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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 19. septembra 2018 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

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

pripravované 

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 15.00 hod. predsedníčka komisie Bc. 

Zuzana Zigová. Oznámila, že komisia sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom 

doručený.  

 

 

2. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

V tomto bode poprosila p. Zigová, najskôr o informácie riaditeľov škôl a školských zariadení. 

 

Základná škola 

Keďže p. riaditeľka ZŠ Koštialová nebola prítomná na zasadnutí komisie, informácie zo ZŠ 

predniesla predsedníčka p. Zigová, ktorá podklady od p. riaditeľky dostala osobne. Informovala, 

že naďalej pokračujú v rekonštrukčných prácach a opravách. Počty žiakov sa pomaly ustálili, 

presný počet, koľko ich nastúpilo k školskej dochádzke v novom školskom roku 2018/2019 budú 

vedieť po odovzdaní výkazov v najbližších dňoch. Taktiež informovala, že v ZŠ dobudovávajú 2 

nové triedy, nakoľko pociťujú neustále sa zvyšujúci počet žiakov. 

 

MŠ 

Pani riaditeľka Hučková informovala, že nový školský rok začali v nových priestoroch, keďže je 

plánovaná rekonštrukcia škôlky. Priestory v ZŠ, kde sú dočasne umiestnené triedy sú síce o niečo 

stiesnené, avšak podľa možností je priebeh bez najmenších problémov. Do MŠ bolo prijatých 

252 detí. Prijímacie konanie bolo ukončené až minulý týždeň. Pohyb a ustálenie detí však ešte 

prebieha. V krátkosti sa vrátila k petíciu občanov, ktorú musela riešiť komisia i MsZ 

a konštatovala, že skutočne bola neopodstatnená. V súčasnosti eviduje 17 nevybavených žiadostí 

detí zo Starej Turej, avšak ide o deti dovršujúce 3 roky až v mesiaci február 2019. Vzhľadom na 

to, že sa školský rok len rozbieha majú za sebou už i nejaké aktivity ako sú návšteva 

Gazdovského dvora (detičky mali možnosť si uvariť slivkový lekvár a zoznámiť sa remeslami 
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a folklórom), jesenná predplavecká príprava a šarkaniáda pre celú MŠ. Pri predplaveckej príprave 

skonštatovala p. riaditeľka, že je výborné sledovať ako detičky robia pokroky a prestávajú sa báť 

vody. Zároveň poznamenala, že voda v bazéne na štadióne je dosť studená a aj po intervenciách 

od inštruktora sa stále nepodarilo docieliť zvýšenie ohrevu vody. I z tohto dôvodu, budú asi 

nútení zmeniť miesto predplaveckého výcviku a to na pravdepodobne na plaváreň Myjava. 

Ďalej informovala, že koncom septembra ich ešte čaká hodina environmentálnej výchovy s p. 

Baťovou (27.9.) a výborné predstavenie pre všetky deti MŠ – Simsalala (28.9.). 

Samozrejme sa sústreďujú i na ďalšie aktivity, ktoré majú naplánované v mesiaci október a to 

besiedky pre rodinných príslušníkov v rámci mesiaca úcty k starším, tvorivé pracovné 

popoludnia, vystúpenia predškolákov v Dome opatrovateľskej služby, brano-turistické 

vychádzky, akcie v spolupráci s CVČ a spoločnosťou LESOTUR. 

 

V krátkosti sa k téme petícia vyjadrila i p. Zigová, ktorá taktiež skonštatovala, že bola 

neopodstatnená a vzniknutá situácia sa dala riešiť skôr vzájomnou komunikáciou všetkých strán. 

V tomto prípade vznikali len nezhody i vďaka neúplným informáciám.      

 

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová informovala, že začiatok šk. roka začali pokojne, nakoľko doň vstupovali 

s pripravenými úväzkami pedagógov, ŠkVP, pedagogickou dokumentáciou a splnenými 

požiadavkami v súlade s GDPR voči žiakom i zamestnancom školy. Opäť radostne konštatovala, 

že je stály a zároveň stúpajúci záujem o umelecké vzdelávanie v ZUŠ Stará Turá. V šk. roku 

2018/2019 nastúpilo až 376 žiakov, z toho 18 žiakov navštevuje 2 skupinové vyučovania. 

Zaznamenali zvýšený záujem detí z okolitých obcí, ale tiež zo Bziniec a Nového Mesta N/V, čo 

v minulosti nebývalo. Ďalej informovala, že v prvých troch týždňoch prebiehajú vo všetkých 

odboroch rodičovské združenia, kde sú rodičia informovaní aj o výsledkoch z minulého šk. roka, 

v ktorom ZUŠ prezentovala výsledky vzdelávania žiakov až na 115 akciách, získala 59 ocenení, 

z toho 14 medzinárodných. Medzi najväčšie úspechy zaradila, postup do show RTVS Zem spieva 

a úspešná účasť na Dance Star World Finals v Chorvátsku, kde sa tanečníčky stali 

vicemajsterkami sveta. V krátkosti priblížila, že i v tomto šk. roku majú možnosť žiaci pôsobiť v 

DFS Turanček, školskom orchestri, modernej kapele, Free-ZeeDance, či venovať sa tvorbe 

keramiky vo výtvarnom odbore. Informovala, že ich v utorok (18.9.) navštívila kontrola 

zodpovednej osoby, ktorá konštatovala, že majú všetko vypracované a zozbierané v súlade s 

plnením ochrany osobných údajov, čo však škole prinieslo i neočakávané zvýšené finančné 

náklady na zapracovanie informačných technológií bezpečnosti GDPR do praxe. Pani riaditeľka 

ZUŠ oslovila o spoluprácu Ing. M. Černú z oddelenia výstavby k stanovisku ukončeniu projektu 

Modernizácia a rekonštrukcia ZUŠ, nakoľko je potrebné riešiť demontovaný prívod vody 

v dvoch učebniach výtvarného odboru. Ten bol demontovaný v rámci projektu. Prenášaním vody 

zo sanitárnych priestorov cez chodbové priestory sa obávajú zvýšeného rizika úrazov žiakov. 

