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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 23. októbra 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 o informácie riaditeľov škôl a školských zariadení. 

 

Základná škola 

Riaditeľka ZŠ p. Koštialová konštatovala, že od začiatku školského roku majú veľký počet akcií. 

Významné výročie 100 rokov od vzniku ČSR, ktoré bude v októbri, upravilo v škole aktivity tak, 

aby ozrejmili žiakom tento významný historický míľnik. Taktiež prebiehajú zbery šípok 

a papiera. V škole pôsobil lektor z Anglicka, ktorý bol k dispozícií pre vyučovanie žiakov 7. a 9. 

ročníkov. Ďalej informovala, že sa škola aktívne zapojila do Európskeho týždňa športu, kedy 

mali viac pohybových a účelových cvičení. Spolupráca s DK Javorina im priniesla poznatky pre 

žiakov v rámci programu – živé dielne, kedy sa mohli žiaci zapájať do rôznych remesiel.  

Pripomenula, že sú stále v rekonštrukčnom režime, kedy dorábali okná a pripravujú sa na opravu 

poškodenej  kanalizácie na Hurbanovej ulici.  

Vyzdvihla tiež veľký úspech žiaka – Mariána Chudíka, ktorý sa už po druhý krát stal Majstrom 

sveta v lukostreľbe na 3D terče.  

Vyslovila i obavu zo zavedenia obedov zdarma, kedy bude veľký nápor v školskej jedálni na 

výdaj obedov i pomocný personál kuchyne. Taktiež ju znepokojuje i budúcnosť učiteľského 

zboru, kde určité aprobácie učiteľov (vyučovanie matematiky) na trhu práce proste chýbajú a nie 

je možné tak doplnenie jednotlivých učiteľov s týmto zameraním.  
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MŠ 

Pani riaditeľka Hučková informovala, že vďaka peknému počasiu, ktoré pretrvávalo využili spolu 

s detičkami na prechádzky v prírode i brané cvičenia vonku. V októbri začali s krúžkom 

anglického jazyka pre detičky. Podarilo sa naplniť celkovo 3 skupiny po 51 detičiek. Taktiež 

skonštatovala, že mali „šťastnú“ ruku na lektorku, pretože dokázala deti zaujať svojím prístupom. 

Keďže bol  mesiac úcty k starším pripravili triedne besiedky a predškoláci vystupovali v ZOS. 

V triedach tiež tvorili výrobky z ovocia a zeleniny v rámci jesenných aktivít, zazimovávali 

komunitné políčka a upratovali ich okolie. Ďalej informovala, že v jednotlivých triedach prebehol 

- Beh Terryho Foxa. Predškoláci sa tiež zúčastnili návštevy CVČ.  

Pripomenula, že mali naplánovanú návštevu Gazdovského dvora na Turej Lúke, ktorú aj 

absolvovali. Po návšteve sa zastavili ešte na exkurziu hasičskej stanice na Myjave, kde mali 

detičky veľký zážitok z predvedenej techniky. Detičky počas mesiaca tiež absolvovali besedu 

s environmentálnym zameraním. Pani Hučková sa ešte v krátkosti vrátila a vysvetlila okolnosti 

odstránenia skríň z priestoru únikového východu v ZŠ. 

 

V krátkosti sa k téme skríň vyjadrila i p. Dolníková, ktorá taktiež skonštatovala, že problém bol 

urgentne odstránený.       

 

ZUŠ 

Riaditeľka p. Lacová skonštatovala, že v mesiaci október ZUŠ zaznamenala veľké úspechy 

v súťažiach. Žiaci výtvarného odboru získali 4 medaile z prestížnej svetovej súťaže v Japonsku – 

48 TH INTERNATIONAL CHILDREN´S ART EXHIBITION a to: Mimoriadnu zlatú medailu – 

Eva Bezáková, Strieborné medaile – Lucia Vráblová a Kristína Neštáková, ktorá získala 

i bronzovú medailu. Naopak žiaci tanečného odboru si priniesli z Myjavy, z celoslovenskej 

tanečnej súťaže MY DANCE dve 1. miesta a dve 3. miesta.  Za mesiac september a október je to 

už 12 získaných ocenení pre žiakov ZUŠ. 

