
Naša značka: 15133/3311/2021 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 13.09.2021.  

  

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

Rzavská Dis. art., PhDr. Věra Tepličková Bc. Eva Adámková, Bc. Matúš Hladík, Mgr. Elena 

Sládková 

Ospravedlnení: Mgr. Matej Antálek, Mgr. Katarína Medňanská. Viliam Matuška                    

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 

2. 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. 

3. Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou. 

4. Príprava nového školského roka, plán aktivít. 

5. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach. 

6. Diskusia, rôzne. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie. 

Predsedníčka komisie p. Zigová  privítala prítomných  a informovala ich o programe  

rokovania.  

2.  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. 

P. Sládková informovala prítomných o návrhu VZN. 

Návrhom predkladaného VZN o určení výšky mesačných  príspevkov zákonných zástupcov 

detí a žiakov   na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré by malo 

byť účinné od 1.10.2021 dôjde v súlade so  zmenou zákona  č. 544/2010 Z. o dotáciách v znení 

neskorších predpisov(ďalej len zákon o dotáciách) od 01.08.2021 k zmenám poskytovania 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a k  zmenám úhrady za stravné 

v školách.  Zákonní zástupcovia budú uhrádzať výšku nákladov na nákup potravín v plnej 

výške okrem výnimiek uvedených v § 4 ods. 3 zákona o dotáciách. Zákonní zástupcovia budú 

povinní predložiť doklad o splnení podmienok na poskytovanie dotácie na stravu - čestné  

vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 

dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti  alebo 

potvrdenie, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo potvrdenie, že príjem rodiny 

v ktorej dieťa žije je najviac vo výške životného minima. 

Úhrada časti režijných nákladov podľa §6  ods. 7 pôvodného VZN č. 6/2020 sa ruší (paušálne 

4€/mesiac). Za žiakov základnej školy  navrhujeme úhradu režijných nákladov vo výške 0,10€ 



/ jeden obed. Za deti materskej školy (okrem predškolákov) sa režijné náklady uhrádzať nebudú, 

nakoľko zákonní zástupcovia uhrádzajú mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov. 

Ďalej navrhujeme úhradu režijných nákladov  aj za všetky deti, ktoré majú rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky a deti, ktorým je poskytnutá dotácia podľa §4  ods. 3 písm. c) 

zákona 544/2010 Z. z. Pre predškolákov navrhujeme uhrádzať režijné náklady  vo výške 0,10€ 

/ jeden obed.  

P. Sládková informovala, že na zasadnutí komisie pre ekonomiku a majetok mesta bol 

navrhnutý príspevok na režijné náklady vo výške 0,20€/obed a úhrada za stravu pre cudzích 

stravníkov vo výške 3,10€ z pôvodných 2,80 €. 

P. Sládková upozornila, že pred plošným poskytovaním dotácie na stravu rodičia neuhrádzali 

režijné náklady vôbec a obávame sa (po konzultácii s vedúcou jedálne a p. riaditeľkou), že sa 

v prípade vysokých platieb začnú žiaci zo stravy odhlasovať a budú nám opäť vznikať 

nedoplatky. 

P. Rzavská navrhla zapracovať do návrhu VZN z dôvodu, že chceme podporovať výnimočne 

talentované deti,  zníženie poplatku za žiakov, ktorí sú prihlásení v inej ZUŠ, ale majú záujem 

navštevovať aj ZUŠ Stará Turá z pôvodných 50€ na 20€. 

P. Zigová dala hlasovať za predložené návrhy. 

 

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

a odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť s tým, že úhradu za režijné náklady 

navrhuje v rovnakej sume pre žiakov základnej školy i pre všetky deti v poslednom ročníku 

materskej školy, tzv. predškolákov a to vo výške 0,10€ /obed (nielen v prípade poskytovania 

dotácie tak, ako je uvedené v §6 ods.8 návrhu nariadenia a nie paušálne, ako je uvedené v §7 

ods. 9 návrhu nariadenia) 

Komisia navrhuje zníženie poplatku zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich ZUŠ 

v inom meste zo sumy 50€ na 20€  (§3 ods. 1 písm. c) návrhu nariadenia) 

3. Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou. 

