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Materiál 

pre XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 28.04.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Názov materiálu:   Návrh na udelenie čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. 

Masaryka“ Základnej umeleckej škole, SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá. 

 

 

Materiál obsahuje:  

 

1) Dôvodová správa 

2) Stanovisko komisie 

3) Návrh uznesenia  

4) Návrh na udelenie čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. 

Masaryka“ Základnej umeleckej škole Stará Turá. 

 
 
 

 

                                

Spracoval:  Mgr. Elena Sládková,                                     ........................................................... 

                  oddelenie školstva a sociálnych vecí   

 

Schválil:    Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka                  ........................................................... 

 

Predkladá:  Mgr. Soňa Krištofíková,   prednostka              .............................................................. 
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1) Dôvodová správa 

(1) Proces zapožičania čestného názvu škole sa riadi pravidlami určenými Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v súlade so 

smernicou č. 60/2017,  ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov 

školám  a školským zariadeniam. 

(2) V týchto dňoch si pripomíname 172. výročie narodenia prvého prezidenta 

Československej republiky T. G. Masaryka. Meno tohto významného politika a zakladateľa 

spoločného štátu Čechov a Slovákov niesla viac ako dve desaťročia aj meštianska škola, ktorej 

vznik iniciovali významní predstavitelia staroturianskej samosprávy a miestneho kultúrneho 

života Ján Nepomuk Wallo, evanjelický kňaz Ján Pavel Drobný a učiteľ Jozef Paulovič. Keď T. 

G. Masaryk prechádzal 23. septembra 1923 cez Starú Turú, privítali ho nadšení obyvatelia 

a v príhovore Jána Drobného ho požiadali, aby škola mohla niesť jeho meno. Na základe 

prezidentovho súhlasu získala škola názov Masarykova štátna meštianska škola a niesla ho až 

do roku 1948.  

Masaryk sa riadil celoživotným mottom „udělej, čeho teď třeba“. Myslíme si, že opätovné 

pomenovanie tejto budovy, reprezentujúcej dovtedy ťažko dostupnú vzdelanosť pre široké vrstvy 

obyvateľstva, po Masarykovi, by jej vrátilo dôstojnosť, ktorú si ako jedna z najstarších stavieb 

v meste nepochybne zaslúži. Z úcty k minulosti nášho mesta a zo snahy, aby tie najdôležitejšie 

dejinné udalosti boli aj vecne zachované pre budúce generácie, dovoľujeme si predniesť 

požiadavku, aby Základná umelecká škola sídliaca v tomto objekte niesla meno Základná 

umelecká škola T. G. Masaryka. 

(3) Prvým krokom je prerokovanie návrhu príslušným orgánom školskej samosprávy a jej 

vyjadrenie k uvedenej žiadosti, stanovisko Štátnej školskej inšpekcie a  návrh riaditeľa školy, 

ktorý predkladá zriaďovateľovi. Potom proces pokračuje prerokovaním poslancami 

v mestskom zastupiteľstve, nasleduje vyjadrenie Regionálneho úradu školskej správy 

v Trenčíne a schvaľovací proces končí posúdením komisie na MŠVVaŠ SR. Žiadosť 

o zapožičanie čestného názvu predkladá riaditeľ školy do 31.marca zriaďovateľovi. K žiadosti 

je potrebné doložiť zdôvodnenie, preukázateľné výsledky školy, príslušného orgánu školskej 

samosprávy a mestského zastupiteľstva. 

(4)  Z udelenia čestného názvu vyplývajú pre školu viaceré povinnosti a záväzky. Udelením 

čestného názvu sa škola zaväzuje pestovať tradície spájajúce sa s menom osobnosti, ktoré škola 

nesie vo svojom názve. Ďalej je škola s čestným názvom povinná dlhodobo dosahovať 

vynikajúce výchovno- vzdelávacie výsledky a jej zamestnanci a žiaci sa nesmú dopustiť takého 

konania, ktoré by vážne narušilo alebo ohrozilo dobré meno školy s čestným názvom. 

(5) V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnené niektorých predpisov  si udelenie čestného názvu vyžaduje 

zmenu v Sieti škôl a školských zariadení SR. Teda následne po udelení čestného názvu škole, 

je zriaďovateľ povinný podať žiadosť ministerstvu školstva o vykonanie príslušnej zmeny 

v sieti. Po odovzdaní certifikátu a o zapožičaní čestného názvu škole a vykonaní zmeny v Sieti 

škôl a ŠZ SR je zriaďovateľ povinný zosúladiť zriaďovaciu listinu s novým názvom školy. 

