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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 23. mája 2012 
 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie 
2. Organizačné zabezpečenie „Cesty rozprávkovým lesom“ 
3. Prerokovanie návrhu na premenovanie DK Javorina  
4. Kultúrno – spoločenské podujatia organizované DK Javorina 
5. Aktuálne informácie škôl a školských zariadení 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
 
K   p r i e b e h u   r o k o v a n i a : 
 

1. Otvorenie  
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod. 

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia. Z dôvodu, že v priestoroch 
MsÚ prebiehala iná komisia, sa stretnutie komisie MsZ pre školstvo a kultúru uskutočnilo 
v priestoroch DK Javorina. Za poskytnutie priestoru poďakovala riaditeľke DKJ, p. 
Adámkovej. 

 
2. Organizačné zabezpečenie „Cesty rozprávkovým lesom“ 

      Na poslednom zasadnutí komisie sa členovia dohodli, že sa budú podieľať na organizácii 
kultúrnych akcií DK Javorina a mesta. Komisia žien, ktorá v minulosti pomáhala pri 
organizácii Cesty rozprávkovým lesom, sa tento rok už nezúčastní organizovania akcie, 
nakoľko niektoré z dám majú už vyšší vek a je to pre nich veľká záťaž. Preto je  potrebná 
pomoc členov našej komisie. 
Mgr. Soňa Krištofíková požiadala riaditeľku DKJ, Evu Adámkovú, aby informovala komisiu 
o pripravovanej Ceste rozprávkovým lesom.  
p. Adámková – Aj keď je hlavným organizátorom podujatia DK Javorina, som veľmi rada, že 
sa na nej budú podieľať aj členovia komisie a divadelný krúžok pod vedením p. učiteliek zo 
ZŠ. Bez detí a scénok by bola rozprávková cesta fádna. Podujatie sme pripravili na 3. júna od 
10.00 h na Dubníku I. Štart bude tento rok na začiatku hrádze, tohtoročná cesta bude mať 
zmenenú trasu. Keďže sme chceli podujatie trošku vynoviť, urobili sme dve trasy. Jednu 
ľahšiu pre menšie deti a mamičky s kočíkmi a jednu náročnejšiu trasu, ktorá vedie cez les. 
Dúfame, že rodičom sa bude táto novota páčiť. Na náročnejšej trase bude 12 stanovíšť na 
jednoduchšej trase 8. Cieľ bude v autokempingu, kde budú pre deti pripravené atrakcie ako 
skákací hrad, maľovanie na tvár, konský záprah. Tento rok spolupracujeme aj s p. Hruškom, 
ktorý bude mať na parkovisku pri kempe stánky s občerstvením. Za možnosť predaja 
občerstvenia nám zasponzoroval plagáty, lístočky pre deti, sladkosti na jedno stanovište 
a občerstvenie pre účinkujúcich. Pre deti v cieli zabezpečí aj diskotéku a zumbu.  
Ing. Halinárová: Pred dvoma týždňami organizoval p. Hruška trojdňové hradné slávnosti vo 
Višňovom. Bola to veľmi vydarená akcia. 
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p. Adámková: Podujatie bude zase o niečo rozšírené a bude to veselšie. O 13.00 h je pre deti 
v autokempingu pripravený klaun Pepele, ktorého sme zabezpečili vďaka financiám od 
sponzorov. Potrebujeme dozor na jednotlivé stanovištia, aby tam deti neboli sami. Kto by 
mohol prísť? 

Pomoc na stanovištiach prisľúbili: Ing. Halinárová, Mgr. Kohútová, Ing. Slezáček, 
Mgr. Krištofíková, Mgr. Boorová 
p. Adámková: Potrebujeme ešte vymyslieť jednu disciplínu a budeme mať všetko. Poplatok 
zostane aj tento rok 0,50 €. V cieli by sme deťom chceli venovať nejakú drobnosť. 
Vymaľovávanku alebo Bublifuk. Pri perníkovej chalúpke budú deti dostávať miesto cukríkov 
perníky, ktoré napečú žiaci Súkromnej Hotelovej akadémie St. Turá. Pripravíme sa na 400 
detí. Minulý rok ich prišlo 250, ale presný počet sa nikdy nedá odhadnúť. Rozhoduje aj 
počasie. 
Mgr. Krištofíková: Pred termínom Cesty rozprávkovým lesom dostaneme všetci bližšie 
informácie od p. Adámkovej, zatiaľ jej ďakujem. 
 

