
Naša značka: 7960/2325/2022 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 12.04.2022.  

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

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

Mgr. Elena Sládková, Mgr. Iveta Gavačová 

Ospravedlnení:   Bc. Matúš Hladík, Mgr. Matej Antálek        

P r o g r a m 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na udelenie čestného názvu bývalej meštianskej škole - ZUŠ 

3. Informácia o výberových konaniach-ZUŠ, CVČ, ZŠ. 

4. Pravidlá participatívneho rozpočtu. 

5. 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. 

6. Organizačné zabezpečenie významných výročí v našom meste. 

7. Rôzne. 

 

 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie. 

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

rokovania. Ako prvý bod navrhla informácie o pravidlách participatívneho rozpočtu z dôvodu, 

že komisie sa zúčastnila p. zástupkyňa Gavačová, ktorá nás oboznámi s jej  návrhom. 

 

2. Pravidlá participatívneho rozpočtu 

P. Gavačová informovala členky o návrhu pravidiel participatívneho rozpočtu, Mesto má 

v súčasnosti platné VZN č. 7/2019 – Nar. zo dňa 4. 10. 2019, ktorým sa určujú pravidlá 

participatívneho rozpočtu pre Starú Turú.  Toto VZN predpokladalo dvojročný cyklus 

participatívneho rozpočtu a pravidelné stretávanie sa komunít. Krátko po prijatí tohto VZN 

však vypuklo obdobie pandémie, ktoré do značnej miery obmedzilo  aktvity a zhromažďovanie 

obyvateľov.  

V tomto roku došlo k uvoľneniu protipandemických opatrení, preto mesto môže pristúpiť 

k naplneniu účelu participatívneho rozpočtu. Obmedzujúcim faktorom je však  jeho dvojročný 

cyklus. K tomu, aby sa ešte tento rok mohli realizovať projekty z prostriedkov vyčlenených 

v rozpočte na participatívny rozpočet je potrebné zmeniť pravidlá. Pri tejto príležitosti sa autori 

pravidiel vysporiadali aj s formou pravidiel, nakoľko pravidlá nemusia mať formu VZN, 

finančné prostriedky vyčlenené na participatívny rozpočet sú totiž súčasťou rozpočtu mesta, 

ktorý tiež nie je prijímaný formou VZN. Okrem toho Pravidlá participatívneho rozpočtu sú 

flexibilnejšie z hľadiska prijímania prípadných potrebných zmien. 

Prijatím Pravidiel participatívneho rozpočtu zároveň navrhujeme prijať VZN, ktorým bude 

zrušené VZN č. 7/2019 – Nar. 

P. Adámková navrhla, že by bolo lepšie, ak by bol harmonogram vyhlásený už v decembri 

predchádzajúceho roka z dôvodu, aby sme mali čas na prípravu projektov a ich realizáciu. P. 



Gavačová sa vyjadrila, že musíme reagovať flexibilne na potreby a požiadavky občanov, na 

výšku financií, ktoré je možné získať. 

P. predsedníčka dala hlasovať za predložený návrh. 

Komisia pre školstvo a kultúru odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť Návrh Pravidiel 

participatívneho rozpočtu pre mesto Stará Turá, na základe ktorého bude zrušené VZN č. 

7/2019 – Nar. zo dňa 4. 10. 2019, ktorým sa určujú pravidlá participatívneho rozpočtu pre Starú 

Turú. 

3. Návrh na udelenie čestného názvu bývalej meštianskej škole – ZUŠ 

V súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 46/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica MŠVVaŠ 

SR  60/2017,  ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám  a 

školským zariadeniam  čl.3 ods. 1 ,  pri príležitosti 100.výročia vzniku budovy a zároveň prvej 

meštianskej školy a na základe návrhu riaditeľa Základnej umeleckej školy, SNP 293/17 A, 916 

01  Stará Turá, ktorý predložil žiadosť o udelenie čestného názvu zriaďovateľovi, navrhujeme 

udelenie čestného názvu Základnej umeleckej škole Stará Turá, SNP 293/17 A, 916 01  

Stará Turá - „Základná umelecká škola Tomáša Garriguea Masaryka“ . 

