ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport zo dňa 9. júna 2015
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Návrh zmeny rokovacieho poriadku MsZ – úplné znenie
3. Návrh VZN č. 5/2015 – Nar. o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym,
reklamným a komerčným obsahom na území mesta Stará Turá
4. Návrh VZN č. 6/2015 – Nar. 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
5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i
pripravované
6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
7. Rôzne
8. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie p. Zigová o 15.30 hod. Privítala prítomných
a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Návrh zmeny rokovacieho poriadku MsZ – úplné znenie
p. Zigová: Nový rokovací poriadok predkladá do mestského zastupiteľstva správne oddelenie
mestského úradu. Keďže každý materiál musí prejsť aspoň jednou komisiou, zmena rokovacieho
poriadku bola predložená našej komisii, ktorá má k tomuto materiálu najbližšie. Prosím o Vaše
prípadné pripomienky.
p. Boorová: Návrh zmeny Rokovacieho poriadku bol vypracovaný na základe uzn. č. 5-VI/2015.
V zmysle § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má
rokovací poriadok uplatniť podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva. Doteraz platný
rokovací poriadok v tomto smere absentoval v niektorých jeho ustanoveniach. Výsledkom tohto
stavu sú potom nedorozumenia a námietky poslancov, že niektorý z bodov rokovania nie je
pripravený tak, aby o ňom mohli efektívne rokovať.
V návrhu sú zapracované tieto zmeny:
- odstránenie označenia „mestská rada“ z textu, nakoľko mestská rada nie je zriadená,
- doplnenie na základe legislatívnych zmien zákona o obecnom zriadení,
- odstránenie niektorých častí rokovacieho poriadku a doplnenie nových ustanovení, ktoré
vyplynuli z aplikačnej praxe.
Ostatné časti Rokovacieho poriadku sa nemenia.
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p. Bublavá: Ešte na str. 14 v časti X v odseku 1 v druhej odrážke je uvedené ....a členov mestkej
rady....Keďže je mestská rada zrušená, malo by to byť z návrhu rokovacieho poriadku
vyčiarknuté.
p. Zigová: Pripomienku odovzdáme na zapracovanie správnemu oddeleniu MsÚ.
3. Návrh VZN č. 5/2015 – Nar. o zverejňovaní a vylepovaní plagátov
s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom na území mesta Stará
Turá
p. Adámková: Toto VZN je veľmi potrebné, nakoľko nás už dlhodobejšie trápi kultúra
vylepovania plagátov v Starej Turej. Verejné plagátovacie plochy sú neustále prelepované
novými a novými plagátmi, častokrát prelepia jedným plagátom celú vylepovaciu plochu
a prelepia i plagáty, ktoré sú aktuálne a ktoré sa týkajú podujatí a akcií, ktoré organizuje mesto
alebo Dom kultúry Javorina.
p. Tepličková: Plne súhlasím a podporujem schválenie takéhoto VZN.
p. Adámková: Napríklad teraz nám počas dvoch dní prelepili všetky plagáty na jarmok. Kultúra
vylepovania plagátov je veľmi nízka, jednotliví organizátori podujatí vôbec neberú ohľad na iné
propagačné plagáty.
Tlač plagátov stojí mesto i Dom kultúry Javorina nemalé finančné prostriedky. Preto je potrebné
zabrániť prelepovaniu plagátov na našich verejných vývesných plochách a určiť podmienky, za
ktorých sa plagáty môžu na tieto plochy umiestňovať. Rovnako je potrebné zabrániť
nekultúrnemu prelepovaniu plagátov – plagát na jednu akciu nemôže prelepiť všetky ostatné
plagáty. Za výlep plagátov bude podľa VZN zodpovedný DK Javorina. Nie je to lukratívna
záležitosť, plagátov bude veľa a bude problém vylepiť všetky. Preto sme do cenníka dali iba
menšie rozmery plagátov. Miestne časti sme do VZN dávať nechceli, ale prednosta MsÚ
pripomienkoval, že by sa tam mali dostať aspoň novovybudované tabule v miestnej časti Papraď.