 3. Prerokovanie návrhu na premenovanie DK Javorina 
Mgr. Krištofíková: Na našom zasadnutí by sme mali prerokovať aj návrh Ing. Rumánka na 
premenovanie DK Javorina na Kultúrny dom Ivana Úradníčka. Ing. Rumánek venuje všetkým 
členom komisie svoju novú knihu, v ktorej je časť venovaná aj spomínanému pánovi 
Úradníčkovi a tiež list, v ktorom je vysvetlené, prečo by sa mal DK Javorina premenovať. 
Určité vyjadrenia k premenovaniu som dostala už aj od zamestnancov úradu a iných ľudí. 
Väčšina opýtaných si myslí, že Dom kultúry Javorina je príznačný názov pre náš kultúrny 
stánok. Môj názor je tiež, že by sa tento názov nemusel meniť. Budem rada, ak sa k tomuto 
návrhu vyjadríte, aby som mohla do zasadnutia zastupiteľstva, ktoré bude 21. júna, pripraviť 
materiál s kladným alebo záporným vyjadrením komisie.  
p. Adámková: V plnej miere s Vami súhlasím. Názor Javorina vystihuje náš kraj. Nemyslím, 
že pán Úradníček bol až tak významný dejateľ, že by sme mali po ňom pomenovať náš 
kultúrny stánok. 
Ing. Slezáček: Ivan Úradníček bol skôr showbiznisovou osobnosťou. Pre Starú Turú bol skôr 
významný Dušan Úradníček. Javorina je tu už množstvo rokov, názov je príznačný. 
Mgr. Masár: A názov Dom kultúry Javorina už patrí aj k našim tradíciám. 
Mgr. Krištofíková: Málo ľudí vie, s čím je spojené takéto premenovanie. Všetko treba 
administratívne pripraviť, a to je náročné.  
Mgr. Trúsik: Názov Javorina je aj symbolický.  
Ing. Halinárová: V Myjave je kultúrny dom pomenovaný podľa Samka Dudíka, ale ten bol 
pre myjavskú kultúru veľkou osobnosťou. Je to iný prípad. V tomto roku budeme oslavovať 
50 rokov DK Javorina a názov Javorina by sme mali skôr vyzdvihovať.  
  Členovia komisie sa jednohlasne zhodli, že návrh na premenovanie nepodporia.  
  

4. Kultúrno-spoločenské akcie organizované DK Javorina  a mestom Stará Turá 
Mgr. Krištofíková: Najprv by som Vás rada informovala o podujatí, ktoré organizuje mesto 
v spolupráci s DK Javorina. Zo zasadnutia zastupiteľstva vzišiel návrh, aby primátor 
zorganizoval stretnutie s podnikateľmi za účelom podpory SOŠ a športových klubov 
pôsobiacich v meste. Stredné školy sa majú podľa najnovších informácií uberať smerom škôl, 
ktoré budú mať garanta v podnikateľskej sfére. Oblasť športu budeme prezentovať 
prostredníctvom VZN o podpore športe, ktoré sme prerokovávali aj na našej komisii. 
Podnikatelia sa tak dozvedia viac o financovaní športu. Zástupcovia športových klubov si 
pripravia krátke prezentácie, stredná odborná škola si pripraví panely s prácami žiakov 
a úspechmi, ktoré dosiahli. Súkromná hotelová akadémia sa bude prezentovať priamo svojou 
prácou, žiaci pripravia pre podnikateľov občerstvenie. Bolo veľa ohlasov, prečo sme stretnutie 
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nezorganizovali v hoteli Lipa, ale myslím si, že máme čo ukázať podnikateľom aj v rámci 
našej kultúry. Priestory Strediska cezhraničnej spolupráce sú nové, pekné. Stretnutie sme 
chceli rozdeliť do kaviarne a strediska, ale myslím, že sa bude dať aj občerstvenie servírovať 
v stredisku, aby sme zbytočne nechodili hore-dolu. 
PaedDr. Melicherová: Žiaci môžu občerstvenie pripraviť aj v stredisku, nebude to problém.  
 
