
1959/1806/2020 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 03.02.2020.  

  

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

Rzavská, PhDr. Věra Tepličková Bc. Eva Adámková, Viliam Matuška, Mgr. Matej Antálek,   

Mgr. Katarína Medňanská, Mgr. Elena Sládková 

Hostia: Mgr. Lívia Boorová, Mgr. Ľubica Hučková, 

Ospravedlnení: Mgr. Peter Škriečka , Bc. Matúš Hladík, Mgr. Nina Haverová                         

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 

2. Informácia o návrhu 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. Pripravované kultúrne podujatia v našom meste. 

4. Informácia o oceňovaní významných osobností  – cena primátora mesta Stará Turá. 

5. Diskusia, rôzne. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

P. Zigová  privítala prítomných a navrhla zmenu programu rokovania. Ako prvý bod navrhla 

informácie o výzve na predkladanie návrhov "Cena primátora mesta Stará Turá za rok 2019". 

2. Informácia o oceňovaní významných osobností  – cena primátora mesta Stará Turá. 

 P. Boorová informovala, že výzva na oceňovanie je zverejnená na web stránke 

i v Spravodajcovi a upozornila, že budeme akceptovať len tie návrhy, ktoré nebudú anonymné 

a budú predložené na pripravenom formulári, či už osobne alebo elektronicky. Pri tejto 

príležitosti sa bude konať kultúrny program v DK Javorina. Požiadala školy  a riaditeľku DK 

o spoluprácu pri príprave tejto akcie, ktorá sa bude konať v apríli. P. Zigová sa zapojila do 

diskusie, že by bolo veľmi vhodné, keby vystúpili na programe aj deti z MŠ, nakoľko mali 

pripravený veľmi pekný program na slávnostnom otvorení MŠ. 

 

3. Pripravované kultúrne podujatia v našom meste. 

P. Boorová ďalej informovala členov komisie o príprave Dňa učiteľov- tento rok sa nebude 

konať tradičné oceňovanie učiteľov, ale plánujeme pozvať učiteľov, ktorí sú na dôchodku 

a pôsobili v našom meste. Požiadala školy o spoluprácu pri nahlásení učiteľov- seniorov, ktorí 

pôsobili na jednotlivých školách . 

P. Boorová oznámila, že dňa 10.02.2020 sa bude konať stretnutie organizácií ohľadom 

participatívneho rozpočtu. 

P. Medňanská navrhla, aby sme naplánovali termíny ďalších kultúrnych podujatí, ktoré je treba 

zosúladiť s aktivitami DK a všetkými organizátormi.  Členovia diskutovali o vhodných 



termínoch  kultúrneho vystúpenia ku Dňu matiek. P. Zigová uvidela, že toto podujatie sa 

realizuje vždy druhú májovú nedeľu. P. Adámková upozornila, že z dôvodu sviatku- 8. máj, 

ktorý vychádza na piatok a z dôvodu kultúrneho podujatia, ktoré organizuje DK Javorina, je 

tento termín nevhodný. Členovia sa predbežne dohodli na termíne 6.5.2020. taktiež diskutovali  

o termíne benefičného koncertu Nadácie život- predbežný termín 10.12.2020. 

 

4. Informácia o návrhu 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 návrhu VZN: Dôvodom návrhu nového všeobecne 

záväzného nariadenia ja nahradiť pôvodnú prílohu č. 1 „Určenie výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia od 01.06.2019“  novou prílohou „Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Stará Turá“ od 01.04.2020. Dotácia na žiaka súvisí s programovým 

rozpočtom na rok 2020. Zároveň je nutné rešpektovať v návrhu výšky  dotácií  aj aktuálnu 

výšku výnosu podielovej  dane pre mesto na príslušný kalendárny rok a z toho vyplývajúci 

jednotkový koeficient – pri zohľadnení súčasného počtu prijatých  žiakov a detí v školách 

a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá.  
V súvislosti s návrhom dotácie na žiaka upozornila, že mesto má navrhnuté dotácie na žiaka 

pre rok 2020  v jednotlivých školách vyššie ako je výpočet dotácie podľa výnosu z podielových 

daní, počtu žiakov a príslušných koeficientov. V MŠ je dotácia na rok na dieťa o 450€ vyššia. 

