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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 7. septembra 2017 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2017/2018 

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 h predsedníčka komisie Bc. 

Zuzana Zigová.  

 

2. Rozdelenie dotácií pre športové kluby na 1. časť sezóny 2017/2018 
p. Zigová: Informovala prítomných členov komisie o rozdelení dotácií. Ten vypracovali spoločne 

s koordinátorom športových dotácií p. Krčom. Priblížili, že do stanoveného dátum (30.6.2017) 

prijali 6 žiadostí od športových klubov. Podľa metodických postupov sa vyhodnotili kvantitatívne 

a kvalitatívne ukazovatele. Na základe percentuálneho hodnotenia jednotlivých žiadateľov, sa 

pristúpilo k rozdeleniu určenej čiastky. Na 1. polrok sezóny 2017/2018 bolo možné žiadateľom 

rozdeliť celkovú dotáciu vo výške 14 000  €. Prehľad jednotlivých žiadateľov a výška pridelenej 

dotácie bude pridaná ako príloha k tejto zápisnici.  

 

p. Zigová: Vyzvala členov komisie, aby predniesli prípadné pripomienky.  

 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport na zasadnutí konanom dňa 7.9.2017 prerokovala 

návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 1. časť sezóny 2017/2018 v súlade 

s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta. 

Keďže pripomienky k danému materiálu neboli, pristúpila komisia k hlasovaniu. 

 

Prebehlo hlasovanie:   ZA:          8 

    PROTI:        0 

    ZDRŽAL SA:    0 

 

Komisia berie na vedomie a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predkladaný 

materiál – návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 1. časť sezóny 2017/2018 
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v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu 

mesta. 

 

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

pripravované  
Riaditeľka DK Javorina p. Adámková v úvode zrekapitulovala realizované akcie. Ako prvý 

priblížila 3. ročník Festivalu Divné veci na ktorom spolupracovali s organizátorkou p. Monikou 

Haasovou. Zhodnotila, že toto podujatie bolo veľmi náročné, hlavne z organizačnej stránky 

keďže bolo situované do celého mesta. Vyžadovalo zapojenie mnoho dobrovoľníkov 

a zabezpečenie podporných služieb k vystúpeniam. I preto požiadala prítomných členov komisie 

o spätnú väzbu, aký ohlas malo toto podujatie v očiach verejnosti z ich pohľadu. V júni bol 

v priestoroch DK výchovný koncert, ktorý nacvičovali deti zo ZŠ. V júli prebehlo Darovanie 

krvi, na ktorom sa zúčastnila prevažne generácia skôr narodených občanov. Pani Adámková 

vyslovila mierne sklamanie, že sa do takýchto aktivít nezapájajú mladšie ročníky. Napokon však 

zhodnotila, že na účasť mal dopad i výber termínu, keďže v júli prebiehali prázdniny a mnoho 

študentov už bolo mimo mesta.  

 

p. Bublavá sa dotazovala, ako sú tieto akcie spropagované, hlavne v školských zariadeniach, príp. 

aká je možnosť zvýšenia informovanosti o takýchto aktivitách.  

 

p. Adámková priblížila propagáciu takýchto aktivít v školách ohľadom Darovania krvi 

a zhodnotila, že prebiehajú v poriadku. Menší počet darcov naozaj prisúdila júlovému dátumu.  

Ďalej informovala, že v mesiaci august prebehla výstava výtvarných prác Ľubice Weiss. Asi 

najväčšou akciou počas leta bol Remeselný jarmok, ktorý sa odohrával v svadobnom duchu, 

keďže bol spojený s výstavou Svadobné variácie (ktorá prebieha do 14. septembra). 

Vyvrcholením tohto podujatia, však bola inscenovaná „tradičná Staroturanská svadba“, ktorú 

nacvičili dobrovoľní herci v spolupráci s pracovníkmi DK Javorina. Toto podujatie malo výborné 

ohlasy. Pani Adámková vyzdvihla i obetavú prácu p. Jitky Durcovej, ktorá zapožičala kroje 

k tomuto podujatiu, vďaka čomu mohli všetci účastníci tejto „divadelnej“ inscenácie vystupovať 

tradične a dobovo – v krojoch.  

V letných mesiacoch tiež usporiadali z DK Javorina niekoľko autobusových zájazdov do ZOO 

Bojnice, ZOO Brno, poznávací zájazd na Oravu a na kvetinovú výstavu do mestečka Tulln.  

Z pripravovaných akcií pozvala na Galavečer (20.9.2017) – koncert hudobných skupín zo známej 

relácie Šláger a talkshow Petra Marcina – Neskoro večer (3.10.2017). V októbri tiež plánujú 

v spolupráci s mestom podujatie Mesto Seniorom (12.10.2017) a následne bude prebiehať 

Kopaničiarsky jarmek (20.10.2017).   

 

 

4. Rôzne  
p. Zigová vyzvala riaditeľky škôl, aby poinformovali o novinkách, vzhľadom na začatie nového 

školského roka 2017/2018. 