           Mgr. Soňa Krištofíková požiadala riaditeľku DKJ, Evu Adámkovú, aby informovala 
o akciách a podujatiach, ktoré organizoval a bude organizovať DK Javorina.  
p. Adámková: Od nášho posledného stretnutia sme pripravili niekoľko akcií. 30. apríla sme 
stavali na Námestí slobody máj, 15. mája sme mali divadelné predstavenie „Na koho to slovo 
padne“, zúčastnilo sa ho 330 ľudí. 13. mája sme spolu so ZŠ, MŠ a ZUŠ pripravili program 
ku Dňu matiek. Sála aj balkón boli plné ľudí, Mgr. Krištofíková mala krásny príhovor, ktorý 
rozplakal mnohé mamy aj babičky. Od 12. – 19.5. bola v priestoroch SCS inštalovaná výstava 
paličkovanej čipky našich čipkárok. Ľudia sa sťažovali, že 2. poschodie je pre nich veľmi 
vysoko, ale mám pocit, že v mnohých prípadoch išlo iba o pohodlnosť. V rámci zájazdov sme 
pripravili muzikál Ôsmy svetadiel v BA, Výstavu kvetov vo Věžkách a muzikál Děti ráje 
v BA. Z pripravovaných akcií je to avizovaná Cesta rozprávkovým lesom, 26. mája ideme do 
Prahy na muzikál Quasimodo, na 31.5. máme naplánovaný zájazd na Alexandrovcov do 
Skalice. Cez leto je naša činnosť obmedzená, nakoľko je teplo a ľudia trávia čas vonku. 
Pripravili sme však zájazdy do ZOO do BA a do zábavného parku v Rakúsku. Samostatnú 
prípravu venujeme Staroturianskemu jarmoku, ktorý sa uskutoční 22. – 23. júna. Myjava nám 
ponúkla vystúpenie jedného zahraničného súboru, ktorý môže prísť na St. Turú počas 
folklórnych slávností. Bolo by to však v strede týždňa a pre 30 členný súbor by sme museli 
zaplatiť občerstvenie. Myslím, že divákov by to v strede týždňa nezaujalo a veľa by ich 
neprišlo. Asi im zaďakujeme za ponuku.  
Mgr. Krištofíková: Ak má prísť na koncert len pár ľudí, tak nie. 
p. Adámková: Na jarmoku si nájde v programe niečo každý. Program je rôznorodý, takže 
týždeň pred tým koncert robiť nemusíme.  
Mgr. Krištofíková: Čo sa týka podujatí mestského úradu a ZPOZu, každý polrok 
pripravujeme stretnutie jubilantov, ktorí sa dožili v tomto roku 70 a 75 rokov. Stretnutie je 
naplánované na 25.6., deň potom sú naplánované zlaté svadby a 27.6. rozlúčka 
s predškolákmi v spolupráci s MŠ.  
Bc. Sládková: Detí nie je tento rok veľa, môžu prísť všetky na jeden termín. 
Mgr. Krištofíková: Problémom je v súčasnosti malý počet miest v MŠ. Preto sme sa rozhodli 
rekonštruovať pavilón ZŠ, kde je teraz nasťahovaná ZUŠka. Ak sa v júli začne realizovať 
projekt rekonštrukcie ZŠ, bude to trvať minimálne 5 mesiacov. Priestory pre MŠ sú 
náročnejšie ako priestory pre ZŠ. Finančne aj časovo. Aby sme však deti mohli zobrať už 
v septembri, budú deti zatiaľ v pavilóne oproti MsÚ na 1. poschodí. Teraz je tam družina, ale 
