
Zápisnica zo zasadnutia školskej komisie zo dňa12.2.2019. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: Prednostka MsÚ- Mgr. Soňa Krištofíková 
               Primátor MsÚ- PharmDr. Leopold Barszcz 
               Riaditeľka ZŠ – Mgr. Jana Koštialová 
 

P r o g r a m:  

1. Otvorenie. 
 2. Návrh smernice mesta Stará Turá o čerpaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa. 3. Informácie  o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch.  
4. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina a MsÚ – zrealizované i 
pripravované – Deň matiek. 
5. Informácie z jednotlivých škôl a školských zariadení.  
6. Rôzne. 
7. Záver. 
 
K    p r i e b e h u   r o k o v a n i a: 
 

1. Otvorenie. 
Predsedníčka komisie p. Zigová privítala všetkých prítomných a vyzvala jednotlivých 
členov, aby sa navzájom predstavili. 

2. P. Sládková informovala prítomných o spôsobe čerpania dotácie na stravu v materskej škole, 
ktorá je rozpracovaná v Metodickom pokyne pre školy a v Informáciách pre rodičov. 
Materiály dostali jednotliví členovia komisie vopred mejlom k nahliadnutiu. Ide hlavne 
o výšku doplatku pre rodičov, ktorý vychádza zo stanoveného finančného limitu na nákup 
potravín pre školy v našom meste, spôsob predkladania žiadostí o čerpanie dotácie a spôsob 
čerpania pre deti, ktoré majú osobitné stravovanie. Predsedníčka vyzvala členov, aby 
hlasovali za takto navrhnuté dokumenty. Všetci členovia jednohlasne odsúhlasili ich 
schválenie. 

2. Informácie o projektoch 
P. riaditeľka ZŠ  informovala prítomných o prebiehajúcich projektoch  

 „Mesto bez kriminality“ – projekt je realizovaný v rámci mesta pre ZŠ a CVČ - 
žiaci II. stupňa mali dnes ukážku práce štátnej polície v oblasti protidrogovej 
prevencie 

 „Bylinkové záhrady“- škola pripravuje realizáciu v jarných mesiacoch, financie 
získala prostredníctvom ČSOB banky 

 „Modernizácia vzdelávania“ – projekt  je rozpracovaný a  zameraný na školskú 
knižnicu v bavenie IKT učebne 

 „Podpora rozvoja športu 2019“ – projekt sa pripravuje, mal by zahŕňať 
rekonštrukciu šatní a hygienických zariadení pri telocvični na Hurbanovej ulici 
a rekonštrukciu asfaltového ihriska na Komenského 



P. Sládková doplnila, že v ZŠ prebieha projekt zameraný na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania 
– asistenti učiteľa „ V základnej škole úspešnejší“ a v materskej škole sa predložil projekt 
v rámci „Ľudských zdrojov“ na ÚPSV a R  zameraný na asistenta učiteľa pre problémové dieťa. 

P. Tepličková informovala o plánovanej aktivite k projektu „Mesto bez kriminality“ – 
Konferencia, ktorá sa bude konať 1.3.2019 v kaviarni Domu kultúry Javorina, na ktorú srdečne 
pozvala všetkých prítomných. Nakoľko sa jedná o deti a mládež v našom meste. Budú zaslané 
pozvánky a je potrebné potvrdiť svoju účasť, prípadne neúčasť. Konferencie sa zúčastnia 
odborníci, napr. p. Horváth z Centra pre ľudské práva z Bratislavy, p. Vidišová z Trnavskej 
univerzity o dôsledkoch správania pri závislostiach, p. Kĺbiková z CPPPaP v NM, p. Redaj 
z Mestskej polície. Konferenciu povedie detský parlament, ktorý je zložený zo žiakov II.stupňa 
Základnej školy. 

