
Naša značka: 1476/2686/2023 

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru 

 zo dňa 31.01.2023.  

 Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny: Bc. Andrea Kulíšková, Ing. Martin Gondár, Mgr. 

Jana Koštialová, Mgr. Ľubica Hučková, Mgr. Michaela Pavlíková, Mgr. Lucia Toman, Mgr. 

Michal Valenčík, Bc. Eva Adámková,   Mgr. Elena Sládková,  

Ostatní prítomní: PharmDr. Leopold Barszcz, Mgr. Soňa Krištofíková, Ing. Jaroslava Antalová 

Ospravedlnení:   Ing. Branislav Hargaš        

P r o g r a m: 

1. Otvorenie. 

2. Oboznámenie členov komisie s náplňou činnosti komisie, s právami a povinnosťami 

v súlade s Rokovacím poriadkom mesta. 

3. Plán kultúrnych aktivít  a podujatí na rok 2023. 

4. Informácie z jednotlivých škôl. 

5. Mimoškolské a voľnočasové aktivity-činnosť žiackeho parlamentu. 

6. Rôzne. 

 

 

Priebeh rokovania: 

1. Otvorenie. 

Predsedníčka komisie p. Kulíšková  privítala prítomných. Navrhla pridať do rokovania komisie 

- voľba podpredsedu komisie, materiál na MsZ- „Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

do Rady školy v školách a školských zariadeniach v Starej Turej“. Dala hlasovať za takto 

navrhnutý program. Všetci členovia jednohlasne súhlasili. 

2. Voľba podpredsedu komisie 

P. Kulíšková navrhla za podpredsedu Ing. Gondára a dala hlasovať za tento návrh. Všetci 

členovia jednohlasne odsúhlasili, že podpredsedom komisie pre školstvo a kultúru bude Ing. 

Martin Gondár. 

 

3. Oboznámenie členov komisie s náplňou činnosti komisie, s právami a povinnosťami v súlade 

s Rokovacím poriadkom mesta. 

P. Sládková v krátkosti oboznámila prítomných s rokovacím poriadkom komisie- spôsob 

zvolávania komisií, zasadnutí, prijímanie uznesení, stanovísk. Súčasťou tohto dokumentu je aj 

obsahová náplň komisie o ktorej takisto informovala členov komisie. 

P. primátor s p. zástupkyňou uviedli, že komisia je nielen poradný, ale aj iniciatívny orgán, čiže 

môže aktívne navrhovať námety a opatrenia v prospech nášho mesta v oblasti školstva 

a kultúry. P. zástupkyňa upozornila, že tento rokovací poriadok komisií mestského 

zastupiteľstva je dostupný na webovom sídle mesta. 

 

4. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy v školách a školských 

zariadeniach v Starej Turej. 

P. Sládková oboznámila členov s obsahom pripravovaného materiálu- uviedla, čo vyplýva 

z dôvodovej správy, že zriaďovateľ je povinný zabezpečiť delegovanie zástupcov zriaďovateľa 



do jednotlivých samosprávnych orgánov- Rady školy pri školách a školských zariadeniach. 

Informovala o pripravovanom materiáli, ktorí bude zaslaný členom komisie a zverejnený na 

web sídle mesta pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva vo februári 2023.  

P. predsedníčka dala hlasovať o predloženom materiáli. Všetci členovi jednohlasne schválili 

návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a komisia pre školstvo a kultúru 

 

a odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť . 

5. Plán kultúrnych aktivít  a podujatí na rok 2023. 

P. Adámková vyzvala členov komisie, aby sa zapájali do kultúrneho diania v našom meste, či 

už účasťou alebo prípravou aktivít. P. Kulíšková uviedla, že komisia plánuje navštíviť postupne 

školy i Dom kultúry, ak im to riaditelia umožnia, aby získali ucelený prehľad o materiálno- 

technickom vybavení, činnosti a celkovom chode týchto inštitúcií. P. Gondár vyjadril, že ich 

cieľom je zistiť, aké majú problémy, potreby a aké sú príležitosti na zlepšenie, chcú byť oporou. 

P. Adámková ďalej informovala, že kalendár podujatí bude uverejnený aj vo februárovom čísle 

Spravodajcu. Najbližšie aktivity, ktoré DK pripravuje, je kopaničiarsky ples na Papradi 

11.2.2023- 28. ročník, večer pre ženy v kaviarni DK na témy blízke ženám, ako je móda, 

zdravie...V marci bude aj muzikál „Pacho“ a 31.3.2023 „Vítanie jari“. P. Toman informovala, 

že sa zvýšila návštevnosť múzea, znova prebieha premietanie filmov. 

