
Naša značka: 1557/2325/2022 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 07.02.2022.  

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

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

Ľubica Hučková, Mgr. Iveta Gavačová 

Ospravedlnení:  Mgr. Katarína Medňanská, Bc. Matúš Hladík, Mgr. Matej Antálek        

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie. 

2. Informácie ohľadom významných výročí v našom meste. 

3. Informácia o výzve na vykonanie voľby členov do Rady školy pri ZUŠ a MŠ. 

4. Participatívny rozpočet. 

5. Rôzne. 
 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie. 

Predsedníčka komisie p. Zigová  privítala prítomných  a informovala ich o zmene programu  

rokovania. Ako prvý bod navrhla informácie o participatívnom rozpočte z dôvodu, že komisie 

sa zúčastnila p. zástupkyňa Gavačová, ktorá nás oboznámi s jej  návrhom. 

 

2. Participatívny rozpočet  

P. Gavčová informovala členky o návrhu zjednodušenia procesu čerpania participatívneho 

rozpočtu, či už zmenou pôvodného VZN, alebo formou nových pravidiel. O tomto postupe bude 

ešte rokovať s pánom primátorom a až potom sa pristúpi k ďalším krokom, či už k zrušeniu 

pôvodného VZN a vypracovaniu nového, alebo k vypracovaniu pravidiel. Proces formou VZN 

je komplikovanejší, väčšina miest má prijaté pravidlá. 

Ďalej vyjadrila, že v roku 2019 bolo prijaté VZN o participatívnom rozpočte, ktoré bolo 

koncipované podľa vzoru Trnavy a podľa jej názoru je v niektorých procesoch zbytočne veľmi 

komplikované. Pandémia neumožňovala verejné stretnutie a z toho dôvodu, sa realizácia 

predkladania projektov a čerpania rozpočtu odložila. Navrhovala by, aby sa do budúcna proces 

zjednodušil na jednoročný cyklus vzhľadom na nízku sumu- 2500€/ jeden projekt- január-

zverejnenie výzvy, február-verejné stretnutie, na ktorom sa predstavia nápady (prvé 

selektovanie, či daný projekt spĺňa kritériá, v marci-uzávierka projektov. Projekty sa posunú do 

hodnotenia verejnosťou- do mája, jún-vyhodnotenie a v druhej polovici roka-realizácia. 

Aktivity nemôžu byť investičného charakteru a nemali by nahrádzať povinnosti samosprávy 

(ako napr. údržba chodníkov...), mali by byť zamerané na komunitné plánovanie napr. na 

skrášlenie životného prostredia a iné. Takisto by nemali byť podporené aktivity, na ktoré sú 

čerpané dotácie. 

P. Adámková podporila návrh na jednoročný cyklus, podmienky by mohli byť vyhlásené už 

v decembri, aby sa záujemci mohli pripraviť a  aby sa celkové vyhodnotenie posunulo a 

žiadatelia mohli financie čerpať a aktivity realizovať už v júni (prípadne máji). 

P. Gavačová navrhla zjednodušiť aj spôsob financovania, aby prijímateľ (ak je to fyzická osoba) 

nemusel v prípade úspešnosti zakladať občianske združenie. Taktiež prvé posúdenie projektov 



by mohli vyhodnotiť odborní zamestnanci (bez verejného stretnutia) a následne by prebiehalo 

verejné hlasovanie formou žetónov, alebo on-line. 

Predsedníčka komisie a ostatné členky podporia tento návrh, po prerokovaní s p. primátorom. 

P. Pilátová na záver diskusie taktiež vyjadrila názor, že berieme na vedomie tieto informácie 

a na ďalšom rokovaní komisie sa vyjadríme k ďalšiemu postupu. 

P. Gavačová požiadala členky komisie o spoluprácu ohľadom zabezpečenia dozoru v študovni, 

nakoľko jej dcéra, ktorá zabezpečovala doteraz prevádzku, od 01.03.2022 odchádza  a bolo by 

škoda, nevyužívať tieto priestory. 

