
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 2/2023 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 21.3.2023 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 11 členov komisie (100%), riaditelia škôl a ŠZ - viď prezenčná listina 

                Hostia: Mgr. A. Neuschl-zást. primátora mesta, Ing. F. Sádecký-prednosta MsÚ,  

                             Mgr. P. Bača-hlavný kontrolór mesta, Ing. M. Hujíková-občianka  

 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie  

2. Informácia o výsledku výberového konania na miesto vedúceho/-ej oddelenia školstva MsÚ 

a vedúceho/-ej školského úradu 

3. Opätovné prerokovanie žiadosti o súhlas mesta so zaradením Súkromnej materskej školy Little 

Stars, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl 

4. Návrh úpravy rozpočtu škôl a ŠZ v programe P9 Vzdelávanie 

5. Informácia o podmienkach prijímacieho konania do SŠ a o pláne výkonov SŠ  

6. Informácia o termíne a organizácii zápisu detí do 1. roč. ZŠ a zápisu do MŠ 

7. Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy 

8. Prerokovanie organizačného zabezpečenia podujatí  

- Deň pre svoje mesto – upratovanie verejných priestranstiev  

- plavecká štafeta 

- bedmintonový turnaj žiakov ZŠ 

9. Diskusia, rôzne 

 

K bodu 1  

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

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o výsledku výberového konania na miesto vedúceho/-ej 

oddelenia školstva MsÚ a vedúceho/-ej školského úradu, ktoré sa uskutočnilo 6.3.2023. Výberová 

komisia na čele s predsedom komisie Ing. F. Sádeckým posúdila predpoklady uchádzačov a navrhla 

vymenovať do funkcie Ing. Gabrielu Baginovú. 

Tajomník komisie zároveň predstavil úspešnú uchádzačku členom komisie. 

 

K bodu 3 

Komisia opätovne prerokovala žiadosť Ing. Martiny Hujíkovej o súhlas mesta so zaradením 

Súkromnej materskej školy Little Stars, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl. 

Ing. Martina Hujíková ako štatutárny orgán zariadenia Little stars NM, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 

Nové Mesto nad Váhom vysvetlila komisii zámer zriadiť Súkromnú materskú školu Little Stars, 

Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom. Podľa zákona č. 596/2003 je na zaradenie súkromnej 

materskej školy do siete škôl potrebný súhlas obce, resp. mesta.  



 

Materská škola má sídliť v prenajatých priestoroch, stravovanie detí a zamestnancov chce 

zabezpečovať na základe zmluvy o dodávke obedov a vlastnou výrobou desiatej a olovrantu pre 

deti. 

Plánovaná kapacita SMŠ s výhľadom na dva nasledujúce roky je 15 detí vo veku 2 až 5 rokov, ktoré 

sa majú vzdelávať v jednej triede. Činnosť materskej školy bude zabezpečovať 1 riadiaci pracovník, 

2 pedagogickí pracovníci a 1 pomocná sila.  

Ing. Hujíková na podporu zámeru uviedla údaje o počte súkromných MŠ v iných mestách v kraji.  

Tajomník komisie informoval o kapacitných podmienkach materských škôl v Novom Meste nad 

Váhom, o prognóze populačného vývoja a o systéme financovania MŠ: 

Aktuálna kapacita materských škôl v Novom Meste nad Váhom v školskom roku 2022/23 

predstavuje cca 690 miest, z toho materskú školu zriadenú mestom navštevuje 600 detí, cirkevnú MŠ 

88 detí. Cirkevná MŠ rozšírila svojej kapacity od 1.9.2022 o 1 triedu/ 22 detí.  

Mesto začalo v r. 2023 s realizáciou projektu rozšírenia kapacity vlastnej materskej školy 

nadstavbou MŠ na Poľovníckej ulici o 3 triedy/66 detí. Projekt zohľadňuje aj plánované povinné 

zabezpečenie miest v MŠ pre všetky deti s trvalým bydliskom v meste vo veku 3 a 4 roky. 