Týmto by som chcela apelovať, aby sa vytvorili takéto plagátovacie plochy i v ďalších mestských
častiach.
p. Halinárová: Na vylepovanie plagátov môžete využiť aktivačných pracovníkov.
p. Adámková: Áno, teraz jedného máme. V MČ Papraď vyvesím plagáty ja, ale keď budú ďalšie
tabule v ďalších mestských častiach, budeme musieť veľa prevoziť autom.
p. Čepela: My máme svoju uzatvorenú skrinku pri OD Billa. Zmenia sa i pre nás podmienky
vylepovania plagátov?
p. Boorová: Nie, Vaša skrinka nie je súčasťou VZN. Je to miesto iba pre propagáciu akcií KST
ST.
p. Solovič: Ja vylepujem plagáty pre futbalistov a všimol som si, že na plagátovacích plochách je
veľa plagátov najmä na novomestské akcie. Veľakrát nie je kde vyvesiť náš plagát.
p. Minarech: Ako to bude so športovými klubmi? Budú si za to platiť? Alebo im bude DKJ tiež
vyvesovať bez poplatku?
Členovia komisie sa zhodli, že do § 5 je potrebné pridať do odseku bez poplatku
vylepovanie plagátov pre staroturianske športové kluby.
p. Adámková: Ja by som ešte v návrhu vynechala v § 6 odsek 2, nakoľko nemôžeme nútiť
právnické a fyzické osoby, aby spĺňali podmienky ako DK Javorina. Takisto navrhujeme pridať v
§ 3 v odseku 1 ďalšie písmeno a pridať tam dve tabule v miestnej časti Papraď.
p. Bublavá: Ja ešte navrhujem, aby sa v § 3 v odseku 1 v písm. h) zmenila štylizácia vety na
...poprípade iných v budúcnosti vybudovaných tabúľ na tento účel....Ďalej navrhujem v § 4
v odseku 3 odstrániť jedenkrát slovo navyše.
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Členovia komisie jednohlasne schválili, že odporúčajú návrh VZN na schválenie MsZ
s pripomienkami členov komisie.
4. Návrh VZN č. 6/2015 – Nar. 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: Ďalej predkladáme ďalší návrh VZN č. 6/2015 – kde sa jedná o pridanie jedného
odseku, ktorý je potrebný pre vyriešenie neštandardnej situácie v ZUŠ. Jedna žiačka ZUŠ Stará
Turá chce navštevovať dve ZUŠ – v St. Turej i v Myjave. Z dôvodovej správy vyberáme:
V prípade, ak žiak navštevuje súčasne 2 základné umelecké školy ( okrem Základnej umeleckej
školy Stará Turá aj základnú umeleckú školu v inom meste), má zákonný zástupca žiaka
povinnosť poskytnúť čestné vyhlásenie pre zber údajov na účely rozdeľovania výnosu dane z
príjmov obciam len jednej škole. Ktorú z navštevovaných základných umeleckých škôl si
vyberie, a ktorej čestné vyhlásenie poskytne, si vyberá sám. Ak zákonný zástupca odovzdá
čestné vyhlásenie základnej umeleckej škole v inom meste, bude prispievať na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ Stará Turá mesačne sumou vo výške 15% sumy
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
p. Tepličková: Prečo sa zmena VZN týka iba ZUŠ? Čo ostatné školy a školské zariadenia
a CVČ?
p. Dolníková: Je tam iba pridaný jeden odsek týkajúci sa súčasnej situácie v ZUŠ, celé VZN sa
bude meniť až v septembri, keď budú nové koeficienty.
p. Krištofíková: Tento materiál nie je dobrý, buď by to mal byť návrh VZN, ale v celom znení
alebo iba dodatok k pôvodnému VZN.
p. Dolníková: Rovnako som chcela materiál urobiť i ja, ale mestský právnik JUDr. Pribiš mi
povedal, že toto je správna forma.
p. Krištofíková: Ja si to nemyslím a myslím si, že ak toto schválime, je možné, že nám VZN
napadne prokurátor. Treba sa rozhodnúť či to bude dodatok alebo úplne nové VZN s celým
znením.
p. Zigová: Doriešime tento návrh VZN s JUDr. Pribišom a predložíme do MsZ podľa jeho
odporúčania.