tá sa na čas presťahuje do tried, kde po vyučovaní nik nie je. Pani učiteľky z MŠ aj ZŠ sú 
nespokojné, musíme však vyhovieť rodičom. Matky chcú pracovať a nemajú kde dať svoje 
deti. Ak by sme deti nevzali v septembri, ale až neskôr, prídeme o štátnu dotáciu v výške 
82 000 €.  
Ing. Halinárová: A prečo musia byť deti na 1. poschodí? Nemôžu byť dolu? 
Mgr. Krištofíková: Z prízemia by šiel hluk a deti v takomto veku potrebujú ticho. Problémom 
bolo aj stravovanie. Kuchárky deťom môžu doniesť desiatu, ale obed budú mať v jedálni. 
Vyčlenia im tam samostatnú časť. Bude to náročné, ale malí predškoláci chodia na obed skôr 
ako školáci, tak by sa to malo zvládnuť. 
Bc. Sládková: Ja by som chcela poprosiť, či by sa dal niekde v priestoroch pavilónu ZŠ 
uskladniť nábytok – lehátka, ktoré máme objednané. Bolo by zbytočné, aby ich dodávateľ 
zložil u nás v MŠ a potom by sme ich museli sťahovať.  
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Mgr. Kohútová: Asi nenájdeme v ZŠ taký veľký priestor. Možno ak sa vysťahuje ZUŠka, tak 
do tých tried. 
Mgr. Masár: Do 15.6. sme zo ZŠ preč. Teraz ešte robíme prekládky telefónu a internetu. 
Lehátka by sa zatiaľ mohli uložiť dolu, kde boli šatne. 
Mgr. Krištofíková: Sťahovanie sú veci technického rázu, ktoré si musí pán riaditeľ vyriešiť 
spolu s kolegami. Je potrebné sa presťahovať čo najskôr. Budúci školský rok si už budete 
užívať v nových priestoroch. ZŠ bude ešte stále v stiesnených podmienkach kvôli MŠ.  
Bc. Sládková: Stále sa nám prihlasujú ďalšie deti, no nemáme ich kam umiestniť. Problém je 
aj s prijímaním detí, ktoré majú problémové správanie a mali by sme ich integrovať medzi 
ostatné deti. Je ťažké zaradiť dieťa s problémovým správaním do kolektívu 25 detí. Teraz 
máme v MŠ 6 detí, ktoré by potrebovali špeciálnu triedu i špeciálneho pedagóga. 
Mgr. Krištofíková: Možno bude potrebné prijať rozhodnutie, že budeme prijímať iba deti zo 
Starej Turej. V ZŠ rátame s priestormi pre dve triedy, ale je tam ešte jedna malá trieda, kde by 
mohla byť v budúcnosti špeciálna trieda pre 8 detí, ale bol by tam tiež potrebný špeciálny 
pedagóg. To však nepripadá do úvahy v školskom roku 2012/2013. Mali by sme tiež brať 
hlavne deti, ktorých mamičky nie sú na materskej dovolenke a pracujú. Ak je žena na 
materskej dovolenke, dieťa môže mať doma.  
Bc. Sládková: Mamičky mi nevedia zdokladovať, že nastupujú do práce. Je ťažké rozhodovať 
koho vziať a koho nie. 
Mgr. Krištofíková: Budeme si  musieť vypracovať interné predpisy na prijímanie detí. 
Prevádzka MŠ je finančne náročnejšia ako prevádzka ZŠ.  
 

