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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 22.10.2019.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – Bc. Zuzana Zigová, Ing. Zdena Pilátová, Mgr. Matej 

Antálek, Bc. Eva Adámková, PhDr. Věra Tepličková, Bc. Matúš Hladík, Mgr. Katarína 

Medňanská, Mgr. Peter Škriečka 

Hostia: Mgr. Ľubica Hučková, Mgr. Lívia Boorová 

Ospravedlnení: Oľga Uhrová, Mgr. Nina Haverová, Viliam Matuška, Katarína Rzavská 

Neospravedlnení:  Mgr. Pavol Trúsik 

 

P r o g r a m: 

1. Otvorenie 
2. Informácie  o navrhovaných rozpočtových opatreniach v školách 
3. Informácie z jednotlivých škôl a školských zariadení 
4. Plánované aktivity a podujatia na nasledujúce obdobie 
5. Diskusia, rôzne 

 
Priebeh rokovania: 

1. P. Zigová privítala prítomných. 
2. Pani Boorová informovala o rozpočtových opatreniach, ktoré predkladá mestský úrad za 

školstvo do zastupiteľstva.  Rozpočtové opatrenia sa týkajú presunu časti rozpočtovaných 
prostriedkov (8 204€) z dotácie na stravu určenej pre Materskú školu presunúť na Základnú 
školu, kde sa zabezpečuje strava pre predškolákov z MŠ – 53 detí. Ďalšie RO sa týka 
navýšenia príjmov a navýšenia výdavkov (72 010,80€) z dôvodu, že od 01.09.2019 je 
schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Základnú školu 
Stará Turá na základe oznámenia ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 723 žiakov  na 
obdobie 09 -12 2019. Ďalšie RO sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
podprogramu Základné školy (700€). Z dôvodu navýšeného počtu stravníkov od 01.09.2019  
bolo potrebné zakúpenie novej pece do školskej jedálne. Nevyčerpané finančné prostriedky 
určené na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ prvok 9.2.1. budú presunuté v rámci 
podprogramu 9.2 Základné školy na modernizáciu školskej jedálne prvok 9.2.3. Ďalšie RO 
sa týka povoleného prekročenia a viazania výdavkov navýšením príjmov na položke 
rozpočtu 312 c „Decentralizačná dotácia – strava“ a navýšením výdavkov na položke 
rozpočtu 9.4, prvok 9.4.2. v celkovej sume 2 154€ a navýšením výdavkov na položke 
rozpočtu 9.4, prvok 9.4.1. v celkovej sume 3 514€ (spolu 5 668€). Od 01.09.2019 je 
schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Materskú školu 
Stará Turá na základe oznámenia ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom pre 100 detí, ktoré 
navštevujú posledný ročník materskej školy  na obdobie 09-12 2019 vo výške 9 960€. 
Nevyčerpaná dotácia za obdobie 01-06 2019 na základe vyúčtovania je  vo výške 4 292,40€. 
Príjmy pre Materskú školu na účely dotácie na stravu sa navýšili o rozdiel medzi výškou 
dotácie na nasledujúce obdobie a zostatkom z vyúčtovania, čiže o sumu 5 668 €. Nakoľko 
jedáleň pri Základnej škole Komenského zabezpečuje stravovanie pre 62 predškolákov  
v období 09-12 2019, časť tejto dotácie ide na Základnú školu a časť na Materskú školu. 