* Poznámka: Dňa 10.6.2015 prekonzultované s JUDr. Pribišom i hlavnou kontrolórkou
mesta. Materiál bude do MsZ predložený v pôvodnom znení.
5. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ –
zrealizované i pripravované
p. Zigová: Poprosím p. riaditeľku DK Javorina, aby nás informovala o akciách, ktoré DK
Javorina organizoval a ktoré má naplánované na leto.
p. Adámková: Väčšinu akcií, ktoré sme organizovali, sme realizovali buď sami alebo spoločne
s mestom, ZUŠ a ostatnými školami. V apríli sme mali okrúhle 90. výročie knižnice, pri tejto
príležitosti sme otvorili nový priestor študovne. 30.4. sme spoločne s mestom stavali máj
a v tento istý deň sme mali koncert Nedvědovcov. V máji sa uskutočnila prezentácia kníh
manželov Rumánkovcov, druhú májovú nedeľu sme mali pod taktovkou ZUŠ vo veľkej sále
program ku Dňu matiek. Účinkovali v ňom deti zo ZUŠ, ZŠ i MŠ. Program bol veľmi úspešný
a hodnotný. Veľmi veľa ľudí muselo stáť, lebo všetky miesta boli obsadené. Do budúcnosti by sa
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však malo uvažovať s menším počtom účinkujúcich, nakoľko program bol veľmi dlhý a tí čo
stáli, už nemohli obstáť.
p. Lacová: I moji kolegovia mali k programu pripomienky. Na prvom stretnutí komisie v novom
školskom roku by sme mali prehodnotiť program ku Dňu matiek i k Nadácií ŽIVOT.
p. Adámková: Ďalej sme 16.5. spoločne s ďalšími mestami organizovali Noc múzeií v našom
staroturianskom múzeu. Do tejto akcie sa zapojili i múzeum sestier Royových a železničné
múzeum, ktoré pripravili svoje expozície v priestoroch DK Javorina. Pre návštevníkov bola
v Stredisku cehr. spolupráce pripravená aj hodnotná výstava k 80. výročiu založenia podniku
Chirana. Premietali sa tu i filmy z r. 1943-1972. Akcie sa zúčastnilo okolo 300 ľudí, čo je veľmi
pozitívne. Ľudia vyjadrovali spokojnosť s týmto podujatím a najmä o filmy bol veľký záujem.
Filmy sa preto teraz premietajú každú stredu celý mesiac v DK Javorina. Veľmi by sme chceli
poďakovať p. Klimáčkovi, ktorý filmy zdigitalizoval a tak si ich dnes môžeme pozrieť i na
modernej technike. Výstava k výročiu Chirany beží až do 13.6., aby si ju mohli pozrieť i ľudia,
ktorí prídu na jarmok. V máji sme mali mať koncert v rámci turné Zlaté dobré časy. Koncert bol
však zrušený. 31.5. sme zorganizovali spoločne s divadelným krúžkom ZŠ, dobrovoľníkmi
a s pomocou spoločnosti Prevak Cestu rozprávkovým lesom na Dubníku. Zúčastnilo sa jej okolo
410 detí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali. 23.5. sme išli na zájazd do Prahy na
muzikál Mamma Mia. V pondelok 8. júna sme mali u nás darovanie krvi. Postupne ukončujeme
kurzy – rezbárstvo, španielčina a nedávno skončil i kurz spoločenského tanca. Tento víkend
spolupracujeme s mestom na príprave Staroturianskeho jarmoku – 24. ročník sa uskutoční už
teraz 12. a 13. júna 2015. Dom kultúry Javorina zabezpečoval program na jarmok, v ktorom je
pre každého niečo. 27. júna spoluorganizujeme spoločne s Monikou Haasovou Festival Divné
veci. Sami uvidíme, ako to dopadne, aká bude odozva ľudí. Je to niečo úplne nové, aktivity
festivalu sa budú konať po celej Starej Turej. Cez prázdniny sa chystáme na zájazdy do Zoo Dvůr
Králové, do Bojníc a do Family parku v Rakúsku. Na august už pomaly začneme chystať
Remeslá našich predkov, kde bude sprievodnou akciou Výstava krojov. V budove DKJ sa ďalej
uskutoční výstava absolventov prác ZUŠ a tanečný koncert ZUŠ. CVČ pripravuje v budove DKJ
tanečno-motivačné stretnutie spojené s besedou. Snažíme sa všetkým organizáciám vyjsť
v ústrety.
