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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. novembra 2016 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN č.9/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Stará Turá  

3. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

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

pripravované 

5. Rôzne 

6. 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.  

 

 

2. Návrh VZN č.9/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Stará Turá 

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

rokovania. Pripomenula, že materiál členovia komisie dostali a informovala o samostatnom 

stretnutí zainteresovaných osôb k tomuto návrhu VZN, ktoré sa uskutočnilo.  

 

Prebehla diskusia k návrhu. Postupne predniesli svoje doplňujúce informácie p. Hučková, p. 

Volár, p. Slezáček, p. Dolníková a p. Tepličková. 

 

p. Volár informoval o situácii ohľadom návrhu VZN, priblížil obsah stretnutia so zástupcami 

škôl, poslancami MsZ a vedením mesta. Zhodnotil závery, ktoré vyplynuli z tejto schôdzky.   

 

p. Dolníková predložila členom komisie k tomuto VZN tabuľku rozpočtu pre originálne 

kompetencie na rok 2017 i s výpočtom za jednotlivé školské zariadenia. Informovala, že táto 

prognóza  na rok 2017 je podľa skutočného prepočítaného počtu žiakov na základe výkazov 

k 15.9.2016 a predpokladaného koeficientu na rok 2017. 
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p. Tepličková vzniesla pripomienku, aby bola v návrhu VZN zapracovaná zmena a upravený text 

v čl. 1 § 5 a to nasledovným spôsobom:  

 

Pôvodný text: 

§ 5 

Termín a spôsob poskytovania dotácie  

Mesto Stará Turá  poskytne príjemcovi podľa § 3 dotáciu mesačne (vo výške minimálne 90% 

jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok)  prevodom na jeho bankový účet   

do 25.dňa príslušného mesiaca. 

 

Navrhovaný zmena  a text:  
- pôvodný text označiť číslom 1, 

- doplniť odsek č. 2 s nasledovným textom: 

 

„Mesto Stará Turá môže poskytnúť príjemcovi podľa § 3 mimoriadnu dotáciu na prevádzku 

v kat. 630 – Tovary a služby na základe písomnej žiadosti riaditeľa školského subjektu v súlade 

so schváleným rozpočtom“. 

 

p. Zigová opätovne vyzvala prítomných na doplnenie pripomienok a návrhov. Ďalšie doplnenia 

už neodzneli a tak p. Zigová dala hlasovať za návrh VZN č.9/2016 – Nar. o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka... v tej podobe ako bolo predložené komisií s doplnením 

pripomienok p. Tepličkovej.  

 

Prebehlo hlasovanie: ZA    9 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia odporúča návrh VZN č.9/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

mesta Stará Turá schváliť so zapracovaním pripomienok v článku 1 § 5.   

 

  

3. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 

Centrum voľného času 

Riaditeľka p. Tepličková v krátkosti informovala o pripravovaných podujatiach. Najbližšou 

akciou bude Mikuláš v CVČ. Ostatné zábavné stretnutia a záujmové akcie prebiehajú štandardne 

v príslušných krúžkoch. Oznámila tiež, že CVČ bude počas vianočných sviatkov až do 9. januára 

zatvorené. Oboznámila prítomnú komisiu o spustení tzv. Univerzity 3. veku v CVČ. Podotkla, že 

sama je zvedavá na záujem zo strany našich seniorov.   

 

ZUŠ 

Pani riaditeľka Lacová oboznámila s činnosťou ZUŠ. Organizačne pripravujú spoločne so ZŠ 

a MŠ program benefičného koncertu Nadácie ŽIVOT. V spolupráci s p. Dolníkovou podali 

žiadosť do projektu „Gesto pre mesto“ na obnovu hodín na budove ZUŠ. Informovala prítomnú 

komisiu o novinkách z hudobného odboru, tanečného i výtvarného. Poznamenala tiež akcie i 

vystúpenia na ktorých sa zúčastnili a to: 
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- Kopaničársky jarmek – s programom vystúpil DFS Turanček pod vedením MgA. M. 