Pani Boorová ďalej informovala o RO, ktoré mestský úrad predkladá za kultúru. Prvé RO sa 

týka povoleného prekročenia a viazania výdavkov v programe 11. Kultúra, a to na položke 

11.1.2 v sume 900€ za súčasného zvýšenia príjmov bežného rozpočtu na položke 310 tuzemské 

bežné granty a transfery. Mesto Stará Turá v spolupráci s DK Javorina usporiadali 2.6.2019 

Veľký deň detí spolu s Cestou rozprávkovým lesom, kde na deti čakali zábavné atrakcie, 

súťaže, bublinová show, koncerty, divadielko, kúzelnícka show, jazda na koni, ukážka 

poľnohospodárskej techniky a smetiarskeho auta. Na túto akciu sme získali sponzorské dary od 

spoločností EUR-MED Slovakia, s. r. o., PreVaK, s. r. o. a Chirana T- Injecta, a. s. vo výške 

900€. Tieto finančné prostriedky sa premietli do príjmovej časti rozpočtu formou sponzorského 

daru a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zaplatením objednaných služieb – detských 

predstavení a zábavných atrakcii v sume 900€.  Druhé RO sa týka presunu rozpočtovaných 

prostriedkov v rámci rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to 

z položky 11.1.2 – Kultúrno spol. podujatia MsÚ na položku 1.1 Plánovanie, manažment, 

kontrola, 1.1 Manažment mesta, 1.1.1 Výkon funkcie primátora, zástupcu a HK riadok e) 

reprezentačné v celkovej sume 300€. Vedenie mesta v r. 2019 zvolalo viaceré pracovné 

stretnutia a rokovalo s predstaviteľmi samospráv, verejnej správy a podnikateľmi z nášho mesta 

a okolia. Viackrát sme prijali aj občanov mesta, ktorí sa zaslúžili o zviditeľnenie nášho mesta 

a jeho reprezentáciu na celonárodnej či medzinárodnej úrovni. Počas roka boli prijaté aj 

diplomatické návštevy a návštevy zahraničných partnerov. Pri množstve návštev stúpli aj 

náklady na zabezpečenie občerstvenia, kvetov a drobných darov. V súčasnosti je čerpanie na 

položke Reprezentačné na úrovni 100% a do konca kalendárneho roka ešte zostáva niekoľko 

mesiacov. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť položku tak, aby pokryla náklady na 

občerstvenie, dary a kvety pre návštevy. 

Pani Hučková uviedla, že medzi rozpočtovými opatreniami jej chýba jedno, ktoré odporúčala 

MŠ na zakúpenie krytov na radiátory.  

Pani Boorová uviedla, že informáciu o takomto RO nemá a že sa bude informovať na toto RO 

u pani Sládkovej.  

Pán Škriečka uviedol, že takéto RO nebolo prerokovávané ani v Komisii pre financie, majetok 

a rozpočet mesta.  

Komisia pre školstvo a kultúru Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na zasadnutí konanom 

dňa 22.10.2019 prerokovala návrhy RO a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

ich vziať na vedomie. 

Hlasovanie: 

- ZA     8 všetci prítomní 
- PROTI     0 
- ZDRŽAL SA 0 

3. Informácie z jednotlivých škôl a školských zariadení 
MŠ – p. Hučková: Blíži sa dokončenie rekonštrukcie budovy MŠ na Hurbanovej ul., má to 

zásadný vplyv na chod MŠ, čaká nás vyčistenie a presťahovanie sa do zrekonštruovaných 

priestorov. Celé sťahovanie rieši a organizuje škola v spolupráci s rodičmi a mestom. Od 

16.12.2019 bude zatvorené pracovisko školy na Komenského ul., začne sa sťahovanie, od 

19.12.2019 až do 6.1.2020 budú zatvorené všetky budovy MŠ, deti budú doma. S tým súvisí, 



že sa nám v tomto roku nepodarí pripraviť tradičné aktivity, ktoré robíme pred Vianocami. 

Budeme musieť oželieť tvorivé dielne a besiedky pre rodičov.  Rovnako sa nám nebude dať 

nacvičiť a vystúpiť na benefičnom koncerte Nadácie ŽIVOT, ktorý je naplánovaný na 

20.12.2019. Keby to bolo začiatkom decembra, tak to stihneme, ale teraz už týždeň predtým 

nebudeme mať deti v škôlke. Tento rok prevezmú tých 12-15 minút za MŠ v programe iné 

organizácie a školy. Riaditeľovi ZUŠ pani Adámková už oznámila, že tento rok nemá 

v programe rátať s vystúpením z MŠ. O to viacej si to vynahradia na Dni matiek. V novembri 

ešte v rámci MŠ plánujú kurz ľadového korčuľovania v NMnV. 

