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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 03.12.2019.  

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny-  Katarína Rzavská, Bc. Eva Adámková, Viliam Matuška, 

Mgr. Matej Antálek, Bc. Matúš Hladík, Mgr. Nina Haverová,   Mgr. Katarína Medňanská, 

Mgr. Elena Sládková 

Hostia: Mgr. Miroslav Krč, Ing. Iveta Petrovičová, Mgr. Ľubica Hučková, Denisa Dršková  

Ospravedlnení: Bc. Zuzana Zigová, Ing. Mgr. Zdena Pilátová, Oľga Uhrová, Mgr. Pavol  

Trúsik, PhDr. Věra Tepličková. Mgr. Peter Škriečka                          

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 

2. Informácie  o navrhovaných rozpočtových opatreniach v školách. 

3. Informácia o návrhu VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných 

zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

4. Návrh termínov na príležitostné trhy v našom meste. 

5. Informácie k príprave „Koncepcie práce s mládežou“. 

6. Návrh programového rozpočtu na rok 2020. 

7. Pripravované kultúrne podujatia v našom meste. 

8. Diskusia, rôzne. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie. P. Adámková privítala prítomných. 
2. Informácie  o navrhovaných rozpočtových opatreniach v školách. 
P. Sládková informovala  prítomných nasledovne: 

● RO č. 54- navýšenie príjmov – 8000€ -kapitálový rozpočet a 11 000€- bežný 

rozpočet. Základná škola získala FP v rámci projektu Podpora rozvoja športu 

z Úradu vlády SR na výstavbu ihriska na Komenského ulici a na rekonštrukciu 

šatní pri telocvični na Hurbanovej ulici 

● RO- č. 51  a RO – presun FP na MŠ 2000€ a 5000€ - dokončovacie práce- kryty na 

radiátory, lepenie PVC líšt a zapojenie internetu 

● RO č. 47 – presun FP na ZUŠ na tovary a služby z dôvodu nedostatku FP na 

prevádzku – 8 000€ 
● RO č. 52- presun FP na ZŠ- riešenie havarijnej situácie zatekajúcej strechy – 

14 600€ 
P. Adámková informovala o rozpočtových opatreniach, ktoré sa týkajú DK Javorina 

● RO – DK Javorina DK Javorina predkladá 2 rozpočtové opatrenia.                                                                                         

Keďže sa snažíme získať fin. prostriedky i z iných zdrojov, podarilo sa nám z 

grantov, darov a platenej reklamy získať financie vo výške 9.100,- €, ktoré boli 

určené na konkrétne akcie – Festival Divné veci, Remeslá našich predkov a 

Ekodielne. Prostriedky boli použité na honoráre, služby a materiál súvisiaci s 

uvedenými akciami. 



● Druhé rozpočtové opatrenie sa týka Mestskej knižnice K. Royovej. V budúcom roku sa 

budeme uchádzať o grant z FPU na modernizáciu knižnice, nakoľko sa boríme s 

nedostatkom priestoru, ale zároveň si uvedomujeme, že knižnica by si zaslúžila i 

modernizáciu. Z tohto dôvodu bolo potrebné vypracovať projekt, ktorý je podmienkou 

o uchádzanie sa o grant. Fin. prostriedky vo výške 2.450,- € na projektovú dokumentáciu 

boli presunuté v rámci prvku 11.2.1, 11.3 a 11.4. 
V tomto opatrení máme ešte presun fin. prostriedkov v rámci prvku 11.4 – Informačná 

kancelária, kde presúvame 450,- zo mzdových prostriedkov na nákup e-kasy, z dôvodu 

nadobudnutia platnosti zák. č. 368/2018. 

 

3.  Informácia o návrhu VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

P. Sládková informovala prítomných o dôvodoch návrhu VZN, ktoré sa mení v troch bodoch: 

 Úprava výšky príspevkov zákonných zástupcov to 16€ na 20€ (v prípade súrodencov 

z 12€ na 14€) 

● Dotácia od iných obcí na záujmové vzdelávanie za deti, ktoré navštevujú CVČ Stará 

Turá a majú trvalý pobyt v inej obci 

● Úhrada režijných nákladov za žiaka základnej školy a predškolákov, ktorým je 

poskytnutá dotácia na stravu pevne stanovenou sumou paušálne 4€ na mesiac 

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 . 

