
Naša značka: 7960/2325/2022 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 11.10.2022.  

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny- Bc. Zuzana Zigová,  Katarína Rzavská Dis. art., PhDr. Věra 

Tepličková Bc. Eva Adámková,   Mgr. Elena Sládková,  

Ospravedlnení:   Bc. Matúš Hladík, Mgr. Matej Antálek, Ing. Mgr. Zdena Pilátová        

P r o g r a m 

 

1. Otvorenie. 

2. VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 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.  VZN o určení školského obvodu a o určení spoločných školských obvodov. 

4. Informácia o rozpočtových opatreniach. 

5. Organizačné zabezpečenie nového školského roka. 

6. Pripravované podujatia a akcie. 

7. Rôzne. 

 

 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie. 

Predsedníčka komisie p. Zigová  privítala prítomných . 

 

2. VZN,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 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 členky komisie o návrhu VZN o dotáciách pre školy na rok 2023. Pri 

určení výšky dotácie na žiaka a dieťa v jednotlivých školách sa vychádzalo z reálnych nákladov 

a potrieb jednotlivých škôl a jednotkového koeficientu, ktorý je vo výške 103,05 €. Výška FP 

na jedného prepočítaného žiaka ešte nie je známa, nakoľko sú známe iba prognózy výnosu dane 

a taktiež údaje o počte žiakov sa zbierali k 15.09.2022. Pri určení výšky dotácie sme 

komunikovali s riaditeľmi jednotlivých škôl a ekonómkami a snažili sme sa zohľadniť reálne 

potreby. Rozpočet v budúcom roku ovplyvní aj zvyšovanie miezd od1.1.2022 o 10% a od 

1.9.2022 o 12%. 

Predsedníčka komisie dala hlasovať za tento návrh VZN.  
 

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

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2021 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  

a odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť . 

 



 

 

3.VZN o určení školského obvodu a o určení spoločných školských obvodov. 

 

Dôvodom návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia je  požiadavka obce Rudník zahrnúť 

do spoločného školského obvodu aj obec Rudník, nakoľko v obci sa nachádza iba malotriedna 

základná škola a žiaci II. stupňa  (ročníky 5. až 9.) navštevujú aj ZŠ Stará Turá. Základná škola  

Stará Turá na základe zriadenia spoločného školského obvodu môže týmto žiakom uhrádzať 

cestovné z nenormatívnych finančných prostriedkov, ktoré prideľuje MŠVVaŠ SR na dopravu. 

Predsedníčka komisie dala hlasovať za tento návrh VZN.  
 

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

o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov  

 

                                                 a odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť 

4. Informácia o rozpočtových opatreniach. 

P. Sládková informovala o rozpočtových opatreniach, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu 

z dôvodu vyplácania odmien zamestnancom podľa KZ vyššieho stupňa, nakoľko sa s týmito 

odmenami v rozpočte nepočítalo. V ZUŠ bude nedostatok FP aj na položke tovary a služby 

z dôvodu opravy dverí, zvýšených cien energií a stravných lístkov. Ďalšie RO sa týka presunu 

FP medzi jednotlivými položkami z dôvodu, že niekde je čerpanie prekročené, týmto RO sa 

nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. RO, ktoré berie zastupiteľstvo na vedomie sa týka 

navýšenia FP na prenesené kompetencie z dôvodu, že mesto v rámci dohodovacieho konania 

požiadalo na dofinancovanie zvýšených cien energií, odmien pre zamestnancov, odchodného, 

lyžiarskeho kurzu a iných. 

P. Adámková informovala o RO, ktorým sa im zvýšili príjmy aj výdavky, nakoľko získali FP  

TSK dotáciu na Festival Divné veci a Mestské múzeum získalo finančné prostriedky za 

zapožičanie exponátov zdravotníckej techniky pre filmové štúdio. Celkové príjmy i výdavky sa 

zvýšia o 2500 €. 

 

5. Organizačné zabezpečenie nového školského roka 

P. Rzavská informovala o počte žiakov v individuálnej aj skupinovej forme ( 370 žiakov, 130IF 

a 240 SF), otvorených učebných odboroch, nových pedagógoch v ZUŠ – nová p. uč. na LDO 

a na spev. P. Tepličková informovala o organizácii nového šk,. roka v CVČ- o krúžkovej 

činnosti. Záujem o otvorenie nového krúžku v spolupráci s fitnes žiaľ nebol záujem, aj keď sa 

im podarilo vybaviť veľmi dobrú spoluprácu. Svoju činnosť v CVČ ukončila k 31.10.2022 

v budúcnosti bude problém s organizovaním nepravidelných aktivít, nakoľko kolegyne majú 

úväzky naplnené krúžkovou činnosťou. P. Sládková informovala, že do MŠ boli prijaté všetky 

deti, MŠ je kapacitne naplnená- 263 detí, z toho 83 predškolákov, 6 detí z Ukrajiny. 

V Základnej škole je 740 žiakov, v ŠKD 245 žiakov. 



6. Pripravované podujatia a akcie. 

P. Adámková informovala, že pripravujú Kopaničársky jarmek-21.10.2022, 24.10.2022 bude 

predstavenie s Petrom Marcinom. „Neskoro večer“ , 13.11.- Nádej Dubček v podaní Mestského 

divadla Trenčín, 10. 12. Vianočný trh. 

P. Rzavská dala do pozornosti prípravu  koncertu Nadácie život. Členky komisie sa dohodli na 

termíne 04.12.2022 o 15.00 hod., predtým vo štvrtok by sa konala generálka a v piatok koncert 

pre ZŠ. Pripravujú v ZUŠ veľa aktivít, napr. výtvarný odbor  „Vyber si svoje povolanie“ 

umelecké odlievanie kovov v rámci projektu Nadácie ŽIVOT, taktiež zasielajú výtvarné práce 

na medzinárodnú súťaž do Tokia. Tanečný odbor plánuje účasť na  tanečnej umeleckej súťaži 

MY DANCE v Myjave.  Všetky odbory ZUŠ budú zapojené v programe k Remeselnému trhu 

21.10.2022. Pre žiakov tanečného odboru pani učiteľky pripravujú  Halloween- mini disco pre 

menšie deti a noc v ZUŠ pre staršie deti. DFS Turanček má naplánované viaceré vystúpenia 

v rámci Starej Turej.  

V CVČ organizovali po námestí na kolieskach,  tekvicparádu,  taktiež pripravujú Heloween tak, 

ako majú tradične zaužívané. 

6. Rôzne 

P. Zigová poďakovala prítomným za účasť a doterajšiu spoluprácu. 

 

 

V Starej Turej, dňa 14.10.2022 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

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


