava na natáčanie CD zvukového nosiča DFS Turanček. 

Skonštatovala, že napriek snahe podávala projekty (Raiffaisen banka, Poštová banka) na získanie 

finančných prostriedkov, avšak tie neboli podporené. Vyzdvihla klavírne oddelenie, kde vyrastá 

talentovaný žiak Hubert Závodský, ktorý na 3.ročníku celoslovenskej klavírnej súťaže 

Banskoštiavnické kladivká získal zlaté pásmo a v regionálnej súťaži Piešťanské klávesy tiež zlaté 

pásmo. Mimoriadnu cenu Jordany Pavlovičovej získal na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave 

na majstrovskom kurze. Informovala, že prebehli triedne besiedky a verejné koncerty. 

Najvýznamnejším bol koncert p. uč. Bodnárovej, ktorá so svojím sláčikovým komorným 

orchestrom vystúpila v evanjelickom kostole. Úspešný bol aj výtvarný odbor, kde práca Kristíny 

Hrubej bola vybraná na výstavu v Galérii Paletka v Plzni, žiaci výtvarného odboru vystavovali 

v máji v kaviarni Cooltura. V sobotu 16. júna si 8 žiakov prevezme v Slovenskom rozhlase 

ocenenia z celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže Naši národní buditelia, ktorú vyhlasuje 

Kubánske veľvyslanectvo v SR. Výtvarníci získali dve hlavné ceny veľvyslankyne, cenu 

predsedu spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku, dve prvé miesta, druhé miesto a dve tretie 

miesta. 

Potešila sa, že žiačka Katarína Pernišová zaznamenala veľký úspech v celoslovenskej súťaži 

Maľujte s Primalexom, kde získala 2. miesto z 5000 detí a z 357 škôl. Na základe tohto úspechu 

škola získa farby a lepidlá v hodnote 500 €. Pochválila i činnosť Literárno-dramatického odboru. 

Žiaci sa aktívne zapájajú ako moderátori, recitátori i divadelníci do projektov školy, vyhrávajú 

recitačné súťaže. Výrazne prispeli k úspešnému Dňu otvorených dverí na ZUŠ. V stredu 13.6. 

budú organizovať workshop s významným režisérom Jurajom Lehotským a kameramanom, ktorý 

si zároveň odskúša deti v ich hereckých prejavoch, nakoľko hľadá talenty do seriálu. 
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Z pripravovaných akcií spomenula, že ZUŠ čaká 12 verejných prezentácií na festivale Divné veci, 

na rôznych stanoviskách. Informovala, že do festivalu sa zapojili všetky 4 odbory. 

Na záver poďakovala sponzorovi p. Škriečkovi a Rade rodičov pri ZUŠ za materiálne vybavenie, 

kde tanečný odbor získal baletné tyče.  

Základná škola 

Na úvod pani riaditeľka Koštialová oznámila že konečne bolo vyhodtnotené Testovanie 9. 

S potešením konštatovala, že naši žiaci uspeli, keď rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti 

národnému priemeru bol o 6,3 % vyšší v predmete matematika a o 1,5 vyšší v predmete 

slovenčina a literatúra. Priznala, že bola prekvapená hlavne z výsledkov matematiky, ktoré 

dokázali, že žiaci sa postupne v tomto predmete zlepšujú. Ďalej informovala, že v dňoch 7. – 

11.5.2018 prebehla škola v prírode v Krahuliach. Žiaci sa vrátili plní energie a pozitívnych 

zážitkov. Podotkla, že to bolo vynikajúca akcia, ktorú si pochvaľovali samotní žiaci. V máji tiež 

absolvovali rôzne súťaže, hlavne Hviezdoslavov Kubín, kde obsadili výborné miesta a priniesli 

viacero ocenení. Vyzdvihla tiež celoštátne kolo pytagoriády, kde sa zúčastnil žiak Marek Hluchý 

(6. ročník) a skončil na výbornom 4. mieste. Pani riaditeľka povedala, že to bol doteraz 

najvýraznejší úspech v pytagoriáde počas histórie školy. Dňa 21.5. prebehla beseda s významným 

spisovateľom Danielom Hevierom s ktorým spolupracujú na diele Chimeros. Vyzdvihla úžasnú 

spoluprácu, kde sa hlavne žiaci zapájajú. Prvý stupeň absolvoval atletické hry na štadióne, kde sa 

žiaci zabavili pri športovaní. V závere poďakovala p. Tepličkovej za program, ktorý pripravilo 

CVČ pre žiakov ZŠ k Medzinárodném dňu detí.  

