ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 21. októbra 2015
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Návrh VZN 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
3. Príprava rozpočtu na r. 2016 – školstvo, kultúra, šport
4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
5. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
6. Rôzne
7. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala o 15.30 h predsedníčka komisie Bc.
Zuzana Zigová.
2. Návrh VZN 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: Predkladáme Vám na pripomienkovanie prvý návrh VZN 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. Ide o prvé pripomienkovanie
návrhu, pretože toto VZN bude predkladané až na decembrové zasadnutie MsZ. Tento materiál
vypracovala kolegyňa Dolníková zo Školského úradu. Sú nejaké pripomienky k tomuto
materiálu?
p. Tepličková: Ja by som ešte chcela pri CVČ do §7, odsek 2, písmeno e) oslobodené od
poplatkov sú....vymeniť formuláciu nízkoprahové kluby pre handicapovanú mládež a členovia,
ktorí sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii grantov za formuláciu: pravidelné činnosti
a nízkoprahové kluby pre deti a mládež so zdravotným postihnutím a členovia Detského
parlamentu mesta Stará Turá.
p. Dolníková: Túto zmenu do návrhu VZN zapracujeme.
p. Krištofíková: Ja by som sa chcela opýtať, prečo je tam presne určený rok 2016. Ak sa
nezmenia podmienky od štátu, je zbytočné prerábať VZN každý rok, môže zostať platné aj
naďalej. Ďalej podľa mňa nie je dobré, že Školský klub detí má zníženú dotáciu o 20 € na dieťa,
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z tohto určite ŠKD neprežije. Tak isto pri Centre voľného času si myslím, že veľmi ťažko prežijú
z takejto dotácie.
p. Dolníková: S CVČ aj so školami sme to konzultovali, návrh VZN sa odrážal od ich
požiadaviek. Keď zrátame všetky príjmy, tak by mali školy a zariadenia vyjsť. Ako ste spomínali,
je možné, že sa podmienky štátu meniť nebudú, ale je tiež možné, že sa zmenia a VZN budeme
musieť znova meniť. Čo sa týka ŠKD, vychádzali sme z požiadaviek, aké si dala škola.
p. Krištofíková: Podľa mňa z tejto sumy Základná škola nevyžije. Pri materskej škole sa dotácia
na žiaka zo sumy 1828 € dostala v návrhu na sumu 2082 €. Tento nárast bude enormný, rovnako
aj pre rodičov v MŠ je nárast vysoký.
p. Tepličková: Bohužiaľ, koeficienty sú malé, ale treba to prehodnotiť.
p. Koštialová: Pri príprave rozpočtu sme sa snažili šetriť. Všetko navyše ide z prenesených
kompetencii. Žiaľ, niektoré pani učiteľky pôjdu do dôchodku a v rozpočte ešte nemáme
zapracované tieto sumy. Ani pri platbách za súrodencov ešte nemáme presne vyrátané sumy.
p. Dolníková: Možno treba premýšľať aj o tom, aby sme navýšili poplatky pre rodičov. Prednosta
MsÚ už avizoval, že máme hľadať rezervy, kde by sme ešte v rozpočte dokázali šetriť.
p. Koštialová: Napríklad v spomínanom ŠKD sú pre rodičov už teraz vysoké poplatky.
p. Krištofíková: Je pravdou, že v súčasnosti už má máloktoré mesto pre súrodencov také výhody
ako my. Už aj v minulosti sa premýšľalo či sa táto výhoda zruší, ale vždy sa zvážilo, či to viac
neublíži ako pomôže. Ten, kto túto výhodu zruší, bude ten najhorší. V r. 2013 sa zvyšovali
poplatky v MŠ a ľudia to komentovali. A v ZŠ sa zvyšovalo tiež.
p. Dolníková: Zvyšovanie budú vždy ľudia komentovať. Preto je potrebné, aby sme mali čo
najviac názorov na tento návrh VZN. Práve preto sme už teraz dali návrh VZN na
pripomienkovanie, aj keď o ňom bude rokovať zastupiteľstvo až v decembri. Toto VZN by malo
platiť až od 1.1.2016.
p. Hučková: Ja nie som za zvyšovanie poplatkov pre MŠ. Určite nebudú pozitívne reakcie
rodičov. Zvýšenie na 15 € je veľa.