(6) S udelením čestného názvu škole a upravením zriaďovacej listiny sa spájajú aj ďalšie 

administratívne povinnosti, a to. Zmeny v rámci oficiálnych dokumentov školy, zaslaní 

oznámení o zmene názvu školy štátnym inštitúciám, označenia na budove školy, odtlačkov 

úradných pečiatok a pod. 
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2) Stanovisko komisie 

Komisia pre školstvo a kultúru odporúča  MsZ v Starej Turej neschváliť návrh na udelenie 

čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej umeleckej škole , 

SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá 

 

3) Návrh uznesenia 

                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh na udelenie 

čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej umeleckej škole, 

SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá  a týmto  

 

                                                        s c h v a ľ u j e  

Návrh na udelenie čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej 

umeleckej škole , SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá 

 

                             

 

 

N á v r h   n a  udelenie čestného názvu 

 „Základná umelecká škola Tomáša Garriquea Masaryka“  

zo dňa 28.04.2022. 

 

V súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 46/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

MŠVVaŠ SR  60/2017,  ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov 

školám  a školským zariadeniam  čl.3 ods. 1 ,  pri príležitosti 100.výročia vzniku budovy 

a zároveň prvej meštianskej školy a na základe návrhu riaditeľa Základnej umeleckej školy, 

SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá, ktorý predložil žiadosť o udelenie čestného názvu 

zriaďovateľovi, navrhujeme udelenie čestného názvu Základnej umeleckej škole Stará 

Turá, SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá - „Základná umelecká škola Tomáša Garriquea 

Masaryka“ . 

 

Prílohy:  

1. Návrh na udelenie čestného názvu „ZUŠ T.G. Masaryka“ 

2. Vyjadrenie stanoviska Rady školy. 

3. Vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie k výsledkom školy dosahovaným v oblasti 

výchovy a vzdelávania k návrhu na udelenie čestného názvu Základnej umeleckej škole, 

SNP 293/17 A, Stará Turá. 

                

 

 



Masarykov vzťah k umeniu a hudbe 

Udelenie čestného názvu škole po prezidentovi TGM je predovšetkým vyjadrenie úcty 

k samotnej budove ako jednej z najstarších stavieb v meste reprezentujúcich vzdelanie v Starej 

Turej i širšom priestore kopaničiarskeho regiónu. Škola neniesla meno prvého prezidenta 

náhodne. TGM nebol len vynikajúci politik a filozof, svoj vzťah celý život udržiaval aj 

s umelcami. Za manželku si vzal profesionálnu klaviristku Charlottu, ktorej vystúpenie často 

sprevádzal hrou na husliach. Napriek tomu, že sa TGM hudbe profesionálne nevenoval, mal 

k nej vytvorený intímny vzťah. K jeho obľúbeným hudobným skladateľom patrili Beethoven 

a Smetana. Umelecké poznanie povýšil na „nejvyšší poznání lidské.“ Podobne sa vyjadril 

prednosta hudobného oddelenia ministerstva školstva národnej osvety Jan Branberger. 

V rokoch 1924 – 1928 zároveň pôsobil ako administratívny správca pražského konzervatória. 

Podľa neho Masaryk pozeral na hudbu „čistě esteticky, jako pravý filozof a hledal v ní duševní 

a myšlenkový svět. Nikdy v ní nenacházel pouhého smyslového opojení nebo zábavy.“ Masaryk 

sa taktiež zapájal do naliehavých problémov hudobnej scény po roku 1918. Ešte ako poslanec 

ríšskej rady sa v roku 1909 a 1910 usiloval o poštátnenie pražského konzervatória podľa 

viedenského vzoru. Hoci nebol úspešný, výsledky tento krok predsa len priniesol. Štátna 

subvencia pre túto inštitúciu bola významným spôsobom zvýšená.       

