
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 4/2019 

zo zasadnutia komisie dňa 28.5.2019 

 

 

Prítomní: 8 členov komisie, t. j. 72,72% - viď prezenčná listina 

                Ing. F. Mašlonka, zástupca primátora mesta 

 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie 

2. Informácia o programe Dní mesta 2019, organizačné zabezpečenie súťaží škôl a udeľovania 

ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania/ predkladá tajomník komisie 

3. Prerokovanie návrhov na udelenie ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania/ 

predkladá tajomník komisie 

4. Schválenie uznesení/ predseda komisie 

5. Rôzne, diskusia 

        

 

K bodu č. 1: 

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

rokovania bez pripomienok. 

 

K bodu č. 2: 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o programe Dní mesta 2019 a o jeho organizačnom 

zabezpečení. 

Súčasťou programu bude oceňovanie najúspešnejších žiakov v piatok 7.6.2019 o 10.30 hod. na 

tribúne na námestí za prítomnosti žiakov a pedagógov škôl.  

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery vysvetlil kritériá oceňovania žiakov podľa štatútu ceny 

primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. Na rozhodnutie o návrhoch škôl na ocenenie 

žiakov je podľa štatútu potrebná nadpolovičná väčšina členov komisie, účasťou 72,72% členov 

komisie na tomto zasadnutí komisie bola táto podmienka splnená. 

 

Podpredsedníčka komisie PhDr. K. Hejbalová navrhla, aby sa pri hodnotení úspechov žiakov 

samostatne posudzovala úspešnosť žiakov stredných škôl v technických odborných predmetoch 

a v ostatných odborných predmetoch, nakoľko charakter postupových a celoslovenských súťaží 

žiakov v týchto predmetoch je značne odlišná.  

 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery navrhol zmeniť štatút ceny primátora v čl. 1 nasledovne:  

- upraviť kategóriu c) nasledovne: „technické odborné predmety vyučované v školách“ 

- pridať novú kategóriu d): „iné odborné predmety vyučované v školách“ 

- doterajšie písmeno d) a e) označiť ako e) a f)  

 

Komisia schválila návrh na zmenu štatútu ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania 

jednomyseľne s účinnosťou od školského roka 2019/2020. 

 

 

 



 

K bodu č. 3: 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery predložil na prerokovanie návrhy na ocenenie žiakov za školský 

rok 2018/2019. Komisia prerokovala nasledovné nominácie: 

základné školy a 8-ročné gymnáziá:  

a) SV predmety: 2 nominácie 

b) PV predmety: 1 nominácia 

c) Kultúra a umenie: 1 nominácia 

d) Šport: 4 nominácie  

stredné školy : 

a) SV predmety: 3 nominácie  

b) PV predmety: 1 nominácia 

c) Technicko-odborné predmety: 3 nominácie  

d) Kultúra a umenie: žiadna nominácia  

e) Šport: 4 nominácie  

V kategórii „humánny čin roka“ nebola navrhnutá žiadna nominácia. 

 

Komisia navrhla udeliť výročnú cenu primátora mesta za školský rok 2018/ 2019:  

1. V kategórii základné školy a osemročné gymnáziá: 

a) spoločenskovedné predmety: Peter Václavek, Spojená škola sv. Jozefa – 2. miesto 

v celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku, 1. miesto v celoštátnom kole technickej 

olympiády  

b) prírodovedné predmety: Matúš Hrušovský, Spojená škola sv. Jozefa – 1. miesto 

v celoštátnom kole technickej olympiády, 1. miesto v krajskom kole polytechnickej súťaže 

žiakov Trenčianskeho kraja  

c) kultúra a umenie: súťažný tím žiakov a žiačok ZŠ, Ul. kpt. Nálepku (E. Hlaváčová, A. 

Vojteková, V. Samborská, M. Antal, A. Mikláš, N. Letrichová, K. Hasidlová, N. Nešťáková, A. 

Šebeňová) - 3.miesto v celoslovenskej súťaži Jazykový kvet (dramatizácia v anglickom jazyku)  

d) šport:  

Tomáš Grajcarík, ZŠ, Odborárska ul. - 1. miesto v celoštátnom kole pretekov SAZ 

v cezpoľnom behu, 1. miesto na školských majstrovstvách SR v atletike v cezpoľnom behu,  

majster SR v behu na 300 m a 800 m na majstrovstvách SR starších žiakov v atletike  

Nicolas Alex Kaluža, ZŠ, Odborárska ul. - majster SR v krasokorčuľovaní v kategórii mladšie 

nádeje, 2. miesto na medzinárodných pretekoch v Bratislave a 3. miesto na medzinárodných 

pretekoch v Budapešti 

 

