
Naša značka: 16898/3311/2021 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 23.11.2021.  

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny- Bc. Zuzana Zigová, Ing. Mgr. Zdena Pilátová, Katarína 

Rzavská Dis. art., PhDr. Věra Tepličková Bc. Eva Adámková, , Mgr. Elena Sládková, Ing. 

Jaroslava Antalová, Mgr. Ľubica Hučková 

Ospravedlnení:  Mgr. Katarína Medňanská, Bc. Matúš Hladík        

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh VZN 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. Informácia o návrhu a schvaľovaní Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb. 

4. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach. 

5. Spolupráca škôl, CVČ DK a OZ  na kultúrnom a spoločenskom živote mesta a voľnočasových 

aktivitách. 

6. Diskusia, rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie. 

Predsedníčka komisie p. Zigová  privítala prítomných  a informovala ich o programe  

rokovania. Koncepcia práce s mládežou sa vypúšťa z rokovania, keďže vzhľadom na súčasnú 

situáciu nie je možné plánovať voľnočasové aktivity. 

2.  Návrh VZN 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. Sládková informovala prítomných o výpočte dotácie na žiaka a deti v jednotlivých školách, 

ktorá súvisí aj s prípravou programového rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. Dotácia sa 

vypočítava na základe predpokladaného výnosu z dane na rok 2022 a prepočítaného počtu 

žiakov k 15.9.2021. Tieto východiskové štatistické údaje sú zverejnené na stránke ministerstva 

školstva a financií. Na školstvo by malo byť  plánované v rozpočte 40% z celkového výnosu 

z daní. Na základe toho sa vypočíta jednotkový koeficient pre obec-mesto. Súčin tohto 

koeficientu, počtu žiakov v jednotlivých školách a koeficientu pre daný druh školy je 

ukazovateľom pre nastavenie rozpočtu. P. Pilátová žiadala vysvetlenie k  predloženej tabuľke, 

ktorá bola členom zaslaná elektronicky. P. Sládková vysvetlila bližšie jednotlivé údaje v  

stĺpcoch- porovnanie plánovaného rozpočtu s predpokladaným výnosom z daní. 

P. Zigová dala hlasovať za predložený návrh VZN. 

Komisia pre školstvo a kultúru MsZ v Starej Turej na svojom zasadnutí prerokovala návrh 

VZN 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 a odporúča  MsZ v Starej Turej  

tento návrh schváliť  

3. Informácia o návrhu a schvaľovaní Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb. 

P. Antalová predstavila prítomným členom komisie hlavné ciele a opatrenia, ktoré plánuje 

mesto v sociálnej oblasti v súvislosti s prípravou nového strategického dokumentu – 

komunitného plánu sociálnych služieb 2022-2030. Informovala o výsledkoch analýzy a nových 

službách, ktoré by mesto chcelo v budúcnosti zabezpečiť- vybudovanie zariadenia pre seniorov, 

prepravnú službu, podpora dobrovoľníctva, monitoring seniorov. 



Komisia pre školstvo a kultúru berie na vedomie predložený materiál a  odporúča  MsZ 

v Starej Turej schváliť návrh Komunitného plánu sociálnych služieb sociálnych služieb mesta 

Stará Turá na roky 2022 – 2030. 

4. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach 

P. Sládková informovala, že ZŠ dostala FP na odmeny zamestnancov a dofinancovanie 

prevádzky vo výške 51 503€. Materská škola získala FP na asistentov učiteľa a zvýšený FP na 

predškolákov, keďže od 01.09.2021 sa zvýšil koeficient pre výpočet dotácie. Ostatné RO sa 

týkajú presunu FP z jednotlivých podprogramov v rámci plánovaného rozpočtu. 

P. Adámková informovala o RO z dôvodu získania FP z grantov SPP a ZSE ( 2550€) na 

podujatie remeslá našich predkov. 

 

5. Spolupráca škôl, CVČ DK a OZ  na kultúrnom a spoločenskom živote mesta a voľnočasových 

aktivitách. 

P.  Zigová konštatovala, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadom pandémie COVID 19 

sa pravdepodobne nebudú konať žiadne kultúrne podujatia až do konca roka 2021. 

P. Rzavská informovala, že pripravujú online vianočný koncert, ale pravdepodobne im nebude 

umožnené stretnúť sa v Dome kultúry ani ohľadom natáčania. V takom prípade presunú koncert 

na novoročný. Bude záležať od epidemiologickej situácie. 

P. Hučková informovala, že v septembri, keď bola ešte priaznivá situácia, stihli zorganizovať 

v MŠ aktivitu s rodičmi „Šarkaniádu“, ktorá mala veľkú účasť. Po dlhej dobe sa konalo 

spoločné podujatie s rodičmi, čo sa prejavilo na veľkom záujme rodičov a detí. 

P. Tepličková informovala, že plánovala zriadiť mládežnícky parlament, ale neozvala sa jej 

stredná škola a záujem je malý, zatiaľ sa jej to nepodarilo. 

P. Sládková informovala, že sa  zhoršuje situácia ohľadom správania žiakov, požívania 

alkoholických nápojov maloletými a mladistvými, zanedbávania plnenia povinnej školskej 

dochádzky. P. Adámková oznámila, že riešili výtržníctvo žiakov s p. riaditeľkou a políciou 

ohľadom počmárania budovy. 

P. Antálek taktiež informoval, že na strednej škole riešia zhoršené správanie žiakov, podozrenie 

na užívanie návykových látok a pod. 

P. Sládková informovala, že MŠ sa zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce s mestom 

Kunovice s environmentálnym zameraním v rámci ktorého by chcela v areáli na Hurbanovej 

153 vybudovať vyvýšené záhony, živý plot a plochu pre hmyzí domček, vtáčie búdky a pod. 

6. Diskusia, rôzne 

P. Sládková informovala, že školy sa zapojili do projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ 

v spolupráci s trenčianskou nadáciou. 25-tim  deťom zo sociálne slabších rodín budú 

k vianociam doručené knihy podľa ich záujmu. 

P. Zigová poďakovala prítomným za účasť, popriala všetkým hlavne veľa zdravia a pokojné 

sviatky. 

V Starej Turej, dňa 29.11.2021 

 Zapísal: tajomník komisie  

                Mgr. Elena Sládková                       ...........................................................  

  Schválil: predseda komisie  

                    Bc. Zuzana Zigová                  ...............................................................  


