ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 18. novembra 2015
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Diskusia k zmene VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá
z rozpočtu mesta
3. Návrh VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky
mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
4. Návrh VZN č. 8/2015-Nar. o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.
5. Prehľad poskytnutých športových dotácii za r. 2015
6. Návrh programového rozpočtu mesta na r. 2016 – školstvo, kultúra, šport
7. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
8. Rôzne
9. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.30 h predsedníčka komisie Bc.
Zuzana Zigová.
2. Diskusia k zmene VZN č. 2/2015 - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará
Turá z rozpočtu mesta
p. Zigová: Na poslednom zasadnutí našej komisie sme diskutovali o tom, že nie všetkým klubom
vyhovuje platné VZN o rozdeľovaní športových dotácii. Keďže mnohé kluby protestovali, že je
toto rozdeľovanie nespravodlivé, tak sme sa dohodli, že na tomto zasadnutí komisie sa k nemu
ešte vrátime. Prizvali sme aj všetky športové kluby, ktoré boli doteraz žiadateľmi o dotáciu. Pred
začiatkom diskusie chcem len upozorniť, že dúfam, že sa týmto VZN zaoberáme poslednýkrát
a nebudeme ho neustále meniť.
p. Minárech: V podstate je to tak, že po zmenení podmienok vo VZN dostali niektoré kluby
veľmi malú dotáciu. Preto sme sa chceli vrátiť k pôvodnému návrhu VZN, kde sa dotácie
rozdeľovali podľa kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov. Klubom, ktoré majú veľkú
členskú základňu, ako je MBK Stará Turá alebo MFK Stará Turá to takto vyhovovalo. MBK
dosahuje aj výborné výsledky, takže nás sa zmena VZN nedotkne.
p. Hochel: Mestský kolkársky klub Stará Turá pracuje na veľmi dobrej úrovni. Máme základňu
v počte asi 45 ľudí. V posledných rokoch sme získali množstvo významných úspechov, boli sme
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úspešní na Majstrovstvách Slovenska a zúčastnili sme sa dokonca i Majtrovstiev sveta. Žiaľ, náš
klub nikdy nebude mať takú členskú základňu ako napríklad futbalisti alebo basketbalisti. Kolky
sú viac menej individuálny šport. Aj keď sme mali sponzorov a vyberali sme členské a poplatok
za mestskú ligu, dotácia od mesta nám veľmi pomohla. Vykryla nám vždy určitú časť výdavkov.
Nikdy sme nežiadali horibilné sumy, ale náš klub funguje v podstate celoročne a nielen pre
svojich členov. Bowling a kolky u nás hrajú aj občania mesta, ktorí sa k nám prídu zabaviť. Boli
sme radi, že nám mesto prispieva, tento rok máme konečne nové dráhy a môžeme trénovať aj
hrať doma. Žiaľ, pri nájme, ktorý za novú kolkáreň platíme a pri znížení dotácie od mesta, sme sa
dostali do vážnych finančných problémov. V ligách máme až 7 družstiev, platíme veľa aj za
cestovanie. Máme možno menej detí, ale za to veľmi šikovných. Robíme aj krúžok pre deti
z CVČ. Minulý rok sme získali 2. miesto v Extralige, naši 3 hráči sa zúčastnili majstrovstiev
sveta i ja ako tréner reprezentácie. Každoročne tiež robíme medzinárodný turnaj Turancup, kde
chodia účastníci z rôznych krajín sveta. Ak sa nedostaneme s výškou dotácie aspoň na takú
úroveň, akú sme mali, budeme musieť zrušiť prenájom kolkárne.
p. Zigová: Práve pre to, že sa na minulom zasadnutí komisie hovorilo o problémoch kolkárov,
sme tento problém otvorili. Chceli sme, aby sa ukazovatele na rozdeľovanie dotácii
rozdiskutovali za prítomnosti klubov. Keď sa v tomto roku VZN menilo, chceli sme, aby sa
finančné prostriedky použili na podporu športových aktivít detí a mládeže do 26 rokov. Preto sme
ukazovatele zmenili iba na kvantitatívne. Aby sa na aktivitách podieľalo čo najviac detí, bez
ohľadu na ich výsledky. Skutočnosť však ukázala, že to asi nebol až tak dobrý nápad.
p. Minárech: Do ukazovateľov by sa mali vrátiť aj kvalitatívne ukazovatele. Lebo bez kvality
nebude ani kvantita. Aj školu si rodič vyberá nie podľa kvantity detí, ale podľa výsledkov školy,
a teda jej kvality.