6. Informácie riaditeľov škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola
p. Lacová: 4.5. pedagógovia ZUŠ pripravili program ku krstu kníh manželov Rumánkovcov. 6.5.
p. uč. Bodnárová mala veľkú časť rodičov na sláčikovom popoludní v koncertnej sále školy. Dňa
9.5. žiaci tanečného odboru zaznamenali veľký úspech v celoslovenskej súťaži v Malackách.
Získali 5 ocenení, štyri 3. miesta a juniori hlavnú cenu poroty. Dňa 10.5. naša ZUŠ v spolupráci
so ZŠ a MŠ pripravila kultúry program ku Dňu matiek, do ktorého sa zapojili všetky štyri odbory
našej školy. Pedagógov potešili poďakovania rodičov a verejnosti, ktorým sa program páčil
a hneď v pondelok na základe vystúpení našich žiakov prišli viacerí rodičia prihlásiť svoje deti
do ZUŠ. Chcela by som vyzdvihnúť ochotu kolegov, ktorí sa podieľali na tvorbe programu
a ktorí tri mesiace pripravovali svojich žiakov na toto vystúpenie, obetujúc svoj voľný čas. Nie je
ľahké plniť školský vzdelávací program a popri ňom absolvovať také veľké množstvo vystúpení
a súťaží, akých sa naša škola zúčastňuje. 19.5 sa uskutočnila triedna besiedka p. uč. Pavloviča
a Kleina a 27.5. triedna besiedka p. uč. Klimekovej. Verejným vystupovaním žiakov sa snažíme
o to, aby sme v žiakovi podporili zdravé sebavedomie a zároveň, aby verejná prezentácia nebola
pre neho stresujúcim faktorom. Žiaci výtvarného odboru zaslali práce na celoslovenskú súťaž –
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Maľujte s Primalexom. 30.5. sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu uskutočnila vernisáž
a oceňovanie víťazov celosl. súťaže Naši národní buditelia, ktorú vyhlásilo kubánske
veľvyslanectvo. Ocenenia odovzdávali spolu s veľvyslankyňou pozvaní hostia z ministerstva
školstva, kultúry a zahraničných vecí. Žiaci výtv. odboru zaznamenali mimoriadny úspech –
získali 10 ocenení: 3 x 1. miesto, 2 x 2. miesto, 2 x 3. miesto, cenu predsedu, cenu poroty a aj
hlavnú cenu veľvyslankyne. V programe vystúpili žiaci hudobného odboru hry na priečnu flautu
a klarinet za korepetície p. uč. Borovskej. Dňa 1.6. deti tanečného odboru vystúpili v programe
ku Dňu detí na Námestí slobody. Dňa 4.6. sa uskutočnil verejný koncert školy spojený
s udeľovaním Ďakovných listov riaditeľky školy najúspešnejším žiakom za šk. rok, ktoré získali
za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena. Žiak Dominik Sedlák získal Hlavnú cenu
riaditeľky. Tento žiak si prevezme dňa 10.6. na Trenčianskom hrade ocenenie Talent TN kraja
2015 za dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťažiach,
ako jediný žiak zo ZUŠ. Je to prvýkrát, čo toto ocenenie získal žiak hudobného odboru ZUŠ
Stará Turá. Výtvarný odbor ho získal 8krát. 8.6. malo spevácke oddelenie triednu besiedku.