p. Krištofíková: Musíme sa zamyslieť aj nad tým, koľko nám to prinesie peňazí. Pri 220 deťoch
a zvýšení o 2 € nám to urobí 440 € mesačne. Keď si to vyrátame na 10 mesiacov – je 4 400 €
ročne. Buď to spravíme takto alebo kompromisom zvýšime v MŠ poplatok iba o 1 €.
p. Hučková: Určite sú to peniaze, ale či nám to za takúto sumu stojí.
p. Koštialová: Žiaľ, aj teraz vidíme, že je ešte len október a na niektorých položkách máme
vysoké plnenie.
p. Dolníková: Systém je nespravodlivý. Aj školy, ktoré nemajú ŠKD a školskú jedáleň dostanú
rovnaké peniaze ako tie školy, ktoré ich majú.
p. Krištofíková: Rovnaká nespravodlivosť je aj pri CVČ. Či obec CVČ má alebo nie, na deti
peniaze dostane.
p. Dolníková: Navrhujem Vám teda, aby ste zvážili navrhované sumy za CVČ, ŠKD a MŠ a do
termínu 10.11.2015 prijímam Vaše návrhy a pripomienky na zmenu návrhu VZN.
p. Tepličková: A ako to bude s peniazmi na údržbu budov? Dostaneme ich?
p. Krištofíková: Do tejto sumy sa započítavajú len deti zo ZŠ a MŠ, lebo vraj v ZUŠ a CVČ sú tie
isté deti a bolo by to duplicitné. Takže dostaneme finančné prostriedky za deti v ZŠ a MŠ – asi
950 detí x 1,5 koeficient x 66. Bude to asi 93 000 € za rok. Peniaze sa majú prerozdeliť pre
všetky školské zariadenia.
p. Dolníková: Záleží aj od tohto VZN, ako sa schvália dotácie pre jednotlivé zariadenia.
3. Príprava rozpočtu na r. 2016 – školstvo, kultúra, šport
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p. Zigová: Predkladáme Vám aj návrh rozpočtu na r. 2016 za podprogramy školstvo, kultúra
a šport. Sú nejaké pripomienky k tomuto materiálu?
p. Krištofíková: Tento materiál veľmi úzko súvisí s predkladaným návrhom VZN. Rozpočet by
mal byť pripravovaný v rámci originálnych kompetencii v rámci čísiel z VZN. Sú tu zmeny
oproti minulému roku. Sú v týchto sumách započítané aj vlastné príjmy?
p. Dolníková: Áno, mali by byť.
p. Krištofíková: Pri materskej škole mi to sedí aj s vlastnými príjmami. Ale problém je pri
školskej jedálni. Keď rátame 135 € na dieťa, vyjde nám zhruba táto čiastka, ale vlastné príjmy tu
potom započítané nie sú. Pri ZŠ v rámci prenesených kompetencii rozdáme viac ako dostaneme.
Prenesené sú aj v MŠ a CVČ. Vidím tu veľkú disproporciu, nesedí to s vlastnými príjmami. Malo
by to byť 125 000 a nie sú tu vôbec rozdelené. Nemôžeme predsa rozdať viac ako dostaneme. To
nemá logiku.
p. Dolníková: Jednotlivé sumy chystali školy a školské zariadenia a boli potom odovzdané
ekonomickému oddeleniu.
p. Krištofíková: Tieto sumy sa musia prepočítať. Nie je to reálne. Sú to iba návrhy škôl, ktoré
treba upraviť. Nesmú tu byť takéto disproporcie.
p. Dolníková: Sumy boli prerokované s ekonomickým oddelením.
p. Krištofíková: Vlastné príjmy by mali byť všade. A VZN musí korešpondovať s rozpočtom. Ak
to nebude sedieť, v účtovníctve to aj tak vyskočí. Navrhujem materiál prehodnotiť.
p. Dolníková: Budeme to konzultovať s ekonomickým oddelením. Návrh rozpočtu sa bude ešte
meniť, stále sa hľadajú miesta, kde sa bude šetriť. Možno dôjde ak k šetreniu určitého percenta na
všetkých podprogramoch, teda aj v školstve.
p. Adámková: Ja by som Vám bližšie povedala k rozpočtu Domu kultúry Javorina, ktorý je
prostredníctvom transferu súčasťou rozpočtu mesta v podprograme Kultúra. Vychádzali sme z r.