CVČ – p. Tepličková: Do decembra máme ešte naplánovaných veľa akcií: dňa 23.10.2019 

tekvicparáda, 29.10.2019 Noc duchov – pre krúžkové deti za odmenu a na postrašenie, 

8.11.2019 prednáška Kariéra a profesijný rast podľa temperamentu, 11.11.2019 Zvieratká tety 

Janky – exkurzia pre rodičov s deťmi v chovateľskom kútiku, deti z chovateľského krúžku budú 

robiť exkurziu, aby vedeli zhodnotiť informácie, ktoré sa na chovateľskom naučili, 15.11.2019 

– orientálne tancovanie pre verejnosť pri sviečkach. Na konci novembra budú mať v CVČ 

chvíľku voľno a potom plánujú už podujatia na Mikuláša v škôlke a v babyclube. 

SOŠ – p. Antálek: Naša škola v súčasnosti prerába telocvičňu komplet všetko vo vnútri, takže 

sme obmedzení v činnosti. Sú tam menšie komplikácie s projektom. V škole teraz máme 

školské kolo Zenitu a regionálne kolo vo veľkom futbale.  

ZŠ – p. Medňanská –v súčasnosti v rámci jesenného čistenia mesta prebieha upratovanie okolia 

školy, deti sa zúčastnili ekodielní a spolupracujú pri aktivitách s DKJ a s múzeom. Žiaci tiež 

navštívili Domov bielych hláv a boli v múzeu sestier Royových. Novinkou sú besedy 

s osobnosťami z nášho mesta, zatiaľ školu navštívili Tomáš Blaho a Naďa Clontz. Teraz sa 

chystajú na testovanie 5 a pripravujú program k benefičnému koncertu. Program benefičného 

koncertu Nadácie ŽIVOT bude 20.12.2019 v piatok, v súčasnosti spolupracujeme na programe 

v rámci ZUŠ a ZŠ, téma bude Luskáčik. Ocenených hostí na benefičný koncert bude vyberať 

rada nadácie.  

P. Antálek navrhol, že by radi v rámci športovej komisie ocenili aj Športovcov roka -   

jednotlivca, kolektív a významnú osobnosť v športe seniora. Navrhol, či by sa mohlo takéto 

oceňovanie v rámci prvého ročníka rozbehnúť na nadácii ŽIVOT, keďže je to akcia, kde by 

bolo v publiku viac ľudí. 

P. Medňanská uviedla, že program má na starosti ZUŠ, je to celé vo vianočnej téme a ťažko by 

tam zapadalo ďalšie oceňovanie. 

P. Tepličková uviedla, že je nadľudský výkon udržať 120 detí vzadu pri rozhovoroch s hosťami 

a je potrebné každému hosťovi dať aspoň jednu-dve otázky. Ak by bolo hostí viac, program by 

sa predĺžil. 

P. Adámková upozornila, že je každoročne problém s dĺžkou programu a potom sú ľudia už 

nervózni, deti neobsedia tak dlho na jednom mieste. Posledné vystúpenia sú potom rušené 

šumom.  

P. Medňanská uviedla, že sa dohadovali so ZUŠ, aby program netrval dlhšie ako 1 hodinu. 



P. Tepličková uviedla, že hostia si zaslúžia privítať, dať im dve otázky, dostať priestor,  rozlúčiť 

sa, opýta sa na Nadácii ŽIVOT, ako sa vyjadria, či oceňovať na takejto akcii súčasne aj 

športovcov. Navrhla, že takéto oceňovanie by bolo vhodné urobiť napríklad na Deň detí 

v programe, ktorý robí CVČ na námestí. Tiež je tu veľa ľudí – divákov a deti by takéto 

oceňovanie športovcov motivovalo k športu.   