Čo sa týka akcií, ktoré pripravujeme: 18.6. – absolventský koncert žiačky hry na husle Petry
Briškovej, 19.6. Noc v škole pre tanečný odbor, 21.6. Free-Zee show pre verejnosť v DK
Javorina, 22.6. ten istý tanečný koncert pre ZŠ. Od 2. do 3.7. letná tanečná škola na Dubníku.
Trápi nás školský vzdelávací program. Od septembra bude platný bez toho, aby sme dostali
nejaké metodické usmernenie, bez školenia. Je tam povinné materiálno-technické vybavenie
tried, neviem ako to všetko zabezpečíme. Doplácajú na to nielen súkromné školy, ktoré učia
takmer na chodbách, ale i my.
Materská škola
*Poznámka: zaslané p. riaditeľkou Hučkovou emailom
Ako to už každoročne býva, mesiac máj a jún bol veľmi bohatý na rôzne akcie a podujatia
organizované materskou školou, mestom a inými inštitúciami. V máji deti z predškolských
oddelení vystúpili v Dome kultúry Javorina
pri príležitosti Dňa matiek
v programe
organizovanom pod záštitou ZUŠ. Vystúpenia ku Dňu matiek sa uskutočnili aj vo všetkých
triedach MŠ. Pani učiteľky s deťmi nacvičili pestré a kvalitne zrealizované čísla, za čo si vyslúžili
aj pozitívne hodnotenie rodičov a starých rodičov.
14. mája III. MŠ organizovala školskú olympiádu „Hviezdičky“, na ktorú boli pozvané aj
materské školy z okolia (Kostolné, Lubina, Bzince). Vďaka dobrej príprave akcie, ale aj vďaka
počasiu, ktoré nám vtedy akoby zázrakom prialo, išlo o naozaj vydarenú akciu. Deň detí sme
v materskej škole oslavovali od rána. Najprv sa deti v rámci pobytu vonku oboznámili s rôznou
policajnou technikou, potom sledovali ukážku zásahu hasičov a nazreli aj do hasičského auta.
Popoludní vystúpili so svojimi tanečnými číslami na námestí v programe organizovanom CVČ.
Vďaka podpore Nadácie ŽIVOT, podpore mesta Stará Turá a Rodičovského združenia pri MŠ
sme v uplynulom období mohli zrealizovať návštevu minifarmy v Lubine, výlet loďou
v Piešťanoch, zážitkové učenie na Dubníku v spolupráci s Lesoturom, výlet na Beckov a do
múzea miniatúr v Podolí, ako i celoškolský projekt Kanisterapia. Okrem toho boli deti na
výletoch na Trenčianskom a Čachtickom hrade, na cvičisku psov v Topoleckej, vo Višňovom
a čaká ich ešte akcia v Podvišňovom, takže program materskej školy je v súčasnosti naozaj veľmi
bohatý, ale aj náročný na organizačné zabezpečenie. V rámci informovaní verejnosti a propagácie
materskej školy bolo viacero článkov o uskutočnených podujatiach uverejnených
v Staroturianskom spravodajcovi (a ešte ich zopár bude), ako i v Kopaničiar exprese. Budúci
týždeň organizujeme školu v prírode na Starej Myjave so 75 predškolákmi.
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Na záver školského roka nás ešte čaká rozlúčka s predškolákmi na mestskom úrade spojená
s odovzdávaním Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a záverečný karneval.