p. Slezáček: Pán Hochel, peniaze musíte hľadať hlavne u sponzorov. To, čo Vám
prostredníctvom grantového systému ponúka mesto, to je iba malý príspevok. Dokopy
rozdeľujeme pre kluby 28 000 €. Keď sa to rozdelí, je to veľmi málo. Treba hľadať sponzorov
medzi podnikateľmi.
p. Hochel: My sa snažíme zháňať finančné prostriedky sponzorsky. Ale pri našom rozpočte nám
aj balíček peňazí od mesta chýba.
p. Csáczár: Ja ak môžem povedať za Wushu centrum Stará Turá, my máme problémy tiež. A to
najmä s priestormi pre tréningy. V súčasnosti naše problémy s nami zdieľa p. riaditeľka ZUŠ, p.
Lacová, ktorá sa nám snaží vyjsť v ústrety a prenajíma nám telocvičňu aspoň počas zimných
mesiacov. V lete trénujeme v nevyhovujúcich priestoroch telocvične v bývalom areáli
priemyslovky. V Starej Turej sú veľmi šikovné deti, a to len preto, že sa im dostatočne venujú
rodičia, ale aj dospelí tréneri. Každý obetuje svoj voľný čas. Chcem sa prihovoriť tiež za to, aby
sa opäť do VZN vrátili aj kvalitatívne ukazovatele. Lebo náš klub tiež dosahuje výborné výsledky
a body za to navyše nemáme. Veľkým problémom je pre nás telocvičňa, v ktorej pôsobíme.
Robili sme v nej už aj rôzne opravy na vlastné náklady, spojazdnili sme tu elektrinu i vodu.
Naďalej však táto budova zostáva v majetku TSK. Ak by sa mestu podarilo ju získať do majetku
a v budúcnosti nám ju dať do správy, boli by sme veľmi radi. Robíme všetko preto, aby deti
nebehali po uliciach. Mesto by sa malo o športovcov zaujímať, klubom len tak ľahko sponzori
peniaze nedajú. Preto si myslím, že by jednotlivých podnikateľov malo oslovovať mesto.
p. Zigová: Pani primátorka rokovala s predsedom TSK o bývalom areáli priemyslovky. Areál by
sa mal v blízkej budúcnosti dostať do majetku mesta. Čo sa týka pýtania finančných prostriedkov
od podnikateľov pre športové kluby, je to veľmi zložitý problém. V súčasnosti rezonujú
v médiách kauzy, kde boli starostovia obvinení z pýtania úplatkov, aj keď mali od podnikateľov
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riadne zazmluvnené dotácie pre kluby či iné organizácie pôsobiace v obciach. Vedenie mesta
nemôže riskovať, že bude za pýtanie peňazí pre kluby, tresne stíhané.
p. Halinárová: Vedenie mesta sa snažilo v mene klubov žiadať o dotácie od podnikateľov, no
v súčasnej situácii to už nemôžeme robiť. Je na kluboch samých, aby si získali peniaze od
sponzorov. Čo sa týka areálu priemyslovky, mali sme na TSK rokovanie. Areál získame do
majetku zamenením za kruhovú križovatku a ďalšie pozemky pod komunikáciami, ktoré sú
v správe ciest TSK. Musíme však myslieť aj na to, že tento areál je danajský dar. Keď areál
získame, budeme na jeho revitalizáciu potrebovať nemalé finančné prostriedky. Všetko, čo sa
bude areálu týkať, bude už náš problém a nie problém TSK. Keď budeme mať od TSK písomné
stanovisko, že nám areál vymenia za plánované pozemky, tak začneme s vysporadúvaním.
Administratívne náklady tohto vysporadúvania pozemkov pôjdu 50:50 pre nás a TSK.
p. Krištofíková: K zmene VZN by som povedala toľko, že nemôžeme od niektorých klubov
žiadať, aby boli masové. Ja ti myslím, že kvalita je tiež podstatná a mala by byť pri prideľovaní
dotácii zohľadnená.
p. Krč: Kolkári sa dostali tam, kde my. Na základe aj našich intervencii sa v tomto roku VZN
zmenilo a zostali len kvantitatívne ukazovatele. Nášmu klubu to prospelo. Každý klub je však
iný, má inak postavené súťaže a trénovanie. Kolky nie sú možno tak atraktívne ako napríklad
futbal. Náš klub dotiahne ukazovatele na kvantite, ale u kolkárov je to nereálne. Je to smutné, že
aj keď kolkári dosahujú výborné výsledky, klub je v zlom finančnom stave. Malo by sa im určite
pomôcť. Možno by pomohla aj priama dotácia od primátorky, tak ako to bolo v zlej situácii
u nás.