2015 a z akcii, ktoré chceme v budúcom roku uskutočniť. Veríme, že nebudeme musieť rozpočet
už znižovať. Dotácia od mesta by mala byť tento rok vyššia o 5 400 € oproti minulému roku.
Toto zvýšenie zapríčiní sťahovanie múzea z druhého poschodia na prízemie do priestorov, kde
bol Lapajko a sklad masiek. Priniesla som Vám návrh ako by malo múzeum po presťahovaní
a zrekonštruovaní priestorov vyzerať. Chceme tento priestor zatraktívniť. Budúci rok bude mať
múzeum 40. výročie otvorenia. Väčšia časť múzea bude stálou expozíciou a druhá časť bude
slúžiť pre regionálnu výchovu detí, pre výstavy a budú to aj reprezentačné priestory pre rôzne
návštevy. Výborné je to, že táto miestnosť je priamo prepojená s veľkou sálou. Zvýšenie rozpočtu
súvisí iba so mzdou pracovníčky múzea, pretože tu bude už na plný úväzok, Samotné náklady na
presťahovanie a nové priestory budú financované prevažne z cudzích zdrojov.
p. Minárech: Ja by som sa chcel opýtať v rámci rozpočtu Športu na platné VZN. Mestský
kolkársky klub má vážne finančné problémy, nedokáže financovať klub a platiť nájomné
v kolkárni. Tento rok dostali na základe zmenených podmienok vo VZN veľmi nízku dotáciu.
Podľa tohto VZN nemajú ani do budúcnosti nádej získať viac peňazí. Kvantitatívne ukazovatele
nahrávajú iba tým klubom, ktoré majú veľkú členskú základňu. Teda kolektívnym športom ako
sú futbal a basketbal. Ale kluby s menšou základňou sú takto znevýhodnené.
p. Zigová: Toto VZN ste predsa odporúčali na schválenie aj vy.
p. Krištofíková: Je pravda, že toto VZN odporúčala aj naša komisia, ale až teraz sa ukázalo, aký
malo efekt na jednotlivé kluby.
p. Zigová: VZN môžeme znova zmeniť a dať tam pôvodné podmienky, ale zase to bude mať
dopad na dotáciu pre iné kluby – napríklad MFK alebo MBK. Ak pridáme opäť aj kvalitatívne
ukazovatele, niekomu opäť prilepšíme a niekomu zase prihoršíme. Kolkárom určite prihoršil aj
vysoký nájom v kolkárni.
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p. Krč: Nám zmena VZN pomohla, ale zase kolkárom znížila dotáciu.
p. Zigová: Môžeme zvolať stretnutie všetkých žiadateľov – klubov a dohodnúť sa na
ukazovateľoch. Žiaľ, aj keď sa VZN zmení, pôjde stále o rovnaké peniaze, len ich iné
prerozdelenie. Rozpočet sa určite zvyšovať nebude, skôr je možné, že sa ešte zníži.
p. Halinárová: Všetkým vyhovieť nemôžeme, a preto si myslím, že spoločné stretnutie
nepomôže. Všetci chcú totiž iné podmienky. Myslím, že práve pre to je tu komisia a poslanci,
aby takéto veci rozhodli. Žiaľ, mesto musí riešiť aj iné veci ako šport – školstvo, chodníky, cesty
atď. Rozhodnutie o takýchto veciach musí vždy na seba zobrať úzky okruh ľudí.
p. Zigová: Chcú členovia komisie, aby bolo vyvolané stretnutie s klubmi?
Členovia odporučili mestskému úradu, aby zorganizoval v decembri stretnutie s predstaviteľmi
žiadateľov o dotáciu – športových klubov pôsobiacich v meste. Podľa záverov stretnutia by sa
malo začiatkom r. 2016 pristúpiť k zmene VZN, ktoré by bolo platné pre novú sezónu
2016/2017.