 5. Aktuálne informácie škôl a školských zariadení 
Mgr. Krištofíková požiadala zástupcu riaditeľa SOŠ Stará Turá, Mgr. Trúsika, aby informoval 
prítomných o činnosti školy.  
Činnosť SOŠ Stará Turá: 
Mgr. Trúsik: Od nášho posledného stretnutia by som Vás chcel v prvom rade informovať 
o našom medzinárodnom úspechu v súťaži ENERSOL. V dňoch 26. až 27. apríla 2012 sa v 
Hradci Králové pod záštitou ministra životního prostředí ČR konalo medzinárodné kolo 
súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL - využitie alternatívnych zdrojov energie za účasti 
súťažiacich z Čiech, Nemecka, Rakúska, Slovinska, Poľska a samozrejme Slovenska. 
Slovenskú republiku zastupoval aj študent SOŠ Stará Turá - Juraj Repčík, ktorý je 
staroturanec. V súťaži družstiev získali 1. miesto zástupcovia Slovenskej republiky. Juraj 
Repčík získal prvé miesto aj v súťaži jednotlivcov. Úspešný bol aj náš ďalší žiak, Roman 
Písečný, ktorý pôsobí v ZUŠ. S obrazom vyhral súťaž na kubánskom veľvyslanectve. 
V súčasnosti sa pripravujeme na maturity, máme 82 maturantov, k maturitám nebude 
pripustených 6-7 žiakov. Zatiaľ máme zapísaných 83 žiakov, uvidíme, čo bude v septembri. 
Tri triedy nám budú odchádzať a tri by sme mali otvoriť. Na zápise boli aj deti zo Serede, 
Topoľčian, Lazov pod Makytou. Vraj o škole a meste počuli samé chvály. Cez maturity 
pripravujeme pre prvákov týždeň telovýchovy, v rámci toho sa zúčastnia výletu na Bradlo. 
Priemyslováci pôjdu na 2 týždne na povinnú prax. Pasujeme sa s problémom vyťaženosti 
učiteľov počas maturít. Až 7 ich je na maturitách na iných školách. Ing. Halinárová by mohla 
povedať niečo o pracovnom stretnutí riaditeľov stredných odborných škôl z okresu NMnV 
a poslancov VÚC za NMnV.  
Ing. Halinárová: Toto pracovné stretnutie neprinieslo žiadne rozhodnutia, nič nebolo 
dohodnuté. Chceli sme sa iba stretnúť a diskutovať o školách s riaditeľmi, keďže sa rušenie 
škôl týka práve ich. Jednoznačne vieme, že sa v okrese neuživia 4 SOŠ. Chceme nájsť vhodné 
riešenie v spolupráci s riaditeľmi. Aby boli spokojní najmä žiaci.  
Mgr. Trúsik: Myslím, že je dobré, že sa to rieši medzi poslancami a riaditeľmi. Že školy 
neboli z toho vynechané. 
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Ing. Halinárová: Nechceme, aby sa toto stretnutie zbytočne nafukovalo. Do šk. roku 
2012/2013 sa nebude nič meniť. Z ekonomického hľadiska sa nedá utiahnuť toľko škôl. 
V najbližšej dobe sa budú stredné školy opäť vracať k pôvodným názvom, nebudú to už len 
SOŠ. Dúfame, že im to pomôže a budú populárnejšie.  
 