P. Antálek uviedol, že športová komisia v spolupráci s p. Krčom vytvoria formulár, spustia 

nominácie na jednotlivé kategórie Športovca roka a potom spravia vyhodnotenie. Slávnostné 

vyhlásenie vyhodnotenia ankety môžeme urobiť už podľa toho, ako sa rozhodne nadácia.   

P. Antálek ponúkol pani riaditeľke MŠ, že počas sťahovania škôlky od 16.12.2019 - 5 dní by 

prišli žiaci SOŠ pomôcť sťahovať, poslali by brigádnikov – 15-20 chalanov, podľa potreby by 

vytvorili skupinky. 

4. Plánované aktivity a podujatia na nasledujúce obdobie 

DK Javorina – p. Adámková – V DK Javorina postupne upratujeme piatkový Kopaničársky 

jarmek. Ďalší piatok sa uskutoční predstavenie - muzikál Kubo, veľmi dobre sa nám predávali 

lístky, v súčastnosti máme predaných 340 lístkov, je dobrý záujem. 6.11.2019 budeme mať 

organizované divadelné predstavenie pre I. stupeň, dnes pre II. stupeň, 14.11.2019 sa u nás 

uskutoční talkshow Sedem bez záruky, 18.11.2019 budeme organizovať darovanie krvi, chodí  

menej mladých ľudí, tak prosím pozvite aj vy svojich známych, 23.11.2019 nás čaká druhá 

etapa Ekodielní, bude taká obsiahlejšia.  Dúfame, že príde viac ľudí, aby sa ekologické 

zmýšľanie dostalo medzi verejnosť. V spolupráci so ZŠ a s technickými službami robíme 

exkurzie na zberný dvor, aby videli deti ako to ide na triediacom páse a kde končia smeti, ktoré 

vyhadzujú do košov. Občianske združenie Sluha a Lastovičky pripravujú muzikál na 

24.11.2019. V rámci kurzov pripravujeme kurz španielčiny, malá rezbárska škola, paličkovaná 

čipka, kváskovanie, ako novinku máme 24.11.2019 workshop Salsa and bachata a v novembri 

pripravujeme aj latino lady kurz len pre ženy, 17.11.2019 pripravujeme v spolupráci s mestom 

koncert k výročiu nežnej revolúcie skupiny Na kolená. 

Komunitné a kultúrne centrum TU. – p. Hladík – V centre v súčasnosti prerábajú nové 

priestory, čakajú na majstrov, do konca roka by chceli v nových priestoroch opäť otvoriť 

a začať s činnosťou. Priestor je zo zadu Rotexu, bol tam sklad a je tam oveľa väčšia plocha ako 

malo centrum v predošlých priestoroch.  

P. Boorová informovala, že v stredu 23.10.2019 sa uskutoční jesenné čistenie mesta, ktoré sa 

žiaľ pre zlé počasie už dvakrát odkladalo. Mesto ďalej organizuje ekumenické podujatie pri 

príležitosti Pamiatky zosnulých v spolupráci so staroturianskymi cirkvami. Podujatie sa 

uskutoční v stredu 30.10.2019.  

1. Diskusia, rôzne. 
Pani Boorová informovala, že sa podarilo Staroturanskému okrášľovaciemu spolku 

v spolupráci s Technickými službami Stará Turá nasvietiť Starú vežu, známu ako husitskú. Od 

tohto týždňa bude svietiť pri vstupe do mesta.  



P. Škriečka uviedol, že prvotný projekt mesta na nasvietenie tejto pamiatky bol v sume takmer 

40 tis.€. V rámci spolupráce SOS a TS sa podarilo pamiatku nakoniec nasvietiť za 1 000€.  

 

V Starej Turej, dňa 23.10.2019  

 
Zapísal: tajomník komisie v zastúpení 

                Mgr. Lívia Boorová            .........................................................  

 
 
Schválil: predseda komisie  

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

 

 

 