4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované
i pripravované
p. Adámková: Od posledného zasadnutia našej komisie sme zorganizovali niekoľko akcii. Vo
veľkej sále sme mali dva veľké programy, a to vystúpenie skupiny Profil – 40 rokov hráme, bola
to akcia najmä pre seniorov a potom 3. októbra sme pripravili predstavnie Radošinského
naivného divadla Sláva. V tomto mesiaci sme sa pokúsili priniesť i iný druh umenia
a v spolupráci s Monikou Haasovou sme pripravili pre ľudí predstavnie Peace. Diváci sedeli
priamo na pódiu v jurte, ktorá tu bola postavená. Názory boli rôzne, niekomu sa to páčilo,
niekomu možno menej. Je to taký iný druh umenia. V októbri sme tiež mali vystúpenie Mira
Jaroša pre deti, ktoré nám pomohli realizovať dievčatá z MC Žabka. Ďalej sme mali v mesiaci
september prezentáciu knihy E. Tomisovej – Osudy Židov Starej Turej a teraz 15.10 prezentáciu
knihy B. Rapoša – Ani v Amerike sme sa nestratili. Matka pána Rapoša bola Staroturanka a veľa
z knihy sa odohráva v Starej Turej. Preto sa rozhodol prezentovať ju aj u nás. Čo sa týka
pripravovaných akcii, tá najbližšia je Kopaničársky jarmek. Možno to vnímate ako jeden
z ďalších remeselných jarmokov, ale práve na takýchto akciách dávame priestor aj ďalším
organizáciám v meste, aby sa prezentovali. ZUŠ pripravuje tvorivé dielne a kultúrny program, ZŠ
pečie báleše a deti idú na jarmok v rámci vyučovania, Lesotur si pripravil pre deti aktivity,
premietanie filmu, ale aj besedu o lesoch. Prezentovať sa bude aj Bielokarpatský ovocný poklad
s odrodami jabĺk, technické služby budú variť dobroty. Som rada, že s prípravou nám pomôžu aj
členky našej komisie, za čo som im vďačná. Ďalej pripravujeme na koniec novembra vystúpenie
DH Moravanka, v ktorej účinkuje aj Staroturianka Daniela Magálová. V decembri chystáme
koncert Fragile, o ktorý je každoročne záujem. Čo sa týka organizačných vecí, ešte by som rada
spomenula, že hneď po Kopaničárskom jarmeku sa začne s očakávanou rekonštrukciou schodiska
pred DK Javorina. Chcela som o tom informovať aj školy, nakoľko budú musieť na vstup na
predstavenie použiť núdzové východy.
p. Boorová: Čo sa týka akcii, ktoré organizuje mestský úrad, začiatkom októbra sme
zorganizovali Slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla pre mesto Stará Turá. Vozidlo na
Námestie slobody priviezol sám minister vnútra. Myslím, že akcia celkom dobre dopadla,
zúčastnilo sa jej množstvo hasičov aj ľudí zo St. Turej a okolia. Získali sme hasičské vozidlo
Tatra 815. V tento deň prednosta úradu prevzal v Trenčíne aj protipovodňový vozík. Dúfajme, že
ani tatru ani vozík nebudeme potrebovať na zásah. Minister prisľúbil, že DHZ Drgoňova Dolina
dostane ešte menšie hasičské vozidlo Iveco, ktoré by mal tiež priviezť priamo on.
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p. Zigová: V rámci podujatí MsÚ sme sa tento týždeň zastavili i v Klube dôchodcov. Kolegyne
zo sociálneho oddelenia seniorov informovali o všetkých možných formách pomoci, ktoré majú
možnosť využiť. Stretnutia sa zúčastnil aj predseda TSK – Ing. Jaroslav Baška, s ktorým mohli
seniori aj diskutovať. Predseda TSK okrem iného vyzdvihol našu SOŠ Stará Turá a prácu Ing.
Durošku. Vraj je to jedna z najlepších stredných odborných škôl na Slovensku.
5. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola:
p. Lacová: V septembri sme v rámci pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľa
realizovali zaústenie zvodov dažďovej vody do jestvujúcej kanalizácie. V súčasnosti sa realizuje
projekt Nadácie TESCO – verejná oddychová zóna pre deti a dospelých. Teraz sme vo fáze, kedy
sa odstránil plot, obmuruje sa múrik a uskutoční sa výsadba predzáhradiek. V októbri boli deti
s p. uč. Stískalom zo speváckeho oddelenia vystupovať pre seniorov pre odborový zväz OZ
KOVO. Na konci septembra sa aj naša škola zúčastnila na akcii Dúha v srdci pre zdravotne
znevýhodnené deti a mládež. Výtvarný odbor tu pripravoval tvorivé dielne. Napĺňali sme tak aj
našu víziu, pomáhať umením tým, ktorí to potrebujú. Ľudová hudba Poľun vystupovala aj 9.