P. Hučková uviedla, že je to spôsobené nárastom na mzdy zamestnancov a zvýšenými nákladmi 

na prevádzku a obáva sa, či im budú postačovať finančné prostriedky na pokrytie nákladov na 

celý rok. 

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

VZN o určení výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území   mesta Stará Turá 

a jednohlasne odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť . 

 

 

5.Pripravované kultúrne podujatia v našom meste. 

P riaditeľka Adámková informovala o aktivitách DK Javorina : mesiac február je v Dome 

kultúry bohatý na podujatia. 12.2.2020 organizujeme pre deti predstavenie Spievankovo, 

15.2.2020 sa v Kultúrnom dome na Papradi uskutoční tradičný Kopaničiarsky ples, 17.2.2020 

vycestujeme do DAB Nitra na komédiu Syna, či dcéru. 20.2.2020 do Starej Turej opäť zavíta 

Boris Filan so svojou Pálenicou, hosťom programu bude syn Oliver. 23.2.2020 sa divákom 

predstaví Ochotnícke divadlo PlanA s predstavením Ostrov. Amatérske divadlo, okrem nášho 

domáceho Tílie, nie je veľmi vyhľadávané. Chceli by sme verejnosť „naučiť“, že často krát aj 

takíto ochotníci ponúkajú zaujímavé predstavenia.  

V marci 4-teho pripravujeme besedu Jedlo pre tvoje zdravie, 12. 3. sa predstavia Cigánski 

diabli. 16.3.2020 organizujeme dobrovoľný odber krvi, privítali by sme, keby sa do darovania 

zapojili i žiaci SOŠ.  

V tomto čase už naplno pripravujeme akciu Vítanie jari, ktorá sa uskutoční 3. apríla. Súčasťou 

bude burza kníh a časopisov a výstava papierových modelov hradov a zámkov. 

 



Pripravované akcie ZUŠ / február – apríl- p. Rzavská informovala prítomných: 

 Hudobný odbor 

10.2.2020- program pre MŠ o hudobných nástrojoch a celý polrok individuálna spolupráca   

s pani učiteľkami v MŠ 

2.3.2020 - workshop a tvorivé dielne pre žiakov klavírneho a strunového odboru 

                na tému Hráme podľa akordických značiek 

 marec - Charitatívny koncert pre ALEXEJA 

21.4.2020- Klavírny workshop v Bratislave na Cirkevnom Konzervatóriu a Klavírny maratón 

apríl - Deň otvorených dverí a zápis do ZUŠ – platí pre všetky odbory ZUŠ 

p. učiteľ MgA. Michal Stískal a DFS Turanček 

19.3. 2020 - workshop Slávik Slovenska v spoluprácu so ZUŠ Nové Mesto nad Váhom 

 3.4. 2020 - Vítanie jari 

18.4. 2020 - Vidiečanova Habovka 

30.4. 2020 - Stavanie Mája 

Výtvarný odbor– pani učiteľka Mgr. Oľga Medňanská 

február - Výstava výtvarných prác v kaviarni COOLTURA 

marec - Projekt Nadácie ŽIVOT- dvojdňový tvorivý workshop v galérii Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne- žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ 

zapojenie sa do súťaží - Vesmír očami detí- Trenčín 

Medzinárodná súťaž detskej výtvarnej tvorby- Bulharsko 

Výtvarná súťaž- Naši národní buditelia- José Martí a Ľudovít Štúr- Kubánske veľvyslanectvo, 