 

4. Návrh termínov na príležitostné trhy v našom meste. 

P. Petrovičová informovala prítomných o návrhu stanovených termínov konania 

príležitostných trhov. Tento materiál bol zaslaný členom komisie spolu s návrhom VZN pred 

zasadnutím spolu s pozvánkou. 

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

stanovenia termínov konania príležitostných trhov a ich predajného času v meste Stará Turá 

pre rok 2020 

a jednohlasne odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť . 
 

5. Informácie k príprave „Koncepcie práce s mládežou“. 

P. Sládková informovala, že sa zúčastnila vzdelávania, ktoré súvisí s novelou zákona 

282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. V súvislosti s touto novelou by malo mesto 

vypracovať koncepciu rozvoja práce s mládežou, ktorá je dlhodobá na osem rokov a potom 

každoročne dopĺňať ročný plán konkrétnych aktivít. Mesto má tiež možnosť zapojiť sa do 

výzvy, ktorá bude vyhlásená v novom roku a bude zameraná na vytvorenie pracovnej pozície 

na MsÚ- koordinátor práce s mládežou. V minulosti sa týchto vzdelávaní zúčastňoval p. Krč, 

ktorý informoval prítomných, že bol poverený prípravou tejto koncepcie. V najbližšej dobe 

plánuje v rámci spracovania analytickej časti koncepcie pozvať na pracovné stretnutie všetky 

organizácie v našom meste, ktoré pracujú s mládežou. Prizvali by sme naň aj koordinátorku 

práce s mládežou na úrovni TSK, ktorá by informovala o príprave a realizácii procesu tvorby 

koncepcie- príprava pracovných skupín, analýza súčasného stavu, vyhodnotenie prieskumu, 

príprava stratégie. 

 



6. Návrh programového rozpočtu na rok 2020. 

P. Adámková informovala, že návrh programového rozpočtu si môžu členovia pozrieť na 

stránke mesta, prvý návrh bol schválený na októbrovom zastupiteľstve, teraz jednotlivé 

oddelenia a organizácie predkladajú na schválenie  do zastupiteľstva textovú časť rozpočtu. P. 

Sládková informovala, že pri tvorbe rozpočtu sme sa snažili zohľadniť najmä navýšenie 

miezd pedagogických zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

nárast energií a ostatných nákladov na prevádzku. P. Adámková informovala, že rozpočet na 

budúci rok pre DK Javorina sa kráti a z toho dôvodu od 01.01.2020 musia prepustiť jednu 

zamestnankyňu v knižnici. 

 

7. Pripravované kultúrne podujatia v našom meste. 

● Za Hotel LIPA informovala p. Haverová: nahlásila zmenu mejlovej adresy 
nina.haverova@gmail.com 

Príprava Tradičného plesu – termín v piatok 14.02.2020  

Pozvánka na mesačné kuchyne 2020  

január – slovenská kuchyňa 

február – maďarská kuchyňa 

marec – rybacia kuchyňa 

● P. Rzavská informovala o pripravovaný akciách ZUŠ Stará Turá: 
1. V mesiaci december pripravujeme triedne besiedky hudobného odboru, literárno- 

dramatického odboru a otvorené hodiny tanečného odboru ZUŠ. 

2. 6.12.2019 – Heraldické zvieratá očami detí – prevzatie ocenenia pre žiačku Katarínu 

Pernišovú v arcibiskupskom paláci v Prahe / Mgr. Miroslava Lacová 

3. 7.12.2019 – Krampus- pochod čertov v Piešťanoch, vystúpenie tanečného odboru / 

Katarína Rzavská 
4. 8.12.2019 – Slávnostné rozsvietenie II. adventnej sviece, vystúpenie DFS Turanček / 

MgA. Michal Stískal 
5. 11.12.2019- Vianočné vystúpenie žiakov tanečného odboru pre dôchodcov na Papradi. 

