
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 3/2020 

zo zasadnutia komisie dňa 10.9.2020 

 

 

Prítomní: 10 členov komisie, t. j. 90,90 % - viď prezenčná listina 

                Ing. F. Mašlonka, zástupca primátora mesta 

                Mgr. Peter Bača 

 

Program :  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

2. Organizačné, materiálne a personálne zabezpečenie školského roka 2020/2021, 

epidemiologické opatrenia v školách a ŠZ, plán výkonov škôl a ŠZ, ukončenie programu 

„obedy zadarmo“, správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania / informuje Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ 

3. Obmedzenie/zrušenie hromadných školských podujatí plánovaných do konca r. 2020/ 

informuje Mgr. Hevery:  

- športové súťaže 

- slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov (Svetový deň učiteľov)  

- filmový festival Cinedu, výchovné koncerty... 

- škola v prírode, lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky výcvik... 

4. Informácia o výsledku výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ-Tematínska ul., príprava 

výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/-ky MŠ, CVČ na nové funkčné obdobie/ 

Mgr. Hevery 

5. Organizačné zabezpečenie ustanovenia školských rád ZŠ, ZUŠ a CVČ na nové funkčné 

obdobie, návrh delegovaných zástupcov mesta v radách škôl/ predkladá Mgr. Hevery 

6. Informácia o úprave rozpočtu 2020 a o dod. č. 6 VZN č. 8/2018, príprava návrhu rozpočtu 

2021, návrh dodatku č. 7 VZN č. 8/2018/ Mgr. Hevery  

7. Informácia o realizácii investičných akcií v školách a projektov modernizácie odborných 

učební v ZŠ/ riaditelia škôl 

8. Prerokovanie návrhu koncepcie rozvoja a podpory športu v Novom Meste nad Váhom/ 

predkladá Mgr. Hevery 

9. Rôzne, diskusia 

10. Schválenie uznesení/ preds. komisie Mgr. J. Pavlíček 

 

K bodu č. 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček. Komisia schválila program 

rokovania bez pripomienok. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval: 

- o protiepidemiologických opatreniach v školách a ŠZ na začiatku šk. r. 2020/2021 

- o počte detí, žiakov a tried v ZŠ, MŠ, ŠKD v šk. roku 2020/2021: 1525 žiakov/ 72 tried ZŠ (nárast 

o 38 žiakov/ 2 triedy v ZŠ-Tematínska), 560 detí/ 27 tried MŠ (pokles o 30 detí), zvýšenie počtu 

žiakov a oddelení ŠKD v ZŠ-Tematínska  

- o zbere údajov o žiakoch a zamestnancoch na účely financovania škôl r. 2021: podľa evidenčného 

počtu detí a žiakov k 15.9.2020 sa financujú základné školy aj školy a ŠZ v originálnej 

kompetencii obcí   

- o ukončení programu „obedy zadarmo“ k 31.12.2020 a o ukončení projektu ÚPSVaR Pracuj v ŠJ 

k 30.6.2020 



 

Riaditelia škôl zriadených mestom informovali o príprave škôl na nový školský rok vr. stavebných 

úprav a iných prác v školách počas prázdnin, ako i o zabezpečovaní dištančného vzdelávania počas 

uzatvorenia škôl.. 

 

Riaditeľ ZŠ-Odborárska ul. informoval o snahe viacerých rodičov žiakov preložiť svoje deti do 

iných ZŠ, pretože nie sú spokojní s vysokým počtom žiakov z marginalizovanej rómskej komunity 

v triedach tejto ZŠ. Zároveň požiadal o prijatie účinných opatrení na zmenu tohto trendu.  

