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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 09.09.2019.  

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Ing. Zdena Pilátová, Katarína Rzavská, Bc. Eva 

Adámková, Viliam Matuška, PhDr. Věra Tepličková, Mgr. Katarína Medňanská, Mgr. Elena 

Sládková 

Hostia: Prednostka MsÚ- Mgr. Soňa Krištofíková  

Ospravedlnení: Bc. Zuzana Zigová, Mgr. Matej Antálek,  Bc. Matúš Hladík, Oľga Uhrová, 

Mgr. Pavol Trúsik, Mgr. Peter Škriečka, Mgr. Nina Haverová 

                          

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 
2. Informácie o plnení programového rozpočtu k 30.06.2019. 
3. Informácie  o navrhovaných rozpočtových opatreniach v školách. 
4. Informácie z jednotlivých škôl – začiatok školského roka, rekonštrukcia materskej 

školy, výberové konanie ZUŠ, legislatívne zmeny v školstve.... 
5. Plánované aktivity a podujatia na nasledujúce obdobie. 
6. Diskusia, rôzne. 

 
Priebeh rokovania: 

 

1. P. Adámková privítala prítomných. 
2. P. Krištofíková informovala o plnení programového rozpočtu k 30.06.2019 v školstve. 

Plnenie celkovo je na 42 %, ale nie sú v tom započítané mzdy za šiesty mesiac, čiže zatiaľ 
je to tak nadoraz, ale dúfame, že to zvládneme. Je potrebné nájsť finančné prostriedky na 
rozbehnuté aktivity v rámci mesta, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte. Jednou z nich je aj 
rekonštrukcia Materskej školy, kde nám zatiaľ chýba okolo dvesto tisíc eur. Preto 
pripravujeme rozpočtové opatrenia a snažíme sa zo všetkých oblastí ušetriť finančné 
prostriedky a presunúť ich na dofinancovanie MŠ (prác navyše, ktoré neboli súčasťou 
projektu.  P. Adámková poinformovala o plnení programového rozpočtu DK Javorina: 
DK JAVORINA plnenie rozpočtu hodnotí pozitívne, plánované výdavky plníme na 53% 

a plánované príjmy na 66%. Ďalšie finančné prostriedky v príjmovej časti sa nám podarilo 

získať z cudzích zdrojov (z grantov a darov). Tieto prostriedky sú určené na konkrétne 

projekty (Festival Divné veci a Ekodielne). Dom kultúry ako organizátora podujatí teší 

záujem verejnosti o ponúkané akcie, v 1. polroku sa uskutočnilo  19 akcií s účasťou 6200 

návštevníkov.  

3. Rozpočtové opatrenia, ktoré predkladáme za školstvo do zastupiteľstva sa týkajú 
prenesených kompetencií- finančných prostriedkov, ktoré Základná škola získala v rámci 
dohodovacieho konania na osobné náklady učiteľov, ako príspevok na asistentov učiteľa 



a príspevok na rekreáciu zamestnancov. Ďalšie RO sa týka presunu FP v rámci ZUŠ zo 
miezd na bežné transfery. 

 

4. Informácie jednotlivých členov – 
 

ZUŠ- p. Rzavská informovala, že majú nových kolegov, novú triedu pre výtvarný odbor, 
ktorú zriadili prevažne z vlastných zdrojov získaných sponzorsky 

- vyslovila požiadavku, že pri propagácii aktivít by chceli uvádzať nielen ZUŠ Stará 
Turá, ale aj skupinu, či súbor konkrétne 

- bolo by vhodné rozdeliť si úlohy a kompetencie, čo sa týka organizovania benefičného 
koncertu „Nadácie život“ a programu ku Dňu matiek 

Členovia sa dohodli, že koncert bude mať na starosti Základná umelecká škola a deň matiek 

Základná škola. Dohodli sa aj na termínoch- v piatok 20.12.2019- benefičný koncert 

o 16.30hod, 18.12.-DK je k dispozícii, deti môžu skúšať program, 19.12. – generálka o 13.00 

hod., 20.12. 2019- vystúpenie pre školy dopoludnia 

P. Matuška oslovil p. Medňanskú o spoluprácu so Základnou školou, či by mohli nasmerovať 

manuálne zručných žiakov do múzea – odbornejšie práce s náradím  rôzneho druhu. Takúto 

spoluprácu už majú so žiakmi z Myjavy. P. Medňanská osloví kolegyne v rámci technického 

vyučovania o spoluprácu. Požiadala naopak p. Matušku, nakoľko majú nový predmet 

regionálna výchova o spoluprácu formou besedy, diskusie exkurzie v múzeu, prednášky v ZŠ. 