Stískala a M. Skokovej. Výtvarníci sa zapojili do tvorivých dielní.  

- Krst knihy manželov Rumánkovcov – zabezpečovali sprievodný program podujatia.  

- My Dance Myjava – tanečníci sa zúčastnili tejto súťaže a obsadili 1. a 3. miesto 

s choreografiou p. uč. Chutniakovej, 2. a 3. miesto s choreografiou p. uč. Rzavskej. 

- Tanečný workshop s lektorkou Aron Mitu – zúčastnili sa tanečníci a deti od 9 po 17 

rokov.    

Informovala tiež o dohode s majiteľkou kaviarne CoolTura, p. Dingovou, aby mohli žiaci 

výtvarného odboru vystavovať práce v ich priestoroch.  

p. Lacová pochválila žiačku Karolínu Benianovú, ktorá bola ocenená na prestížnych 

medzinárodných súťažiach vo výtvarnom umení (Japonsku, Číne, Bulharsku, Českej republike) 

a prevzala si z rúk ministra školstva p. Plavčana pamätný list sv. Gorazda. Karolína bola 

najmladšou ocenenou a jedinou za základné umelecké školstvo. Čo nás teší, je skutočnosť, že už 

tretíkrát si prevzala žiačka výtvarného odboru ZUŠ Stará Turá toto prestížne ocenenie.  

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová informovala, že prebehlo testovanie žiakov 5-tych ročníkov. Opätovne 

pripomenula ťažkú komunikáciu s rodičmi integrovaných žiakov. I napriek snahe vychádzať  

v ústrety, stále narážajú na problémy. Vyzdvihla udelené pochvaly i oboznámila s pokarhaniami 

niektorých žiakov po klasifikačnej porade. Priblížila harmonogram, ktorý ich čaká 

v nasledujúcom období. Hlavne sú to pred prázdninami školské večierky v jednotlivých triedach.  

 

MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že v MŠ sa uskutočnili triedne besiedky pre rodičov 

a starých rodičov spojené s pracovným popoludním, deti vystupovali aj v Dome bielych hláv. 

Deň materských škôl oslávili športovým podujatím pre deti a rodičov. V novembri sa 

v jednotlivých triedach uskutočnili besedy  s dentálnou hygieničkou, väčšie detičky navštívili aj 

zubné ambulancie. Materskú školu poctila svojou návštevou štátna inšpekcia. Tematická 

inšpekcia bola zameraná na úroveň dosahovania výkonových štandardov u 5-6-ročných detí 

a úroveň vypracovania školského vzdelávacieho programu a dokumentov školy. So zisteniami na 

mieste bola spokojná, písomná správa ešte nie je vypracovaná. Priniesla tiež informáciu 

o prerušení prevádzky škôlky počas vianočných sviatkov, ale robotníci budú pokračovať v oprave 

a rekonštrukcii výdajných  kuchyniek. Záverom priblížila aktivity MŠ na nasledujúce obdobie. 

 

 

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

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková poinformovala komisiu o ukončenej akcii, ktorou bol Kopaničársky 

jarmek. Vyzdvihla a poďakovala všetkým dobrovoľníkom i pracovníkom MsÚ Stará Turá, ktorí 

sa zapojili či už do príprav, organizácie alebo programu a svojím prispením uľahčili hladký 

priebeh tohto podujatia. Konštatovala, že akcia dopadla dobre a pochvalné reči počula z úst 

vystavovateľov i návštevníkov. Spomenula tiež, že v DK Javorina prebehlo detské vystúpenie 

s názvom Hlúpe Kura. Pristavila sa však pri tomto bode a poukázala, že pripravujú takéto 

podujatia aj preto, aby mohli žiaci využiť kultúrne poukazy. Zdá sa jej totiž, že dosť často 

nastáva situácia, kedy jednotlivé poukazy jednoducho prepadnú a nie sú využité.  
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Požiadala prítomné pani učiteľky, aby v budúcom roku spoločne spolupracovali na možnosti 

zaradiť nejaké predstavenie v období, kedy dostávajú žiaci títo poukazy, aby ich mohli následne 

využiť.   