Taktiež by chceli účelnejšie využiť počítače v počítačovej učebni. Čo sa týka pripravovaných 

akcií, škola má vypracovaný plán akcií na celý školský rok, v ktorom sú pevne zakotvené akcie 

mesta a DK Javorina. V súčasnosti pripravujú tvorivé dielne a vystúpenie DFS Turanček na 

Kopaničársky jarmek. Členovia DFS Turanček od júla nahrávajú CD s piesňami zo Starej Turej 

a okolia. Budú zachytávať aj vzácne zozbierané piesne, ktoré neboli znotované ani hudobne 

zaznamenané. Podotkla, že chýbajú ešte financie na jeho vydanie. Oznámila, že dva podané 

projekty za účelom získania finančných prostriedkov na CD neboli podporené. 
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3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované 

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková informovala, že od posledného stretnutia komisie, nemali žiadne veľké 

podujatie, avšak nezaháľali. Uskutočnili zájazd na výstavu kvetín do rakúskeho mestečka Tulln 

a v mestskom múzeu prebiehalo premietanie dokumentárnych filmov o zaujímavých témach. 

Z pripravovaných podujatí informovala o najbližšom divadelnom predstavení Odchody vlakov 

(23.9.) z protagonistami Adelou Vinczeovou a jej manželom Viktorom. Vyslovila sklamanie, že 

sa vstupenky na toto podujatie nepredávali v takom hojnom počte ako predpokladali. Na základe 

toho pripravili i akciu 2+1 a teda k dvom zakúpeným vstupenkám je tretia vstupenka zadarmo. 

Informovala, že to nie je ojedinelý prípad, nakoľko sa s nízkym predajom vstupeniek na 

divadelné predstavenia stretávajú čoraz častejšie. Naopak povedala, že detské predstavenie 

Spievankovo (11.10.) je takmer vypredané. Skonštatovala, že je to o vkuse a nálade diváka a je 

potrebné sa zamyslieť, aké kultúrne podujatia budú do budúcna zabezpečovať. V spolupráci so 

ZŠ pripravujú 16.10.2018 živé dielne, ktoré budú zamerané na tradičnú kuchyňu, ukážky 

rezbárstva, paličkárskej techniky a pod. Dňa 17.10.2018 ich čaká ušľachtilá akcia a to darovanie 

krvi, prebieha kurz Rezbárskej školy (od 13.9.) v ktorom je dokonca nadstav záujemcov, kurz 

Tradičné paličkovanie sa pravdepodobne neotvorí. V októbri chcú tiež otvoriť kurz 

Spoločenských tancov. K mesiacu úcty k starším je naplánovaný koncert hudobnej skupiny 

Kašubovci (12.10.2018). Pripravujú už tradičný Kopaničársky jarmek, ktorý bude prebiehať 

19.10.2018 a do kultúrneho programu sa zapoja súbory ZUŠ a aj žiaci ZŠ. 

 

 

4. Rôzne 
V tomto bode poprosila p. Zigová všetkých prítomných o prípadné informácie alebo požiadavky.   

 

p. Čepela informoval o činnosti turistov, ktorí mali jednu väčšiu akciu, resp. cyklisti a to 

Javorinskú časovku. Požiadal tiež vedenie mesta, o riešenie situácie s Holubyho chatou na Veľkej 

Javorine, nakoľko je momentálne uzavretá a veľa turistov i návštevníkov ju nemôže využiť. 

Chcel vedieť, či je v možnostiach mesta osloviť majiteľa, aby vzniknutú situáciu urýchlene riešil. 

Je dôležité, nielen pre turistov, aby chata opäť slúžiť svojmu účelu.   

 

p. Zigová objasnila okolnosti uzavretia chaty majiteľom. Taktiež vyslovila túžbu, aby chata bola 

čo najrýchlejšie prístupná verejnosti. Určite budú vývoj situáciu sledovať a prednesú požiadavku 

o riešenie situácie aj na stretnutí Javorinského výboru. 

 

p. Lacová vyslovila požiadavku, aby sa zasadnutia Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež 

a šport striedali v niektoré dni, napr. raz v utorok a raz v stredu. Ako vyučujúci pedagóg totiž učí 

v poobedných hodinách a takto stále chýba na hodinách tej istej skupine žiakov.  

 

p. Durcová v krátkosti informovala o skončenej sezóne hasičskej ligy (IKHL). Vyzdvihla 

výborné umiestnenie DHZ Drgoňova Dolina a DHZ Topolecká. Organizácia ligy i priebeh bol na 

veľmi dobrej úrovni. Tiež informovala, že pomaly začali s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. 

 

V závere p. Zigová pripomenula, že i tento rok sa plánuje lampiónový sprievod, avšak konečný 

dátum bude spresnený. Taktiež spomenula organizáciu Benefičného koncertu, ktorý má pre tento 

rok v rámci organizačného zabezpečenia ZŠ Stará Turá.  
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5. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.15 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

            Zapísal:  Miroslav Krč  ....................................... 

             

 

Schválila:  Bc. Zuzana Zigová ....................................... 

  

 

Stará Turá 19. 9. 2018 


