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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 31. januára 2018 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, priame 

dotácie a dotácie pre športové kluby 

3. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2017/2018 

4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 

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

pripravované 

6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení  

7. Rôzne 

8. 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 hod. predsedníčka komisie Bc. 

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

doručený spolu s prerokovávanými materiálmi.  

 

 

2. Rozdelenie finančných prostriedkov z grantového systému na športové podujatia, 

priame dotácie a dotácie pre športové kluby 

p. Krč informoval o navrhovanom rozdelení dotácií z grantového systému na rok 2018 v súlade 

z VZN č. 4/2016 Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá, ktoré bude ako v roku 

2017 prerozdelené na tri druhy dotácií, ktoré sú v uvedené v § 5 a jednotlivých odsekoch tohto 

VZN. A to dotácie športovým klubom (na prerozdelenie bude suma 28.000,- EUR na 1. a 2. časť 

sezóny) dotácie na športové podujatia (na prerozdelenie 3.000,- EUR) a priame dotácie udelené 

primátorkou mesta (na prerozdelenie 3.000,- EUR). Spolu sa bude v roku 2018 prideľovať suma 

34.000,- EUR.  

 

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

rokovania.  

 

p. Zigová dala hlasovať za návrh Rozdelenia finančných prostriedkov z grantového systému 

na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby v tej podobe, ako bol 

predložený komisii.  
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Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0  

 

Komisia berie na vedomie a schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

systému na športové podujatia, priame dotácie a dotácie pre športové kluby. 

 

 

3. Návrh schválenia dotácií pre športové kluby mesta na 2. časť sezóny 2017/2018 

Tajomník komisie p. Krč informoval o prerozdelení čiastky na 2. časť sezóny 2017/2018 

jednotlivým klubom pôsobiacim v meste Stará Turá. Na 2. časť bolo možné žiadateľom rozdeliť 

celkovú dotáciu vo výške 14.000,- EUR. Skonštatoval, že čiastky pre jednotlivé kluby, ako 

i kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele klubov, dostali členovia komisie v materiáloch.  

 

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

rokovania. Nikto z prítomných žiadne pripomienky nepredložil a tak dala hlasovať za tento 

návrh. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej:  

I. schváliť predkladaný materiál - Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. 

časť sezóny 2017/2018 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. takto: 

 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2017/2018:     

     

Wu-shu centrum Stará Turá             2 269,40 €  

Tenisový klub Stará Turá      189,00 €  

Mestský kolkársky klub   1 467,20 €  

Stolnotenisový klub Stará Turá     505,40 €  

Mestský basketbalový klub Stará Turá 5 157,60 €  

Mestský futbalový klub Stará Turá  4 411,40 €  

 

Spolu:              14 000,00  € 
 

4. Návrh zmluvy na prevádzku športového areálu na štadióne s MŠA, s. r. o. 

p. Zigová informovala, že aj v roku 2018 sú v programovom rozpočte naplánované finančné 

prostriedky vo forme dotácie na prevádzku športového areálu na štadióne. Majiteľ MŠA, s. r. o. 

však v priebehu roka 2017 avizoval požiadavku na MsZ o možnosti navýšení tejto čiastky 

vzhľadom na odvádzanie dane z nehnuteľností. Návrh zmluvy sa preto zásadne nezmenil, bola 

len upravená suma o túto alikvotnú časť a takýto návrh bol predložený aj majiteľovi MŠA, s. r. 

o., ktorý k danému návrhu nemal žiadne námietky.  
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p. Zigová následne vyzvala prítomných, aby predložili svoje prípadné pripomienky k tomuto 

bodu rokovania. 

 

p. Čepela sa chcel informovať na zvýšenú sumu v návrhu, ale keďže túto skutočnosť p. Zigová 

objasnila na začiatku, ďalšie otázky už nemal. 

 

p. Slezáček len doplnil, že mierne navýšenie čiastky v návrhu i tak nepokrýva celkové finančné 

nároky, ktoré platí MŠA, s. r. o. pri prevádzkovaní športového areálu.      

 

p. Zigová ešte podotkla, že celková navrhnutá čiastka v návrhu zmluvy je v súlade s rozpočtom, 

ktorý bol schválený na rok 2018. 