Bratislava 

pani učiteľka Mgr. Miroslava Lacová 

Úspešne bol zrealizovaný projekt Vyber si svoje povolanie – aj v Starej Turej môže vyrásť 

ilustrátor. V prvej časti projektu žiaci navštívili 27.ročník Bienále ilustrácií na Bratislavskom 

hrade, kde sa zoznámili s tvorbou slovenských a svetových ilustrátorov  a múzeum moderného 

umenia v Čunove. V druhej časti žiaci spoznali tvorbu grafičky a ilustrátorky staroturanky 

Márie Nerádovej na tvorivej besede s ukážkami, ako vzniká digitálna ilustrácia. O besedu bol 

veľký záujem, koncertná sála bola zaplnená.  Po jej skončení viedla Mária Nerádova s Mgr. M. 

Lacovou tvorivý workshop pre žiakov výtvarného odboru. Celý projekt sa veľmi páčil deťom 

i rodičom. Pani učiteľka Lacová chce pokračovať v tvorivých workshopoch s umelcami i v 2. 

polroku. Zostavuje kolekciu prác na medzinárodnú súťaž do Bulharska a tiež výtvarné práce na 

podporu benefičného koncertu, z ktorého výťažok pôjde pre Alexeja. Pripravuje žiakov na 

talentové skúšky na strednú umeleckú školu.  

Literárno- dramatický odbor – pani učiteľka Mgr. Júlia Vlčková  

Február- recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

 Tanečný odbor – pani učiteľka Katarína Rzavská 

10.2.2020 – contemporary workshop s tanečníkom Milanom Figurom v telocvični ZUŠ 

15.2.2020 – vystúpenie na plese na Papradi  

17.2.2020 – konkurz do contemporary zoskupenia/ výber žiakov TO ZUŠ   

marec  – Benefičný koncert pre Alexeja 

13. – 15.3.2020 –Projekt Nadácie ŽIVOT- tanečné sústredenie Javorinka/ Dubník 

22.3.2020 – tanečná súťaž Deň Tanca v Trenčíne – regionálne kolo 

4-5.4.2020 – Show Time Levice – tanečná súťaž, kvalifikačné kolo 

18.4.2020 – Beat Forum Gbely –celoslovenská tanečná súťaž 

19.4.2020 – Deň Tanca v Trenčíne, tanečná súťaž - krajské kolo 

24.4.2020 -  FREE-ZEE CUP 2020, vnútro-školská tanečná súťaž žiakov TO 



Tanečný odbor – pani učiteľka Patrícia Malinková  

3.4.2020 – Vítanie Jari 

 

Informácie so ZŠ – p. Medňanská oboznámila s činnosťou nasledovne: 

po všetkých vianočných programoch, besiedkach, aktivitách...sme sa opäť sústredili na 

vyučovanie, a toto úsilie vyvrcholilo polročnou klasifikáciou. Okrem riadnej výučby prebehli 

alebo nás ešte čakajú okresné kolá rôznych súťaží a olympiád - v ANJ, SJL, GEG, BIO, DEJ. 

Žiaci sa zúčastňujú i tvorivých činností, ako napr. Tvorivé písanie s D. Hevierom, vytvorili 

divadelné predstavenie v RUJ. Aktuálne aj v najbližších mesiacoch navštívia žiaci 5., 6. a 7.roč. 

divadelné predstavenia v Nitre či Trnave. Prebehlo okresné kolo súťaže v prednese povesti 

Šaliansky Maťko v NMnV, teraz sa pripravujeme na súťaž v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. V rámci VYV sa zúčastníme súťaže Vesmír očami detí. Priebežne 

navštevujeme výstavy v DK Javorina. Žiaci 7.roč. absolvovali lyžiarsky výcvik.  

P. Medňanská informovala za p. Hladíka OZ TU - postupne sa pracuje na dokončení nových 

priestorov, v spolupráci s organizáciou Za slušné Slovensko organizuje k.c.tu. verejné podujatie 

21.2. o 18.00h. v St. Turej: Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu. 