 Ako už bolo spomenuté, Smetana patril k Masarykovým obľúbeným skladateľom. Jeho 

hudbu vnímal veľmi intenzívne a pokladal ju z národného hľadiska za nesmierne dôležitú: 

„Hudba po Smetanovi pořád je pravým uměním českým a jistě je její vliv i národně, ač na to 

nepamatujeme, právě pro nás velmi důležit. Opět od mladších kritiků hudebních čekat musíme 

sociologickou paralelu s ostatním vývojem netoliko uměleckým, ale národním vůbec (filosofie 

české hudby), to tím spíše, že Wagnerova hudba si sjednala občanské právo – v jeho spisech a 

jeho filosofických a aesthetických učitelích k tomu popudu je dosti. Stačila by však filosofie tónů 

Smetanových. Co do umělecké produkce hudební hlásí se v duchu Smetanových požadavků 

pokrokových i zde generace nová proti staršímu formalismu, jak Kovařovic svou C-moll 

ouverturou jasně dokazuje. V té filosofii našeho umění zajisté by bylo upozorněno, že u nás 

umění, zejména a hudba – (zpěv!) – posud je čelným učitelem národním.“   K jubilejnému 10. 

výročiu republiky sa Masaryk k Smetanovi vrátil: „Nemůžeme být dost vděčni za to, co svou 

hudbou vykonal pro politické vzpružení svého milovaného muzikantského národa.“  

 Ďalšie vyjadrenie Masaryka v súvislosti s umením priniesli Lidové noviny v roku 1930. 

Vníma ho komplexnejšie, pričom zdôrazňuje jeho nezastupiteľnú úlohu vo vzdelávaní: „A 

nemohu se nezmínit o výchovném poslání umění ve státě demokratickém, nevzpomenout krásné 



literatury, hudby, divadla, výtvarného umění. Ušlechtilým uměním lid jest také vzděláván. Co 

pro nás znamená Smetana!“ 

  Bolo by chybou myslieť si, že TGM bol len pasívny konzument umenia, resp. hudobnej 

vedy. Patril k ich aktívnym prispievateľom, čo neskôr súviselo s aktívnym vykonávaním 

prezidentskej funkcie. V roku 1922 ho skladateľ Alois Hába požiadal o príspevok na stavbu 

štvrťtónového klavíra. Suma 25 tisíc Kčs bola prevedená z prezidentskej kancelárie pod 

podmienkou, že klavír bude majetkom pražského konzervatória. Prezidenta doslova očaril 

mladý virtuóz Rudolf Firkušný, ktorý pred ním vystúpil na Vianoce v roku 1926. Zahral 

Smetanove dielo Na břehu mořském. Po vystúpení sa počas rozhovoru s TGM nechal počuť, že 

sám pri mori nikdy nebol. Okrem bohatého honoráru začal mladý hudobník dostávať pravidelné 

mesačné štipendium vo výške 1500 Kč. Firkušný vďaka tomuto príspevku mohol odísť do 

Paríža, kde sa stal žiakom klaviristu a dirigenta Alfreda Cortota. Vo Francúzsku získal rozhľad 

a naučil sa reč. Masaryk prispel aj na jeho ďalší študijný pobyt v Berlíne. 

 TGM z vlastných prostriedkov podporoval mnohých umelcov. Možno spúomenúť 

hudobného skladateľa Anatola Provazníka, ktorému TGM prispel 5000 Kč na štúdium 

v Berlíne v roku 1930 či Bohuslavovi Martinů v roku 1922.  

K zaujímavým aktivitám patrí aj Masarykova podpora  tzv. Bakulovej družiny. Išlo 

o bábkové divadlo, ktoré začali hrávať postihnuté deti z Jedličkovho ústavu ešte v roku 1917. 

V roku 1919 bol zriadený Bakulov ústav. Z bývalých žiakov ústavu vzniklo Detské výrobné 

družstvo. Vyrábali nábytok, detské hry, figúrky a betlehemy. Deti vystupovali aj v zahraničí. 

Turné v USA sa uskutočnilo od 7. apríla do 31. mája 1923. Masaryk prispel vysokou sumou: 

„Bakule si vyžádal audienci na Hradě, téměř okamžitě mu bylo vyhověno. Už 20. Prosince 1922 

věnoval Masaryk zpěváčkům značnou částku. Prezident přispěl částkou půl milionu korun!“     

Význam TGM pre vývoj českej hudobnej scény zhrnul Viktor Velek z Fakulty umenia 

Ostravskej univerzity: „Není to dáno jen délkou funkčního prezidentského období, ale obecně 

jeho zájmem o kulturu a umění. Jestli podporoval více hudebníky, výtvarníky, dramatiky, 

literáty, tanečníky..., to dnes nelze přesně říci. Takovou komparaci umožní až provedení 

rozsáhlého základního výzkumu, který poskytne data pro publikaci typu „T. G. Masaryk 

a umění“.  