P. Sládková informovala členov komisie formou prezentácie o výsledkoch analýzy práce s 

mládežou, ktorá sa realizovala z dôvodu pandémie dlhšie, ako sme predpokladali. Oboznámila 

ich so zámerom, hlavnými oblasťami a cieľmi, na ktoré by sme sa mali zamerať pri práci 

s mládežou. Požiadala členov komisie, aby sa zapojili do prípravy akčného plánu na roky 2022 

až 2025, kde by sme si mali naplánovať konkrétne ciele a opatrenia tak, aby sme ich vedeli aj 

realizovať. Členom komisie budú zaslané materiály a návrhy je potrebné zaslať do 25.09.2021. 

Upozornila na skutočnosť, že ešte stále nie je jasne zadefinované, kto sa bude zaoberať prácou 

s mládežou najmä od 15 rokov do 30rokov. CVČ plánuje rozšíriť svoju činnosť a zintenzívniť 

spoluprácu aj so SOŠ a zriadiť mládežnícky parlament. Pôvodne plánovaný priestor na tzv. 

klubovňu, po ktorej bol dopyt zo strany mladých ľudí sa nám zatiaľ nepodarilo vytvoriť, taktiež 

zatiaľ nemáme určeného pracovníka s mládežou a rozpočtované peniaze na tento účel. CVČ sa 

zapojilo aj do projektu cez MŠVVaŠ SR na získanie FP na pracovníka s mládežou,  aktivity 

a zriadenie klubovne, ale nebol úspešný. Od septembra 2021 máme v našom meste otvorenú 

tzv. Študovňu v priestoroch Domu služieb ako ďalšiu aktivitu a možnosť pre mládež, ktorú 

zastrešuje OZ  Júlie Gavačovej. Ďalej  by sme chceli aktivizovať aj žiakov a pedagógov pre 



veci verejné,  dobrovoľníctvo a spoluprácu so samosprávou napr. organizovaním osobných 

stretnutí. Mladí ľudia sa vyjadrili, že majú pocit, že nie sú vypočutí a akceptovaní. 

V budúcom roku môžeme predkladať aj projekty a žiadosti a využiť participatívny rozpočet, 

ktorý bol z dôvodu pandémie pozastavený. P. Hladík vyjadril, že je to škoda, pretože mali 

nápady, ako využiť FP aj bez organizovania aktivít s veľkým počtom ľudí, napr. komunitné 

záhrady, zdieľané bicykle, knižnica vecí... 

 

4. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach 

P. Sládková informovala, že ZŠ a MŠ získala FP na asistentov učiteľa, prostredníctvom 

projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, s ktorými sme v rozpočte nerátali, 

taktiež sme dostali FP na dotáciu na stravu, ktoré sme rozpočtovali vo vlastných príjmoch, 

nakoľko bolo avizované, že od 01.01.2021 bude dotácia zrušená. Novela na plošné 

poskytovanie dotácie na stravu je účinná až od 01.08.2021. 

P. Adámková informovala, že sa ponížia vlastné príjmy Domu kultúry, nakoľko sa neorganizujú 

žiadne podujatia. 

 

5. Diskusia, rôzne. 

P. Rzavská informovala o úspechoch  žiakov ZUŠ, ktoré dosiahli v prednese- 1. miesto 

Hviezdoslavov Kubín. Zaujímalo ju, kto povoľuje vystúpenia na námestí, keďže sa tam konalo 

vystúpenie aerobicu a žiaci ZUŠ mali vystúpenia zakázané. P. Adámková upozornila, že by 

bolo potrebné zjednotiť povoľovanie týchto vystúpení (Mesto, DK, Technické...) 

P. Rzavská informovala o pláne práce školy a pripravovaných aktivitách. P. Adámková 

informovala, že sa bude konať dňa 25.09.2021 farmársky trh. P. Hladík tiež oboznámil členov 

komisie o aktivitách, ktoré sa konajú v „TU“, napr. vedomostný kvíz... 

O dlho dobejších plánoch pripravovaných aktivít sme nekonzultovali vzhľadom na neistú 

situáciu ohľadom pandémie. 

P. Pilátová a Zigová uviedli, že by bolo veľmi vhodné finančne podporiť aj prácu s mládežou 

a činnosť občianskych združení, ktoré sa venujú mládeži. P. Tepličková ocenila, že OZ TU robí 

a pripravuje zaujímavé aktivity najmä pre mládež 18+, o ktoré je veľký záujem. 

P. Hladík by uvítal finančnú podporu aj zo strany nášho mesta. 

P. Tepličková vyjadrila názor, že práca s mládežou by mala byť systematická a mala by mať 

svojho koordinátora, ktorý by sa tejto činnosti plne venoval. 

 

 

V Starej Turej, dňa 16.09.2021 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

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

 