Členovia komisie hlasovali za prípravu zmeny návrh VZN č. 2/2015. Zmena sa bude týkať
metodického postupu prideľovania dotácii – okrem kvantitatívnych ukazovateľov sa bude
v rámci prideľovania budov prihliadať i na kvalitatívne ukazovatele.
Hlasovanie:
Za – 10
Zdržal sa – 4
Proti – 0
Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport odporúča pripraviť do júna 2016 nový
návrh VZN - Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta.
3. Návrh VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a
o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
p. Zigová: Emailom Vám bol zaslaný aj návrh VZN č. 7/2015. Máte k nemu nejaké
pripomienky?
p. Bublavá: Keď si porovnám návrh VZN s doteraz platným VZN, chýba mi tu zber údajov –
predloženie sumarizácie. V starom VZN to je. Nie je potrebné to tam doplniť? Ďalej som dostala
pripomienky od jednej mamy – profesionálnej rodičky, podľa školského zákona nemusí uhrádzať
poplatok pre deti v MŠ. Vo VZN to však chýba.
p. Dolníková: Tento návrh VZN bol už konzultovaný. Podľa vyjadrenia Ministerstva školstva
SR, to čo je dané zákonom, nemusí byť zakotvené vo VZN. Vo VZN má byť určené iba to, čo
zákon nerieši.
p. Krištofíková: Ja by som sa chcela opýtať na školné v MŠ. Z 13 € je navrhnuté zvýšenie
školného na 15 €. Už sme sa o tom rozprávali na minulom zasadnutí komisie. Znovu túto tému
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otváram. Myslím si, že to prinesie so sebou problémy. Ja by som išla na zvyšovanie
pozvoľnejšie. Odporučila by som zvýšiť školné iba o 1 € na 14 €.
p. Hučková: Na minulom zasadnutí som i ja bola proti zvyšovaniu školného. Žiaľ, zvažovali sme
to. Konzultovali sme to i s pani primátorkou. Keďže materská škola nie je na tom finančne dobre,
musia sa na prevádzke školy podieľať i rodičia.
p. Dolníková: Pri deťoch do 3 rokov majú okolité obce väčší poplatok. Lepšie je podľa mňa
zvýšiť o 2 € pre všetkých a zvýšiť to naraz, ako to robiť postupne.
p. Krištofíková: Ďalej v prílohe č. 1 VZN je pri ZUŠke už iba jedna suma, nie je rozdelená na
individuálne a skupinové. Nie je to problém, dá sa to zlúčiť, ale tá suma sa mi zdá vysoká. Iné
obce majú pri ZUŠ poplatky okolo 750 pre individuálne a 400 pre skupinové. Myslím si, že pre
našu ZUŠ by bolo 700 € akurát. Pri ZŠ by som navrhovala aspoň 1 950 €. Pri školskej jedálni si
zase myslím, že by stačilo 130 €. Školský klub detí bol podhodnotený, teraz si myslím, že je to
v poriadku. Aj pri CVČ je to v poriadku. Kvitujem, že sa opravil dátum, dokedy majú rodičia
platiť, takto to bude až po výplatných termínoch.
p. Koštialová: Mňa zaskočila školská jedáleň. Per dospelých stravníkov je tu zvýšenie o 5 centov,
to vychádza o 1 € na mesiac. Určite sa to nebude najmä seniorom páčiť.
p. Hučková: Tiež si myslím, že suma 1 950 € by bola lepšia. Rozpočet na r. 2016 máme
nastavený len na prežitie. Hľadali sme rezervy úplne všade a všade sme šetrili.
Členovia komisie hlasovali za návrh p. Krištofíkovej – zvýšiť v prílohe navrhovaného VZN
dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na r. 2016 - na dieťa materskej školy z 1927 € na
1 950 €, znížiť na dieťa základnej umeleckej školy zo 731 € na 700 €, znížiť pri školskej jedálni
pri ZŠ na potencionálneho stravníka zo 135 € na 130 €.
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 3
Členovia komisie ďalej hlasovali za návrh p. Krištofíkovej – znížiť v navrhovanom VZN
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole pre zákonného
zástupcu na jedno dieťa z navrhovaných 15 € na 14 €/dieťa/mesiac.