P. Pilátová vyjadrila názor, že udelenie čestného názvu by prinieslo zbytočnú administratívnu 

a finančnú záťaž pre školu. 

P. Medňanská a p. Zigová uviedli, že názov nie je vhodný pre základnú umeleckú školu, ale 

skôr by bol vhodný pre budovu ako takú z dôvodu, že ak by sa škola presťahovala do inej 

budovy, názov by bol bezpredmetný. 

P. Rzavská je taktiež toho názoru, že ZUŠ by mala mať skôr názov po nejakom umelcovi.  

P. Zigová tiež upozornila, že na budove sa nachádza busta T.G. Masaryka a nie je potrebné 

školu pomenovávať po tomto politikovi, ktorý sa nijak nezaslúžil o jej vznik a iba prechádzal 

cez Starú Turú na koni. P. Medňanská na to reagovala, že z podkladov, ktoré boli doručené 

komisii vyplýva, že to tak nie je, pretože T. G. Masaryk sa naozaj zaslúžil o vybudovanie 

meštianskej školy v Starej Turej, hlavne finančne podporil jej výstavbu. P. Adámková taktiež 

vyjadrila názor, že z predložených materiálov a histórie vyplýva zásluha tohto politika 

o vybudovanie tejto budovy. P. Rzavská upozornila, že budova sa už raz volala po T. G. 

Masarykovi a nie je potrebné to znova opakovať a že do budúcnosti môže byť ZUŠ 

presťahovaná aj do iného objektu. 

P. Sládková informovala, že žiadosť bola už podaná na Regionálny úrad školskej správy 

z dôvodu, že p. riaditeľ podal tento návrh a v smernici sa uvádza, že zriaďovateľ do desiatich 

dní pošle stanovisko na RÚŠS v TN. Budova bývalej meštianskej školy bola vybudovaná za 

podpory tohto významného politika, ktorý mal aj kladný vzťah k umeniu. 

P. Zigová dala hlasovať za tento predložený návrh VZN. Za: 1, proti:5 

Komisia pre školstvo a kultúru odporúča  MsZ v Starej Turej neschváliť návrh na udelenie 

čestného názvu „Základná umelecká škola T. G. Masaryka“ Základnej umeleckej škole , 

SNP 293/17 A, 916 01  Stará Turá. 

 

 



 

4. Informácia o výberových konaniach-ZUŠ, CVČ, ZŠ. 

 

P. Sládková informovala, že sú vyhlásené tri výberové konania na obsadenie miesta 

riaditeľa/riaditeľky ZUŠ, CVČ a ZŠ. Termín podávania prihlášok do VK v ZUŠ je do 

22.04.2022 a v CVČ a ZŠ do 16.05.2022.  

 

4. 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 

 

P. Sládková informovala prítomných, že návrhom predkladaného VZN o určení výšky 

mesačných  príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov   na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach, dôjde  na základe  zmeny  zákona  č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) k zmene  spôsobu zníženia, alebo odpustenia príspevku zákonných zástupcov na 

čiastočnú úhradu nákladov v jednotlivých školách a školských zariadeniach. Podmienky 

zníženia, alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením pre 

všetky školy a školské zariadenia. O odpustení alebo znížení tohto príspevku doposiaľ  do 

zmeny zákona rozhodoval zriaďovateľ za podmienok ustanovených v § 28 ods.7 zákona. Po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmeny   zákona dňa 01. 01.2022  na základe  schválenia  

predmetného  návrhu VZN  budú o odpustení alebo znížení príspevku rozhodovať  riaditelia 

škôl a školských zariadení  na základe podmienok určených v tomto nariadení. Zriaďovateľ 

bude rozhodovať o neuhrádzaní príspevku iba v prípade, ak bola prerušená prevádzka školy 

a školského zariadenia zapríčinená obcou/mestom alebo inými závažnými prevádzkovými 

dôvodmi viac ako 10 pracovných dní. VZN je doplnené o prílohu č. 6 „Žiadosť o zníženie 

alebo  odpustenie príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov škôl 

a školských zariadení v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní“.  

