
Naša značka:14780/1806/2020 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 09.09.2020.  

  

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

Rzavská Dis.art., PhDr. Věra Tepličková Bc. Eva Adámková, Viliam Matuška, Mgr. Katarína 

Medňanská, Mgr. Elena Sládková 

Hostia: Mgr. Miroslav Krč, Mgr. Ľubica Hučková, JUDr. Jozef  Šuchta 

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

Antálek                        

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 

2. Informácie zo škôl a školských zariadení o začiatku nového školského roku. 

3. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach. 

4. Pripravované kultúrne podujatia v našom meste. 

5. Informácia o príprave Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2021-2028. 

6.  Diskusia, rôzne. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

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

rokovania. Ako prvý bod programu navrhuje informáciu o návrhu VZN o trhových miestach. 

 

2. Návrh VZN o trhových miestach 

JUDr. Šuchta  predložil návrh VZN nasledovne: návrh nového VZN vyplýva z toho, že 

doterajšie nariadenie aj podľa vyjadrenia hlavnej kontrolórky vo viacerých prípadoch prevzalo 

ustanovenia zákona. V prípade, ak sa zmení zákon, dostalo by sa VZN do rozporu so zákonom 

a museli by sme ho zakaždým meniť. Vymedzujeme v ňom veci, ktoré v zmysle zákona 

musíme riešiť všeobecne záväzným nariadením. Sú tam viaceré zmeny- mestské zastupiteľstvo 

nemá určovať termín, ale obdobie konania trhov. Vymedzili sme miesta konania trhov, najväčší 

rozsah územia, na ktorom sa môže trh uskutočňovať v spolupráci s riaditeľkou DK 

a technickými službami. Ďalej sú vo VZN stanovené podmienky, za akých osoba môže 

predávať, nájomné, prevádzkový čas, aké doklady sú predajcovia povinní predložiť a čo je 

možné kontrolovať, aký sortiment možno predávať. Pán primátor ako výkonný orgán 

samosprávy má právomoc- určuje termín konania trhov aj s prihliadnutím na mimoriadne 

situácie. 

P. Matuška sa spýtal, či je možné organizovať verejnú akciu aj na iných miestach, ako je 

stanovené vo VZN. JUDr. Šuchta informoval, že VZN rieši pravidelné trhy, ale je možnosť 

organizovať v rámci iných aktivít, napr. ambulantný predaj, alebo kultúrne podujatie.  

Ing. Pilátová navrhla, aby rozšírili rozsah územia trhov na ulicu Dibrovovu z dôvodu 

plánovaných aktivít železničiarskeho múzea. 



Prítomní členovia komisie zobrali predložený návrh VZN o trhových miestach na vedomie 

a odporúčajú MsZ tento návrh schváliť. 

3. Informácie zo škôl a školských zariadení o začiatku nového školského roku. Pripravované 

kultúrne podujatia v našom meste 

PhDr. Tepličková informovala, že krúžková činnosť v CVČ by mala začať od 21.09.2020, 

nepravidelné činnosti vzhľadom na súčasnú situáciu neplánujú dlhodobo dopredu. 26.09. by sa 

mala konať akcia  „Po námestí na kolesách“, 9.10.2020 parlamentná noc.  

Za Základnú umeleckú školu informovala p. Rzavská, že vyučovanie začalo štandardným 

spôsobom. Opatrenia a usmernenia z MŠVVaŠ SR ohľadom ZUŠ sú stále nejasné, stále 

zabúdajú na základné umelecké školy. Na základe toho sme sa dohodli so zriaďovateľom, že 

začneme školský rok bez obmedzení, aj čo sa týka skupinového vyučovania. Zatiaľ do 

30.09.2020 neprebieha komorná hra, na základe toho, že sa nemajú miešať deti z viacerých 

ročníkov. Na základe toho, že nebolo obnovené vyučovanie v júni 2020 v ZUŠ a na základe 

toho, že vyučovanie prebiehalo dištančnou formou, sa nám niekoľko žiakov odhlásilo, ale 

nezmenilo to celkový počet žiakov, nakoľko sa to vykompenzovalo väčším počtom žiakov 

v tanečnom a výtvarnom odbore. 

Mgr. Medňanská informovala, že napriek obmedzeniam zvládajú nástup do školy, aj keď žiaci 

na druhom stupni nosia rúška. Snažia sa v čo najväčšej miere využívať pekné počasie a učiť sa 

aj vonku. Obmedzenie je v tom, že je zakázané do 20.09.2020 vyučovať telesnú výchovu 

v telocvični, žiaci nemajú niektoré delené predmety, ako etika, anglický jazyk, náboženstvo 

z toho dôvodu, že sa nemajú stretávať žiaci z rôznych tried. Snažia sa monitorovať aktuálne 

vedomosti a zisťovať, na akej vedomostnej úrovni sa žiaci nachádzajú. 