októbra na odovzdávaní hasičského auta na Námestí slobody. Naši výtvarníci poslali svoje práce
na dve súťaže. Ďalej sa naši pedagógovia – p. Klimeková a p. Pavlovič zúčastnili prezentácie
knihy Bohuslava Rapoša, kde pripravili krátky kultúrny program. Čo sa týka pripravovaných
akcii, aj naša škola sa chystá na Kopaničársky jarmek. Je to veľmi pekná akcia, kde naše deti
z výtvarného odboru pripravujú tvorivé dielne, tanečný odbor školičku tanca a deti tiež vystúpia
v rámci programu v rámci ĽH Turanček. Na jarmeku bude účinkovať aj ĽH Poľun. Tanečný
odbor s p. uč. Rzavskou sa zúčastní 24.10. tanečnej súťaže v Myjave.
p. Halinárová: Ja by som chcela poďakovať pani riaditeľke za účasť školy na podujatí Dúha
v srdci. Ďakujem za spoluprácu jej, p. učiteľke Medňanskej aj deťom, ktoré sa zúčastnili. V parku
stáli celý deň na tej zime a s detičkami maľovali na tričká, vyrábali šperky aj keramiku.
Centrum voľného času:
p. Tepličková: Prvé dva septembrové týždne sme venovali propagácii. Od 16.9. sme otvorili
krúžkovú činnosť, spolu 27 krúžkov. CVČ navštevuje cca 250 detí, čo nás veľmi teší. V tomto
roku viac pociťujeme, že trošku súperíme s rodičmi. Čím viac sa pýtajú na veci, ktoré mi
neovplyvníme. Napríklad prečo musia priplácať za 2. a 3. krúžok dieťaťa. V súčasnosti máme už
naplno rozbehnuté krúžky aj nepravidelnú činnosť a kluby. Naša nová pracovníčka Kristína
Kotrasová sa veľmi osvedčila, má najmä tvorivé a tanečné krúžky. Zorganizovali sme akciu Po
námestí na kolieskach, ktorej sa zúčastnilo asi 30 detí. V rámci výukových program pripravila
Janka Koníková program Plody jesene. Školy sa postupne do výukových programov zapájajú.
Materská škola:
p. Hučková: Na začiatku školského roka nám nastúpili všetky zapísané deti – spolu 274 detí. Je to
mierny pokles. Sme radi, že k septembru neevidujeme žiadnu nevybavenú žiadosť o zapísanie
dieťaťa. Je to veľmi pozitívne, pretože niektoré materské školy majú problém prijať všetky deti.
Dokonca sme prijali i dvojročné deti. September je veľmi náročné obdobie, pretože musíme
zvládnuť adaptáciu novoprijatých detí. Na začiatku všetky plakali, teraz je už situácia v poriadku.
Každý rok je to rovnaké. K deťom, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, využívame aj
dobrovoľníčky. V rámci papierovacej práce tvoríme nového osnovy v rácmi Inovovaného
školského vzdelávacieho programu. Robíme k tomu pravidelné stretnutia pracovníkov.
V novembri prebehnú pre pracovníkov školenia. V septembri sme v rámci spolupráce s rodičmi
zorganizovali Šarkaniádu a športovú olympiádu. S rodičmi tiež mali deti spoločné pracovné
popoludnia. Deti sa zúčastnili exkurzii na Gazdovskom dvore v Turej Lúke, na farme
v Podkylave, boli na turistickej vychádzke, mali cvičenie s M. Denkom, boli na výukovom
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programe v CVČ, v Domove bielych hláv. V MŠ ďalej pracujeme na projekte Zelená škola.
Venovali sme sa aj údržbe školy – pribudlo ihrisko, opravovali sa ventily. Rekonštrukcia dolnej
škôlky pri katol. kostole bude už úplne dokončená aj s areálom. Vrchná škôlka potrebuje opravu.
No najhoršiu situáciu máme teraz pri MŠ Komenského, kde nie je pre deti žiadna vhodná plocha
na trávenie voľného času vonku. Pomohlo by, keby tu bolo aspoň pár detských prvkov, ktoré by
mohli okrem detí z MŠ využívať aj deti zo školského klubu detí. Okolo budovy je veľmi
nebezpečný priestor s jamami, ktoré tu zostali po rekonštrukcii.
p. Krištofíková: Predškoláci by možno mohli využívať i ihrisko, ktoré je v medzibytovkovom
priestore pri Ul. SNP a Komenského. Je to blízko ku škole a veľmi rýchlo sa tam dokážu
premiestniť.
p. Hučková: Kolegyne toto ihrisko využívajú a aj iné ihriská v meste. Keďže nemajú vlastné
ihriská, snažia sa s deťmi chodiť aspoň na tie verejné.
p. Koštialová: Mohli by sme sa dohodnúť a v príprade, že nebudeme mať v telocvični
vyučovanie, môžu ísť deti aj k nám do telocvične.