V súčasnosti venujeme pozornosť aj organizačnému zabezpečeniu chodu materskej školy v čase
letných prázdnin a perspektívne sa pripravujeme na ďalší školský rok. Materská škola sa
prihlásila do pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP do praxe materských škôl, takže budúci
školský rok nás čaká veľa práce a hľadanie toho najvhodnejšieho a najefektívnejšieho systému
školského vzdelávacieho programu. V budúcom školskom roku by materskú školu malo
navštevovať asi 280 detí, z toho 5 detí v špeciálnej triede.
Centrum voľného času
p. Tepličková: V máji a júni ukončujeme postupne krúžkovú činnosť. Koniec krúžkov chceme
deťom spríjemniť a odmeniť ich. Krúžok parkúru bol v Tarzánií, kde mali záverečné skúšky.
Chovatelia navštívili Minifarmu v Lubine, na konci júna plánujeme Parlamentnú noc – členovia
detského parlamentu zažijú niečo podobné ako skutoční poslanci v parlamente. Táto akcia je
spolufinancovaná nadáciou Život. V DK Javorina plánujeme workshop s hip hop tancom
a s besedou pre deti. V súčasnosti už máme plné oba prímestské tábory, píšeme si už
náhradníkov. Časť detí v táboroch je cez sociálne odd. MsÚ a náklady sa hradia z charitatívneho
účtu mesta. Počas leta si budeme čerpať dovolenku, je to príkazom, nakoľko máme veľmi veľa
nevyčerpanej dovolenky. 1. júna sme na Námestí slobody pripravili program Deťom pre radosť.
Vystúpili v ňom deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, od Katky Vidovej, z Minizumby a iné. V programe
vystúpilo vyše 250 detí. Ďakujeme zmrzline La Perla, ktorá venovala účinkujúcim zmrzlinu
zdarma. Výborné boli i atrakcie pre deti na Námestí slobody, ktoré objednalo mesto. Pre deti boli
pripravené i súťaže, ktoré robili naši praktikanti.
p. Boorová: Program CVČ bol súčasťou veľkého dňa detí, ktorý sa konal v celom meste. Už od
ranných hodín bola pre ne na Hurbanovej ulici bezplatne otvorená umelá ľadová plocha určená
na korčuľovanie. Plocha bola osadená počas celého mesiaca, ale na deň detí bola otvorená úplne
zadarmo. Policajti a hasiči si pripravili v ranných hodinách pre deti na ulici Mierovej ukážky
svojej práce, škôlkari a školáci mohli bližšie preskúmať policajné auto, motorku, výstroj
a hasičské autá. Pozreli si aj skutočný zásah hasičov pri horiacom aute. Zaujímavá bola i ukážka
práce psovoda, ktorý zneškodnil zlodeja so zbraňou. Námestie slobody bolo obsadené detskými
atrakciami. Pripravené boli vodné bubliny, nafukovacia šmýkačka a skákací hrad a elektrické
autíčka. Všetky atrakcie boli pre deti zdarma. V poobedných hodinách bol program CVČka na
námestí a pred budovou Lesoturu boli pre deti pripravené súťaže s lesnou tematikou. Deti si tento
deň naozaj užili.
Klub slovenských turistov Stará Turá
p. Čepela: My sme 16. mája organizovali Podjavorinskú 50ku. Bolo pekné počasie, takže
podujatia sa zúčastnilo okolo 180 ľudí. Všetky informácie sme dali do článku, ktorý bude
uverejnený v Staroturianskom spravodajcovi. Koncom mesiaca pôjde KST Stará Turá preberať
štafetu – Krásy Slovenska do Detvy. Krásy Slovenska je časopis, ktorý toto turistické podujatie
organizuje. Budúci rok budeme štafetu predávať my na Veľkej Javorine.
Mestský basketbalový klub Stará Turá
p. Minárech: Pre nás sa už skončili súťaže. Najmladšie dievčatá získali na finálovom turnaji,
ktorý sa konal doma 5. miesto. Máme však veľmi mladý tím. Kadetky nepostúpili medzi 4
najlepšie družstvá na Slovensku, získali tiež 5. miesto na Slovensku. Juniorky nedokázali vyhrať
na domácom turnaji nad Banskou Bystricou, takže sú na tento rok „iba“ vicemajsterkami
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Slovenska. Budúci rok bude pre klub veľmi ťažký, veľa dievčat nám odchádza na vysoké školy.