Tajomník komisie vysvetlil, že vysoký podiel žiakov z rómskej komunity na celkovom počte žiakov 

školy je zapríčinený ich trvalým bydliskom v školskom obvode ZŠ-Odborárska určenom platným 

VZN č. 6/2010 (najmä Trenčianska ul., Mnešice, Izbice) a zároveň pretrvávajúcim záujmom 

rodičov žiakov s trvalým bydliskom v školskom obvode ZŠ-Odborárska ul. umiestniť svoje deti 

v cirkevnej ZŠ a v ostatných ZŠ zriadených mestom. Ako vhodné opatrenie možno využiť 

obmedzenie počtu žiakov prijímaných do ostatných základných škôl v meste, čo bude v prípade ZŠ 

na Tematínskej ulici nutné vzhľadom na naplnenosť priestorových kapacít tejto školy.   

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o obmedzeniach pre organizáciu činnosti škôl a ŠZ 

v mesiaci september 2020 stanovených MŠVVaŠ SR v zmysle opatrení ÚVZ SR:  

Nakoľko hromadné podujatia, na ktorých by malo dochádzať k stretávaniu sa rôznych skupín 

žiakov, sa nemôžu organizovať, boli zrušené atletické preteky žiakov ZŠ a SŠ plánované v mesiaci 

september 2020, ako i účasť žiakov škôl na premietaní filmov v MsKS počas detského filmového 

festival Cinedu.  

Škola v prírode sa môže organizovať len s povolením príslušného RÚVZ za prísnych 

protiepidemiologických opatrení. Organizácia plaveckého a lyžiarskeho výcviku žiakov bude 

závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. 

Riaditelia ZŠ informovali o plánovaných školách v prírode: 

ZŠ-Ul. kpt. Nálepku: RÚVZ schválil plánovanú školu v prírode v Častej 

ZŠ-Tematínska: RÚVZ neschválil plánovanú školu v prírode v Moravskom Jáne 

Cirkevná ZŠ sv. Jozefa: RÚVZ schválil plánovanú školu v prírode v Lazoch pod Makytou, avšak 

mnohí rodičia a zamestnanci vzhľadom na súčasnú situáciu nesúhlasia so školou v prírode  

 

Plánované slávnostné zasadnutie KŠMŠ pri príležitosti Svetového dňa učiteľov spojené 

s oceňovaním pedagógov navrhnutých školami bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie 

ku dňu 5.10.2020. Tajomník komisie pripraví TOZ podujatia a zabezpečí návrhy škôl na ocenenie, 

o organizácii alebo zrušení podujatia sa rozhodne v aktuálnom čase.  

P. Kolesár navrhol, aby sa oceňovanie pedagógov uskutočnilo na nádvorí pri svadobke a galérii 

kresleného humoru. Organizátori vezmú návrh do úvahy v závislosti od aktuálneho počasia 

a organizačnej náročnosti zabezpečenia kultúrneho programu a občerstvenia v týchto priestoroch. 

 

 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o výsledku výberového konania na obsadenie miesta 

riaditeľa ZŠ-Tematínska ul. Na základe výsledku hlasovania počtom hlasov 10 z 13 rada školy 

navrhla vymenovať do funkcie riaditeľa školy na ďalšie funkčné obdobie PaedDr. Michala Hnáta. 

Primátor návrhu rady školy vyhovel a menuje PaedDr. Michala Hnáta  do funkcie s účinnosťou od 

1.10.2020. 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky materskej školy a riaditeľa/-ky centra voľného 

času bude vyhlásené v mesiaci október 2020 s termínom nástupu do funkcie 1.1.2021.  

 

K bodu 5 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o príprave na ustanovenie orgánov školskej samosprávy 

(rád škôl) v ZŠ, ZUŠ a CVČ na nové funkčné obdobie. 



 

Pokyny na voľbu zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a voľbu zástupcov 

rodičov žiakov už boli riaditeľom škôl vydané. 

Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa v školských radách bol na rokovaní mestskej rady 

stiahnutý pre pripomienky k niektorým navrhovaným zástupcom zriaďovateľa. Výhrady boli 

vznesené voči delegovaniu členov mestskej polície a Ing. Trúsika z dôvodu ich pracovnej 

zaneprázdnenosti. 