 

6.Informácie z jednotlivých škôl. 

P. Koštialová informovala, že v Základnej škole dnes rozdali 773 žiakom výpisy- 523 prospelo 

s vyznamenaním,13 neprospelo, 19 žiakov dostalo upomienky, traja žiaci dostali dvojky zo 

správania, 7 riaditeľských pokarhaní. 2 žiaci k polroku odchádzajú, ale majú zapísaných aj 

nových žiakov. 60 žiakov sa zúčastní od 06.02.2023 lyžiarskeho výcviku, zapožičiavajú žiakom 

aj výstroj. Žiaci sa zapájajú aj do súťaží, umiestnili sa na popredných miestach- na prvom mieste 

v okresnom kole olympiády z anglického jazyka sa umiestnil žiak Filip Černý, Jakub Saukulič 

5.roc 1.miesto Šaliansky Maťko, Jakub Barto 2. miesto Hrdina remesla- elektrotechnika. 

 Školy bojujú s cenami energií, cena za teplo stúpla troj- násobne, plyn päť krát a cena el. 

energie o 50 percent. P. Koštialová informovala, že na základe usmernenia Ministerstva 

školstva robia mnohé úsporné opatrenia . Jedným z odporúčaní je aj obmedzenie prevádzok 

v telocvičniach, najmä v popoludňajších hodinách. Zatiaľ k tomu nepristúpime, p. riaditeľka 

pripraví analýzu spotreby a príjmov z prenájmu telocvične a na základe toho sa rozhodne 

o ďalšom postupe.  

P. Sládková uviedla, že MŠVVaŠ  SR zverejnilo el. formulár na refundáciu výdavkov za rok 

2022. Naša škola s nezapojila do tejto žiadosti, nakoľko sme nemali za minulý rok žiadne 

nedoplatky. Vo februári bude zverejnený postup na dofinancovanie energií v roku 2023. 

P. Gondár položil otázku ohľadom rekonštrukcie Základnej školy na Hurbanovej ulici. P. 

zástupkyňa uviedla, že je pripravená projektová dokumentácia.,  čakáme na vhodný typ výzvy, 

do ktorej by sme sa zapojili. P. primátor doplnil, že existujúci projekt z minulosti bol nevhodný 

a preto sa pripravoval nový, ktorý zohľadňuje najnovšie kritériá a štandardy.  

P. riaditeľka upozornila aj na havarijný stav jedálne na Komenského ulici. V minulosti sme 

získali prostriedky z kapitoly Ministerstva školstva na tzv. havarijné situácie na opravu strechy 

na hospodárskom pavilóne, na  opravy a rekonštrukciu kanalizácie a telocviční. V súčasnosti 



nám tečie strecha na telocvični na Komenského. P. Sládková informovala, že je podaná takisto 

žiadosť na riešenie tejto havarijnej situácie a momentálne ju plánuje urgovať. 

P. riaditeľka informovala, že je nedostatok kvalifikovaných pedagógov, najmä na odborné 

predmety, ako je matematika, fyzika, angličtina. Taktiež narastá počet žiakov s problémovým 

správaním, počet žiakov, so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. P. Sládková 

uviedla, že v súvislosti s novelou školského zákona bude problém s integráciou žiakov so 

ŠVVP, nakoľko v triedach sú veľké počty žiakov. Začleňovať do tried všetkých žiakov s ľahším 

zdravotným znevýhodnením bude povinnosť, ale problém bude so zavádzaním do praxe, je 

nedostatok špeciálnych pedagógov, asistentov. Činnosť špeciálnych škôl bude zredukovaná iba 

na ťažšie postihnutia. P. Hučková uviedla, že v Materskej škole sa tento rok taktiež zapojili do 

projektu „Pomocný vychovávateľ“, ale chýba im kvalifikovaný odborník, ktorý by pracoval 

najmä s deťmi s autizmom. Je nedostatok špeciálnych pedagógov. 

P. Hučková informovala členov komisie o organizačnom zabezpečení prevádzky Materskej 

školy, o výchovno-vzdelávacom procese a aktivitách, ktoré sú zamerané tematicky 

v týždňových intervaloch. Najbližšie budú pre deti organizovať kurz ľadového korčuľovania. 