Ďalej informovala, že v nasledujúcom období ich čakajú Majstrovstvá Slovenska v basketbale 

žiačok. V posledných dňoch mali i nepríjemnosti, keď po búrkach vyplavilo kanalizáciu školy. 

Bolo to spôsobené vadnou stavbou kanalizácie, ktorá sa upchala a nasledovalo vytopenie. Túto 

situáciu budú riešiť opravou a havarijným stavom s pomocou Ministerstva školstva. Vyzdvihla 

prácu firmy, ktorá im pomohla a ihneď počas víkendu zabezpečila odpratanie splaškov 

a odčerpanie vyplavenej vody. Taktiež im preverili stav kanalizácie za pomoci kamier.   

 

 

4. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a predložila na rokovanie materiál – Dodatok k zriaďovacej listine 

Materskej školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá, ktorý dodatočne k rokovaniu zaslala p. 

Dolníková. Pripomenula, že materiál bol poslaný všetkým členom komisie k preštudovaniu. 

 

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

materiálu.  

 

Žiadne pripomienky neboli a tak sa pristúpilo k hlasovaniu za materiál - Dodatok k zriaďovacej 

listine Materskej školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 
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Komisia berie na vedomie a schvaľuje predložený materiál - Dodatok k zriaďovacej listine 

Materskej školy, Hurbanova 153/62, Stará Turá. 

 

p. Durcová informovala, že prebehla súťaž i previerky dobrovoľných hasičských zborov. 

Zúčastnili sa ich všetky DHZ z okolia. Taktiež spomenula, že máme v Starej Turej majstrov 

Slovenska v jazde na horských bicykloch (R. Petrovič a M. Šíma), ktorí sa tiež zúčastnili 

i Majstrovstiev Európy. Bližšie informácie i článok pripravujú do Staroturianskeho Spravodajcu. 

 

p. Čepela v krátkosti zhrnul úspešné turistické podujatie Podjavorinská 50-tka, ktorá prebehla 

v uplynulých mesiacoch. Zúčastnilo sa ho okolo 130 ľudí, prevažne z okolia Starej Turej 

a Myjavy. Privítali by väčší záujem i z okolitých obcí a miest. Priblížil komisii výlet na Ukrajinu, 

ktorý absolvoval s cykloturistami a vyzdvihol nádhernú nedotknutú prírodu.  

 

p. Slezáček sa v krátkosti vrátil k divadelnému predstaveniu staroturianskej divadelnej skupiny 

Tilia – V jednom Slovenskom múzeu. Pochválil ho, vyzdvihol nápaditý scenár a poďakoval vo 

svojom mene i v mene známych, ktorí premiéru absolvovali s ním, hlavným predstaviteľkám 

a herečkám. Potešilo ho, že divadlo dostalo ponuku odprezentovať svoje predstavenie na festivale 

v Šuranoch.    

 

Hosť zasadnutia komisie p. Mikuš prezentoval zámer vzniku hokejbalového mužstva. Komisiu 

i zástupcov mesta Stará Turá požiadal o priestor športového ihriska na ktorom by chcel 

uskutočniť jednodňovú športovú a hokejbalovú akciu za účasti známych hokejistov. Prezentoval, 

že sú to kamaráti a tak si myslí, že by prijali jeho pozvanie na takéto podujatie. Túto akciu by 

chcel organizovať buď 21.7.2018 alebo 4.8.2018.  

 

Komisia p. Mikušovi predbežne odporučila ihrisko na Hurbanovej ulici pri ZŠ. Upozornila však, 

že v prípade konania tejto akcie, bude potrebné zabezpečiť náležitosti aby neprišlo 

k znehodnoteniu areálu ihriska. 

 

p. Koštialová namietala, že tieto dátumy nie sú vhodné vzhľadom na to, že sú deti odcestované na 

prázdninách.  

 

p. Mikuš však oponoval tým, že v tomto termíne sú práve hokejisti na dovolenkách a majú tak 

čas sa zúčastňovať takýchto akcií.  

 

p. Zigová pripomenula, že organizovanie takéhoto podujatia je náročné ako po časovej, tak po 

finančnej stránke, ale jednotlivým iniciatívam občanov sa mesto nebráni. Zároveň potvrdila, že z 

pozície mesta sa môže zabezpečiť propagácia podujatia, avšak všetky ostatné náležitosti budú 

záležitosťou organizátora.    

 

p. Mikuš poďakoval za podporu a povedal, že preverí záujem z radov hokejistov a následne by 

podnikol kroky k realizácií takejto akcie.  
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5. 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 12. 6. 2018 