Riaditelia základných škôl sa vyjadrili, že členstvo mestských policajtov v ich radách škôl považujú 

za prínos a pomoc škole pri riešení výchovných problémov, a preto odporúčajú delegovať 

mestských policajtov do školských rád. S týmto názorom sa stotožnila aj podpredsedníčka školskej 

komisie PhDr. Hejbalová. 

Riaditeľka CVČ PhDr. Heveryová informovala, že p. Milan Kubák a p. Radoslav Jarábek, ktorí sú 

členmi školských rád v ZŠ ako delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, sú zároveň externými 

vedúcimi záujmových útvarov v CVČ, poznajú školskú problematiku a priamo sa podieľajú na 

výchovno-vzdelávacej činnosti, preto sú vhodnými kandidátmi na členstvo v školských radách. 

Riaditeľ ZŠ-Tematínska ul. podporil nomináciu p. Radoslava Jarábka do školskej rady ako 

delegovaného zástupcu zriaďovateľa, nakoľko je iniciatívny a ochotne pomáha škole najmä pri 

zabezpečovaní praktickej dopravnej výchovy žiakov. 

Riaditeľka ZŠ-Ul. kpt. Nálepku podporila nomináciu Ing. Ovšáka, náčelníka MsP, do rady školy 

ako delegovaného zástupcu zriaďovateľa. 

 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o schválení dodatku č. 6 VZN č. 8/2018 a 2. zmeny 

programového rozpočtu mesta v programe P9-Vzdelávanie a o príprave návrhu ďalšej úpravy 

rozpočtu 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021. 

V schválenej 2. úprave rozpočtu 2020 boli zahrnuté najmä: 

- poskytnutie príspevku zo ŠR vo výške 235 tis. eur na podporu zamestnanosti v materských 

školách a zároveň zníženie objemu FP z podielu na VDP FO rozpočtovaných materskej škole 

o túto sumu prostredníctvom dodatku č. 6 VZN č. 8/2018. Zároveň boli v úprave rozpočtu MŠ 

zohľadnené aj niektoré jej naliehavé potreby doposiaľ nezahrnuté do rozpočtu   

- zvýšenie normatívneho príspevku na prevádzku pre ZŠ-Tematínska (stavebné úpravy 

v rekonštruovaných odborných učebniach) a ZŠ-Odborárska (odstránenie havárie kanalizácie) 

uvoľnením časti rezervy NP  

-  zvýšenie nenormatívnych príspevkov zo ŠR pre ZŠ na odchodné a na nákup učebníc  

Na základe žiadosti zriaďovateľa bol mestu poskytnutý pre ZŠ-Ul. kpt. Nálepku príspevok zo ŠR na 

odstránenie havarijného stavu strechy vo výške 60 000 eur, ktorý bude zahrnutý do 3. úpravy 

rozpočtu 2020. V tejto úprave rozpočtu bude upravený aj normatívny príspevok pre ZŠ podľa počtu 

žiakov k 15.9.2020, výška nenormatívnych príspevkov podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR, výška 

príjmov z vlastnej činnosti škôl a účelová dotácia na mimoriadne výdavky škôl spojené 

s protiepidemiologickými opatreniami škôl. 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval, že školám vydal pokyny na predloženie podkladov na 

zostavenie návrhu rozpočtu na rok 2021. K návrhu rozpočtu bude spracovaný aj návrh dodatku 

VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na žiaka, resp. návrh nového VZN. Komisia sa stotožnila 

s názorom, že kvôli prehľadnosti a zjednodušeniu by bolo vhodné namiesto 7. dodatku VZN 

pripraviť návrh nového VZN. 