 

Návrh na udelenie čestného názvu 
 

1. Údaje o zriaďovateľovi: 

Zriaďovateľ (úplný názov, 

právna forma) 
Mesto Stará Turá 

Adresa SNP 1/2, 916 01  Stará Turá 

Meno a priezvisko štatutárneho 

zástupcu zriaďovateľa 

 

PharmDr. Leopold Barszcz 

 

Kontakty: telefón 

 e-mail 

 

032 7461610,  leopold.barszcz@staratura.sk 

 

 

2. Údaje o škole, školskom zariadení: 

Škola, školské zariadenie (úplný 

názov, právna forma) 

 

Základná umelecká škola Stará Turá 

 

Adresa 

 

SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá 

 

Meno a priezvisko riaditeľa 

 

MgA. Michal Stískal 

 

Kontakty: telefón 

 e-mail 

 

0905 524 957, riaditelzusst@gmail.com 

 

3. Úplné znenie čestného názvu školy: 

Základná umelecká škola Tomáša Garriquea Masaryka 

 

4. Odôvodnenie návrhu 

 

V týchto dňoch si pripomíname 172. výročie narodenia prvého prezidenta Československej 

republiky T. G. Masaryka. Meno tohto významného politika a zakladateľa spoločného štátu 

Čechov a Slovákov niesla viac ako dve desaťročia aj meštianska škola, ktorej vznik iniciovali 

významní predstavitelia staroturianskej samosprávy a miestneho kultúrneho života Ján 

Nepomuk Wallo, evanjelický kňaz Ján Pavel Drobný a učiteľ Jozef Paulovič. Keď T. G. 

Masaryk prechádzal 23. septembra 1923 cez Starú Turú, privítali ho nadšení obyvatelia a v 

príhovore Jána Drobného ho požiadali, aby škola mohla niesť jeho meno. Na základe 

prezidentovho súhlasu získala škola názov Masarykova štátna meštianska škola a niesla ho až 

do roku 1948. Masaryk sa riadil celoživotným mottom „udělej, čeho teď třeba“. Myslíme si, že 

opätovné pomenovanie tejto budovy, reprezentujúcej dovtedy ťažko dostupnú vzdelanosť pre 

široké vrstvy obyvateľstva, po Masarykovi, by jej vrátilo dôstojnosť, ktorú si ako jedna z 

najstarších stavieb v meste. 

nepochybne zaslúži. Z úcty k minulosti nášho mesta a zo snahy, aby tie najdôležitejšie dejinné 

udalosti boli aj vecne zachované pre budúce generácie, dovoľujeme si predniesť požiadavku, 



aby Základná umelecká škola sídliaca v tomto objekte niesla meno Základná umelecká škola 

T. G. Masaryka. 

 

5. Navrhovaný termín slávnostného odovzdania zapožičaného čestného názvu:  

 

Slávnostné odovzdanie by prebiehalo počas 100. výročia budovy školy, počas slávnostného 

koncertu 7.6. 2022 v Dome kultúry Stará Turá.  

 

6. Stručná charakteristika školy a jej histórie, výsledky práce školy: 

 

Základná umelecká škola poskytuje základné vzdelanie, v jednotlivých umeleckých odboroch 

a pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého 

zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s 

umeleckým zameraním.  Bola  zriadená dňa 1.1.2002 ako samostatná rozpočtová organizácia  

Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom. Naša škola má i dlhoročnú tradíciu. Málokto 

vie, že Stará Turá bola medzi prvými zo slovenských obcí, ktoré zriadili hudobné školy. V našej 

škole sa začalo vyučovať 1. 10. 1948, s obmedzeným počtom pedagógov a teda i žiakov. 

Hudobná škola mala iba jeden odbor- hudobný a prvou riaditeľkou sa stala pani Milena 

Úradníčková. Počas svojej existencie škola sídlila v rôznych budovách mesta. V súčasnosti má 

ZUŠ trvalé bydlisko v dôstojnej budove starej meštianskej štátnej školy, o ktorej je známe, že 

bola najväčšou školskou stavbou na Slovensku po prvej svetovej vojne. Postupom času sa naša 

škola rozrastala v počte pedagógov, aj žiakov. Rozšírila svoje pôsobenie a k hudobnému odboru 

pribudli aj výtvarný, tanečný a literárne- dramatický odbor. V každom z týchto odborov 

dosahujú naši študenti výborné úspechy a mená niektorých absolventov našej školy doteraz 

rezonujú v kultúrnom svete. 