 

Žiadny z členov komisie už nemal pripomienky a tak p. Zigová dala hlasovať za tento - Návrh 

zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o. 
 

Prebehlo hlasovanie:  ZA    10 

   PROTI   0  

ZDRŽAL SA 0 

 

Komisia prerokovala tento materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu:  

I. schváliť - Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá, s. r. o.  

 

 

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

i pripravované 

Pani riaditeľka Adámková predstavila komisií akcie, ktoré zorganizovali alebo sa uskutočnili 

v DK Javorina od posledného zasadnutia komisie. A boli to autobusový zájazd na Vianočné trhy 

do Budapešti (9.12.), Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT (10.12.), Vianočný trh (16.12.) spojený 

s výstavou fotografií M. Nerádovej - „Jak velbloud potkal ťavu“, ktorá pokračovala i v januári. 

Taktiež sa im podarilo v decembri dokončiť priestory v DK Javorina a presťahovať do nich 

Informačnú kanceláriu mesta Stará Turá, ktorá už pri Vianočnom trhu bola otvorená pre 

verejnosť. Spomenula tiež, že v januári už prebehla vydarené podujatie, a to Pálenica Borisa 

Filana, ktorú pozitívne hodnotili i návštevníci.  

Informovala, že naplánovaných akcií a podujatí v najbližšom období je dostatočný počet. Už 6.2. 

pripravujú zájazd do Divadla Andreja Bagara na predstavenie Zaľúbený Shakespeare, 13.2. bude 

v kaviarni DK Javorina prednáška MUDr. Igora Bukovského, PhD. na tému „Ako viac jesť 

a vážiť menej?“, 17.2. v DK Papraď pripravujú už 25. ročník Kopaničarského plesu a 19.2. 

prebehne darovanie krvi. V druhej polovici februára pripravujú multižánrový koncert Ľudové 

mladistvá, avšak skonštatovala, že lístky sa nepredávajú podľa očakávania, čo sa možno 

s pribúdajúcimi dňami do vystúpenia zlepší. Dňa 27.2. je plánovaný koncert pre deti v podaní 

Mira Jaroša a jeho ŤUKI TOUR 2. V marci sa môžu občania tešiť na besedu so spisovateľom 

Gustávom Murínom v Mestskej knižnici (7.3.), 11.3. sa bude konať divadelné predstavenie 

Podfuk a 23.3. sú plánované remeselné trhy pri príležitosti Vítania jari. Tento rok bude 

sprievodným podujatím k trhom i výstava fotografií – Olympijské hry od p. Martina 

Medňanského. V závere spomenula, že na koniec marca pripravujú autobusový zájazd do divadla 

Nová scéna na predstavenie Mamma mia! 
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6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení 
 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová informovala, že odovzdali žiakom polročné vysvedčenia. Školu 

navštevuje 698 žiakov z toho 360 je chlapcov a 338 dievčat. Vyzdvihla, že až 234 žiakov malo 

samé jednotky. Bohužiaľ však bolo i 10 žiakov, ktorí neprospeli. Udelili aj niekoľko pochvál, 

pokarhaní i znížené známky z chovania. Skonštatovala, že u jedného žiaka museli pristúpiť až k 4 

zo správania, ktoré je v súlade so zákonom i školským poriadkom. V tomto prípade ide už 

o záležitosť, ktorú prešetruje polícia a prokuratúra. Príčinu vidí v zlyhaní zo strany rodičovskej 

starostlivosti o zverené dieťa a pretrvávajúcich problémov v rodine.  

Poinformovala o prebehnutom testovaní žiakov na konci roku 2017 kde zhodnotila, že celkové 

výsledky žiakov sa pohybovali nad celoslovenský priemer. Vyzdvihla tiež prvotné úspechy hneď 

na začiatku roku 2018 v pytagoriáde, kde mala škola 7 úspešných riešiteľov. Pochválila deti, že 

nie sú nadané len na školské súťaže, ale úspešní sú i v iných odvetviach, napr. v športe, 

umeleckom smere, kultúre a pod.   

Pani riaditeľka oznámila, že i na prvom stupni sa zapojili do  súťaže „Ypsilon je hra“ zo 

slovenského jazyka a literatúry, ktorá je edukatívna a u detí podnecuje ich rozvoj a aktívne 

myslenie. Taktiež boli viacerí úspešní riešitelia. 