 

Základná škola 

Pani riaditeľka Koštialová v krátkosti priblížila činnosť školy počas prázdnin. Pokračovali 

v opravách, takže na škole sú už vymenené 2/3 okien za nové plastové. Úpravy sa dotkli aj  

vchodu do školy na Ul. Hurbanovej, ktorý bol kompletne vymenený. V spojitosti s opravami 

poďakovala mestu Stará Turá za finančnú podporu a pochválila realizujúcu spoločnosť z 



 3 

Trenčína, ktorá pokračuje v prácach rýchlo a spoľahlivo. V novom školskom roku otvorili 29 

tried a k dnešnému dňu v škole evidujú počet 715 žiakov. Z toho je 66 prváčikov a 7 

zahraničných žiakov. Avšak čísla sú zatiaľ neúplné, pretože niektorí žiaci buď nenastúpili alebo 

boli prehlásení na iné školy. Presný počet žiakov bude známy do konca septembra. V školskom 

klube evidujú zatiaľ 277 žiakov.  Momentálne sa v škole venujú vydávaniu vzdelávacích 

poukazov pre žiakov, aby mohli byť využité pri napĺňaní krúžkov. V úvode nového školského 

roka zapracovávali nariadenia Ministerstva školstva vo výučbe pre 3. a 8. ročník ako aj pridanie 1 

hod. Dejepisu do výučby 9. ročníka.  

Upozornila, že hneď na začiatku sa podarilo niektorým žiakom zničiť nové vybavenie 

v sociálnych zariadeniach. Vinníkov odhalili, škody nafotili a budú o nich jednať i na 

rodičovskom združení. 

Oboznámila komisiu, že sa podarilo úspešne vyhrať projekt Ministerstva školstva na 

financovanie školského psychológa, špeciálneho pedagóga a asistentov pre obdobie 3 rokov, 

čomu sa veľmi potešili. 

Na záver informovala komisiu o významnom úspechu žiaka ZŠ Mariána Chudíka, ktorý sa počas 

prázdnin stal Majstrom Európy v lukostreľbe. Jeho úspech vyzdvihla aj pred ostatnými žiakmi pri 

otvorení nového školského roku.  

 

Materská škola 

Riaditeľka MŠ p. Hučková tiež informovala, že cez prázdniny nezaháľali a venovali sa obnove 

a opravám v pavilónoch, hlavne na Ul. Hurbanovej pri cukrárni. Bohužiaľ, pri prácach 

v sociálnych zariadeniach sa našli aj skryté poruchy s ktorými sa nepočítalo. Vyzdvihla pomoc 

mesta Stará Turá, že aj vďaka ich finančnej pomoci sa nakoniec podarilo v 2 pavilónoch opravy 

dokončiť. Taktiež sa im podarilo vymeniť staré sporáky za nové a zakúpili nového kuchynského 

robota. Samozrejme na obnove a ďalších prácach sa naďalej pokračuje. 

Spomenula i samotnú prevádzku škôlky cez leto, kedy ju navštevoval veľký počet detí i napriek 

odstaveniu pavilónov na Ul. Hurbanovej pri cukrárni. 

Na začiatku školského roku majú zatiaľ 274 detí, ale tento počet sa ešte môže zmeniť. Presné 

čísla budú známe na konci septembra. V nasledujúcich mesiacoch im oznámili v rámci opravy 

plynovodu odstávku plynu, preto bude režim mierne obmedzený. Na túto situáciu sú pripravení. 

Opätovne poukázala na nedisciplinovanosť rodičov detí, ktorí neustále porušujú zákaz preliezania 

plotu v škôlke.  

 

p. Zigová pripomenula požiadavku z minulého zasadnutia na organizovanie podujatia „Veľký 

deň detí“, resp. zatraktívnenie tohto podujatia do ďalších období. Podotkla, že vzhľadom na 

neprítomnosť p. Tepličkovej z CVČ, by bolo vhodnejšie presunúť tento podnet na ďalšie 

zasadnutie komisie, aby sa k tomu mohla vyjadriť, pretože značnú časť programu tvoria práve 

pracovníci z CVČ.  

 

p. Koštialová informovala o nariadení Ministerstva školstva pre tento šk. rok, kde je uvedené, že 

k didaktickým hrám pre I. stupeň a účelovým cvičeniam pre II. stupeň, je práve vhodné osloviť 

a spolupracovať s bezpečnostným zložkami Slovenskej republiky (hasiči, vojaci, polícia, 

záchranné zložky...), ktoré sú práve obsiahnuté v podujatí „Veľký deň detí“. 

 

p. Zigová pripomenula, že spoluprácu so záchrannými zložkami v rámci takýchto podujatí majú 

aj okolité obce a mestá, preto prevládal pocit, že boli v meste Stará Turá pre deti už nezaujímavé. 
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p. Koštialová potvrdila, že vekovo nižšie ročníky skôr zaujímajú „skákacie“ atrakcie na námestí. 

Vyslovila požiadavku, že pre vyššie ročníky by bolo možno vhodnejšie zvoliť predvádzacie 

ukážky bezpečnostných zložiek (hasenie požiaru, zásah polície, psovodi...), ktoré ich zaujmú. 

Ďalej podotkla, že by mohlo byť i viac stanovísk s ukážkami, čo tiež pomôže.  