P. Kulíšková sa spýtala, ako je na tom škola kapacitne. P. riaditeľka informovala, že boli prijaté 

všetky deti, prijíma sa aj v priebehu školského roka, počty sú dané školským zákonom 

a prevádzkovým poriadkom.  

P. Gondár položil otázku, čo by v tomto prípade pomohlo, že je potrebné hľadať riešenia. 

Navrhol, že p. učiteľky by mali absolvovať vzdelávanie. P. Sládková uviedla, že na základe 

plánu profesijného rozvoja pedagógovia pravidelne absolvujú inovačné vzdelávania, 

aktualizačné vzdelávania a v tomto nevidí problém. Problém je, že školy nemajú inkluzívne 

tímy, najmä špeciálnych pedagógov a v triedach sú veľké počty žiakov a detí  P. riaditeľky 

konštatovali, že pri takých počtoch žiakov sa nedá pracovať s deťmi, ktoré potrebujú 

individuálny prístup. Zaraďovanie detí so ŠVVP medzi intaktné deti považujú v súčasnej 

situácii za nereálne. P. Sládková uviedla, že na tomto sa zhodli všetci účastníci online rokovania 

z celého Slovenka na pracovnom stretnutí Únie miest. 

 

P. Pavlíková informovala, že pripravujú verejný koncert v spolupráci s cirkevným 

zborom  Lubina. Organizujú výchovné koncerty - V priebehu marca/apríla  radi navštívili MŠ 

v Starej Turej a okolí, kde by  spravili krátke koncerty pre detičky. Formujú sa nové komorné 

zoskupenia. Pedagógovia sa zapájajú do vystúpení- pokračovanie koncertov ,,Hudobné snenie 

P. Kulíšková uviedla, že žiaci vo výtvarnom odbore dosahujú veľmi dobré výsledky. P. 

Pavliková tiež reagovala, že plánujú zapájať do súťaží aj žiakov v hudobnom odbore. Do 

budúcnosti je pre ZUŠ dôležitá zvuková technika, ktorá by uľahčila a skvalitnila  prácu pri 

väčších koncertoch v DK. Hlavným problémom pri vystúpeniach pre mesto je chýbajúce 

kvalitné ozvučenie. Informovala tiež, že p. riaditeľ Stískal je zostavovateľ spevníka pre 

Slovenského slávika. 

P. Adámková informovala, že v budúcom roku by sme sa chceli zapojiť do výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR  „Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva“ – je to projekt cezhraničnej spolupráce, prioritou je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a 

prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Ďalšia výzva bude 

s predpokladom vyhlásená až v budúcom roku, ale p. Adámková poprosila i ostatných členov komisie 

o spoluprácu, nakoľko tvorba projektu predkladanej výzvy si vyžaduje náročnejšiu prípravu. P. 



prednostka informovala, že bude potrebné realizovať ho s nejakým partnerským mestom 

z Českej republiky.  Maximálna možná výška poskytnutých FP je 50 000€ pri spoluúčasti 5%. 

Z toho by sme vedeli napr. použiť FP na ozvučenie a nové stánky. Je aj na Vás, ako členoch 

komisie popremýšľať, s čím by sme sa zapojili. P. Adámková pošle podmienky výzvy všetkým 

členom na e-mail. 

P. Adámková tiež uviedla, že Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry do roku 2026 

bude organizovať aktivity v blízkom i vzdialenejšom okolí a pravdepodobne bude aj našou 

povinnosťou, aby sme sa zapojili. 

P. Adámková navrhla p. zástupkyni so ZUŠ, že pri príležitosti jarných trhov by mohli v Dome 

kultúry usporiadať výstavu výtvarných prác. 

 

7.Mimoškolské a voľnočasové aktivity-činnosť žiackeho parlamentu 

P. Koštialová informovala, že žiacky parlament funguje momentálne na úrovni základnej školy. 

Tento bod programu prerokujeme podrobnejšie na ďalšom zasadnutí komisie, nakoľko nebol 

prítomný p. Hargaš a chceli by sme činnosť parlamentu rozšíriť aj o žiakov strednej školy. 

 

8.Záver 

P. Kulíšková poďakovala všetkým za účasť. Ďalšie stretnutie naplánujeme operatívne podľa 

potreby alebo pred ďalším rokovaní MsZ. Zápisnica bude zaslaná spolu s materiálom na MsZ 

všetkým členom a zverejnená. 

 

 

V Starej Turej, dňa 01.02.2023 

 Zapísal: tajomník komisie  

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

  Schválil: predseda komisie  

                    Bc. Andrea Kulíšková                 ...............................................................  


