
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 1.2.2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 9 členov (81,8%), viď prezenčná listina  

 

Program :  

1. Prerokovanie a schválenie termínov zasadnutí a plánu činnosti na rok 2022, určenie gestorov 

podujatí/ predseda komisie Mgr. Pavlíček 

2. Informácia o obmedzeniach v školách a ŠZ v mimoriadnej situácii /Mgr. Hevery  

3. Informácia o legislatívnych zmenách v školstve v r. 2022 s dopadom na financovanie škôl a ŠZ: 

zmluva o poskytnutí FP cirkevnému zriaďovateľovi škôl a ŠZ, určenie výšky mesačných 

príspevkov žiakov/ Mgr. Hevery 

4. Prerokovanie návrhu VZN č. 1 /2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka školy 

a ŠZ a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť škôl a ŠZ/ Mgr. Hevery 

5. Prerokovanie žiadosti o súhlas mesta so zaradením súkromnej materskej školy do siete škôl/ 

Mgr. Hevery  

6. Ustanovenie obecnej (mestskej) školskej rady na ďalšie funkčné obdobie/ Mgr. Hevery 

7. Rôzne 

8. Schválenie uznesení 

 

K bodu 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček.  

Program rokovania bol schválený bez pripomienok. 

Komisia schválila termíny zasadnutí a ich program na rok 2022 s tým, že v závislosti od vývoja 

epidemiologickej situácie sa priebežne upraví podľa aktuálnych protiepidemiologických opatrení. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o aktuálnych obmedzeniach vo výchove a vzdelávaní 

v školách a školských zariadeniach zriadených mestom. 

Vzdelávanie a výchova prebieha vo všetkých školách a školských zariadeniach prezenčne 

s obmedzeniami v jednotlivých triedach podľa výskytu pozitívnych prípadov. Triedy, ktoré sú 

v karanténe kvôli úzkemu kontaktu s pozitívnou osobou, sa vzdelávajú dištančne, resp. 

kombinovane (žiaci s výnimkou sa môžu vzdelávať v škole prezenčne).  

Aktuálna situácia v jednotlivých školách: 

MŠ:  

MŠ Poľovnícka – 1 trieda v karanténe do 3.2.2022 

EP MŠ J. Hollého – 2 trieda sa vrátili z karantény 1.2.2022, 1 trieda sa vráti 2.2.2022 

EP MŠ Odborárska – 1 trieda sa vráti z karantény 2.2.2022 

 

ZŠ, Tematínska: z karantény sa vráti 1 trieda 2.2. a 1 trieda 4.2.2022 

ZŠ, Odborárska: v karanténe 3 učitelia a 2 admin. zamestnankyne 

ZŠ, kpt. Nálepku: do karantény idú 4 triedy od 1.2., z karantény sa vrátia 3 triedy 2.2. a 1 trieda  

                             3.2.2022 



 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o niektorých legislatívnych zmenách v oblasti 

vzdelávania, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2022, resp. v 1. polroku 2022.  

Podľa § 6 ods. 12 a § 9aa zákona č. 596/2003 sa finančné prostriedky z PVD neštátnym 

zriaďovateľom škôl a ŠZ od 1.1.2022 neposkytujú na základe VZN, ale na základe zmluvy, a to 

v plnej výške sumy vypočítanej podľa osobitného predpisu. MsZ schválilo zmluvu o poskytovaní 

finančných prostriedkov zriaďovateľovi cirkevnej MŠ a cirkevných ŠZ na svojom zasadnutí 

18.1.2022, zmluva je zverejnená na webovom sídle mesta.  

Zákonom č. 415/2021 sa novelizovali viaceré ustanovenia školského zákona:  

Obec/mesto určí svojím VZN s účinnosťou od 1.4.2022 podmienky zníženia, zvýšenia a odpustenia 

mesačných príspevkov žiakov škôl a v súlade s týmito podmienkami rozhodne riaditeľ školy o 

znížení, zvýšení alebo odpustení mesačných príspevkov. Návrh VZN bude predložený na najbližšie 

zasadnutie MsZ. 