/ Katarína Rzavská 
6. 12.12.2019 – Vianočné vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru pre 

dôchodcov v Starej Turej. / Mgr. Júlia Vlčková, Dis.art 

7. 14.12.2019 – Vianočné trhy v Starej Turej , vystúpenie DFS Turanček / MgA. Michal 

Stískal 

8. 15.12.2019- Vianočné trhy v Moravskom Lieskovom, vystúpenie DFS Turanček / 

MgA. Michal Stískal 
9. 16.12.2019 – Malí koledníci, vystúpenie DFS Turanček  a žiakov tanečného odboru 

v Trenčíne 

10. 17.12.2019- Verejný vianočný koncert žiakov hudobného odboru v koncertnej sále 

ZUŠ 
11. 18.12.2019 – Generálka k Benefičnému koncertu Nadácie ŽIVOT 
12. 19.12.2019 – Vianočné vystúpenie žiakov ZUŠ pre I. a II. stupeň ZŠ v DK Javorina 
13. 19.12.2019 – Vianočné  vystúpenie žiakov tanečného odboru a DFS Turanček pre 

Medical – večierok. /Katarína Rzavská, MgA. Michal Stískal 
14. 20.12.2019 – Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT 
15. 20.12.2019 – Vianočné vystúpenie žiakov tanečného odboru pre Honeywell – 

večierok/ Katarína Rzavská 
16. 20.12.2019 – Vystúpenie DFS Turanček pre Leoni – večierok / MgA. Michal Stískal 
17. 22.12.2019 – Vystúpenie DFS Turanček na Vianočných trhoch v Bošáci / MgA. 

Michal Stískal 

● P. Adámková informovala o plánovaných podujatiach a aktivitách DK Javorina: 

mailto:nina.haverova@gmail.com


Dom kultúry Javorina pripravuje v najbližšom období nasledujúce akcie: 

- 5. 12. Mikulášske predstavenie Princezná a princ vítajú Mikuláša, ktoré sa uskutoční na 

námestí, zároveň deti spolu s Mikulášom rozsvietia vianočný stromček a potom budú deti 

obdarené sladkosťami 

- 7. 12. organizujeme autobusový zájazd na Valašský mikulášsky jarmek do Valašských 

Kloboukov 

- 14. 12. sa uskutoční už tradičný Vianočný trh. Bude prebiehať na námestí i v dome kultúry. 

Na námestí okrem predajných stánkov bude zabíjačka, tento krát ju zabezpečí Poľovnícke 

združenie Les. Už tradične  bude sociálna komisia organizovať charitatívnu  zbierku. Od 

12.00 hod. bude kultúrny program, vystúpi Polun, Turanček a Borovienka. V dome kultúry 

budú predajcovia, výstava Ako v rozprávke, tvorivé dielne pre deti a otvorená bude Izbička 

tradičného bývania.  Vianočný trh nie je len akcia DK Javorina, ale celého mesta. Vo vlastnej 

réžii nedokážeme pokryť všetky činnosti, preto by sme ešte uvítali pomoc, či už z členov 

kultúrnej komisie, alebo pracovníkov mestského úradu. 

- 17. 12. sa uskutoční koncert Márie Čírovej. Milým spestrením bude vystúpenie členov 

spevokolu Lastovičky, ktorí pracujú pod vedením p. Janky Feríkovej. 

- 20.12. sa uskutoční Benefičný koncert Nadácie Život. Vo štvrtok budú dve predstavenia pre 

ZŠ. 

- P. Adámková dáva ešte do pozornosti pozornosti výstavu Eva Kristínová jednoducho 

kráľovná, ktorá prebieha do 20. 12. 2019 v Mestskom múzeu. Putovná výstava sa koná pri 

príležitosti 90. narodením p. Kristínovej a keďže pôsobila v našom kraji, rozhodli sme sa 

realizovať túto výstavu i u nás. 

- Z pripravovaných akcií - komédia Horúca sprcha – 28.1.2020 

- Spievankovo – 12. 2. 2020, Pálenica Borisa Filana – 20.2.202 a Cigánski diabli – 12.3.2020. 

  

● P. Medňanská informovala, že v Základnej škole taktiež pripravujú veľa aktivít, či už sú to 

triedne vianočné besiedky, alebo vystúpenia v rámci mesta. Vyjadrila názor, že pripravovaný 

benefičný koncert Nadácie život nie  je v tomto roku naplánovaný na veľmi vhodný termín. 

Dátum, ktorý sme sa rozhodli "vyskúšať", 20.12., tiež nie je ideálny, križuje sa s rôznymi 

aktivitami v rámci ZŠ, ale i s aktivitami Mesta a Nadácie. Je ťažké vybrať dátum pre tento 

koncert pre viaceré problémy (prvý decembrový týždeň je skoro , potom boli akcie a program 

DK Javorina, teraz je to už zasa neskoro..., v nedeľu je problém zabezpečiť učiteľov na pedag. 

dozor...), napriek všetkému termín koncertu zrejme zasa presunieme na skorší dátum. 