Ďalej informovala, že v nasledujúcom období ich čakajú jarné prázdniny a to od 19.2., zároveň 

budú učitelia absolvovať odborné prednášky a školenia na tému „Ako zvládať agresivitu u žiakov 

a ako učiť“.    

 

Centrum voľného času 

Riaditeľka p. Tepličková v krátkosti informovala, že veľa podujatí v tomto období nemali. 

S nepravidelnou činnosťou v podstate začínajú až teraz. Oznámila, že u nich v CVČ tiež prebehla 

IQ súťaž, ktorá rozvíja aktívne myslenie u detí. Prítomných oboznámila o dotazníkovej forme 

prieskumu medzi žiakmi 7., 8., 9. ročníka o dostupnosti drog medzi mládežou. Taktiež povedala, 

že takýto dotazník bude distribuovať i medzi študentov SOŠ. Celkové vyhodnotenie ešte nemá, 

ale po prvotných prečítaniach skonštatovala, že sa situácia mierne zlepšila a dostupnosť tvrdých 

drog nie je taká rozšírená ako v minulých rokoch. Skôr vyjadrila obavu o stále väčšiu dostupnosť 

alkoholu a cigariet pre mládež.  

Z pripravovaných akcií budú mať v CVČ dňa 2.2. seminár pre začínajúcich „Blogerov“, 9.2. 

plánujú Valentínsku diskotéku, ktorú má však na starosť Školský parlament a aj preto bude 

prístupná len pre mladšie ročníky, nakoľko i priestory CVČ sú limitujúce. Ďalej pripomenula, že 

počas prázdnin od 19.2. až do 23.2. budú prebiehať Majstrovstvá detí zo ZŠ. Tak ako každý rok 

sa bude súťažiť v rôznych disciplínach ako napr. v šípkach, kolkoch, scrabble atď. Na 28.2. je 

plánovaná beseda o Duševnom zdraví dieťaťa pre rodičov. Začiatkom marca chcú vyhlásiť súťaž 

o najväčšie veľkonočné vajíčko a pripravujú veľmi úspešné podujatie Z rozprávky do rozprávky 

(16.3. – 17.3.), ktoré je spojené s prespaním v CVČ. Pani Tepličková prítomným členom komisie 

opísala, že sa deťom čítajú rozprávky, prezliekajú sa za rozprávkové bytosti, pozerajú rozprávky 

a celý deň i noc sa nesie v duchu rozprávok.   

   

ZUŠ 

Z decembrových aktivít ZUŠ, vyzdvihla pani riaditeľka Lacová hlavne organizáciu Benefičného 

koncertu Nadácie ŽIVOT v spolupráci so ZŠ a MŠ, kde boli nosnou témou zvyky a tradície 

týkajúce sa Vianoc. Moderovania sa ujali žiačky LDO a tiež vystúpili v scénke, v ktorej 

spracovali  ľudové vianočné zvyky priamo spred štedrovečerného stola za sprievodu folkloristov. 
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Slávnostnú atmosféru  v úvode navodilo baletné vystúpenie žiakov tanečného odboru. S pekným 

vystúpením žiakov ZŠ a detí MŠ spoločne vytvorili hodnotný program. 

Ďalej informovala, že žiaci LDO predviedli dramatizáciu úsmevnej hry Dobrí čerti, najmenší 

predškoláci sa predstavili ako recitátori a rečníci pred svojimi rovesníkmi v škôlke a na 

Vianočnom koncerte sa predstavili tieňohrou Duch Vianoc. V predvianočnom čase prebehli 

i besiedky pre rodičov, kde mohli rodičia vidieť svoje deti pri hre na hudobný nástroj. 

Taktiež poďakovala za finančnú podporu Nadácie ŽIVOT a Rady rodičov pri ZUŠ, vďaka čomu 

mohli už 3x absolvovať úspešný projekt – workshop s názvom Nová scénička, kde mali deti 

možnosť spolupracovať s profesionálnymi hercami divadla Nová Scéna v Bratislave.  