Od 1.9.2022 je najvyšší počet detí v oddelení ŠKD 26, čo bude mať dopad na rozpočet osobných 

nákladov na vychovávateľov ŠKD. 

 

K bodu 4 

Tajomník komisie predložil na prerokovanie návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 

1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných 

príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach. 

Toto VZN reaguje na legislatívne zmeny, a to na zmenu v poskytovaní finančných prostriedkov 

z PVD neštátnym zriaďovateľom škôl a ŠZ a na zmenu v určovaní výšky mesačných príspevkov 

žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. 

VZN č. 1/2022 s účinnosťou od 1.4.2022 ruší VZN č. 8/2018 a určuje:  

- výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy a ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta v rovnakej sume ako bola určená dodatkom č. 9 VZN č. 8/2018 

- výšku mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov v rovnakej výške ako 

bola určená dodatkom č. 9 VZN č. 8/2018 

- podmienky zníženia, zvýšenia a odpustenia mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov 

detí a žiakov, nakoľko táto povinnosť vznikla obciam novelou školského zákona 

 

Komisia odporučila návrh VZN predložiť na rokovanie MsR a MsZ. 

 

K bodu 5 

Tajomník komisie predložil na prerokovanie žiadosť Ing. Martiny Hujíkovej, zastupujúcej 

súkromné zariadenie „Little stars, s.r.o, poskytujúce službu starostlivosti o deti predškolského veku, 

o súhlas mesta so zaradením Súkromnej materskej školy, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad 

Váhom do siete škôl.  

Súhlas obce/mesta sa vyžaduje podľa § 16 zákona č. 596/2003, pričom o zaradení do siete rozhodne 

ministerstvo školstva a až po zaradení do siete škôl možno zriadiť súkromnú materskú školu. 

V prípade zaradenia do siete a následného zriadenia súkromnej materskej školy vznikne mestu 



 

povinnosť poskytovať jej zriaďovateľovi na základe zmluvy každoročne finančné prostriedky na 

mzdy a prevádzku, čo by podľa aktuálnych finančných ukazovateľov predstavovalo 40 425 eur.   

Žiadateľka uvádza v žiadosti a v priloženej dokumentácii, že: 

- chce prevádzkovať na území mesta súkromnú materskú školu predbežne s výhľadom na 2 roky 

s kapacitou 1 trieda a 15 detí. 

- na svoju činnosť má prenajaté interiérové priestory na prízemí administratívnej budovy na 

Hviezdoslavovej ul. s. č. 2168 a vonkajšie priestory – zatrávnenú plochu a 2 parkovacie miesta 

- má prevádzkový poriadok súkromnej materskej školy schválený RÚVZ v Trenčíne 

- stravovanie detí zabezpečí zmluvne dovozom obedov zo zariadenia spoločného stravovania  

Harvis, s.r.o., (k žiadosti je priložená zmluva o dodávke denného menu pre pracovníkov) 

a prípravou desiatej a olovrantu v priestoroch materskej školy vlastnými silami  

Členovia komisie prerokovali žiadosť z hľadiska aktuálnych kapacít materskej školy zriadenej 

mestom a materskej školy zriadenej cirkvou, prognózy populačného vývoja a investičných zámerov 

mesta na rozšírenie kapacity materskej školy. 

Informáciu o kapacite MŠ a populačných prírastkoch poskytol tajomník komisie: 

Aktuálna kapacita MŠ je 590 detí v MŠ - Poľovnícka ulica a 68 detí v cirkevnej MŠ, spolu 658 detí. 