Ďalej  oboznámila členov komisie so situáciou ohľadom filmu Kto je ďalší? na Základnej  

škole. Keďže je aktuálne okolo filmu rozruch, že by mohol byť pre žiakov traumatizujúci 

a Ministerstvo školstva, ktoré ho ešte nedávno propagovalo a odporúčalo, už sa k nemu 

"nehlási" a popiera predchádzajúce odporúčania, chcela som trochu priblížiť okolnosti, za 

ktorých sa film premietal pre žiakov našej školy. Premietaniu predchádzalo stretnutie pre 

koordinátorov prevencie a stretnutie s režisérom, ktorý vysvetlil s akým cieľom film tvoril a 

prečo je práve takýto. Otvára tu dôležité témy, ktoré deti, mládež naozaj riešia, a potrebujeme 

o tom, ako spoločnosť, rozprávať. Film poukazuje na reálne a aktuálne problémy detí a 

mladých ľudí. Režisér  tiež rozprával o skúsenostiach a spätnej väzbe  zo strany  divákov. 

Film prináša dôležité posolstvo: nech sa ti stane čokoľvek, povedz to - mame, ocovi, pani 

učiteľke, niekomu...Tiež nás upozornil, že po filme nemá pokračovať bežné vyučovanie, ale 



máme si spraviť triednické hodiny a so žiakmi diskutovať, pomôcť im tieto témy spracovať. 

U nás v škole to mali na starosti psychologičky, ktoré robili takéto aktivity vo všetkých 

triedach.  

P. Adámková sa vyjadrila, že súhlasí s názorom p. Medňanskej a myslí si, že film má silný 

výchovný vplyv, pokiaľ sa o ňom ďalej hovorí a pracuje sa s deťmi. 

 

8. Diskusia, rôzne. 

P. Antálek ponúkol pomoc so študentami SOŠ pri sťahovaní Materskej školy, dohodli sa s p. 

Hučkovou na termínoch a ďalšom postupe. 

P. Medňanská sa spýtala, či budeme riešiť na komisii problémy ohľadom Rady školy v ZUŠ. 

P. Sládková iba oboznámila prítomných, že členovia Rady školy dostali mejl, v ktorom ich 

zriaďovateľ informoval o ich kompetenciách a právomociach, čo Rada školy schvaľuje, čo 

prerokúva a k čomu sa vyjadruje.  RŠ je poradný a iniciatívny orgán a jej členovia by nemali 

neodborne zasahovať do výkonu pedagogickej činnosti pokiaľ nie je RŠ nadriadeným alebo 

kontrolným orgánom- je to v kompetencii napr. Štátnej školskej inšpekcie. Rada školy nie je 

kontrolným orgánom v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe. Čiže je v kompetencii 

riaditeľa rozhodovať o študijných odboroch, počte zamestnancov na jednotlivé hudobné 

nástroje a iných odborných činnostiach. 

M. Krč uviedol, že po porade vedenia mesta bol podaný návrh od pána primátora, aby sa 

čiastkové ocenenia z každej oblasti scelili a zahrnuli pod jednotné nové ocenenia od mesta. Tu 

by mali možnosť byť ocenení občania z rôznych oblastiach (napr. šport, kultúra, pedagogika, 

sociálna oblasť a iné...) a k tomu by sa pripravilo slávnostné odovzdanie spolu s programom. 

Bola by to vízia oceňovania úspechov našich občanov mestom a nadviazala by sa tak 

každoročná nová tradícia. Prvé takéto podujatie s ocenením je predpokladané na mesiac 

marec 2020." 

Informoval ďalej prítomných, že uzávierka príspevkov do Spravodajcu bude do 10.12.2019. 

Od nového roka sa plánuje vydávanie časopisu vo farebnej verzii. Bude sa konať akcia 

„Silvester na pomedzí“, kde mesto zabezpečí bezplatne autobus. 

 

 

V Starej Turej, dňa 09.12.2019  

  

Zapísal: tajomník komisie  

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

  

  

Schválil: podpredseda komisie  

                    Bc. Eva Adámková                   ...............................................................  

 