Máme čoraz väčší problém s náborom dievčat do klubu.
Mestský futbalový klub Stará Turá
p. Krč:V súčasnosti naše družstvá dohrávajú sezónu. Všetky súťaže postupne končia. Muži
bojujú o záchranu, teraz sa dosť vzchopili, dvakrát vyhrali a mali jednu remízu. Veríme, že sa im
to podarí a nevypadanú do nižšej súťaže. Dorastenci sú v súčasnosti na 11. mieste. Slovenský
futbalový zväz nariadil reorganizáciu súťaží, možno nebudú vypadávať 3, ale až 4 posledné
družstvá. Žiaci prehrali s najlepšími družstvami v tabuľke, s posledným družstvom však vyhrali.
V budúcej sezóne nám 10 chlapcov prechádza zo žiakov do dorastu, u žiakov je veľký vekový
rozdiel. Súťaže sa uzavrú a budeme sa zamýšľať nad novou sezónou a smerovaním klubu. Na
budúcu sezónu by nám mali zostať rovnakí tréneri a budeme hľadať sponzorov. Problém bude
s tréningami, nakoľko cez prázdniny sú dorastenci po brigádach a žiaci na prázdninách. Súťaž už
však začína v auguste.
p. Boorová: Keď už sme pri MFK Stará Turá, pani primátorke bola doručená žiadosť MFK Stará
Turá o podporu futbalu výstavbou tréningového ihriska s umelým trávnatým povrchom. Klub
v žiadosti apeluje na mesto, aby zvážilo ponuku firmy PARA INVEST Sports Surface na
výstavbu umelej trávy. Zdôvodňujú to vysokými nákladmi na dopravu a prenájom športových hál
počas zimnej prípravy. Tieto náklady sú hradené dotáciou z mesta. Mesto pripravovalo projekt
prestavby hokejového ihriska na umelé trávnaté ihrisko v minulom volebnom období. Tento
projekt bol však robený do zásoby, v prípade, že sa objavia granty alebo výzvy z Eurofondov.
Nebolo plánované realizovať ihrisko z vlastných zdrojov mesta. Mesto takúto čiastku v rozpočte
v súčasnosti nemá.
p. Slezáček: Ja sa opýtam. Koľko ľudí by využívalo toto ihrisko? Možno 200 detí? Ľadovú
plochu, ktorá tu bola v minulosti využívalo oveľa viac detí. Možno 500 i viac ľudí by malo
záujem viac o zimné korčuľovanie ako o umelý trávnik.
p. Krč: Ľadová plocha by si vyžadovala veľké náklady na údržbu. Umelá tráva nie.
p. Slezáček: Treba hľadať sponzorov. Napríklad v Myjave sponzoruje prvoligový volejbalový tím
jeden podnikateľ, ktorý v súčasnosti nežije už v Myjave, ale hlási sa k svojmu rodnému mestu
a sponzoruje tento tím. Treba vytvoriť sieť takýchto ľudí, žijúcich v Bratislave, ktorí sú rodáci zo
Starej Turej. Je to silná komunita, treba pre nich pripravovať akcie, venovať sa im a možno
v budúcnosti budú ochotní i niečo sponzorovať.
p. Adámková: Podporila by som túto myšlienku, ale niekto musí týchto rodákov organizovať,
venovať sa im na podujatiach ako je napríklad Vianočný trh so zabíjačkou. My však máme pri
týchto akciách toľko povinností, že to nemôžeme stíhať.