Mgr. Krištofíková poďakovala Mgr. Trúsikovi a požiadala riaditeľku SHA, PaedDr. 
Melicherovú, aby informovala prítomných o činnosti školy.  
Činnosť SHA Stará Turá: 
PaedDr. Melicherová: SHA má už 6 rokov. Zriaďovateľom je Ing. Tĺčik, ja som riaditeľka 
a mám na starosti výchovno-vzdelávací proces. Po štvorročnej činnosti sme mali inšpekciu. 
Tá skonštatovala, že môžeme byť vzorom pre iné súkromné školy. Je to pre nás veľký interný 
úspech. V krajskom kole SOČ sme mali 8 žiakov, jedna žiačka postúpila na celoštátne kolo, 
kde získala 5. miesto. Záverečné skúšky sme mali v priestoroch agropenziónu Podkylava. 
Žiaci chodia na zahraničné praxe, tento rok bol menší záujem, išli len 4 štvrtáčky. Dobré však 
je, že naši absolventi sa vracajú na miesta, kde boli na zahraničnej praxi. Máme avíza, že sa 
naši absolventi zamestnávajú aj v zahraničí.  
 
Mgr. Krištofíková  poďakovala PaedDr. Melicherovej a požiadala riaditeľa ZUŠ, Mgr. 
Masára, aby informoval prítomných o činnosti školy.  
Činnosť ZUŠ Stará Turá: 
Mgr. Masár: Už máme objednanú firmu na sťahovanie hudobných nástrojov. Menšie veci si 
postupne budeme sťahovať sami. Chcem poprosiť o riaditeľské voľno, nakoľko počas 
sťahovania nebude možné vyučovanie. Sťahovať začíname 7.6 a mali by sme ho ukončiť do 
13.6. V novej budove je stále vlhko dolu v pivnici a musíme reklamovať bezpečnostné dvere 
v kotolni. Nedajú sa otvoriť. Počas rekonštrukcie vznikli vysoké finančné náklady za 
spotrebovanú elektrickú energiu. Dohadujeme sa s firmou, ktorá budovu rekonštruovala, aby 
nám tieto finančné prostriedky vrátili.  
Mnohé kultúrne akcie máme spoločné s DKJ a mestom. V apríli sme mali interný koncert, 
Malý Turanček sa zúčastnil prvýkrát súťaže FS v Trenčianskej Turnej. Zorganizovali sme 
Free-zee cup, kde medzi sebou súťažilo 80 našich tanečníkov. P. uč. Rakúsová sa zúčastnila 
s deťmi Zletu čarodejníc v Kunoviciach. Malý Turanček hral aj na Tipos Slovakia cupe 2012 
na futbalovom štadióne. 30. apríla hrali Čančatá na Stavaní mája. Naše tanečníčky sa 
zúčastnili súťaže v Malackách, kde získali 2. miesto. Zúčastnili sme sa aj vernisáže výstavy 
paličkovanej čipky a programu ku Dňu matiek, kde tvorili naši žiaci gro programu. Čančatá 
a Poľún sa zúčastnili aj Jízdy králů v Kunoviciach. Budúci týždeň budeme mať absolventské 
skúšky a 29.5. máme naplánovaný absolventský koncert. Vystupovať budeme aj na jarmoku, 
a to v obidva dni. Čančatá budú hrať aj na Stretnutí s podnikateľmi. Na konci júna máme 
naplánovaný interný koncert už v nových priestoroch. 
 
Mgr. Krištofíková  poďakovala Mgr. Masárovi a požiadala zástupkyňu riaditeľky ZŠ, Mgr. 
Kohútovú, aby informovala prítomných o činnosti školy.  
Činnosť ZŠ Stará Turá: 
Mgr. Kohútová: V ZŠ sme mali niekoľko úspešných akcií. Pre deti sme  pripravili Noc 
s Andersenom. Skvelý program si pripravili zamestnankyne knižnice a potom deti čítali 
rozprávky v škole až do nočných hodín. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili mesačného plaveckého 
kurzu v našej plavárni. Menšie deti sa zúčastnili školy v prírode a dopravnej výchovy 
v Brezovej p. Bradlom. Ku dňu zeme sme pripravili projekt a deti čistili mesto od odpadkov. 
Uskutočnil sa aj zber papiera. Naše pani učiteľky režírovali program ku Dňu matiek. V rámci 
súťaží sme sa zúčastnili celoslovenských kôl vo výtvarnej súťaži, v basketbale žiačok 
a v angličtine. Divadelný krúžok získal na Festivale divadiel v AJ 2. miesto, dievčatá zo ZŠ 
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v AJ súťaži tiež 2. miesto. Pripravujeme sa na Olympijský festival, ktorý mávame každý rok, 
v súčasnosti sa deti zúčastňujú školských výletov, pre prvákov a nulťáčikov pripravila 
spoločnosť Elster, s. r. o., hry na deň detí. Pre starších zorganizoval na MDD detský 
parlament športový deň na štadióne. Včera sa uskutočnilo divadelné predstavenie div. krúžku 
Štvorlístok. V súčasnosti finišuje školský rok, uzatvárajú sa známky. Žiaľ, rozlúčili sme sa 
s našou kolegyňou, p. uč. Pudichovou, všetkým bude veľmi chýbať. Počas hokeja sme fandili 
i my a deti sme tak motivovali k národnému povedomiu. Žiaci zo SOŠ nám inštalujú káble na 
internet a spolu s učiteľmi so SOŠ máme školenie na novú interaktívnu tabuľu. 
 

