
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru  

 zo dňa 11.6.2019.  

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Hostia: Prednostka MsÚ- Mgr. Soňa Krištofíková  
             Primátor MsÚ- PharmDr. Leopold Barszcz  
            Učiteľka ZUŠ- Mgr. Oľga Medňanská 
Ospravedlnení: Mgr. Peter Škriečka  
                         Mgr. Matej Antálek 
                         Katarína Rzavská 
P r o g r a m: 
 

1. Otvorenie. 
2. Informácie školského úradu o  návrhu dodatku k 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. 

3. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované v meste Stará Turá. 

4. Informácie z jednotlivých škôl, školských zariadení a kultúrnych organizácií v meste. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Predsedníčka komisie privítala prítomných a požiadala p Sládkovú, aby poinformovala 

o návrhu VZN.  

2. Návrh VZN som Vám poslala s pozvánkou, bol prerokovaný aj na komisii ekonomiky 

a majetku. Vyzvala som prítomných, aby vyjadrili svoje pripomienky. Mgr. Oľga 

Medňanská navrhuje za základnú umeleckú školu určiť výšku mesačného príspevku za 

prípravné individuálne štúdium- jedná sa o výnimočne talentované deti, ktoré by 

navštevovali dve individuálne štúdiá naraz. Z dôvodu, že na toto štúdium škola nedostane 

dotáciu zo štátu som navrhla poplatok 8€. P. Medňanská ďalej upozornila, že v ods. 1 písm. 

b) je potrebné zvýšiť sumu za skupinové štúdium, lebo doteraz vyberali polročne 68€ a na 

základe súčasného návrhu by to bolo iba 50€. Na základe toho navrhujeme upraviť sumu 

na 15€ mesačne. 

Predsedníčka komisie požiadala p. prednostku o informácie zo zasadnutia komisie pre 

ekonomiku a majetok týkajúce sa návrhu tohto VZN. P. Krištofíková informovala prítomných, 

že p. Škriečka navrhuje, aby sme upravili spôsob úhrady rozdielu dotácie na stravu (doplatok 

na nákup potravín), nakoľko na I. stupni ZŠ je rozdiel 0,01€ a na II. stupni 0,10€.Náklady na 

administratívu by boli zbytočné. P. Sládková upraví v návrhu VZN tento odsek - navrhuje 

úhradu doplatku dotácie ročne vopred, nakoľko sa jedná o nízku sumu (maximálne do 25€). P. 

prednostka informovala prítomných o zvýšení režijných nákladov v školských jedálňach 

z dôvodu nárastu miezd prevádzkových zamestnancov a celkových nákladov na prevádzku – 

energie, čistiace prostriedky, revízie. 



Ďalšie námietky a pripomienky k návrhu VZN neboli a prítomní členovia odporučili návrh 

VZN schváliť.  

3. Jednotliví členovia informovali o pripravovaných aktivitách, ktoré sa realizujú v rámci 
mesta a ktoré sú zverejnené, či už na stránke organizácií alebo na stránke mesta. P. Hladík dal 
podnet na vylepšenie stretnutí komisie pre školstvo a kultúru. Nie je potrebné vymenovávať 
jednotlivé akcie na zasadnutí komisie, ktoré sme zrealizovali alebo plánujeme, ale zamerať sa 
na nové nápady, prípadne prípravu spoločných konkrétnych akcií, dohodnúť sa na spolupráci. 
P. Krištofíková informovala o príprave participatívneho rozpočtu a možnosti predkladania 
svojich návrhov a nápadov na aktivity v oblasti kultúry – cieľom je umožniť občanom priamo 
sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta. V budúcom roku  sa budú predkladať konkrétne projekty a ich realizácia bude v roku 
2021. Komisia zobrala na vedomie informáciu k možnosti využitia participatívneho rozpočtu 
v meste Stará Turá a súhlasí s návrhom MsÚ pripraviť VZN o participatívnom rozpočte pre 
mesto Stará Turá. 