Po realizácii projektu bude v Novom Meste nad Váhom kapacita materskej škola zriadenej mestom 

a cirkevnej materskej školy cca 750 miest. Projekt rozšírenia kapacity materskej školy sa realizuje 

s využitím nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR a mesto bude povinné 

zabezpečiť udržateľnosť projektu, t. j. kapacitne využiť nové priestory, na ktoré bol poskytnutý 

nenávratný FP.   

Počet detí v evidencii obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré do 31.8.2023 dosiahnu vek 

3 – 5 rokov (t. j. potenciálny počet detí pre MŠ v šk. r. 2023/24) je 620. Do MŠ možno podľa 

školského zákona prijať aj dvojročné deti, ak sú na to vytvorené vhodné podmienky. Počet 

dvojročných detí, ktoré dosiahnu vek 3 roky v období od 1.9. do 31.12.2023, je 80.  

Populačné prírastky v Novom Meste nad Váhom v rokoch 2016 až 2022 predstavujú: 

- ročník 2016 (nástup do MŠ spravidla r. 2019): 212 detí 

- ročník 2017 (nástup do MŠ spravidla r. 2020): 189 detí 

- ročník 2018 (nástup do MŠ spravidla r. 2021): 227 detí 

- ročník 2019 (nástup do MŠ spravidla r. 2022): 196 detí 

- ročník 2020 (nástup do MŠ spravidla r. 2023): 223 detí 

- ročník 2021 (nástup do MŠ spravidla r. 2024): 171 detí 

- ročník 2022 (nástup do MŠ spravidla r. 2025): 178 detí 

Podľa aktuálnej prognózy vývoja počtu detí a žiakov škôl v SR vypracovanej Inštitútom vzdelávacej 

politiky, Ekonomickým ústavom SAV a podľa údajov ŠÚ SR počet detí vo vekovej kategórii 

materských škôl do roku 2030 bude mať klesajúcu tendenciu, opačný trend je v Prešovskom 

a Košickom kraji, čiastočný nárast je v Žilinskom kraji. Rovnako klesajúci trend majú aj populačné 

prírastky v Novom Meste nad Váhom.    

Tajomník komisie ďalej informoval o náraste počtu detí a žiakov v neštátnych školách za obdobie od 

roku 2010 a o vývoji podielu obcí na výnose dane z príjmu FO za uvedené obdobie. 

Z udelenia súhlasu mesta so zaradením do siete škôl po nasledovnom zriadení súkromnej materskej 

školy vyplynie mestu podľa § 6 ods. 12 písm. b) a k) zákona č. 596/2003 povinnosť poskytovať 



 

zriaďovateľovi súkromnej materskej školy finančné prostriedky na mzdy a prevádzku z finančných 

prostriedkov podľa zákona č. 564/2004 a § 2 ods.1 písm. c) nariadenia vlády č. 668/2004, t. j. 

z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO, a to v plnej výške sumy vypočítanej podľa NV SR č. 

668/2004. Pre jednu triedu s 15 deťmi podľa aktuálnych finančných kritérií na rok 2023 predstavuje 

suma finančných prostriedkov na 15 detí MŠ cca 44 tis. eur na kalendárny rok (2 935,97 € na 1 dieťa). 

Obce v rámci podielu na výnose dane z príjmu FO dostávajú finančné prostriedky na činnosť škôl 

a ŠZ v samosprávnej kompetencii a FP na správu školských budov podľa počtu detí MŠ a žiakov ZŠ 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Deti v neštátnych školách sa do výpočtu FP na správu obecných 

školských budov nezapočítavajú. 