Populačné prírastky (evidencia obyvateľov podľa stavu k 3.1.2022) v ročníkoch relevantných pre 

školské roky 2021/22 až 2024/25 predstavujú: 

- ročník 2016: 212 detí 

- ročník 2017: 189 detí 

- ročník 2018: 227 detí 

- ročník 2019: 196 detí 

- ročník 2020: 218 detí 

- ročník 2021: 167 detí 

MUDr. Bielik upozornil, že treba vziať do úvahy, že mesto plánuje rozšírenie kapacity vlastnej 

materskej školy prístavbou a výstavbou a že aj cirkevná MŠ pripravuje rozšírenie svojej kapacity 

o 1 triedu pre cca 22 detí. 

Členovia komisie sa zaujímali, koľko žiadostí o umiestnenie v materskej škole býva nevybavených. 

Tajomník komisie uviedol, že každoročne zostávajú aj nevybavené žiadosti, ale ide o deti mladšie 

ako 3 roky, ktoré ešte nie sú dostatočne zrelé na predškolskú výchovu v materskej škole (plienky, 

fľaša s cumlíkom...) a takéto deti sa prijímajú do MŠ v zmysle školského zákona len výnimočne.  

Predseda a podpredsedníčka komisie sa vyjadrili, že vzhľadom na značný záujem o zabezpečenie 

starostlivosti o malé deti do 3 rokov by sa finančné prostriedky, ktoré by mesto malo poskytnúť 

súkromnej MŠ, efektívnejšie využili na zriadenie a prevádzku detských jaslí.  

Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová pripomenula, že učiteľky MŠ sú pedagogické 

zamestnankyne a majú plniť pedagogické úlohy, nie činnosti spojené so starostlivosťou o malé deti 

v jasliach, ktoré v takomto zariadení vykonávajú zamestnanci so zdravotníckou kvalifikáciou. 

Členovia komisie hlasovali o odporúčaní pre MsZ nasledovne: 8 členov hlasovalo proti udeleniu 

súhlasu so zaradením súkromnej materskej školy do siete k 1.9.2022 a 1 člen sa zdržal hlasovania.  

 

K bodu 6 

Mgr. Hevery informoval komisiu, že v roku 2021 sa skončilo funkčné obdobie obecnej/ mestskej 

školskej rady a nová rada ešte nebola ustanovená, nakoľko podľa § 38b zákona č. 596/2003 v čase 

„krízovej situácie“ lehoty na ustanovenie nových orgánov školskej samosprávy neplynú a funkčné 



 

obdobie, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa 3. mesiaca po 

skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej 

samosprávy. Opatrenia v epidemiologickej situácii v roku 2021 boli značnou prekážkou na 

zhromažďovanie osôb a preto v záujme minimalizovania rizík neboli vykonané úkony na voľbu 

členov rady. 

Členovia komisie jednomyseľne schválili ustanovenie obecnej/mestskej rady na nové funkčné 

obdobie až v období, keď pominie akútne riziko nákazy pri zhromažďovaní osôb. 

 

K bodu 7 - Rôzne: 

Predseda komisie Mgr. Pavlíček informoval o obmedzeniach na organizovanie pobytových 

lyžiarskych kurzov pre žiakov škôl. Gymnázium preto uskutoční lyžiarsky kurz len s dennou 

dochádzkou bez ubytovania. 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval, že MŠVVaŠ SR odporučilo obmedziť lyžiarsky výcvik 

na nevyhnutnú mieru a na prípadné stornovacie poplatky neposkytne školám finančné prostriedky. 

Krízový štáb mesta neodporučil svojim školám organizovať v súčasnej pandemickej situácii kurzy, 

na prípadné stornovacie poplatky neposkytne školám finančné prostriedky.  

 

K bodu 8 – schválenie uznesení: 

 

Uznesením č. 1/2022: 

komisia schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 

a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach a ukladá predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 

Z: tajomník komisie                                                                            T: najbližšie zasadnutie MsZ 

 

Uznesením č. 2/2022: 

komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu udeliť súhlas so zaradením Súkromnej materskej 

školy, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl k 1.9.2022. 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 1.2.2022. 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

Podpis podpredsedu komisie :................................................................. 