Pani riaditeľka Lacová informovala, že celá škola sa stále teší z úspechu žiačky Hanky 

Železníkovej a DFS Turanček, ktorý sa predstavili vo folklórnej šou Zem spieva. V sobotu 13.1. 

sa ako druhá zástupkyňa Západoslovenského kraja predstavila spevom práve žiačka ZUŠ Stará 

Turá Hanka Železníková, za hudobného sprievodu členov DFS Turanček. Do prvého kola 

natáčania RTVS sa Hanka prebojovala z výberu až 2000 súťažiacich adeptov z celého Slovenska, 

ktorých  63 vyberali z dvoch kastingov. Vyzdvihla ako deti reprezentatívne zvládli natáčanie 

v ZUŠ, ale i v RTVS. Povedala, že pre Hanku, ale i ostatné deti v našej škole, je to veľmi 

motivujúci úspech a kladné reakcie verejnosti sú zásluhou nielen Hanky, detí DFS Turančeka, 

Mgr. Michala Stískala ale i ostatných pedagógov, ktorí tieto deti na jednotlivé nástroje učia hrať.   

Pripomenula i to, že na portáli YouTube si vystúpenie Hanky pozrelo už takmer 2500 ľudí. 

Zhodnotila, že je to pre ZUŠ kladná a veľká reklama, ktorú sa snažia zúročiť v ďalších 

vystúpeniach, ktoré ich čakajú. 

Informovala prítomných, že žiaci tanečného odboru a DSF Turanček prispeli kultúrnym 

programom na vianočnom posedení v Lipe pre firmu Justur, spol. s. r. o. a tanečnými 

vystúpeniami na 8. ročníku Plesu Futbalistov,  Spoločenskom večere Strednej odbornej školy v 

Starej Turej a plese Mesta Kunovice.  

V závere informovala, že 17.1. si prevzali 4 žiačky výtvarného odboru ocenenia výtvarnej 

súťaže: "Aká bude Európa 2018?" na MsÚ v Senici. Dva kalendáriky Europe Direct Senica boli 

vytlačené podľa víťazných návrhov Kristíny Hrubej a Viktórie Machlovej. 

 

 

p. Zigová sa v súvislosti s organizáciou i priebehom Benefičného koncertu vyjadrila veľmi 

pochvalne a poďakovala všetkým zúčastneným. Vyzdvihla však prácu a skvelú prípravu členky 

správnej rady Nadácie Život pani Tepličkovej pri rozhovore s oboma ocenenými pánmi Mgr. 

Milanom Kubíkom a Viliamom Matuškom.     

 

 

MŠ 

Riaditeľka p. Hučková informovala, že december sa v MŠ niesol v duchu Vianoc. V triedach 

prebiehali besiedky pre rodičov. Všetky sú vždy spojené i s tvorivým popoludním, kde pripravujú 

rôzne výrobky, pečú, tvoria ikebany, skladajú a pod. Oznámila, že vďaka príspevku od 

rodičovského združenia pri MŠ si detičky mohli nájsť pod stromčekmi v triedach  nové hračky. 

Podotkla tiež, že pokračovali v menších údržbárskych prácach a podarilo sa im  vymeniť niektoré 

koberce, gumoliná, vymaľovať, atď. Priniesla informáciu, že počas januára a februára majú opäť 

nejaké nové detičky, čiže prebieha adaptácia. Vyslovila, že ak je miesto, tak prijímajú stále nové 

deti, samozrejme musia spĺňať predpoklady pre prijatie. A aj preto majú triedy plne obsadené.    
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Pani riaditeľka Hučková ďalej informovala, že medzi pripravovanými akciami budú 

v nasledujúcom období prevládať prevažne fašiangové slávnosti, chystajú viac karnevalov, 

návštevu Gazdovského dvora na Myjave a iné podujatia.  

 

7. Rôzne 

Slovo si vzala p. Zigová a úvodom si vyžiadala informácie o pripravovanom podujatí Deň 

matiek. Pani Lacová informovala, že tohtoročnú skladbu programu majú na starosti ZUŠ 

v spolupráci s ostatnými školami.  