Po týchto informáciách komisia vykonala hlasovanie o: 

1. zrušení predchádzajúceho uznesenia komisie č. 1/2023  

2. žiadosti Ing. Martiny Hujíkovej o súhlas mesta so zaradením súkromnej materskej školy do 

siete škôl 

 

Výsledok hlasovania: 

1. komisia počtom hlasov 11, t. j. 100% schválila zrušenie predchádzajúceho uznesenia č. 1/2023 

2. komisia počtom hlasov 8, t. j. 72,7% (2 hlasy proti, 1 sa zdržal hlasovania) odporučila 

mestskému zastupiteľstvu udeliť súhlas mesta so zaradením Súkromnej materskej školy Little 

Stars, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl 

 

K bodu 4  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o návrhu MsÚ-OŠMaTK na úpravu rozpočtu mesta na 

rok 2023 v programe P 9-Vzdelávanie. 

Dôvodom zmeny rozpočtu sú zmeny východiskových údajov pre rozpočet 2023 a nové skutočnosti 

v činnosti škôl a ŠZ. 

V základných školách v PK sa zvýši rozpočet príjmov aj výdavkov na základe úpravy výšky 

normatívnych príspevkov zo ŠR podľa rozpisu MŠVVaŠ SR, z nenormatívnych príspevkov zo ŠR 

sa upraví príspevok na lyžiarsky kurz a na školu v prírode podľa čerpania, do rozpočtu ZŠ pribudne 

príspevok na profesijný rozvoj PZ a zvýšia sa tzv. vlastné príjmy ZŠ z preplatkov za rok 2022. 

V rozpočtoch jednotlivých škôl sa objektivizuje rozpis výdavkov na energie s ohľadom na skutočne 

fakturované výdavky. 

V školách a ŠZ v OK sa zvýšia príjmy a výdavky na školské stravovanie z dôvodu obnovenia 

dotácií na tzv. obedy zadarmo a upraví sa výška príjmov z príspevkov stravníkov na nákup potravín 

na výrobu jedla. Na poskytovanie príspevku zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa z dôvodu 

diétneho stravovania nemôžu stravovať v ŠJ, sa rozpočtuje predpokladaná suma výdavkov. Pre MŠ 

a ŠJ ZŠ-Odborárska sa do rozpočtu zaradí účelový príspevok na odchodné zamestnancom. 

V rozpočtoch jednotlivých škôl a ŠZ sa objektivizuje rozpis výdavkov na energie s ohľadom na 

skutočne fakturované výdavky.  

Výška transferu pre zriaďovateľa cirkevných ŠZ sa upraví v súlade so zákonom č. 596/2003 a so 

zmluvou podľa skutočného plnenia podielu obcí na výnose dane z príjmov FO. 

Do úpravy rozpočtu sa navrhujú kapitálové výdavky v rozsahu 60 000 eur na odstránenie 

havarijného stavu rozvodov tepla na EP MŠ J. Hollého a EP MŠ Hviezdoslavova, suma sa 

v priebehu roka upraví podľa výsledku verejného obstarávania. 

Komisia vzala informáciu na vedomie bez pripomienok.  



 

 

K bodu 5: 

Riaditelia stredných škôl informovali o počte žiakov, ktorých môžu prijať do 1. ročníka od nového 

školského roka, a o študijných a učebných odboroch, do ktorých budú prijímať žiakov. Riaditeľ 

SPŠ informoval, že o duálne vzdelávanie je väčší záujem ako sú možnosti a potreby firiem. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o termíne a organizácii zápisu detí do 1. roč. ZŠ 

a zápisu do MŠ a o počte dedí, ktoré sa majú zúčastniť zápisov. 

Termín zápisu do 1. ročníka ZŠ sa stanovuje podľa VZN č. 3/2021 na 3. až 5. apríla 2023. 

Termín zápisu do MŠ sa stanovuje podľa návrhu riaditeľky MŠ na 9. až 11. apríla 2023.  

Riaditelia škôl zverejňujú informáciu o termínoch, požadovaných údajoch a dokladoch a ďalšie 

podrobnosti na budove školy a na internetovej stránke školy, zriaďovateľ na svojej internetovej 

stránke. 