Základná škola:
p. Koštialová: Najväčším problémom našej školy sú havarijné stavy. Pre poruchu
kanalizácie sme museli minulý týždeň dať žiakom jeden deň riaditeľského voľna. V pondelok
sme žiakov museli doobeda rozmiestniť ešte po St. Turej, lebo práce neboli dokončené. Ďakujem
pani riaditeľke CVČ, že prichýlili piatakov. Potom nám roztrhlo výlevku a mali sme vytopenú
jedáleň. Teraz nám povolila izolácia na streche. Musíme to opraviť, aby nám v zime nezatekalo.
V škole sa uskutočnili rodičovské združenia na 1. aj 2. stupni. Združenie rodičov je nám veľmi
nápomocné, vedia nám pomôcť pri nevyhnutných rekonštrukciách, pri vybavení počítačových
učební, teraz nám prisľúbili pomoc až 20 000 €. Veľakrát deťom prispievajú na výlety, na
cestovné na súťaže, na účelové cvičenie v prírode. V rámci aktivít školy boli v školskom klube
detí psovodi záchranári, ktorí deťom ukázali prácu so psíkmi. V priestoroch DK Javorina sme si
pozreli Mestské divadlo Actores z Rožňavy. Odohrali dve divadelné predstavenia pre našu školu.
Pippi dlhá pančucha pre 1. stupeň a kriminálnu komédiu 39 stupňov pre 2. stupeň. Obe
predstavenia zožali veľký úspech, deti nimi boli nadšené. Dňa 29. septembra 2015 sa konalo
krajské kolo Stavebnej súťaže v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Hrdina
remesla“. Je to súťaž v manuálnych zručnostiach žiakov základných škôl. Súťažilo sa v 4
kategóriách a v 3 kategóriách sme získali ocenenia: V kategórii Práca s kovom získal 1. miesto
Ivo Durec z 9. D, v kategórii Práca s drevom získal 3. miesto Miroslav Fecko z 9. C a v kategórii
Maliarske práce získal 3. miesto Samuel Vido z 9. A. 26. september je venovaný Európe a jej
jazykovej rozmanitosti. Preto naši žiaci išli súťažiť v rôznych jazykoch do Bratislavy na
Hviezdoslavovo námestie. Potom sa presunuli do Incheby, kde až do 6. 12. prebieha výstava
o najznámejšej „nepotopiteľnej“ lodi TITANIC. Úspešne sme ukončili zber šípok a ukončujeme
aj zber papiera. Deti nazbierali 1 400 kg šípok. V októbri sa uskutočnila aj Regionálna exkurzia
pre žiakov 7. ročníka po trase Lubina – Zemianske Podhradie – Beckov a Nové Mesto nad
Váhom. V škole máme aj tento šk. rok dve dobrovoľníčky a tri asistentky, ktoré vypomáhajú
deťom, ktoré majú zdravotné postihnutie. Žiaľ, takýchto detí pribúda, najmä na prvom stupni je
ich veľa a často veľmi ťažké prípady. Takisto sme pripravovali nový inovatívny školský
vzdelávací program. Začali sme skoro, takže teraz už iba dávame všetky dokopy. Kolegovia sa
naďalej snažia vzdelávať a získavať kredity. Učiteľov by sme mali v tomto podporovať, aby
získavali vedomosti a zručnosti, ktoré využijú na prácu s deťmi.
Mestský basketbalový klub Stará Turá
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p. Minárech: U nás v podstate nie je nič nové. Pokračujeme naďalej v tréningoch a súťažiach.
V súťaži máme 5 družstiev – 2 družstvá sú v najvyššej súťaži, tri v oblastnej súťaži Západ.
Dúfame, že postúpime do finálových turnajov. Stále je veľký problém s náborom, máme veľmi
málo detí.