3. Informácie ohľadom významných výročí v našom meste. 

P. Adámková informovala, že tento rok nás čakajú tri významné výročia, na ktoré by sme sa 

mali pripraviť. Je to 630-te výročie prvej písomnej zmienky o Starej Turej, 100. rokov od 

založenia meštianskej školy a 60. rokov od založenia Domu kultúry. Budú vyrobené 3 veľké 

banery, ktoré budú umiestnené na DK, ZUŠ a pravdepodobne na obchodnom  dome. Členky 

komisie diskutovali o najvhodnejšom umiestnení. P. Adámková to ešte prerokuje s p. 

primátorom. P. riaditeľka DK oznámila, že projekt na podporu umenia, prostredníctvom 

ktorého žiadali financie na historické slávnosti, neschválili. Pri príležitosti týchto výročí sa 

plánuje oceňovanie pedagógov a významných osobností nášho mesta. Členky navrhli na 

ocenenie p. učiteľa Bálenta. 

Ďalej diskutovali o termíne osláv jednotlivých výročí. Predpokladaný termín na oslavu 100. 

výročia meštianky je máj, jún. Riaditelia sa dohodnú, kto bude organizátorom. P. Pilátová 

vyslovila názor, že garantom by mala byť Základná škola, keďže pôvodne v budove od začiatku 

jej vzniku bola škola. P. Rzavská navrhla, že podľa jej názoru by koordinátorom osláv týchto 

výročí malo byť Mesto Stará Turá. Oslava výročia Starej Turej by sa mohla konať aj v letných 

mesiacoch vonku  na námestí. DK sa zapojil do projektu, ktorého predmetom by mala byť 

rekonštrukcia veľkej sály, z tohto dôvodu je náročné plánovať oslavy výročí  v sále DK v 

jesenných mesiacoch, keďže nevieme, či budeme  úspešní. V prípade úspešnosti, by mali od 

júla začať práce.  

4. Informácia o výzve na vykonanie voľby členov do Rady školy pri ZUŠ a MŠ. 

P. Sládková informovala, že je vyhlásená výzva na yoľby členov do Rady školy pri ZUŠ a pri 

MŠ  dôvod, že uplynulo ich funkčné obdobie. Výzvy  sú zverejnené v zmysle zákona. 

Zriaďovateľ deleguje svojich členov na mestskom zastupiteľstve. Členovia zriaďovateľa sú 

navrhnutí tak, ako boli doteraz. V školách prebehnú voľby za pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov a za rodičov. Potom sa bude konať ustanovujúce zasadnutie 

Rady školy. 

  

5. Rôzne. 

P. riaditeľka materskej školy informovala, že napriek chorobnosti sa snažia napĺňať výchovno-

vzdelávací program, v januári sa venovali zimným športom, vo februári sa deti budú učiť 

o hudobných nástrojoch. Veľ aktivít sa kvôli pandémii nedá organizovať, napr. každoročne 

navštevovali ZUŠ, kde im predstavili jednotlivé hudobné nástroje. MŠ bol schválený projekt 

„Pomocný vychovávateľ“, čo uľahčí prácu najmä s problémovými deťmi. 

P. Rzavská informovala, že ZUŠ pripravovala online vianočný koncert tak, ako minulý rok, 

ktorý sa im nepodarilo natočiť z dôvodu opatrení. Jednotlivé čísla si nahrajú po triedach a budú 

ich mať pripravené. Chceli by organizovať karneval a motivačný workshop na tanečnom 

odbore Norbertom Grofčíkom – profesionálnym tanečníkom a choreografom.  



P. Rzavská sa informovala, či je nejaké usmernenie k vyučovaniu telesnej výchovy, nakoľko 

na iných školách sa už telesná výchova vyučuje. Chcela realizovať projekt v spolupráci so ZŠ, 

ktorého garantom je MŠVVaŠ SR. P. Sládková uviedla, že usmernenia majú len odporúčací 

charakter a je to na rozhodnutí riaditeľa. Bude o tom komunikovať s riaditeľkou základnej 

školy a následne informovať aj p. Rzavskú. 

P. Tepličková informovala, že CVČ funguje za dodržiavania opatrení. Chceli by organizovať 

MDD na námestí, ak to situácia dovolí. Majú nedostatok financií na úhradu energií. P. Sládková 

uviedla, že je potrebné požiadať o mimoriadnu dotáciu. 

P. Adámková uviedla, že plánujú 8. apríla „Vítanie jari“, finišujú s rekonštrukciou knižnice, 

otvoriť by chceli 15.marca 2022. 

Predsedníčka upozornila, že občania sa dopytujú po obnovení prevádzky verejných WC na 

námestí. 

P. Zigová vyjadrila presvedčenie, že sa nám spoločne podarí pripraviť všetky plánované 

aktivity a podujatia a poďakovala prítomným za účasť. 

 

V Starej Turej, dňa 10.02.2022 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

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