Pri určovaní podmienok sme sa snažili zapracovať aj možnosť odpustiť alebo znížiť poplatky 

v prípade sociálnej alebo náhlej núdze, čo doposiaľ nebolo možné. Návrh VZN  a podmienky 

boli prekonzultované aj s riaditeľmi škôl.  

P. Zigová dala hlasovať za tento predložený návrh  

Komisia pre školstvo a kultúru odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť 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 

 

5. Organizačné zabezpečenie významných výročí v našom meste. 

P. Adámková informovala, že dňa 10.05.2022 sa bude konať ocenenie významných osobností 

nášho mesta v mestskom múzeu 

07.06.2022 sa bude konať oslava 100. výročia meštianskej školy- organizačne zabezpečuje v 

spolupráci ZUŠ a ZŠ 

05.08.2022 sa bude konať oslava 650. výročia nášho mesta- bude to formou historických 

slávností na námestí- zabezpečuje DK javorina 

 

6. Rôzne 



P. Tepličková poinformovala prítomných o návšteve zamestnancov intervenčného centra, 

Trenčín,  ktorí poskytujú sociálne služby – poradenstvo pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej 

situácii- cielené intervencie. 

P. Adámková informovala, že 15. marca  slávnostne otvorili zrekonštruovanú knižnicu. 

Realizáciou projektu  získali dôstojný a reprezentačný priestor, aký si knižnica zaslúži. Hneď 

po otvorení sa začali konať besedy pre jednotlivé triedy základnej i materskej školy, keďže bol 

Marec - mesiac knihy. Celkom sa uskutočnilo 15 besied so staroturianskymi deťmi a 1 besedu 

pripravili pre deti z MŠ Poriadie.  Vzápätí po besedách prichádzali deti so svojimi rodičmi, aby 

sa prihlásili ako čitatelia knižnice. Zásluhu na tom má i príjemné prostredie knižnice s krásnym  

detským kútikom.  Záujem detí je citeľný, pracovníčky knižnice založili detský čitateľský 

krúžok, aby ich i takouto formou motivovali k čítaniu. 

Od 1. apríla, po uvoľnení opatrení,  sa spustila kultúra i u nás v Starej Turej. 1. 4.2022 sa 

uskutočnilo divadelné predstavenie Milenec, s účasťou takmer 300 divákov, čomu sme sa 

veľmi tešili. Keďže po dlhej odmlke sme nevedeli, ako bude verejnosť reagovať. Slabšie sa 

nám však predávajú ďalšie pripravované predstavenia. 

8. apríla sa konalo Vítanie jari. Akcia bola úspešná, viac ako 70 predajných stánkov, účasť 

verejnosti bola veľká. Návštevníci veľmi pozitívne hodnotili podujatie, po dlhom mĺkvom 

období uvítali možnosť  stretnutia s priateľmi, známymi i celkového rozptýlenia. V programe 

vystúpili deti zo ZUŠ s pásmom Rozlúčka s Morenou. 

V tento deň sa konala tradičná burza kníh a časopisov a v DKJ prebieha výstava malieb Blanky 

Markušovej pod názov Víno, tak trochu inak a výstava fotografii Martina Kovaniča. 

Okrem kultúrnych aktivít sa venujú návštevníkom z Ukrajiny, zastrešujú zbierku pre týchto 

ľudí a organizujú  jazykový kurz, aby  im pomohli preklenúť jazykovú bariéru. 

Intenzívne v DK začali s prípravou Staroturianskeho jarmoku, zatiaľ je prihlásených cca 60 

predajcov. 

 P. Adámková informovala, že ozvučenie podujatí externými zvukármi je finančne veľmi 

nákladné, najmä akcie, ktoré organizuje mesto, lebo profesionáli majú zväčša svoje ozvučenie. 

P. Medňanská taktiež potvrdila, že často je znížená kvalita programu kvôli zlému ozvučeniu. 

P. Sládková informovala, že na túto tému už diskutoval aj p. riaditeľ Stískal s p. primátorom, 

ktorý predložil návrh na zakúpenie ozvučovacej techniky, ktorá by bola vyhovujúca pre 

podmienky mesta. P. riaditeľ by zabezpečil preškolenie kolegov na obsluhu týchto zariadení- 

zvukárov. 