Mestský futbalový klub Stará Turá
p. Krč: Takisto nemáme nič nové. Pokračujeme v súťažiach. Začiatkom septembra sme robili
veľký nábor – deň otvorených dverí, kde bolo 350 detí. Na štadióne boli pre nich pripravené
rôzne stanovištia, veľmi nám pomohli aj pracovníci CVČ, ktorí pripravili program najmä pre
dievčatá. Sme spokojní s náborom, máme narastajúci trend. V prípravke sme rátali s 10-12 deťmi
a nakoniec ich máme 32. Trénerom je Michal Denk, ale už mu hľadáme posilu, pretože toľko detí
je veľmi ťažké zvládnuť. Pri prípravke vidíme aj pozitívne ohlasy rodičov. Snažíme sa venovať
najmä najmenším a vychovávať nové talenty. Do novembra nám ešte pokračujú súťaže.
Prípravka hrala iba na turnajoch, tie už skončili. Rysujú sa nám aj rôzne zimné turnaje, ale tie
ešte nie sú potvrdené. 8. októbra sa naši dorastenci a žiaci zúčastnili zápasu slovenských
reprezentatntov do 21 rokov v Myjave. Lístky sme dostali z myjavského klubu a dopravu sme im
zabezpečili. Muži sú v súťaži v súčasnosti na 10. mieste, žiaci na 6. mieste a dorastenci
predposledný. Prípravka sa od turnaja k turnaju zlepšovala.
Klub turistov Stará Turá
p. Čepela: V rámci našich akcii sme spolupracovali s DO Fénix na príprave akcie Pamätníkmi
Bielych Kaprát. Tento rok sa uskutočnil jubilejný 20. ročník. Aj keď počasie vôbec nevyšlo,
zúčastnilo sa tejto akcie 120 turistov. Žiaľ, je škoda, že zo Starej Turej bolo veľmi málo detí. Čo
sa týka cykloturistiky, túto sobotu je naplánovaná cyklotúra Bošáckou dolinou.
6. Rôzne
PHSR
p. Petrovičová: V rámci pripravovaného dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Stará Turá na r. 2016 – 2022 som Vám emailom zaslala materiál na prerokovanie
do komisie. Pre Vás je dôležitá najmä časť, ktorá sa týka školstva, športu a kultúry. Do materiálu
boli ešte zapracované pripomienky od materskej školy a Domu kultúry Javorina. Ak máte nejaké
otázky alebo pripomienky, rada Vám ich zodpoviem. Ak nie, bola by som rada, aby ste materiál
odsúhlasili na rokovanie zastupiteľstva.
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 21.10.2015 prerokovala
materiál „Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Turá na roky 2016 –
2022. Komisia súhlasí s návrhom globálnych, špecifických a tematických cieľov,
s Opatreniami a projektovými zámermi v rámci PHSR pre roky 2016 – 2022.
Hlasovanie členov komisie:
Za
10
Proti
0
Zdržal sa hlasovania 0
Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
p. Zigová: Ako to teda bude tento rok s prípravou benefičného koncertu Nadácie ŽIVOT?
p. Lacová: Program bude pripravovať ZUŠ. Zapojíme aj ZŠ aj MŠ, ale scenár bude mať na
starosti ZUŠ. Tento rok by sme chceli viacej hovoriť o nadácii a projektoch, ktoré podporuje.
Aby to nebolo iba o jednotlivých vystúpeniach.
p. Koštialová: A program ku Dňu matiek potom v máji pripravia naše pani učiteľky z prvého
stupňa. V programe tiež dostanú priestor všetci, ale nemal by trvať dlhšie ako 70 minút.
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb
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p. Krištofíková: Na záver by som Vás chcela ako členka sociálnej komisie poprosiť o spoluprácu
pri vypĺňaní dotazníkov pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb nášho mesta. Ide
o dotazník, ktorý sa týka mládeže a detí. Máme k dispozícii tlačený dotazník, ale najmä pre
mladšiu generáciu je vytvorený aj elektronický dotazník, kde stačí odpovede odklikať. Dotazník
je dôležitý najmä pre rodičov detí z MŠ a ZŠ. Budeme radi ak nám ho čo najviac rodičov vyplní.
Komunitný plán sociálnych služieb je materiál, ktorý je potrebný pre všetkých obyvateľov mesta
a teda aj pre nás.
Zasadnutie komisie ukončila o 17.15 h predsedníčka komisie Bc. Zuzana Zigová.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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