p. Krč: Vieme, že na ihrisko je už projekt nachystaný a veríme, že by to stálo menej ako je
v projekte. Momentálne sú však výzvy na projekty s nižšími sumami. Ak by mesto našlo
prostriedky alebo sponzora na realizáciu ihriska, v konečnom dôsledku by sme pýtali i nižšiu
dotáciu pre MFK Stará Turá od mesta. Pri verejnom obstarávaní je možné, že cena bude ešte
nižšia ako 140 000. Veríme, že umelá tráva by bola využívaná nielen futbalistami, ale aj pre
verejnosť alebo by bolo možné toto ihrisko prenajímať ďalším subjektom za peniaze.
p. Halinárová: Klub podal túto žiadosť na mesto, ale skôr to berieme tak, že je to pripomenutie
situácie, v ktorej klub je a pripomenutie, aby sa hľadali výzvy a granty alebo iné zdroje na
realizáciu ihriska. Teraz bola výzva na multifunkčné ihriská. Verím, že žiadosť MFK nebola
úplne zbytočná.
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p. Solovič: I v Trenčíne a v Brezovej pod Bradlom majú takéto ihriská a prenajímajú ich. Náš
športový areál na štadióne je veľmi pekný a celé tímy by tu mali možnosť i prespať, najesť sa,
zatrénovať si.
p. Krč: Areál má potenciál byť zaujímavý pre sústredenia, ale futbalovým klubom tu chýba
umelá tráva.
p. Slezáček: Podľa mňa by bolo zimné využitie na korčuľovanie lepšie. S financovaním klubov je
to ťažké. I my sme museli kurty predať, pretože sme to finančne neuniesli.
p. Čepela: Mne pri žiadosti chýba finančné rozloženie. Koľko MFK St. Turá dostáva dotáciu od
mesta, o koľko by sa znížila, koľko by mesto samotné ihrisko stálo, aký by bol záujem iných
tímov a aká by bola celková využiteľnosť ihriska. Ďalšia otázka je, čo ostatné športy. Čo sa
vybuduje pre nich?
p. Adámková: Pri čítaní žiadosti mi napadlo to isté. Koľko ľudí by sme týmto ihriskom
uspokojili. My sme zavreli kino, pretože sme nechceli od mesta pýtať 100 000 € na jeho
digitalizáciu. Boli by to zbytočné peniaze, nakoľko do kina chodilo veľmi málo ľudí,
digitalizované je kino v NMnV, teraz začala s digitalizáciou i Myjava. Bolo by pekné mať kino,
ale jeho využiteľnosť a teda aj návratnosť by bola nízka.
p. Krištofíková: Ak by sme sa aj rozhodli realizovať ihrisko, pri stave našich ciest a chodníkov by
nás ľudia ukameňovali. Ihrisko je určite pre futbalistov potrebné, ale treba hľadať cudzie zdroje
a tiež pripraviť plán ako bude ihrisko využívané a zabezpečená jeho prevádzka.
p. Krč: Vieme, že mesto má aj veľa iných problémov, ktoré musí riešiť, ale boli by sme radi, ak
by sa zrealizovalo aj ihrisko, na ktoré je nachystaný projekt.
Členovia komisie vzali žiadosť MFK Stará Turá na vedomie. Odporučili, aby mestský úrad
monitoroval prípadné vyhlásenie výziev na podávanie žiadostí z cudzích zdrojov na
výstavbu takýchto druhov ihrísk a v prípade, že budú takéto výzvy vyhlásené, aby mesto
podalo žiadosť na dotáciu na realizáciu ihriska.
7. Rôzne
Dotazník k PHSR
p. Boorová: Pracovníci MsÚ spracovali dotazník k PHSR. Poslala som Vám ho elektronicky
a v prípade, že by ste k nemu mali nejaké pripomienky, prosím dodajte nám ich čo najskôr, aby
sme ich vedeli do dotazníka zapracovať. Tento dotazník bude jedným z východiskových
dokumentov pre prípravu PHSR.
Dotazník bol bez pripomienok členov komisie.
8. Záver
Na záver predsedníčka, p. Zigová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie komisie
o 17.15 hod. ukončila.
Zapísala: Lívia Boorová
Schválila: Zuzana Zigová
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