ZA: 12
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1
Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport odporúča schváliť navrhované VZN č.
7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach s navrhovanými pripomienkami.
p. Koštialová: Keďže sa hovorí o znížení dotácie na školskú jedáleň, tak by som chcela povedať,
že vybavenie našich školských jedální je katastrofálne. Zase nám odišiel kotol. Kuchárky
používajú 50-ročné stroje. Všetko pomaly odchádza a budeme to musieť začať riešiť.
p. Krištofíková: Tieto peniaze z VZNka sú však určené na prevádzku a mzdy. Nie sú určené na
tento účel.
p. Dolníková: Tak je aj rozpočet postavený. Aby sa finančné prostriedky použili na to, na čo sú
určené.
p. Halinárová: Tak, aby sme vedeli aj odkontrolovať mesačné čerpanie. Aby sa nestávalo, že sa
budú presúvať prostriedky v rozpočte a potom budú vznikať nezrovnalosti.
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4. Návrh VZN č. 8/2015-Nar. o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
p. Zigová: Ďalší materiál, ktorý Vám bol zaslaný emailom je návrh VZN č. 8/2015-Nar. o
vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.
p. Boorová: Tento návrh VZN predkladá správne oddelenie MsÚ. Toto VZN upravuje
umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách (verejné priestranstvá na účely
tohto nariadenia sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Stará Turá) v meste Stará
Turá počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov
samosprávy obcí.
p. Adámková: Dotýka sa nejako toto VZN nášho VZN o vylepovaní plagátov? Môžu si
vylepovať volebné plagáty na naše verejné vývesné plochy, ktoré má DK Javorina v správe
a ktoré sú spoplatnené?
p. Boorová: Podľa návrhu tohto VZN sa využívanie iných než vymedzených plôch na
umiestnenie volebných plagátov na verejných priestranstvách v Starej Turej (okrem miestnych
častí) zakazuje. Takže vy by ste volebné plagáty vôbec nemali vylepovať.
p. Adámková: Iné pripomienky nemám.
Hlasovanie o odporúčaní schválenia predloženého návrhu VZN č. 8/2015:
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport odporúča schváliť navrhované VZN č.
č. 8/2015-Nar. o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov bez pripomienok.
5. Prehľad poskytnutých športových dotácii za r. 2015
p. Boorová: Ide iba o informačný materiál pre členov komisie, aby ste mali prehľad
o jednotlivých dotáciách, ktoré boli na základe platných VZN mesta poskytnuté. Je tu prehľad
o dotáciách pre jednotlivých žiadateľov – športové kluby, dotácie na športové podujatia, ktoré
schvaľovala komisia, ale aj priame dotácie, ktoré prideľovala primátorka mesta.
Členovia komisie vzali tento materiál na vedomie.
6. Návrh programového rozpočtu mesta na r. 2016 – školstvo, kultúra, šport
p. Zigová: Vedúci ekonomického oddelenia predkladá na zasadnutie MsZ návrh programového
rozpočtu na r. 2016. Našej komisie sa týka rozpočet podprogramov Šport, Kultúra a Vzdelávanie.
Keďže sme odporučili zmenu pripravovaného VZN o školských dotáciách, bude sa určite podľa
tohto návrhu pripravovať i nový návrh rozpočtu.
p. Krištofíková: V rozpočte vidím nezrovnalosti. Najmä pri materskej škole, chýba tu napočítaná
školská jedáleň. Tabuľky by mali sedieť s číslami vo VZN, ale nesedia. Celkovo sa najprv malo
schvaľovať VZN a až potom podľa tohto pripravovať rozpočet.
p. Dolníková: Nám na školení hovorili, že najprv treba urobiť rozpočet a podľa toho sa majú
nastaviť dotácie na dieťa a poplatky rodičov. Teraz sa musí rozpočet zmeniť podľa navrhovaných
zmien vo VZN č. 7/2015.
p. Krištofíková: Navrhujem, prepracovať navrhovaný rozpočet v podprograme Vzdelávanie
v súlade so zmenami v návrhu VZN č. 7/2015 – dotácie na žiaka x počet žiakov. Ďalej navrhujem
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znížiť vlastné príjmy v MŠ – čo bude spôsobené znížením poplatkov rodičov v návrhu VZN z 15
na 14 €. Ďalej navrhujem v podprograme 9.1 vyjadriť v jednom prvku oba prvky.
ZA: 13
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport odporúča prepracovať podprogram
Vzdelávanie v návrhu programového rozpočtu mesta na r. 2016 v súlade s navrhovanými
pripomienkami komisie.
7. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
p. Adámková: V rámci akcii, ktoré sme už zrealizovali, by som určite spomenula Kopaničársky
jarmek. Tento jarmok sme aj tento rok mohli zorganizovať v Dome kultúry Javorina vďaka
výbornej spolupráci s ďalšími organizáciami. ZUŠ pripravila tvorivé dielne a tiež kultúrny
program v podaní Turančeka a Poľunu. Lesotur si pripravil zaujímavú besedu o lesoch
a lesníctve. Základná škola nám opäť napiekla výborné báleše a prišli nám pomôcť aj pani
učiteľky. Veľmi nám pomohli aj všetci dobrovoľníci, ktorým chcem poďakovať. Návštevnosť
bola asi 1 100 ľudí, prišlo však veľmi málo žiakov zo ZŠ. Bola by som rada, ak by ich prišlo
nabudúce viac.
p. Koštialová: Žiaľ, mali sme vtedy veľkú chorobnosť učiteľov a pani učiteľky sa
s prvostupniarmi báli ísť, keďže to neboli ich triedy.
V priestoroch DK Javorina sme ďalej pripravili pre ZŠ organizované predstavenie, SOŠ tu mala
imatrikulácie. Minulý týždeň sa u nás začal druhý kurz spoločenských tancov.
Čo sa týka akcii, ktoré nás čakajú: budeme mať koncert Moravanky s našou rodáčkou Danielou
Magálovou. Potom 5. decembra príde ako každý rok na námestie Mikuláš. Pred príchodom
Mikuláša bude v DK Javorina predstavenie kúzelníka, ktorý bol aj na festivale Divné veci.
Začiatkom decembra bude tiež vo veľkej sále benefičný koncert Nadácie ŽIVOT, ktorý má tento
rok pod taktovkou ZUŠ. Spolupracujeme tiež pri príprave koncertu Maroša Banga, ktorý sa
uskutoční v rímsko-katolíckom kostole v decembri. Ďalej sa u nás predstaví s muzikálom Kúzlo
Vianoc OZ Sluha. Najväčšiu akciu, ktorú organizujeme do konca roka, je Vianočný trh. Bude
12.12.2015. Tak ako každý rok, aj tento rok bude vďaka spolupráci s mestom a Lesoturom
i zabíjačka. Sprievodným podujatím trhu bude výstava o školách. Ak môžete zapožičať nejaké
staré exponáty zo školy alebo školské pomôcky či knihy, budeme radi. Budúci týždeň nám zase
začína fungovať rezbárska škola. Na december tiež pripravujeme koncert skupiny Fragile. Naša
knižnica tiež pripravuje rôzne podujatia. Tento mesiac to bola beseda pre materskú školu, ale aj
verejné divadelné predstavenie pre ZŠ a verejnosť. Vo štvrtok robia pre deti literárne štvrtky.
Múzeum zase pripravuje každú stredu filmové večery, kde premieta staré filmové zábery zo
Starej Turej. Tieto filmové skvosty majú veľmi dobrý ohlas u ľudí, dokonca sú už aj na DVD
nosičoch a dajú sa zakúpiť.
p. Boorová: V rámci pripravovaných akcií by som ešte spomenula Zónu bez peňazí, ktorú
organizuje p. Bublavá, Olinka Medňanská zo ZUŠ a ja. Bude to 28. novembra v DK Javorina. Ide
o akciu, kde môžu ľudia priniesť rôzne veci, vymieňať si ich, darovať ich, no nesmie sa tu
obchodovať s peniazmi.
p. Lacová: My budeme mať vo štvrtok na pozvanie pani primátorky v obradnej sieni mesta
oceňovanie troch žiačok, ktoré získali v Japonsku na výtvarnej súťaži tri ocenenia – mimoriadnu
zlatú medailu: Karolína Benianová, striebornú medailu: Zuzana Naďová a bronzovú medailu:
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Ester Belišová. Ocenenia im odovzdá v zastúpení organizátorov súťaže obchodný riaditeľ firmy
ŠEVT na Slovensku.
8. Rôzne
ZUŠ:
p. Lacová: Čo sa týka našej školy a jej činnosti, tak za posledný mesiac sa náš tanečný odbor
zúčastnil tanečnej súťaže MY Dance v Myjave. Na tejto súťaži boli tanečníci pod vedením p. uč.