P. Rzavská informovala o aktivitách ZUŠ 18.marca – sa v telocvični ZUŠ konal tanečný 

workshop s názvom „Továreň na Talent“, ktorý  pripravil známy tanečník Noro Grofčík. 

Workshopu sa zúčastnilo viac ako 50 žiakov tanečného odboru. 

8. apríla – program na Vítaní jari, ktorý predviedli DFS Turanček a žiaci tanečného odboru  

31. apríl – DFS Turanček, hudobný program pri odovzdávaní mestských bytov v Starej Turej. 

„Moja dedina ako ju vidím ja“ – výtvarná súťaž, ocenená žiačka Kamila Korytárová -2.miesto. 

WORLD SCHOOL CHILDREN´S ART EXHIBITION – prestížna výtvarná súťaž, kde 

žiaci výtvarného odboru  získali vo veľkej svetovej konkurencii zlatú, bronzovú medailu a 17 

špeciálnych certifikátov za kreatívnu tvorbu. 

Tradičná výtvarná súťaž informačného centra Europe Direct Senica -Návrh Timoteja  

Michalca, žiaka pani učiteľky M. Lacovej bol 



v kategórii ZUŠ porotou vyhodnotený ako víťazný. Stal sa predlohou pre vreckový 

kalendárik Europe Direct Senica pre rok 2022.  

MIA DANCE FESTIVAL 2022- tanečná súťaž, ocenených bolo 9 choreografií pod vedením 

pani učiteľky K. Rzavskej a I. Chutniakovej. Tanečný odbor ZUŠ získal 3x 1.miesto, 4x 

2.miesto a 2x 3.miesto 

ZUŠ pripravuje: 

28. apríl – „Spoluhranie“ koncert žiakov hudobného odboru v koncertnej sále ZUŠ 

30. apríl – program pre ľudí z Ukrajiny, prezentácia ZUŠ pre deti z Ukrajiny a ich rodičov 

začiatok mája – program, predstavenie ZUŠ budúcim školákom, návšteva materských škôl 

v Starej Turej a v okolí 

9. máj – Deň otvorených dverí v ZUŠ 

10. máj – prijímacie konanie pre nových žiakov  

14. máj – celoslovenská tanečná súťaž „Beat Fórum“ v Gbeloch 

21. máj – Podjavorinské folklórne slávnosti, DFS Turanček a žiaci tanečného odboru 

Jún – absolventské skúšky žiakov záverečných ročníkov ZUŠ 

1. jún – deň detí na námestí, organizuje CVČ, v programe vystúpia žiaci tanečného odboru 

7. jún - 100 výročie meštianskej školy, zapojené sú do programu všetky odbory ZUŠ 

10. jún – jarmok v Starej Turej, vystúpia DFS Turanček a FREE-ZEE DANCE – žiaci 

tanečného odboru  

21. jún – záverečný koncert ZUŠ v DK Javorina, zapojené sú všetky odbory ZUŠ 

25. jún – Divné veci, vystúpia žiaci tanečného odboru od pani učiteľky K. Rzavskej 

Okrem hore uvedených aktivít plánujú pedagógovia so svojimi žiakmi triedne besiedky 

v priestoroch ZUŠ pre rodičov.  

P. Medňanská informovala, že v škole sa život pomaly vracia "do normálu", prebiehajú súťaže, 

vedomostné olympiády: matematická olympiáda, olympiáda v anglickom jazyku - okresné aj 

krajské kolo organizovala naša škola (všetky učiteľky ANJ), boli súťaže v prednese: Šaliansky 

Maťko v prednese povesti a  Hviezdoslavov Kubín - obvodné a okresné kolo - získali sme 2. 

miesto v okresnom kole. Úspešne prebehlo testovanie deviatakov 06.04.2022. So žiakmi 5. a 6. 

ročníka  navštívili divadelné predstavenie v Trnave (Malý princ).  Prebieha stále doučovanie 

slabších žiakov v poobedňajších hodinách.  Pre ukrajinské deti funguje kurz slovenského jazyka 

- v rozsahu 2 hodiny týždenne.  Prebehol zápis detí do 1. ročníka. 

 

V Starej Turej, dňa 20.04.2022 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

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