Predstavila program na nasledujúce obdobie, hneď v piatok 25.11. majú besedu v kaviarni so 

spisovateľkou Ivanou Klein. Decembrový program je veľmi pestrý a dosť nahustený, pretože 

zabezpečujú zájazdy -  „Pán Ľadu“ „Vianočné trhy v Prahe, predstavenie Mikulášsky autobus, 

Vianočné trhy v Starej Turej, koncert skupiny Fragile a mnoho iných akcií. K tomu sa pridávajú 

stále bežiace kurzy v DK Javorina a to tanečný, rezbársky... 

Oslovila prítomnú komisiu, že sa pustili do spoločného nápadu s informačnou kanceláriou a to do 

vydávania každomesačného infolistu, ktorý priblíži športové akcie v meste Stará Turá.  

 

5. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a úvodom informovala prítomných členov komisie, že im bol zaslaný 

materiál - Stanovenie termínov konania príležitostných trhov v meste Stará Turá pre rok 2017, 

ktorý je treba prejednať. 

 

K materiálu sa ako prvá vyjadrila p. Adámková, ktorá nesúhlasila s termínom konania XXVI. 

Staroturianskeho jarmoku (16. – 17. júna 2017), ktorý sa jej zdal dosť nešťastne zvolený. 

Pripomienkovala ho s odvolaním, že sa tento dátum kryje s konaním Folklórnych slávností 

v meste Myjava a i to, že majú týždeň po tomto dátume organizovať festival Divné Veci. Mohlo 

by to ohroziť personálne zabezpečenie oboch akcii.  

p. Adámková ešte požiadala, aby do tohto materiálu bol doplnený trh s názvom „Remeslá našich 

predkov“, ktorý chcú predbežne usporiadať dňa 11.8.2017.  

 

p. Zigová informovala o stanovisku p. Petrovičovej, ktorá organizačne zastrešuje jarmok. Termín 

jarmoku už kedysi posúvali na skorší dátum, ale nebolo to efektívne ani z hľadiska príjmu za 

nájomné stánkov a ani z pohľadu kupujúcich, nakoľko vo väčšine firiem je výplatný termín 

posúvaný do stredu mesiaca. Preto sa rozhodli zvoliť termín konania 16. – 17. 2017. 

 

p. Slezáček sa pripojil k pripomienke p. Adámkovej a konštatoval, že termín by sa nemal kryť 

s takým veľkým podujatím ako sú Folklórne slávnosti v meste Myjava, pretože veľa obyvateľov 

Starej Turej chodí pravidelne na túto akciu. Odporučil zamyslieť sa a zvážiť ešte termín konania 

XXVI. Staroturianskeho jarmoku.  

 

 

Následne pristúpila komisia k hlasovaniu a návrh - Stanovenie termínov konania príležitostných 

trhov v meste Stará Turá pre rok 2017, berie na vedomie s pripomienkami k zmene termínu 

konania XXVI. Staroturianskeho jarmoku a doplnenie trhu Remesiel našich predkov do zoznamu 

pre rok 2017.   

 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    9 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

p. Zigová informovala o zámere pozvať ako hosťa na benefičný koncert Nadácie Život, p. Ing. 