 

4.  Informácie z jednotlivých škôl a kultúrnych organizácií v rámci nášho mesta 

P. Adamková  informovala: 
Dom kultúry Javorina sa i v tomto roku snaží zabezpečovať pestrú kultúrno-spoločenskú 
činnosť, aby oslovila všetky vekové kategórie. Z uskutočnených akcií by som spomenula: 23.1. 
– predstavenie RND Čo sa sníva trpaslíkom, 2.2. sme už po tretí krát premietali film Pivnica, 
ktorý bol natáčaný v Starej Turej. 8. 2. sa uskutočnila beseda Stravovanie podľa Terapie jedlom 
so známou odborníčkou na výživu, blogerkou Silviou Horeckou. 31. 1. sa uskutočnil zájazd na 
Novú scénu Bratislava na muzikál Rasputin. V knižnici pripravili výstavku a rozprávanie 
o diele Kristy Bendovej, ktorého sa zúčastnili 3 triedy 2. ročníka ZŠ. Momentálne prebieha 
súťažná anketa Moja najobľúbenejšia kniha.  V múzeu sa v januári premietal film Zíde z očí, 
zíde z mysle a do konca februára je možné navštíviť výstavu p. Tomisa Fotografie a krásy 
dreva. V rámci kurzov prebiehajú v dome kultúry 2 tanečné kurzy, rezbárska škola  a 2 kurzy 
háčkovania. 
Z pripravovaných akcií: najbližšie sa uskutoční Kopaničiarsky ples (26. ročník) – 16. 2. v KD 
Papraď. 20.2. Starú Turú opäť navštívia sólisti Donských kozákov s programom Balalajka, 1.3. 
v spolupráci CHKO Biele Karpaty organizujeme burzu vrúbľov, 12.3. motivačnú prednášku 
Pavla Baričáka, 3. 4. koncert Lenky Filipovej. V tomto období sme už začali s prípravou 
podujatia Vítanie jari + burza kníh a časopisov, ktoré sa uskutoční 12. 4. Knižnicu v mesiaci 
marec budú vo veľkom počte navštevovať deti z MŠ a ZŠ na besedy v rámci Marca – mesiaca 
knihy. Mestské múzeum bude 13. 2. premietať film Až přijde válka a 27. 2.  10 miliárd – Čo 
máte na tanieri.  
Dom kultúry sa aktívne zapája do grantových výziev. V tomto roku sme podali žiadosť na 
projekt Ekodielne (program TSK Zelené oči ), Kultúrne poukazy (Fond na podporu umenia) 
a Festival Divné veci (TSK). 
 

P. Koštialová - ZŠ- prebiehajú rekonštrukčné práce 
- Výmena   a oprava osvetlenia v oboch telocvičniach, v triedach na Hurbanovej ul. 
- Oprava a rekonštrukcia paluboviek  v oboch telocvičniach. 
- Opravy elektrických rozvodov   podľa potreby. 

 pripravuje sa lyžiarsky kurz – uskutoční sa  od 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Účasť 64 žiakov a 5 
pedagogických zamestnancov. Organizačné zabezpečenie má na starosti Mgr. Peter Michalec. 



Testovanie žiakov 5. ročníka- vyhodnotenie- žiaci sa celkovo umiestnili v matematike nad 
celoslovenský priemer, v slovenčine mierne pod priemer. Na našej škole sa zúčastnilo 76 
žiakov 5. ročníka Testovania 5. 3.4.2019 sa pripravuje testovanie žiakov 9. ročníka. 
Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží a dosahujú veľmi dobré výsledky: 
Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete Slovenský 
jazyk a literatúra. Na treťom miesto v rámci Slovenska sa umiestnila Kristína Poláková z 2.B 
triedy. 
Prebehlo školské kolo Hviezdoslavov Kubín. 
Šaliansky Maťko okresné kolo N. Mesto nad Váhom  2. miesto Timea Tomášková 
Ministerstvo školstva na základe materiálu APLIKÁCIA PRINCÍPOV k Materiálno - 
spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 
odporúča zariadeniam školského stravovania pri obstarávaní potravín dodržiavať určité 
podmienky. Na základe týchto požiadaviek objednávame mäso a mäsové výrobky cez 
prevádzku Gregor Dušan mäso údeniny, Stará Turá, ktorý nám dodal čestné prehlásenie 
o dodávkach tovaru výlučne od  dodávateľa Svaman Myjava a Hydina Slovensko. Obe firmy 
majú úradne schválené prevádzky,  doložené certifikáty kvality pre bezpečnosť potravín. 