 

K bodu 7 

Riaditelia škôl informovali o realizácii investícií a rozsiahlejších opráv počas prázdnin: 

Riaditeľ ZŠ-Tematínska ul. PaedDr. Hnát informoval o rekonštrukcii 7 odborných učební v rámci 

projektu IROP. Z dôvodu zvýšených priestorových potrieb školy boli odborné učebne 

rekonštruované a zariadené tak, aby sa mohli využívať aj na vyučovanie ostatných predmetov. 



 

Riaditeľka ZŠ-Ul. kpt. Nálepku Mgr. Haláková informovala o rekonštrukcii 1 odbornej učebne 

v rámci projektu IROP a o realizácii ďalšej etapy výmeny rozvodov elektriny v ZŠ, zostáva ešte 

vymeniť rozvody elektriny v prístavbe budovy ZŠ. 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o ďalších investičných akciách v školách: 

- počas prázdnin bolo v ZŠ-Odborárska ul. zhotovené nové viacúčelové ihrisko s umelým 

povrchom 

- v ZŠ, Tematínska ul. bolo zhotovené oplotenie nového ihriska s asfaltovým povrchom, jeho 

účelové využitie a vybavenie ešte nebolo doriešené 

- na elokovanom pracovisku MŠ na Dibrovovej ulici bola zrekonštruovaná strecha 

- v telocvičniach ZUŠ boli zrekonštruované podlahy a sociálne zariadenia, ešte sa dokončuje 

rekonštrukcia strechy a odstraňujú nedostatky z prác vykonaných v interiéri 

 

K bodu 8 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predstavil štruktúru a obsah návrhu koncepcie podpory a rozvoja 

športu v Novom Meste nad Váhom, ktorá bola zaslaná na pripomienkovanie všetkým poslancom 

MsZ, vedúcim zamestnancom MsÚ, tajomníkom finančnej komisie a komisie výstavby, riaditeľom 

škôl a ŠZ a športovým klubom v meste. K materiálu zaslali pripomienky a návrhy materská škola, 

ZŠ na Ul. kpt. Nálepku a hlavný kontrolór mesta.  

Tajomník komisie zároveň zaujal stanovisko k pripomienkam ku koncepcii sformulovaných na 

základe stretnutia zástupcov niektorých športových klubov – viď príloha zápisnice. Informoval, že 

navrhovaná koncepcia bude prerokovaná a pripomienkovaná na oficiálnom stretnutí predstaviteľov 

mesta so zástupcami športových klubov pred jej predložením na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. 

JUDr. Vavrinčík vyjadril nasledovné pripomienky: 

- Športové kluby potrebujú užšiu spoluprácu so školami. 

- Systém poskytovania dotácií na šport z rozpočtu mesta nie je dobrý, treba ho zlepšiť. 

- Športové kluby potrebujú vybudovať zariadenie na regeneráciu športovcov. 

- Súčasný systém zverejňovania informácií o poskytnutých dotáciách na šport nie je dobrý, na 

webových stránkach mesta by mal byť vytvorený samostatný blok venovaný tejto problematike, 

športové kluby by mali mať transparentné účty s údajmi o poskytnutých verejných finančných 

prostriedkoch. 

Zástupca primátora mesta Ing. Mašlonka reagoval na pripomienky: 

- Každá zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta je zverejnená na webových stránkach mesta. 

- Športové kluby si nezriadili transparentné účty, má ho zverejnený len MVK. 

- V žiadostiach o poskytnutie dotácie sa vyskytujú nedostatky, niekedy nie je jednoznačné, či je 

žiadateľom športový klub alebo fyzická osoba.  

- VZN o dotáciách sa dopracúva, kritériá na poskytnutie dotácie budú po dopracovaní zaslané na 

pripomienkovanie. 

MUDr. Bielik navrhol, aby návrh VZN bol predložený na prerokovanie a schválenie v MsZ zároveň 

s návrhom koncepcie. 

JUDr. Vavrinčík a Bc. Vidlička navrhli, aby bola v súlade s rokovacím poriadkom komisií MsZ 

vytvorená subkomisia zložená  z niektorých členov školskej komisie a z odborníkov v oblasti športu 

– zástupcov športových klubov.  

Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová konštatovala, že dotácie v súčasnosti rieši finančná 

komisia a komisia na poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta. 

P. Kolesár reagoval, že tieto komisie riešia finančné záležitosti, ale nezaoberajú sa problémami 

a potrebami športových klubov. 

Zástupca primátora mesta Ing. Mašlonka konštatoval, že v súlade s rokovacím poriadkom komisií 

MsZ môže komisia poveriť svojich členov osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie 

alebo na tento účel vytvoriť zo svojich členov a z ďalších odborníkov z praxe ako svoj poradný  



 

orgán subkomisiu. 

Predseda komisie Mgr. Pavlíček podporil návrh na vytvorenie subkomisie pre šport a podujal sa, že 

pripraví návrh členov subkomisie. 

 

K bodu 9 – rôzne, diskusia 

Predseda komisie Mgr. Pavlíček informoval o začiatku rekonštrukcie budovy SPŠ a o niektorých 

plánovaných stavebných úpravách v Gymnáziu M. R. Štefánika.  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o návrhu SOV na osadenie pamätnej tabule 

olympionikovi Slavomírovi Kňazovickému v budove ZŠ na Ul. kpt. Nálepku, ktorú tento športovec 

navštevoval. Slávnostné odhalenie tabule sa plánuje na 25.9.2020, podrobnosti dohodne 

s riaditeľkou školy p. Vendelín Kvetan, zástupca prípravného výboru. 

Riaditeľka ZŠ na Ul. kpt. Nálepku Mgr. Haláková informovala, že vo vestibule školy nie je vhodné 

miesto na osadenie tabule, treba najprv odstrániť konštrukciu bufetu, ktorý je t. č. zatvorený 

a plánuje sa jeho zrušenie. 

Tajomník komisie Mgr. Hevery odporučil riaditeľke ZŠ overiť v zmluve o nájme školského bufetu 

dohodnuté podmienky. 

 

K bodu 9 – Schválenie uznesení: 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia školstva, mládeže a športu prerokovala návrh na ustanovenie subkomisie pre šport v súlade 

s rokovacím poriadkom komisií MsZ a poverila predsedu komisie predložiť komisii školstva, 

mládeže a športu na prerokovanie a schválenie: 

- návrh členov subkomisie 

- návrh úloh subkomisie, spôsobu jej činnosti a pravidiel predkladania výsledkov činnosti  

Zodpovedný: predseda komisie školstva, mládeže a športu 

Termín: posledné zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu v r. 2020 

Uznesenie č. 2: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila návrh na usporiadanie slávnostného oceňovania 

pedagógov pri príležitosti Svetového dňa učiteľov dňa 5.10.2020 nasledovne: 

- pripraviť návrh technicko-organizačného zabezpečenia slávnostného oceňovania pedagógov 

a zabezpečiť predloženie návrhov škôl na ocenenie  

- o usporiadaní podujatia definitívne rozhodnúť v aktuálnom čase podľa epidemiologickej 

situácie a stanoviska mestského krízového štábu 

  Zodpovedný: predseda a tajomník komisie školstva, mládeže a športu 

Termín: rozhodnúť do 30.9.2020 

Uznesenie č. 3: 

Komisia školstva, mládeže a športu odporučila delegovať ako zástupcov zriaďovateľa v orgánoch 

školskej samosprávy základných škôl zamestnancov mesta – príslušníkov mestskej polície. 

Uznesenie č. 4: 

Komisia školstva, mládeže a športu odporučila návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

a návrh koncepcie podpory a rozvoja športu predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva spolu. 

 

V Novom Meste nad Váhom 10.9.2020. 

 

 

Mgr. Ján Pavlíček                                  Mgr. Dušan Hevery 

predseda komisie                                          tajomník komisie 