Materská škola – p. Hučková informovala ostatných členov komisie: 

V priebehu decembra zamestnanci materskej školy s pomocou rodičov a dokončili čistenie  

zrekonštruovanej budovy MŠ Hurbanova 153/62 a zrealizovali presťahovanie a prípravu 

priestorov na otvorenie prevádzky v januári 2020. Vďaka spoločnému úsiliu sa podarilo 

dodržať termín, hoci ešte na začiatku novembra sa to zdalo takmer nemožné. 

Od januára 2020 sú už teda v prevádzke všetky tri budovy s 12 triedami, čo znamenalo nové 

prerozdelenie detí do tried, spoločne aj s učiteľkami, a s tým spojené obdobie adaptácie detí na 

nové podmienky. Nebola to ideálna situácia, keď si deti  v priebehu jedného školského roka 

museli dvakrát zvykať na nový kolektív a v mnohých prípadoch aj nové učiteľky, nedalo sa jej 

však vyhnúť, keďže bola spôsobená dočasným umiestnením detí počas rekonštrukcie budovy 

MŠ Hurbanova 153/62. 

Február sa v MŠ bude niesť v duchu Fašiangov, zábavy, karnevalového týždňa a tradičných 

fašiangových jedál. Na výchovnom koncerte v ZUŠ sa deti oboznámia s hudobnými nástrojmi.  

V marci – mesiaci knihy – deti navštívia mestskú knižnicu, v triedach si pripravia výstavky 

detských kníh a zúčastnia sa divadelného predstavenia.  

Pre predškolákov sme naplánovali v spolupráci s CPPPaP Nové Mesto nad Váhom depistáž 

školskej zrelosti a pre ich rodičov rodičovské združenie spojené s prednáškou psychologičky 

na tému školská zrelosť.  

CVČ- p. Tepličková informovala o aktivitách: 

Pripravované aktivity CVČ Stará Turá na mesiace február, marec 2020 

3. 2. Prázdninové bingo s hrami a súťažami 

5. 2. IQ tím 

12. 2. Valentínske srdiečko (tvorivá dielňa) 

14. 2. Valentínske kino s pukancami pre deti I. stupňa ZŠ 

14. 2. Valentínske kino s pukancami pre deti II. stupňa ZŠ 

24. – 28. 2. Prázdninové majstrovstvá detí ZŠ: 24. 2. v človeče 

      25. 2. v kolkoch 

      26. 2. v šípkach 



      27. 2. v scrabble 

      28. 2. v puzzle 

24. 2. Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov ZŠ Stará Turá: Temperament – 

dynamické vlastnosti pedagógov a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 

13. 3. Z rozprávky do rozprávky 

20. 3. Deň vody(výučbové programy pre deti MŠ) 

 

SOŠ- p. Antálek- študenti absolvujú v marci lyžiarsky kurz, čakajú nás maturity. Je dokončená 

nová telocvičňa. 

Železničiarske múzeum- p. Matuška 

-pripravujú exponáty do novej expozície-jazda dvoch historických vlakov-2.5.2020 je určená 

pre 60ľudí- uzavretá spoločnosť, vhodné pre dospelých, nakoľko je to náročnejšie – 

spoznávanie histórie. Druhá jazda bude koncom augusta. Jazda je naplánovaná z NM do 

Vrboviec a je spojená s kompletnou prehliadkou múzea v ST, veľká zastávka bude pri tuneli 

Gen. M.R. Štefánika, personál bude dobovo oblečený z 50-tych rokov. 

6.Diskusia, rôzne -  členovia komisie diskutovali k jednotlivým bodom priebežne. P. Zigová 

poďakovala všetkým za účasť. 

 

 

 

V Starej Turej, dňa 10.02.2020 

  

Zapísal: tajomník komisie  

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

  

  

Schválil: predseda komisie  

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

 