5.P Komisia pre školstvo a kultúru Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí 

konanom dňa 09.09.2019 prerokovala Návrh VZN č. 7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá 

Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

ho schváliť. Pripomienku mal p. Matuška, ktorý upozornil, že sú v návrhu VZN 

vyšpecifikované náklady, ktoré sa nedajú uhradiť, čiže nie sú oprávnené (napr. pohonné 

hmoty...). V prípade predkladaného projektu na prehliadku historických vlakov sú práve 

pohonné hmoty najväčšia položka a preto požiadal, či by sme to ešte mohli prehodnotiť. 

 
6. Plánované aktivity 

 Akcie DK Javorina- p. Adámková informovala prítomných: 
Obdobie prázdnin a dovoleniek bolo v Dome kultúry viac pracovné ako oddychové. Venovali 

sme sa najmä príprave podujatia Remeslá našich predkov, ktoré bolo v tomto roku obohatené 

o Historické slávnosti, ktoré sa konali pri príležitosti 350-teho výročia udelenia jarmočného 

privilégia Starej Turej. Túto rozsiahlu akciu sme mohli uskutočniť vďaka tomu, že sa nám 

podarilo získať finančné prostriedky z FPU a Nadácie ZSE. Na remeselnom jarmoku sa 

z pôvodných 86 prihlásených zúčastnilo 83 predajcov, čím sme dosiahli pestrú škálu 

ponúkaného tovaru. Teší nás bohatá návštevnosť a veľmi dobré ohlasy na akciu zo strany 

návštevníkov i remeselníkov. Okrem toho sa v auguste na Námestí slobody uskutočnil koncert 

Tomaníkova nota (účinkovala DH Myjavci) s veľmi dobrou účasťou. Viacerí návštevníci sa 

dožadovali, či by v budúcom roku nemohlo uskutočniť viacero nedeľných koncertov na 

námestí.  

Počas prázdnin sme zorganizovali 6 autobusových zájazdov, o ktoré bol veľký záujem.  



Z pripravovaných akcii: 11. 9. sa v Mestskom múzeu premieta dokument Sakawa , 19. 9. 

pripravujeme komédiu jedného herca Pri kase. Momentálne máme predaných málo vstupeniek, 

preto je otázne, či sa akcia uskutoční. 

29.9. sa uskutoční predstavenie pre deti Smejko a Tanculienka. 18.10. Kopaničársky jarmek, 

25. 10. muzikál Kubo, 14.11. Sedem bez záruky a vďaka získaniu grantu z TSK budeme 11.10  

a 23.11. realizovať Ekodielne.  

Aktuálne prebieha v DK výstava Zvyky a obyčaje (do 30.9.2019) a v Mestskom múzeu výstava 

Remeslá Starej Turej(do 31.10.2019).  

 Akcie CVČ- p. Tepličková 

18.09.- rýchlochodci  o 16.00 hod.- hodinka chôdze od CVČ do okolia 

22.09. – v rámci projektu Nadácie život – po námestí na kolieskach aktivita v rámci Európskeho 

týždňa mobility 

25.09.- beseda pre žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov o 17.00 hod. v kaviarni DK „ Na čo 

myslieť pred výberom strednej školy“ 

Turistické soboty- spoznávanie okolia ST- prvá bude 05.10.2019- Báthoričkin poklad 

V Starej Turej, dňa 16.09.2019  

  
Zapísal: tajomník komisie  

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

  
  

Schválil: podpredseda komisie  

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

 

 

 