 
p. Medňanská sa zapojila do diskusie – informovala, že každý rok po testovaní žiakov volá na 
NUCEM kvôli spätnej väzbe (aby vedeli, ako testy vnímajú učitelia SJ a žiaci samotní). 
Pracovníčka NUCEM povedala, že tie testy netestujú učivo SJ a MAT, ale sú pre krajinu istým 
štatistickým údajom, odzrkadľujúcim myslenie, logiku žiakov a ich schopnosť pracovať s 
neznámym textom. A ak má žiak 60% úspešnosť, je to priemerný slovenský žiak.  
  P. Koštialová sa priklonila k jej názoru a doplnila, že NUCEM veľmi málo pri navrhovaní 
testov spolupracuje s učiteľmi. Texty sú často nezrozumiteľné, deti strácajú pozornosť, je 
navrhnutý veľmi dlhý čas na testovanie- 90 minút. Preto by bolo vhodné pristupovať 
k testovaniu z tohto pohľadu a bolo by vhodné, keby to inak vnímala aj verejnosť.  
 
P. Škriečka vyjadril svoj názor k tejto téme –treba sa pozrieť hlbšie na dáta a ukazovatele, ktoré 
nám pomôžu lepšie sa zorientovať v tom, prečo škola dosahuje také výsledky, napr. koľko má 
škola zamestnancov, veková štruktúra, úväzky, počty detí na triedach. Všetky tieto faktory majú 
veľmi veľký zmysel a vplyv, ukazujú pomerne jasné trendy prečo škola dosahuje napr. horšie 
výsledky – čím je chudobnejší región. Potrebujeme poznať viacej školských faktorov, akú 
organizačnú štruktúru majú jednotlivé školy a školské zariadenia – mesto by malo sprístupniť 
dáta. P. Koštialová reagovala na tento podnet, že na webových stránkach škôl sa každoročne do 
konca roka zverejňujú Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a hospodárení škôl, kde sa 
nachádza väčšina týchto informácií 
p. Rzavská- ZUŠ -   
Uskutočnené akcie: 
Organizácia klavírneho recitálu pozvaných pedagógov VŠMU a klavírnych umelcov Idy Černeckej 
a Františka Perglera. 
Hudobný a tanečný odbor sa prezentoval výchovnými koncertmi pre I. a II. stupeň ZŠ v spolupráci so 
žiakmi ZŠ v DK Javorina.  
Vianočná besiedka pre deti MŠ v ZUŠ / koncertná sála 
Vianočný verejný koncert v koncertnej sále ZUŠ. 
Vystúpenia žiakov ZUŠ na  Benefičnom koncerte Nadácie ŽIVOT 
 Vystúpenia žiakov Detského folklórneho súboru Turanček na mnohých miestach V Starej Turej 
a blízkom okolí. 



Výtvarníci predstavili svoju tvorbu plošných výtvarných prác žiakov na výstave v kaviarni 
COOLTURA a v priestoroch ZUŠ. 
Literárno- dramatický odbor organizoval Literárny večer.  
V mnohých spomenutých vystúpeniach účinkovali  žiaci tanečného odboru, ktorí koncom roka mali 
možnosť zúčastniť sa výučbových workshopov v priestoroch ZUŠ so špičkovými slovenskými 
tanečníkmi/tanečníčka Dari Rolins, Tanečník od Laciho Strike-a a majstra sveta v street dance 
kategóriách. 