Zriaďovateľ vydal školám písomné pokyny na organizačné zabezpečenie zápisu a na evidenciu 

zapísaných detí a detí, ktoré sa nezúčastnili zápisu. 

 

Podľa evidencie obyvateľov mesta sa má zapísať do 1. ročníka ZŠ 207 detí. Zápisu sa zúčastnia aj 

deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného primárneho vzdelávania, v ZŠ sa počet zapísaných 

detí zvýši o deti, ktoré skončia pokračovanie povinného primárneho vzdelávania. 

 

Komisia informáciu vzala na vedomie. 

 

K bodu 7: 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa v orgánoch 

školskej samosprávy. Komisia návrh schválila. 

 

K bodu 8: 

Komisia prerokovala návrh školských podujatí plánovaných na najbližšie obdobie: 

- Deň pre svoje mesto – upratovanie verejných priestranstiev žiakmi škôl 

- Plavecká štafeta žiakov ZŠ a SŠ 

- Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ a 8-ročného gymnázia 

Komisia návrh podujatí schválila. 

 

MsÚ-OŠMaTK vypracuje v spolupráci so školami organizačné zabezpečenie, resp. propozície 

podujatí a pozve školy. 

Riaditeľ SPŠ informoval, že plavecký bazén by sa mal uviesť do prevádzky do konca apríla 2023, 

následne možno zorganizovať plavecké preteky. 

 

K bodu 9 - rôzne: 

Bc. Matejdes navrhol zriadiť na MsÚ pracovnú pozíciu referenta pre šport a mládež. 

PaedDr. Jeřábek navrhol vzhľadom na rozsah činností a úloh personálne posilniť oddelenia školstva 

na MsÚ. 



 

Prednosta MsÚ Ing. F. Sádecký informoval, že na MsÚ bude vykonaný personálny audit a z neho 

vyplynú potreby mesta na riešenie personálnych otázok. 

Tajomník komisie informoval o potrebe aktualizovať zmluvy s obcami na poskytovanie príspevku 

na záujmovú činnosť detí v CVČ a navrhol: 

- príspevok na žiaka a rok stanoviť vo výške aktuálne platnej hodnoty sumy PVD na 1 žiaka CVČ 

vypočítanej podľa osobitného predpisu 

- navrhnúť obciam poskytovanie príspevku na všetkých žiakov CVČ s trvalým bydliskom 

v príslušnej obci, t. j. na deti a mládež do 30 rokov  

Komisia návrh jednomyseľne schválila.    

 

Uznesenia: 

Uznesenie č. 2/2023: 

Komisia školstva, mládeže a športu počtom hlasov 11/100% ruší uznesenie č. 1/2023. 

 

Uznesenie č. 3/2023: 

Komisia školstva, mládeže a športu odporúča mestskému zastupiteľstvu udeliť súhlas so zaradením 

Súkromnej materskej školy Little stars, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl 

a ukladá predložiť návrh materiálu na rokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ. 

Z: vedúca OŠMaTK MsÚ                                                                                                 T: 25.4.2023 

 

Uznesenie č. 4/2023: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila návrh aktualizácie zmluvy s obcami o poskytovaní 

príspevku na záujmovú činnosť detí v CVČ v súlade s bodom 9 zápisnice. Návrh zmluvy komisia 

odporúča prerokovať s primátorom mesta a podľa výsledku predložiť starostom obcí. 

Z: vedúca OŠMaTK MsÚ                                                                                                 T: 30.6.2023 

 

Uznesenie č. 5/2023: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa, resp. 

mesta v orgánoch školskej samosprávy a ukladá predložiť návrh delegovaných zástupcov na 

rokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ. 

Z: vedúca OŠMaTK MsÚ                                                                                                 T: 25.4.2023 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 21.3.2023. 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

 

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