 

Ďalej p. Zigová vyzvala všetkých prítomných, aby spoločne ešte raz prešli program na podujatie 

MDD 2018. Zároveň v krátkosti informovala o stave a ponukách vystupujúcich, ktorých oslovila 

a mohli by sa daného podujatia zúčastniť. Medzi oslovenými boli speváčky Emma Drobná,  

Dominika Mirgová, speváci Adam Ďurica, Martin Harich a Peter Cmorík.  

 

p. Lacová priblížila námet speváckej súťaže, ktorá by prebehla v ZUŠ a prví traja víťazi by 

predviedli svoj talent pri MDD na Námestí slobody.  

 

Následne p.Zigová predstavila program. Od rána by boli na Námestí slobody inštalované atrakcie 

pre deti, CVČ by zabezpečilo športové aktivity s deťmi, poobede by pokračoval program CVČ, 

následne by sa predstavili tanečníci ZUŠ a víťazi speváckej súťaže zo ZUŠ, program by 

pokračoval vystúpením jedného z oslovených hostí, ktorý by zároveň odovzdal cenu víťazovi 

speváckej súťaže a podvečer by bola pripravená diskotéka pre deti.  

Pripomenula tiež, že nezabudla na detičky z MŠ, kde by dopoludnia (cca od 9:00 hod.) prebiehali 

ukážky DHZ Stará Turá i Záchrannej služby NM.  

 

S takýmto návrhom súhlasili všetci prítomní členovia komisie. 

 

Slovo si vzala p. Adámková, ktorá informovala o zmene termínu Vianočného trhu, ktorý mal byť 

pôvodne 15.12.2018. Trhy sa budú konať o týždeň skôr a to 8.12.2018. 

 

p. Lacová i p. Adámková navrhli v súvislosti s touto zmenou i posun Benefičného koncertu 

Nadácie Život, ktorý bol plánovaný dňa 2.12.2018.  

 

S posunom súhlasili všetci zainteresovaní a tak sa bude Benefičný koncert konať 16.12.2018 

a tento ročník bude vedúcim organizátorom ZŠ Stará Turá. 

 

p. Lacová doplnila tiež dátum konania osláv 70. výročia založenia ZUŠ Stará Turá a ten stanovili 

na 18.11.2018.  

 

p. Čepela informoval prítomných o aktivitách KST Stará Turá. V závere roka absolvovali 

Štefanský výstup na Veľkú Javorinu. Silvestrovský výstup bol len pre odvážnych, nakoľko bolo 

nepriaznivé počasie. Zúčastnili na zraze Slovenských turistov vo Veľkej Rači, ale taktiež im 

počasie neprialo, nakoľko chýbal sneh pre bežkárov. Z pripravovaných akcií vyzdvihol jednu, 

a to turistiku Kremnickými Vrchmi. Na toto 3-dňové podujatie pripravujú autobusový zájazd 

a prihlásiť sa môžu všetci milovníci turistiky.  
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p. Slezáček zhodnotil, že tenisti zatiaľ nemali nijaké podujatie. Jedine deti trénujú 

v telocvičniach. Vyzdvihol a pochválil prácu p. Adámkovej i DK Javorina za organizáciu 

pekného podujatia Pálenica Borisa Filana.  

 

p. Čepela sa dotazoval, či by nemohlo byť obnovené alebo aspoň natreté zábradlie okolo potoka. 

 

p. Adámková sa tiež vyjadrila, že je zábradlie okolo potoka vzhľadovo nepekné a potrebovalo by 

rekonštrukciu. Taktiež uviedla postreh, že vychádzanie z lávky pri OD Billa je hlavne v ranných 

hodinách veľmi nebezpečné, čomu dopomáha i dané zábradlie.  

 

Pani primátorka Halinárová sa vyjadrila k týmto otázkam a vysvetlila, že správca potoka 

pretekajúceho mestom Stará Turá - Povodie Váhu, má naplánované na rok 2018 čistenie, údržbu 

a prehlbovanie toku. Mesto Stará Turá má však spracovanú štúdiu, v ktorej je navrhnuté 

komplexné riešenie celej situácie potoka, lávok i zábradlia ako celku. Informovala tiež, že je 

v záujme mesta Stará Turá, vodný tok a jeho okolie upraviť do vhodného stavu.       

 

    

8. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.50 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

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

             

 

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

  

 

Stará Turá 31. 1. 2018 