Pripravované akcie: 
Žiaci Detského folklórneho súboru Turanček sa  pod vedením  pána učiteľa Stískala pripravujú 
na Vítanie Jari  /12.04.2019 piatok/  
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil tanečnú súťaž DEŇ Tanca, ktorá sa uskutoční 
v Trenčíne kde sa zúčastnia žiaci tanečného odboru ZUŠ. 
Všetky odbory ZUŠ pracujú na programe k 70. výročiu ZUŠ a na programe ku dňu Matiek - 
v spolupráci s MŠ a ZŠ - zodpovedná je p. uč. Borovská, Záhorová a Medňanská. P. Zigová 
doporučila na úvodné slovo - pozvať p. primátora. 
Spomínané 70. výročie ZUŠ – slávnostný program sa uskutoční 7. apríla  o 15:00 v DK 
Javorina, na ktoré vás srdečne pozývame.  
 
p. Tepličková CVČ – informovala o zrealizovaných aktivitách: 
14.1. – beseda na tém „Čo je to prokrastinácia“, 16.1. – výroba vtáčích kŕmidiel, 18.1. – snehová 
šou, 30.1. – súťaž Q tím pre žiakov 7. až 9. ročníka- súťažili trojčlenné tímy, 1.2. – prázdninové 
bingo, 2.2. – beseda „trochu inak o vzťahoch“ 
Naplánované aktivity: 15.2. – valentínske kino s pukancami pre I. aj II. stupeň ZŠ, 1.3. – 
celomestská konferencia pre deti a mládež zameraná na prevenciu kriminality v DK Javorina, 
4.-8.3. – prázdninové majstrovstvá, 15.3. – „Z rozprávky do rozprávky“- noc v CVČ – 
zoznamovanie s knihami, hranie divadielok,  22.3. -  Deň vody pre MŠ. 
Okrem toho CVČ realizuje rôzne druhy cvičení a výučbových programov. 
 
p. Uhrová – MŠ - je zapojená v projekte Školské ovocie, Školské mlieko, Etwining, projekt z 
Nadácie Život Regionálna olympiáda hviezdičiek. 
Akcie poriadané v decembri -Mikuláš v spolupráci s CVČ, vianočné besiedky, koncert v ZUŠ, 
bábkové divadlo, program v DK Javorina na Nadáciu Život, program pri zapaľovaní adventnej 
sviece na námestí 
v januári - kurz ľadového korčuľovania pre predškolákov, divadlo Zvieratá v zime, sezónne 
aktivity so snehom - stavanie snehuliakov, sánkovanie, land-art,zimná olympiáda, starostlivosť 
o vtáčikov, výroba kŕmidiel v spolupráci s rodičmmi. Plánujeme v spolupráci s Lesoturom 
návštevu lesa - kŕmenie zvieratiek, fašiangový karneval, návštevu Gazdovského dvora. 
 

P. Matuška - železničné múzeum informoval prítomných: 

1. Železničné múzeum Stará Turá ponúka spoluprácu so všetkými školami a organizáciami 
v Starej Turej (exkurzie a prehliadky s odborným komentárom po telefonickom dohovore na 
tel. čísle 0908 762 336 Viliam Matuška).  
2. Dňa 01.09.2019 bude 90.výročie zahájenia prevádzky na trati Veselí nad Moravou – Nové 
Mesto nad Váhom. Pri tejto príležitosti hodláme zasadiť pamätný strom na stanici Stará Turá. 
Jazdy historických vlakov zrejme nebudú pri tejto príležitosti realizované pre technickú a najmä 
finančnú náročnosť.   