 P. Matuška predniesol komisii svoj nápad zrealizovať prehliadku historických vlakov, 
naimitovať príchod prvého vlaku, v ktorom by boli cestujúci v dobových kostýmoch, ľudia by 
sa len pozerali. Mali by jazdiť historické autobusy, historické stroje- 30-te roky. P. Katarína 
Medňanská podporila túto aktivitu a rada by sa do nej zapojila s divadelným krúžkom. Do tejto 
aktivity by sa zapojil aj Dom kultúry Javorina, Základná umelecká škola a iné organizácie. 
Navrhujú prepojiť túto aktivitu s „Remeslami našich predkov“ a pripraviť „historický deň“- 
občerstvenie, móda, kostýmy...  P. Krištofíková  vyjadrila, že v rámci mesta a plánovaného 
participatívneho rozpočtu by sme možno našli priestor na finančnú podporu tejto aktivity. Je 
potrebné premyslieť aj ďalšie návrhy a pripomienky, nakoľko sa v auguste bude pripravovať 
rozpočet na ďalší rok. P. Hladík navrhol, že by bolo v rozpočte vytvoriť rezervný fond pre 
kultúru. P. prednostka berie túto požiadavku na vedomie a pokiaľ to bude možné, mesto bude 
podporovať kultúrne aktivity. Informoval, že kultúrne centrum TU bude mať nové priestory 
v budove ROTEXU. 

4. Na príprave Staroturianskeho jarmoku participujú viaceré organizácie- Dom kultúry 
Javorina, Základná umelecká škola, Mesto Stará Turá. P. Adámková požiadala o pomoc pri 
organizovaní festivalu Divné veci vo forme dobrovoľníkov. P. učiteľka Oľga Medňanská 
a Katarína Medňanská, ako aj pani poslankyňa Pilátová a p. Haverová majú záujem zapojiť sa 
do tejto aktivity.  
Základná a Materská škola  realizujú rôzne naplánované výlety, exkurzie a aktivity v rámci 
plánu práce. V MŠ sa uskutočnila regionálna športová olympiáda, kde boli aj deti z okolitých 
obcí. MŠ pripravuje projekt na realizáciu tejto aktivity k budúcemu školskému roku v rámci 
ZSE. Pripravujú rozlúčku s predškolákmi na mestskom úrade. P. Katarína Medňanská 
informovala o úspechu žiačky základnej školy v recitačnej súťaži a jej postupe do 
celoslovenského kola. Divadelný krúžok ZŠ bude mať vystúpenie  - hru s názvom Múr v TU. 
23.6. o 15.00 .ZUŠ získala ocenenie  vo výtvarnom odbore na kubánskom veľvyslanectve 
a pripravuje žiakov na vystúpenia na kultúrnych podujatiach.  
P. Tepličková pozvala prítomných za  všetkých členov divadla TILIA na divadelné 
predstavenie – komédiu „Návštevník“ v DK Javorina 27. 6. o 19.00 hod. 
P. Oľga Medňanská požiadala, či by sa mohli organizovať akcie v rámci mesta, ako je koncert 
Nadácie život a Deň matiek cez týždeň, nakoľko im v základnej umeleckej škole vznikajú 
nadčasové hodiny. Členovia  komisie diskutovali a dohodli sa, že koncert Nadácie by sa dal 
presunúť na piatok, ale Deň matiek by zostal v nedeľu. P. Haverová veľmi pochválila akciu 



slovenská svadba a členovia diskutovali, že na základe ohlasov verejnosti v budúcnosti by bol 
väčší záujem o túto akciu. 
5. Pani Zigová poďakovala všetkým za účasť a popriala im príjemné strávenie dovolenkového 

obdobia. 

 
 

V Starej Turej, dňa 15.4.2019  
  

Zapísala: tajomníčka komisie  
                Mgr. Elena Sládková                       .........................................................  
  
  
Schválila: predsedníčka komisie  
                    Bc. Zuzana Zigová                     ...................................................................  

 

 