 

K tejto variante sa pridala aj p. Bublavá, ktorá načrtla možnosti hľadania inšpirácie napr. 

Festivalom Divné veci, ktorý je taktiež rozptýlený na viacerých miestach v meste Stará Turá. 

Samozrejme nie v takom veľkom objeme, ale možno zvoliť 2 až 3 stanoviská so záchrannými 

zložkami.  

 

p. Hučková tiež potvrdila, že menšie deti majú záujem o atrakcie na námestí. Povedala i to, že pri 

tejto organizácií (na jednom mieste) sa tvoria zástupy pri jednotlivých stanovištiach a vozidlách. 

Potom nie je umožnené každému z detí si napr. sadnúť do policajného vozidla, vyskúšať výstroj 

atď. 

Smutne skonštatovala aj absentujúce zapojenie príslušníkov Mestskej polície, ktorí v minulosti 

pripravovali a robili súťaže, priamo v areáli  pri policajnej stanici Mestskej polície. Tieto aktivity 

zo strany Mestskej polície v posledných rokoch určite chýbajú. 

 

p. Zigová požiadala riaditeľku ZŠ p. Koštialovú o zapojenie žiakov (výroba darčekov) pre 

podujatie Mesto Seniorom. 

 

p. Slezáček v krátkosti zhrnul činnost tenisového klubu v letných mesiacoch. Organizovali 

niekoľko turnajov. Vyzdvihol organizáciu a úroveň turnaja Oskoruša Cup, kde privítali i hráčov 

z partnerského mesta Kunovice. Pochválil prácu p. Maleka, ktorý zabezpečil tenisový CAMP pre 

deti. Mal veľký úspech, keďže na ňom učili deti aj profesionálni tréneri. Prihlásených bolo okolo 

20 detí. Teší ho, že sa začína tenis na Starej Turej „prebúdzať“. 

Informoval aj o spätnej väzbe ohľadom Festivalu Divné veci, kde taktiež vyslovil pozitívne 

ohlasy zo svojho okolia a pochválil vysokú kultúrnu úroveň tohto podujatia. 

 

p. Bublavá prejavila tiež pozitívny ohlas na podujatie Festival Divné veci. Vyzdvihla skutočnosť, 

že je to iný rozmer kultúrneho podujatia a hlavne si divák nájde vždy ten svoj žáner. Pochválila 

priateľskú atmosféru, ktorá tu panuje. Taktiež povedala, že je rada ako sa do tohto festivalu 

zapájajú a priestor dostávajú i naši umelci a deti. Pochvalné ohlasy sú i na profesionálne 

zvládnutú organizáciu tohto náročného podujatia.  

 

p. Adámková vyslovila poďakovanie za takéto príjemné ohlasy. Dodala, že hlavne u tohto 

podujatia sa veľmi ťažko zosúlaďujú technika, ľudia i umelci. Dôležitou súčasťou tohto festivalu 

sú aj bezpečnostné opatrenia. A preto z hľadiska technického i organizačného zabezpečenia 

všetkých požiadaviek, je tento festival jeden z najnáročnejších na organizáciu, keďže je program 

bohatý a veľmi obsiahli. S hlavnou organizátorkou sa zhodli, že do ďalších ročníkov sa budú 

musieť vyvarovať opakujúcich sa predstavení.     

Zhodnotila zamýšľané návrhy p. Hassovej do budúcna s úpravou festivalu, avšak všetci 

pracovníci DK nie sú týmto zmenám naklonení, nakoľko sa domnievajú, že by to mohlo festivalu 

skôr uškodiť. 

 

Záverom si vzala slovo p. Dolníková, ktorá v krátkosti porozprávala o novinkách v školstve 

z pohľadu Ministerstva školstva (MŠVVaŠ SR). MŠVVaŠ SR od 1. septembra 2017 dočasne 



 5 

vedie ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Od 1.9.2017 sa podarilo schváliť 

a podpísať niektoré zmeny v zákone, ktoré boli navrhnuté.  

Obsahujú o. i. aj zmeny, ktoré sa týkajú školských klubov, školských jedální a základných 

umeleckých škôl. Školské kluby detí sa budú financovať podľa počtu prijatých detí do ŠKD 

z nultého až 5. ročníka ZŠ. Zákonný zástupca má povinnosť predložiť škole čestné vyhlásenie. 

Upravuje sa financovanie stravovanie žiakov – financie na školské stravovanie dostanú len tie 

obce, ktoré na svojom území majú zriadené zariadenia školského stravovania. Zvýšila sa dolná 

hranica veku žiakov ZUŠ na účely financovania z 3 rokov na 5 rokov.  

Novinkou je tiež zmena vo vydávaní osvedčení v materskej škole. Doklad o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania s po novom bude vydávať, len na základe žiadosti zákonného 

zástupcu. Doteraz ho dostávali všetci absolventi.  

 

5. Záver 
Predsedníčka komisie p. Zigová poďakovala prítomným členom za účasť a o 16.25 h. ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

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

             

 

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

  

 

 

Stará Turá 7. 9. 2017 

 

 

 