2. V kategórii stredné školy: 

a) spoločenskovedné predmety: Anna Gerová, Gymnázium M. R. Štefánika - 3. miesto 

v celoštátnom kole medzinárodného programu Mladí reportéri pre životné prostredie, 6. miesto 

v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore životné prostredie 

b) prírodovedné predmety: Martin Tisoň, Martin Muca, SPŠ, Bzinská ul. - 5. miesto 

v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore tvorba učebných pomôcok – 

didaktické technológie 

c) technické a odborné predmety:  

Radoslav Macejka, SPŠ, Bzinská ul. - 4. miesto v celoštátnom kole Zenit v elektrotechnike, 3. 

miesto v krajskom kole SOČ v odbore elektrotechnika  

Barbora Kukučková, SOŠ obchodu a služieb - 3. miesto v celoštátnej súťaži JA firiem 

v programe Podnikanie v cestovnom ruchu na Veľtrhu podnikateľských talentov 2019  

d) šport:  

Matúš Kočar, SPŠ, Bzinská ul. - 1. miesto v medzinárodnej súťaži  v crossfite v kat. do 18 

rokov a postup na celosvetovú súťaž 

Radka Pavlechová, Športové gymnázium Žilina – juniorská majsterka SR v cestnej cyklistike, 

dvojnásobná juniorská majsterka SR v horskej cyklistike, víťazka slovenského pohára v MTB, 

18. miesto na majstrovstvách sveta v MTB 



 

Komisia navrhla udeliť čestné uznanie primátora mesta nasledovným nominovaným žiakom: 

1. Oliver Purnoch, žiak 9. ročníka ZŠ, Tematínska, Nové Mesto nad Váhom 

2. Volejbalové družstvo žiačok ZŠ, Tematínska ul.: Ela Benková, Patrícia Gavurníková, Viktória                

Charvátová, Natália Lacková, Natália Urbanová, Karolína Vajová, Isabel Valová 

3. Matej Dvoran, žiak 9. ročníka ZŠ, Tematínska, 

4. Natália Tulisová - žiačka 3. ročníka Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 

5. Dominik Frýdecký, žiak 3. ročníka Strednej priemyselnej školy Nové Mesto nad Váhom  

6. Lukáš Kališ, žiak 4. ročníka Strednej priemyselnej školy Nové Mesto nad Váhom 

7. Katrin Trebichavská, žiačka 3. ročníka SŠŠ Bratislava 

8. Sarah Ondrejková, žiačka 3. ročníka SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom 

 

Výročnú cenu udelí primátor mesta verejne v piatok 7.6.2019 o 10.30 hod. na tribúne na námestí 

v rámci osláv Dní mesta za prítomnosti žiakov a pedagógov škôl.  

Čestné uznanie primátora mesta udelia riaditelia škôl pri ukončení školského roka 2018/2019. 

 

Komisia odporučila primátorovi mesta udeliť ako súčasť výročnej ceny aj vecnú cenu – dvojdielnu 

publikáciu o Novom Meste nad Váhom. Žiakom, ktorí už boli ocenení v minulých rokoch výročnou 

cenou, odporučila komisia udeliť inú hodnotnú publikáciu.  

 

K bodu č. 4: 

 

Uznesenie: 

Komisia schvaľuje zmenu štatútu výročnej ceny primátora mesta v oblasti výchovy, vzdelávania 

a práce s mládežou, ktorou sa čl. 1 upravuje s účinnosťou od školského roka 2019/2020 nasledovne:  

Kategória 1 – výročná cena primátora mesta pre najúspešnejšieho žiaka (kolektív) v oblasti: 

a) spoločenskovedné predmety vyučované v školách 

b) prírodovedné predmety vyučované v školách 

c) technické odborné predmety vyučované v školách 

d) iné odborné predmety vyučované v školách 

e) kultúra a umenie 

f) šport a telesná kultúra 

Kategória 2 – výročná cena primátora mesta za humánny čin roka. 

Cena sa udeľuje osobitne pre vekovú kategóriu detí do 15 rokov a osobitne pre vekovú kategóriu 

detí a mládeže do 30 rokov. 

 

K bodu č. 5: 

Členovia komisie diskutovali o podnetoch na udeľovanie vecnej ceny vo forme rôznych 

spotrebných predmetov a zhodli sa, že udelenie publikácie o Novom Meste nad Váhom je dôstojnou 

cenou, ktorú možno v prípade opakovanej nominácie tých istých kandidátov nahradiť inou 

publikáciou, napr. encyklopédiou. 

 

V Novom Meste nad Váhom 28.5.2019. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Pavlíček                                  Mgr. Dušan Hevery 

predseda komisie                                          tajomník komisie 


