
Naša značka: 16288 /1806/2020 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 24.11.2020.  

  

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

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

Medňanská, Mgr. Elena Sládková 

Hostia:  Mgr. Ľubica Hučková  

Ospravedlnení: Mgr. Peter Škriečka, Bc. Matúš Hladík, Mgr. Nina Haverová, Mgr. Matej 

Antálek                        

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. Koncepcia rozvoja športu. 

4. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach. 

5. 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, kde sa určuje v súlade s novelou 

školského zákona výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ jednotnou sumou – 20€/ dieťa/ 

mesiac (znížená úhrada v prípade súrodencov sa ruší). Mení sa termín uhrádzania tohto 

príspevku z 15. dňa v mesiaci na 10.deň. Taktiež sa určuje jednotná suma za pobyt žiaka 

v ŠKD- 9 €/ žiak / mesiac. 

Navrhujeme tiež zvýšenie poplatkov v ZUŠ v skupinovej forme vyučovania z dôvodu 

nedostatočnej dotácie zo štátu na tento druh štúdia. V prípravnom skupinovom štúdiu 

navrhujeme z pôvodných 3,70€/ žiak / mesiac na 5 € a v základnom skupinovom štúdiu zo 

4,70€/ žiak / mesiac na 6€. Ďalšie zvýšenie za štúdium v ZUŠ navrhujeme v nadštandardnej 

forme štúdia Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach, na ktoré zriaďovateľ 

nedostáva žiadnu dotáciu. Zvýšenie poplatkov navrhujeme aj z toho dôvodu, že pôvodné 

úhrady v  týchto formách štúdia sú oproti iným ZUŠ veľmi nízke. Ide o zárobkovo činné osoby, 

alebo o takých záujemcov, ktorí už majú svoje dieťa prihlásené v inej ZUŠ, ktorá si na nich 

uplatňuje dotáciu. V súčasnosti takýchto študentov ani neevidujeme. Navrhujeme aj zvýšenie 

pre žiakov, ktorí by navštevovali viac ako jedno individuálne a viac ako jedno skupinové 



vyučovanie, lebo v tomto prípade takisto nedostávame na žiaka žiadnu dotáciu. Každoročne sa 

navyšujú mzdy pedagogickým zamestnancom aj z dôvodu príplatku za profesijný rozvoj, 

navyšujú sa aj prevádzkové náklady. V prípade žiakov, na ktorých nedostávame žiadnu dotáciu 

zo štátu, je celé financovanie z rozpočtu zriaďovateľa. 

Z horeuvedených dôvodov navrhujeme zvýšiť sumy v nadštandardných formách štúdia.  

P. Rzavská vyjadrila, že by nebolo vhodné zvyšovať poplatky v skupinovej forme vyučovania 

od januára 2021 z dôvodu, že ZUŠ je zatvorená z dôvodu pandémie, vyučovanie prebieha 

dištančnou formou a z toho dôvodu nie je plnohodnotné. Navrhuje zvýšenie poplatkov v tejto 

forme štúdia od septembra 2021, čiže k začiatku nového školského roka. Ostatní členovia sa 

prikláňali k jej názoru, diskutovali o tom, že v súčasnej situácii by nebolo vhodné zvyšovať 

úhradu v ZUŠ. 

 P. Pilátová vyjadrila názor, že poplatky v ZUŠ by sme nemali zvyšovať, lebo by to mohlo 

niektorým žiakom zo sociálne slabších rodín znemožniť navštevovať záujmové vzdelávanie. 

Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky, mali by sme sa najskôr pozrieť, aká sociálna skupina je 

medzi žiakmi v jednotlivých triedach. P. Rzavská uviedla,  že pri úhradách sa častokrát stáva, 

že  majú problém práve rodičia, ktorí majú veľmi dobrú finančnú situáciu a tí, ktorí sú aj 

z jednoduchších pomerov uhrádzajú vždy platby bez problémov a včas. P. Pilátová aj napriek 

tomu vyjadrila názor, aby sme sa nepozerali na umelecké vzdelávanie len cez peniaze, ale aby 

sme videli za tým výsledky, úspechy a reprezentáciu nášho mesta. Navrhla, že ak by malo 

nastať zvyšovanie poplatkov, aby bolo miernejšie z 3,70€ na 4 € a zo 4,30€ na 5 €. P. Rzavská  

informovala, že aj v iných okolitých ZUŠ majú oveľa vyššie poplatky. Je to tiež z dôvodu 

zachovania všetkých odborov a umiestnenia čo najväčšieho počtu záujemcov, nakoľko treba 

personálne zabezpečiť dostatok pedagógov a mzdových finančných prostriedkov. P. 

Tepličková  súhlasí na jednej starne s názorom p. Pilátovej a ideálne by bolo, keby sa poplatky 

nezvyšovali, ale je to chyba zo strany Ministerstva školstva a celého systému financovania. 

Predsedníčka komisie p. Zigová dala hlasovať, kto je za predložený návrh VZN tak, že 

zvyšovanie poplatkov v ZUŠ v skupinovej forme vyučovania by bolo platné až od 01.09.2021. 

5 členov hlasovalo za takto predložený návrh, 1 členka sa zdržala hlasovania a jedna členka 

bola proti. 

 

Ďalšie pripomienky k VZN: 

 P. Pilátová a p. Tepličková upozornili, že je potrebné zapracovať v §5 ods.1 písm. b) , 

že tento poplatok je určený deťom, ktoré neodovzdajú vzdelávací preukaz. 