Mgr. Hučková informovala, že v materskej škole prebiehala letná prevádzka počas celých 

prázdnin, okrem posledného augustového týždňa. Mali veľmi zlú dochádzku, niekedy zo 100 

prihlásených detí prišlo iba 40. Rodičia sú nedisciplinovaní a vodili deti do MŠ podľa toho, aké 

bolo počasie, nerešpektovali harmonogram, ktorý bol naplánovaný. Preto p. riaditeľka 

navrhuje, aby sme nevychádzali rodičom v ústrety a aby prevádzka bola v budúcom roku 

prerušená aspoň na dva týždne. Zamestnanci si nemohli čerpať dovolenky a nemali priestor na 

regeneráciu. Pripravujú exkurzie, športové podujatia a plávanie pre predškolákov. 

Bc. Adámková informovala, že súčasná situácia a neistota im veľmi komplikuje aj finančnú 

situáciu, nedokážu naplniť vlastné príjmy. Nemajú žiadne usmernenia ohľadom organizovania 

podujatí, informácie z RUVZ sú často neaktuálne, nakoľko chcú byť aj zodpovední, ale chcú aj 

pracovať, často je situácia zložitá. Dňa 10.09. pripravujú veľkú akciu „Remeslá našich 

predkov“, na ktorú Vás aj zároveň pozývajú. Budú pomáhať aj dobrovoľníci, aj so 

zamestnancov MsÚ, od 15.00 sa začína kultúrny program.. Pred DK bude burza kníh 

a časopisov, v kaviarni občerstvenie a guláš, výstava papierových hradov a zámkov. 

P. Rzavská upozornila, že by sme sa mali dohodnúť na termíne koncertu Nadácie život, p. 

učiteľka Vlčková má námet na tému „ Vianočná hviezda“ P. Medňanská informovala, že 

pripravuje so žiakmi predstavenie. Po diskusii sa komisia dohodla na termíne koncertu Nadácie 

život na 13.12.2020. 

 

4. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach. 

Mgr. Sládková informovala prítomných, že v súvislosti s pandémiou mesto dostane nižšie 

podielové dane, ako sa očakávalo a na základe toho sa pripravuje rozpočtové opatrenie, ktoré 



sa bude týkať nielen škôl, ale všetkých organizácií, ktoré sú financované z rozpočtu mesta. 

Konkrétna úprava rozpočtu sa bude prerokovávať na zasadnutí komisie pre ekonomiku 

a majetok mesta. Ministerstvo školstva v rámci podpory udržania zamestnanosti v materských 

školách vyhlásilo možnosť podania žiadostí o finančný príspevok za obdobie od 12.03.2020 do 

30.06.2020. Materská škola požiadala  o FP vo výške 111 900 eur. Školy dostali aj vratku 

odvodov do sociálnej poisťovne vo výške približne 45 000 eur. Základná škola získala FP 

v rámci projektu „ Podpora rozvoja športu  vo výške 8000 eur, za spoluúčasti zriaďovateľa vo 

výške 500eur, ktoré si dofinancovala z vlastných príjmov vo výške  4 020eur. 

 

5. Informácia o príprave Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2021-2028. 

Mgr. Sládková oboznámila členov komisie, že dňa 26.08.2020 sa konalo pracovné stretnutie 

rôznych organizácií a zástupcov škôl a občianskych združení, ktoré pracujú s mládežou, na 

ktorom bola prítomná aj koordinátorka práce s mládežou za TSK, Ing. Štefániková. 

Oboznámila prítomných s potrebou vypracovania koncepcie práce s mládežou, ktorá vyplýva 

aj z novely zákona o podpore práce s mládežou. Prvým krokom, na ktorý  je potrebné sa 

zamerať je analýza súčasného stavu v našom meste. Plánujeme vytvoriť užšiu pracovnú 

skupinu a naplánovať konkrétne postupy, metódy a termíny. V pracovnej skupine by mali byť 

zástupcovia viacerých organizácií, ktorí budú spracovávať informácie získané či už formou 

dotazníkov, alebo SWOT analýzy. Z diskusie vyplynulo, že by v pracovnej skupine mali byť 

zástupcovia detského parlamentu, napr. Žoldák, Vávrová, mestskej polície, p. Tepličková, zo 

ZŠ, p. Medňanská, za OZ- Júlia Gavačová, MC Žabka. 

 

 

6.Diskusia, rôzne. 

P. Sládková informovala o návrhu na zmenu člena Rady školy pri ZUŠ. O odvolanie požiadal 

p. poslanec Valenčík. Za zriaďovateľa navrhujeme mestskému zastupiteľstvu na delegovanie 

za člena do RŠ pri ZUŠ  Mgr. Martinkovú. MŠVVaŠ SR bude zbierať informácie zo škôl 

v súvislosti s COVID a bude monitorovať situáciu na jednotlivých školách- info o  vývoji pri 

zatváraní a otváraní materských škôl, základných škôl i stredných škôl na celom území SR. P. 

Hučková požiadala, že by bolo vhodné navrhnúť do komisie zástupcu z materskej školy, 

nakoľko p. Uhrová požiadala o ukončenie činnosti. P. Krč informoval o kladení vencov 

v Hlavini a v Nárcií, ktoré taktiež prebiehalo netradičným spôsobom, bez účasti verejnosti. 

Poďakoval p. Zigovej za účasť na tejto aktivite. 

P. Zigová upozornila, že by sme sa mali viac starať o kultúrne pamiatky, nakoľko prostredie 

bolo zanedbané. 

 

V Starej Turej, dňa 17.09.2020 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

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

 