6. Rôzne 
Mgr. Krištofíková: Do 15.5. bolo možné podať prihlášku do výberového konania na 
riaditeľa/ku CVČ a ZŠ. Na riaditeľa/ku CVČ prišli dve prihlášky a na riaditeľa/ku ZŠ jedna 
prihláška. 28.5. prebehne výberové konanie na riaditeľa/ku CVČ a 5. júna na riaditeľa/ku ZŠ. 
Uvidíme ako to dopadne. Aj keď je na výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ prihlásený iba 
jeden uchádzač, výberové konanie musí prebehnúť podľa zákona. Na ďalšom stretnutí Vás 
budem informovať o výsledkoch. 
7. júna bude zasadnutie MsZ, kde budeme rušiť dve VZN, ktoré sa týkajú školstva. Sú to 
VZN z minulých rokov, ktoré omylom neboli zrušené. V programe zastupiteľstva bude aj 
nové VZN o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov, ktoré bolo stiahnuté 
z minulého zastupiteľstva.  
Do ďalšieho zasadnutia MsZ, ktoré bude 21. júna pripravujeme VZN o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 
zriaďovateľom je mesto Stará Turá, nakoľko každý rok prerábame toto VZN kvôli novému 
termínu. Ak určíme vo VZN termín prvý februárový týždeň, nebudeme ho musieť meniť 
každý rok. Ďalej bude prejednávané i VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá. Výška 
školného v ZUŠ je oproti okolitým mestám nízka, preto sme sa rozhodli s p. riaditeľom 
mierne ho navýšiť. Všetky ostatné príspevky zostávajú rovnaké. V rámci tohto VZN budeme 
meniť aj VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Stará Turá, kde musíme zreálniť sumy. Tieto VZN prerokujeme 
pred ďalším zasadnutím zastupiteľstva na komisii alebo formou elektronickej komunikácie.  
 
Dnes sme mali stretnutie s pánmi farármi ohľadom vysvätenia novej časti cintorína. Táto časť 
je už skolaudovaná, no nemôže sa v nej pochovávať, pokiaľ nebude zem vysvätená. S pánmi 
farármi sme si dohodli termín 15. júna o 15.00 h. Bude to prebiehať podobne ako ekumenická 
pamiatka zosnulých v dome smútku a neskôr v novej časti cintorína. Zatiaľ nevieme, či príde 
zástupca Cirkvi bratskej, keďže je v súčasnosti v St. Turej cirkev bez kazateľa. 
Mgr. Masár: V Prahe bude vydaná kniha výtvarných prác – 30 prác, kde sú práce aj našich 
detí. Propaguje ju spevák Dan Bárta. Deti sú pozvané aj na krst knihy, ale žiadajú od nás 
25 000 Kč účastnícky poplatok. 
Mgr. Krištofíková: CVČ pripravuje pre deti program k MDD na Námestí slobody. Vystúpia 
v ňom deti z CVČ krúžkov a deti zo ZUŠ.  
Mgr. Kohútová: Pani Tepličková spomínala, že počas MDD asi bude aj výstava výtvarných 
prác v obchodnom centre. Rokuje s manažérom centra. 
p. Adámková: Ja Vás chcem ešte pozvať k nám do DKJ darovať krv, 6. júna. Prosím, aby ste 
túto akciu propagovali aj medzi ľuďmi.  
 
 Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť 
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila. 
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            Zapísala: Mgr. Lívia Boorová 
            Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková 