 
P. Trúsik - mestské múzeum sestier Royových – hlavnou úlohou  internetového projektu je 
poskytovať širokej verejnosti a turistom informácie z oblasti slovenských kultúrnych inštitúcií 
a historických pamiatok. Zaoberajú sa históriou Starej Turej a významnými osobnosťami, 
pripravujú detské pexeso- do konca júna. Pozývajú žiakov prvého stupňa do priestorov múzea- 
majú pripravené pre deti pracovné zošity. Požiadal, že by bolo vhodné, keby pani učiteľky 
spravili reflexiu. Pripravujú muzikál „Ako prišli lastovičky domov“ a každý mesiac organizujú 
tematické večery. 

P. Haverová - aktivity v Hoteli LIPA 
08.02.2019 – 13. Tradičný ples 
14.02.2019 – Valentínske menu pre 2 osoby 
21.03.2019 – Babinec – akcia pre všetky dámy (dolaďujeme detaily i plagát k akcii 
v príprave) 
apríl – Veľkonočný pobyt pre hostí (v príprave) 
apríl / máj – Degustácia vín spolu so somélierom (v príprave) 
 

P. Hladík- občianske združenie TU – informoval o činnosti OZ – realizujú poznávacie odborné 
prednášky, francúzske večery, kvízy, v apríli festival  

5. Rôzne. 

 P. Sládková navrhla termíny jednotlivých zasadnutí školskej komisie nasledovne. 
9.4.,11.6.,10.9.,22.10.,3.12. 

 Požiadala jednotlivé školy o návrhy na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 
Vynikajúcich pedagógov Trenčianskeho kraja a na ocenenie v rámci nášho mesta. 

 Predložila komisii podnet na navrhnutie čestného občianstva manželom Rumánkovým 
a Ing. Hrnčiříkovi. P. prednostka upresnila, že podnet prišiel od dcéry manželov 
Rumánkových a požiadala členov komisie, aby sa k tomu vyjadrili. Niektorí členovia 
vyjadrili svoj názor, v ktorom sa priklonili k tomuto návrhu - p. Medňanská bola za 
udelenie čestného občianstva manželom Rumánkovým, p. Adámková  - sa  vyjadrila, že 

je za udelenie čestného občianstva, že si to zaslúžia a dodala, že niekedy ich aktivity boli až nad 

rámec. Určite si toto ocenenie zaslúži i Ing. Hrnčírik. P. Pilátová vyjadrila, že je za obidvoch  
navrhnutých kandidátov, p. Škriečka nie je proti, ale bolo by vhodné pozrieť si zoznam 
ocenených v minulosti. Aj keď sa všetci členovia prikláňajú k návrhu na ocenenie 
navrhnutých, komisia sa dohodla, že posúdi kritériá, na základe ktorých sa takéto 
ocenenia udeľujú. Tajomníčka pošle jednotlivým členom zoznam ocenených a kritériá 
a na ďalšom zasadnutí sa komisia dohodne o ďalšom postupe.P. Medňanská vyjadrila, 
že by bola rada, keby spolupráca fungovala, aby sme sa navzájom dopĺňali v rámci 
mesta. P. Adamková vyjadrila, že je rada, že kultúra v rámci mesta je bohatá, a zároveň 
požiadala, aby sme nerobili súčasne dve veľké akcie naraz a tak čo najviac vychádzali 
ľuďom v ústrety. Do diskusie sa zapojil aj p. Matuška- bolo by vhodné dostatočne 
dopredu informovať, kto čo pripravuje. Každá organizácia by mala pri plánovaní 
rozsiahlejšieho podujatia preveriť, či sa v danom termíne nebude konať žiadna iná 
akcia. P. Hladík navrhol, že by bolo vhodné informovať súhrnne o aktivitách na stránke 
mesta. 



6. Záver - p. Zigová poďakovala všetkým za účasť a vyjadrila želanie ďalšej úspešnej 
spolupráce. 

 
V Starej Turej, dňa 14.2.2019 
 
Zapísala: tajomníčka komisie 
                Mgr. Elena Sládková                       ......................................................... 
 
 
Schválila: predsedníčka komisie 
                    Bc. Zuzana Zigová                     ................................................................... 
 

      