Borovského, ktorý bol v minulosti jedným zo zakladateľov Nadácie. V prípade, že by odmietol 

alebo by nastala situácia, že sa nemôže dostaviť bude vhodné mať i náhradného hosťa. 
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p. Zigová navrhla komisii, že v budúcom roku pri príležitosti výročia vzniku ČSR, ktorý je 

28.10., by mesto chcelo usporiadať lampionový sprievod detí v spolupráci s CVČ. Priblížila, že 

s týmto zámerom sa pohrávajú už dlhší čas, aj s p. primátorkou Halinárovou. Nakoľko to u nás 

v Slovenskej republike, nie je štátny sviatok, ale pamätný deň je dobré takéto veci i našej mladej 

generácii pripomenúť i takýmto vhodným spôsobom. Kedysi sa takéto sprievody organizovali 

častejšie a bolo to pekné, škoda na takéto veci zabúdať. 

 

Komisia vyslovila nadšenie a uvítala tento návrh s nadšením.  

p. Zigová informoval tiež o zámere upliesť veľký adventný veniec okolo fontány a spropagovať 

takýmto spôsobom vianočný čas. Vyslovila, túto požiadavku, aby sa mohlo v budúcom roku 

takéto niečo pripraviť, bude potreba pomoc organizácií pôsobiacich v meste Stará Turá s tým, že 

by tam mohol byť zapojený i kultúrny program. Je tu mnoho možností ako túto akciu rozvinúť do 

zaujímavej polohy a prispieť tak v adventný čas, k ďalšiemu peknému podujatiu. 

 

Komisií sa i tento návrh páčil a poznamenali, že je to pekná myšlienka ako prispieť k propagácií 

najkrajších sviatkov roka v meste Stará Turá.    

 

p. Čepela v krátkosti informoval o akciách turistického klubu. Pán Krč ho upozornil, že 

opakovane zabúdajú posielať tieto aktivity do Staroturianskeho spravodajcu. Pán Čepela bude 

informovať predsedu KST a napravia vzniknutú situáciu.     

 

p. Solovič informoval prítomných o situácií vo futbalovom klube, konkrétne o A-mužstve, kde sa 

im výsledkovo nedarí a v jarnej časti budú zvádzať tvrdé boje o zotrvanie v 5. lige. Pozastavil sa 

nad ekonomickou situáciou nielen v našom klube, ale i ostatných v okolí. Teší ho však športová 

situácia v meste Stará Turá, kde stále pokračujú rôzne súťaže – kolkári, basketbalistky, 

fitnes...Predstavil tiež program na nasledujúce obdobie v klube Dôchodcov, kde sa pravidelne 

zúčastňuje.  

 

p. Krč predniesol požiadavku, že netreba futbal zatracovať, ale treba ho brať v širšom kontexte. 

Hlavne neposudzovať celý klub podľa výsledkov a A-mužstva, pretože tu nemáme len dospelých, 

ale na veľmi dobrej úrovni sa darí mládežníckym mužstvá a to prípravke, žiakom i dorastu.  

Vyzdvihol tiež nádherný úspech nášho hráča Danka Sekerku, momentálne hrajúceho za AS 

Trenčín v kategórií do 17 rokov, ktorý sa svojou cieľavedomosťou, tvrdou prácou a odhodlaním 

dostal až do reprezentačného dresu Slovenskej republiky, výberu do 17 rokov a nastúpil 

v dvojzápase proti reprezentácií Maďarska. Sme na Danka právom hrdý a môžeme s pokojným 

svedomím povedať, že naša práca pre futbal v Starej Turej má zmysel. Podotkol, že i pre takéto 

úspechy sa oplatí mládežnícky futbal nielen na u nás, ale i v iných mestách podporovať.  
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6. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a keďže to bolo 

posledné zasadnutie komisie v tomto kalendárnom roku, zaželala všetkým pokojné prežitie 

vianočných sviatkov v kruhu najbližších. Vyslovila želanie, aby sme sa na pôde Mestského úradu 

stretli v zdraví a radosti opäť v Novom roku 2017. Predsedníčka komisie o 17.25 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

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

             

 

 

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

  

 

 

Stará Turá, 23. 11. 2016 