Ďalej informovala, že žiaci ako každý rok podporili Kopaničársky jarmek tvorivými výtvarnými 

dielňami a vystúpením DFS Turanček, ktoré tento rok bolo viac ako 40 minútové. Potešili ju 

pekné ohlasy verejnosti na toto vystúpenie. Pedagogickí zamestnanci boli v uplynulom mesiaci 

vysielaní formou pracovných ciest ako pedagogickí sprievod, členovia porôt na súťažiach, na 

tvorivé dielne a vzdelávacie semináre. Spomenula, že v sobotu 20.10.2018 Trenčianske osvetovú 

stredisko uskutočnilo odborný seminár o ľudovej hudbe, piesni a tanci, na ktorý bol vyslaný 

MgA. M. Stískal spolu so žiakmi, členmi DFS Turanček. Odborným lektorom pre hudbu bol 

Mgr. Peter Obuch, PhD. z Centra tradičnej kultúry na Myjave a lektorkou pre spev Doc. PhDr. 

Margita Jágerová, PhD. z katedry etnológie a folkloristiky UKF v Nitre. Seminár pozostával 

z teoretickej aj praktickej časti, čo bolo prínosom pre pedagóga i žiakov v rozvoji nášho 

folklórneho súboru. Vyzdvihla problémy, ktoré vznikajú pri zabezpečení pedagogického dozoru 

cez víkendy, hlavne na súťažiach tanečného odboru, ktorých sa zúčastňuje aj 50 detí. Na 1 

pedagogický dozor mimo sídla školy pripadá len 15 žiakov na rozdiel od toho, čo určuje vyhláška 

ZŠ, kde na 1 pedagogický dozor pripadá až 25 žiakov. Adekvátne sa tým zvyšujú mzdové 

náklady. Na tento nesúlad spolu s p. Dolníkovou upozornili p. Palkoviča na Ministerstve 

školstva. Ďalej informovala, že v kaviarni Cooltura majú žiaci výtvarného odboru vystavené 

práce, pravidelne majú takúto možnosť prezentovať umenie detí. Z aktivít, ktoré pripravujú je 

najbližšia Lampiónový sprievod, ktorý budú kolegovia a žiaci dychového oddelenia hudobne 

sprevádzať. Na záver povedala, že program na koncert Nadácie ŽIVOT už máme zostavený 

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

i pripravované 

V úvode p. Adámková informovala, že od posledného stretnutia komisie, mali len menšie 

podujatia, ktoré však vyvrcholili pred pár dňami veľkým podujatím a to Kopaničárskym 

jarmekom. Avšak zhodnotila všetky menšie akcie ako boli vystúpenie Spievankovo (11.10.), 

ktoré splnilo svoj cieľ a to zaujať detičky. Celková návštevnosť bola okolo 400 návštevníkov. 

V priestoroch DK Javorina počas mesiaca október v spolupráci so SOŠ Stará Turá prebehla 

imatrikulácia žiakov tejto školy. Taktiež pochválila spoločný projekt zo ZŠ v rámci, ktorého 

zabezpečili na škole prezentáciu „Živých dielní“ Informovala, že tento projekt rozdelili na dve 

etapy, kedy 1. etapa prebiehala v ZŠ a 2. etapa je plánovaná na 17.11. v DK Javorina. 

Pripomenula, že 17.10. prebehlo darovanie krvi, kedy ju potešil záujem i nových darcov. Výrazne 

sa zvýšila účasť na tejto ušľachtilej akcií. Ako spomínala v úvode, pristavila sa pri najväčšej 

akcií, ktorú usporiadali v danom mesiaci a to Kopaničárskom jarmeku. Bol to už 8. ročník.  