Rzavskej veľmi úspešní, získali dve 1. miesta, jedno 3. miesto a dve 5. miesta. V porote bol
výborný tanečník Laci Strike, takže o to viac sa z týchto ocenení tešili. Pani učiteľka Rzavská
získala ako jediný pedagóg ocenenie aj za pedagogickú prácu s deťmi. Ďalším veľkým úspechom
sa môže pochváliť p. učiteľka Medňanská. Jej žiačka Tamara Hoštáková získala 2. miesto vo
výtvarnej súťaži na tému Moje C/centrum vedy a techniky na súťaži Centra vedecko-technických
informácií SR. Naši tanečníci sa ďalej zúčastnili tanečnej súťaže BEAT-forum v Gbeloch. Tu
získali dve prvé miesta a jedno druhé miesto, čo je tiež veľký úspech.
ZŠ:
p. Koštialová: Naši žiaci sa zúčastnili v tomto mesiaci súťaže OXDOG FLORBAL ZŠ CUP.
Zúčastnili sa chlapci i dievčatá, mladšie i staršie ročníky. Ďalej sme sa zúčastnili súťaže
zručnosti, žiačka Kubaláková súťažila v informatike. Naši žiaci tiež súťažili vo fotbalovej súťaži
Coca-cola cup, kde sme však súperili so športovými školami, takže sme neboli veľmi úspešní.
Dňa 11. novembra 2015 sa konalo regionálne kolo Turnaja žiačok v stolnom tenise v Trenčíne.
Získali sme 2. miesto. Dňa 12. novembra 2015 navštívili žiaci 9. ročníka výstavu stredných škôl
Trenčianskeho kraja - Stredoškolák v spolupráci s projektom Hrdina remesla. Žiaci v rámci
projektu rodičia deťom navštevovali rodičov v práci. Budúci týždeň sa uskutoční testovanie
piatakov. V tento deň sa vyberú deviataci na Deň otvorených dverí do SOŠ Stará Turá. Na
začiatku decembra budú Rodičovské združenia formou Dňa otvorených dverí v jednotlivých
triedach. Máme problém so strednými školami, každú chvíľku k nám chce niekto prísť robiť
prezentáciu a nábor. Žiaľ, musíme ich odmietať, dovolíme to iba školám, ktoré sú z blízkeho
okolia. Propagujeme u detí, aby išli študovať aj technické smery.
p. Zigová: Na budúce zasadnutie prizveme i zástupcov SOŠ Stará Turá, aby nás informovali
o novinkách v škole.
CVČ
p. Tepličková: My sme mali niekoľko tvorivých dielní – prácu s gaštanmi, listami, výrobky
z listov sme zaniesli i do Klubu dôchodcov. Vyhlásili sme súťaž Rodinné poklady - ktorej sa
nakoniec zúčastnili iba dve rodiny. I napriek tomu, že účasť bola veľmi slabá, rodinné vzácnosti,
ktoré priniesli rodiny Vandlíková a Halienková do súťaže, boli naozaj unikátne a veľmi
zaujímavé. Počas jesenných prázdnin sa 29 detí zúčastnilo akcie Noc duchov. Toto podujatie už
niekoľko rokov zážitkovou formou deťom sprostredkováva stretnutie so zvykmi, tradíciami, ale
i poverami, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu v období „dušičiek“. V rámci sociálneho
poradenstva sme pripravili besedy „Potrebujú deti pri výchove hranice?“. Na besedu prišiel jeden
rodič, ktorý je úplný odporca súčasného školského systému. Bolo zaujímavé s ním debatovať.
Myslím, že postupne bude pribúdať rodičov, ktorí budú chcieť deti vzdelávať doma.
MFK Stará Turá
p. Krč: Naši futbalisti sa včera zúčastnili na zápase reprezentácie SR do 21 rokov – SRHolandsko. Zápas sa uskutočnil v Myjave. Vypravili sme naň plný autobus. Lístky sme získali
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zadarmo. Členov komisie by som rád pozval na výročnú členskú schôdzu MFK, ktorá sa
uskutoční 11.12.2015 vo veľkej zasadačke MsÚ. Na schôdzi sa budú oceňovať aj hráči, ktorí sú
už dnes legendami staroturianskeho futbalu – sú to seniori: pán Bača, Zeman, Truhlík a Kusenda.
Pre náš klub sa nateraz súťaž skončila, čaká nás zimná príprava a potom jarná časť súťaže.
Zasadnutie komisie ukončila o 17.30 h predsedníčka komisie Bc. Zuzana Zigová.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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