 

Za zriaďovateľa:      Za školu (školské zariadenie): 

 

Dátum:       Dátum: 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz                                                    MgA. Michal Stískal 

podpis štatutárneho zástupcu     podpis riaditeľa v poverení 
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•  • 

Mesto Stará Turá 
Ul. SNP 1/2 
916 01  Stará Turá 

 

 • •
   

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 
2680/MSUST/SOCSK/37/2022 
zo dňa 08. 03. 2022 

TN/2022/000222/00081 PaedDr. Luknárová/032/321 15 70 18. 03. 2022 

 
 

Vec 

Vyjadrenie Štátnej školskej inšpekcie k výsledkom školy dosahovaným v oblasti výchovy 
a vzdelávania k návrhu na udelenie čestného názvu Základnej umeleckej škole, 
SNP 293/17 A, Stará Turá 

 
Štátnej školskej inšpekcii – Školskému inšpekčnému centru Trenčín bola dňa 08. 03. 2022 

doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k výsledkom činnosti Základnej umeleckej školy, 
SNP 293/17 A, Stará Turá v súvislosti s podaním návrhu na udelenie čestného názvu „Základná 
umelecká škola Tomáša Garriquea Masaryka“.  

Základná umelecká škola svojou činnosťou smeruje k naplneniu ideí prvého prezidenta 
Československej republiky Tomáša Garriquea Masaryka, ktorého meno s jeho súhlasom niesla 
miestna meštianska škola v Starej Turej od roku 1923 do roku 1948.  

Škola podporuje rozvíjanie umeleckých zručností v jednotlivých umeleckých odboroch 
a pripravuje absolventov na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách 
umeleckého zamerania, na konzervatórium a na štúdium na vysokých školách s umeleckým 
zameraním.  
Žiaci hudobného odboru sa zúčastňujú rôznych súťaží a kultúrnych podujatí, kde reprezentujú 
svoju školu a mesto. Dobré meno medzi folkloristami na Slovensku majú vďaka svojim 
výkonom a účasti na rôznych súťažiach a podujatiach folklórne súbory školy Turanček, Malý 
Turanček, Javorinka, Čančatá a Poľun. V roku 2017 sa predstavil detský folklórny súbor 
Turanček v relácii RTVS Zem spieva. 
Žiaci tanečného odboru pravidelne reprezentujú základnú umeleckú školu i mesto Stará Turá 

na rôznych kultúrnych podujatiach a tanečných súťažiach. Popredné umiestnenia dlhodobo 

získavajú na tanečno-súťažnej prehliadke MY DANCE Myjava. Zúčastňujú sa nielen 

celoslovenských súťaží, ale tiež Majstrovstiev Sveta „Dance Star World Finals“ v Chorvátsku, 

kde získali významné umiestnenia. So žiakmi tanečného odboru a detského folklórneho 

súboru Turanček zabezpečuje základná umelecká škola vstupy na podujatiach mesta Stará 

Turá i v okolí. 
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Pri konferovaní rôznych školských a mestských podujatí a tiež pri ich divadelných 
vystúpeniach na verejnosti prezentujú svoje vedomosti a zručnosti žiaci literárno-
dramatického odboru. 
Mimoriadnym úspechom žiakov výtvarného odboru bolo získanie 10 medailí v súťaži The 49 th 
International children´s art exhibition Japan v roku 2019. Výtvarný odbor už devätnásť rokov 
spolupracuje s humanitárnou nórskou organizáciou "Na vlastných nohách". Jeho žiaci sa 
v celoslovenských a medzinárodných súťažiach umiestňujú na popredných miestach. 

Základná umelecká škola svojou činnosťou podporuje rozvíjanie talentu žiakov 
a prostredníctvom zapájania svojich žiakov do rôznych aktivít a prezentácie školy na verejnosti 
prispieva ku kultúrnemu dianiu v meste Stará Turá. 

Štátna školská inšpekcia – Školské inšpekčné centrum Trenčín v súlade s Čl. 2 ods. 3 písm. k) 

Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 7/2020, 

ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským 

zariadeniam a v nadväznosti na dosiahnuté výsledky Základnej umeleckej školy, SNP 293/17 A, 

Stará Turá, konštatuje, že škola dosahuje nadpriemerné výsledky v oblasti výchovy 

a vzdelávania.  

 

S pozdravom 

 

 

 Mgr. Viera Hrnčíková 
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