Poďakovala všetkým účastníkom, ktorý sa zúčastnili, akokoľvek podieľali alebo podali pomocnú 

ruku pri tomto podujatí. Vyjadrila radosť, že nachádzajú stále pochopenie a ochotných ľudí, ktorý 

sa neboja priložiť ruku k dielu. Vyzdvihla tiež pomoc organizácií ako ZŠ, ZUŠ, Technické 

služby, zamestnancov MsÚ a mnoho iných, ktorý im pomohli zabezpečiť bezproblémový chod 

celého jarmeku. Tiež povedala, že tento ročník bol najbohatší na návštevníkov, ktorí prišli 

i z okolitých obcí a miest a ich počet presiahol takmer hranicu 1800 ľudí. Informovala, že 

k jarmeku sa im podarilo z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia zakúpiť ľudový 

domček, ktorý bude slúžiť ako predajný stánok pri rôznych podujatiach. Návštevníci ho mali 

možnosť vidieť už na Kopaničárskom jarmeku. Pripomenula i sprievodné akcie tohto podujatia 

a to bola výstava ovocia a zeleniny k 50. výročiu ZO SZZ v Starej Turej i prehliadku expozícií  

múzea, ktoré prilákalo tiež početné skupinky návštevníkov. Poďakovala sa tiež i za prípravu 

kultúrneho programu, ktorého skladba bola pestrá. Vystúpili DFS TURANČEK, ľudová skupina 

z partnerského mesta Kunovice TETIČKY a ĽH POLUN.  

Na záver dodala čo ich čaká v nasledujúcom období a to krst knihy spisovateľky E. Tomisovej – 

Remeslá Starej Turej (9.11.2018), koncert MODUS Memory (16.11.2018), kurzy pečenia a 

zdobenia medovníkov (27.10.2018) i kurz pečenie kváskového chleba (24.11.2018). 

 

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

otázky. 

 

p. Durcová informovala o účasti DHZ na veľkom stretnutí k pripomienke 100. výročia vzniku 

ČSR pri Mohyle na Bradle v Brezovej pod Bradlom. Bola to veľká akcia, kde sa zúčastnilo 

takmer cez 700 hasičov z domácich i zahraničných DHZ.    

  

Následne si zobral slovo p. Slezáček, ktorý v krátkosti zhodnotil uplynulú sezónu tenistov. 

Informoval o počte detí a dospelých zapojených do tréningového procesu. Vyzdvihol úspešný 

detský turnaj Oskoruša CUP deti, ktorý zhodnotil ako veľmi vydarený. Tiež informoval, že na 

tenisových kurtoch sa črtajú úspešné talenty, hlavne z malých detských tenistov. Poďakoval p. 

riaditeľke Koštialovej za ústretovosť v poskytnutí termínov v telocvični ZŠ k zimnému priebehu 

tréningov. V krátkosti sa vrátil a zhodnotil konferenciu spoločnosti LESOTUR, ktorá prebehla 

v priestoroch cezhraničnej spolupráce v DK Javorina. Konštatoval, že sa na nej zúčastnili 

skutočne fundovaní odborníci z problematiky klimatických zmien. Ubezpečil, že určite mala 

zmysel a občania sa mohli dozvedieť mnoho zaujímavých informácií.     
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V úplnom závere zasadnutia si predsedníčka p. Zigová zobrala slovo a poďakovala všetkým 

členom, prítomným i neprítomným za obetavú prácu v Komisií MsZ pre školstvo, kultúru, 

mládež a šport, ktorú vykonávali svedomito a zodpovedne. Pripomenula, že v takomto zložení sa 

komisia stretáva naposledy a po voľbách, ktoré nás čakajú v novembri, začne pracovať 

pravdepodobne v novom zložení. Zaželala všetkým ešte veľa zdravia, úspechov a dobrých 

rozhodnutí v ďalšom profesijnom, ale i osobnom živote.  

  

5. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.20 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

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

             

 

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

  

 

Stará Turá 23. 10. 2018 