 P. Sládková upozornila, že v súvislosti s informáciami k poskytovaniu dotácie na stravu 

pridala v § 6 odstavec  

(11) V prípade zmeny zákona o dotáciách od 01.01.2021 budú zákonní zástupcovia 

uhrádzať výšku nákladov na nákup potravín v plnej výške. 

Časť režijných nákladov (podľa ods. 7)  za žiakov základnej školy a deti materskej 

školy, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  sa v prípade 

zrušenia dotácie na stravu uhrádzať nebude. 

   P. Pilátová navrhla zapracovať v § 9 ods.3 čas, do ktorého dieťa má prísť do   materskej 

školy- do 8.00 hod. 

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 

so zapracovaním pripomienok a navrhuje účinnosť   §3 ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. 

 od 01.09.2021. 

3. Koncepcia rozvoja športu 

P. Sládková informovala členov komisie, že majú možnosť posielať pripomienky ku koncepcii 

aj elektronicky. 

Pripomienky: P. Tepličková upozornila, že sú v návrhu koncepcie  štylistické chyby 

a koncepcia je málo zameraná na staršiu generáciu. Otázkou je , či je navrhnutá  koncepcia 

zameraná výhradne na šport, alebo celkovo na pohybové aktivity (napr. turistiku...). Zo 

skúsenosti uviedla, že organizovala zdravotné cvičenie pre deti, kde bol nízky záujem a veľký 

záujem mala stredná a staršia generácia. Viacerí členovia komisie sa stotožnili s týmto názorom 

a diskutovali o tejto téme. P. Adámková pošle svoje pripomienky aj písomne. P. Medňanská 

vyjadrila názor, že aj podľa nej je potrebné zapájať do aktivít aj strednú a staršiu generáciu 

a nezameriavať sa iba na deti a mládež. 

 

4. Informácie o pripravovaných rozpočtových opatreniach 

P. Sládková informovala, že z Ministerstva školstva chodia priebežne rôzne dotácie, ktoré sme 

zapracovali do rozpočtu, napr. príspevok na pandémiu v ZŠ, na distribúciu materiálov, na 

dištančné vzdelávanie, príspevok na podporu miezd učiteliek MŠ. Do konca roka očakávame 

ešte ďalšie FP, o ktoré sme žiadali v súvislosti s vyhlásenými výzvami. 

 

6. Diskusia, rôzne. 

P. Matuška informoval, že pripravovaná akcia- prehliadka historických vlakov, sa 

pravdepodobne realizovať nebude. Vozidlá k prehliadke mali byť prevažne z Čiech, čo 

z dôvodu pandémie nie je možné. Nechceme, aby táto pekná aktivita prebiehala v obmedzenom 

režime. V súčasnosti je pozastavený aj participatívny rozpočet mesta a je ťažké zabezpečiť 

finančné prostriedky. 

P. Adámková informovala, že v DK spustiť premietanie aspoň 2-3 filmov do konca rok a aj 

z dôvodu, aby sa  v budúcom roku mohli uchádzať o finančné prostriedky z Audiovizuálneho 

fondu na digitalizáciu kina. Sú zverejnené výzvy, ktoré sú zamerané prevažne na umelcov, čo 

sa týka kultúrnych zariadení, tak sú určené na podujatia. Privítali by sme, keby boli projekty na 

modernizáciu a rekonštrukciu zariadení, Pripravujem vianočný koncert „Anjelské husle“, ktorý 

by aspoň čiastočne navodil dôstojným spôsobom vianočnú atmosféru. Vianočné trhy po 

konzultácii s RUVZ sú zakázané. 

P. Hučková oboznámila členov komisie, že v MŠ fungujú v rámci tried, nekonajú sa aktivity, 

na ktoré sme boli zvyknutí v rámci  školy. P. učiteľky organizujú príchod Mikuláša a všetky 

akcie len po triedach. Chcú sa zapojiť do aktivity „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok“ pre seniorov aj v spolupráci s rodičmi. 

P. Rzavská informovala, že v rámci ZUŠ pripravujú  on line darček –„vianočný pozdrav zo 

ZUŠ“, ktorý by chceli zverejniť aj na stránke mesta a v spolupráci s mestom  posunúť aj do 

domovov sociálnych služieb a medzi verejnosť. Vyučujú dištančne cez zoom, LDO a výtvarný 

odbor sa môžu zapájať aj do súťaží. 

 



P. Medňanská informovala o tom, že vyučovanie na druhom stupni prebieha dištančne, vo 

všetkých triedach prebieha formou on line. Minulý týždeň mali hodinu so spisovateľom 

Danielom Hevierom, ktorý vysvetľoval žiakom štúrovcov. 

P. Sládková informovala, že za posledné týždne sú veľmi dobré recenzie na výuku v základnej 

škole odkedy prebieha on line, veľká spokojnosť je zo strany rodičov. 

Požiadala všetky školy,  či by sa zapojili do prípravy vianočných darčekov a do projektu pre 

seniorov, ktorý sa realizuje v spolupráci s p. Lužnou, s OZ Neofelis, sociálnou komisiou 

a oddelením školstva a sociálnych vecí. Stanovili sme si termín na prípravu darčekov do 

15.12.2020. 

Informovala členov komisie, že v súvislosti s prípravou koncepcie práce s mládežou zašle 

organizáciám výsledky dotazníkového prieskumu a požiadala ich o spoluprácu pri príprave 

stratégie. 

P. Zigová poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

V Starej Turej, dňa 25.11.2020 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

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

 


