
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 4/2021 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu  

 

Dátum a miesto zasadnutia: 9.9.2021 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 9 členov komisie, t. j. 81,8 % - viď prezenčná listina 

                 riaditelia škôl a ŠZ (subkomisia) - viď prezenčná listina 

               

Program :  

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

2. Opatrenia ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR pre prevádzku škôl a školských zariadení, informácia 

o zaočkovanosti zamestnancov škôl/ Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ 

3. Organizačné, materiálne a personálne zabezpečenie školského roka 2021/2022 v školách a ŠZ/ 

Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ 

4. Plán optimalizácie kapacity základných škôl zriadených mestom/ Mgr. Hevery 

5. Materiály schválené na 16. zasadnutí MsZ: Úprava rozpočtu škôl a ŠZ zriadených mestom na 

rok 2021, VZN mesta č. 3/2021-VZN o určení školských obvodov základných škôl, o určení 

miesta a času zápisu do základnej školy a o určení spádovej materskej školy/ Mgr. Hevery 

6. Prerokovanie možností organizovania hromadných školských podujatí v období september-

október/ Mgr. Hevery  

7. Rôzne, diskusia 

8. Schválenie uznesení/ predseda 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  všeobecných opatreniach ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR 

(covid automat, školský semafor) na prevádzku škôl a školských zariadení a o zaočkovanosti 

zamestnancov škôl k začiatku školského roka.  

V školách zriadených mestom je celkovo zaočkovaných 67,9% pedagogických a odborných 

zamestnancov a 73,7% nepedagogických zamestnancov, v školských jedálňach 61,5% 

zamestnancov. V členení podľa druhu škôl a ŠZ je v základných školách celkovo zaočkovaných 

74,19% zamestnancov, z nich najmenej v školských jedálňach (42,85%), v materskej škole 78,94% 

zamestnancov, v ZUŠ 71,8% zamestnancov a v CVČ 100%. 

Riaditelia škôl informovali o opatreniach vykonaných na začiatku školského roka. Základné školy 

vykonali 2. a 3.9.2021 dobrovoľné testovanie žiakov (podľa záujmu ich rodičov) antigénovým 

testom v priestoroch škôl a vydali rodičom žiakov podľa ich záujmu testovacie sady na domáce 

testovanie. Prípadný pozitívny výsledok testu sú rodičia povinní oznámiť škole.  

K bodu 3 

Riaditelia škôl a školských zariadení informovali o pripravenosti na nový školský rok. Všetky školy 

začali školský rok riadnym prezenčným vyučovaním, žiadna škola neavizovala organizačné alebo 

personálne problémy. 



 

V ZŠ-Tematínska bola plánovaná oprava strechy na pavilóne 2. stupňa, ktorá sa mala začať počas 

prázdnin, avšak zhotoviteľ ešte nezačal realizovať práce pre údajné problémy s materiálom. 

Riaditeľ školy ho vyzve na neodkladné začatie prác. 

Riaditeľ ZUŠ informoval o plánovanom zriadení nových záujmových krúžkov - basketbalového 

a horolezeckého.  

Pre basketbalový krúžok bude potrebné zabezpečiť tréningový čas okrem vlastnej telocvične 

aj v telocvični ZŠ-Tematínska a dohodnúť s riaditeľom ZŠ aj termíny na poskytnutie telocvične na 

zápasy v sobotu.  

Prvé stretnutie záujemcov o horolezecký krúžok v riaditeľom ZUŠ a inštruktormi lezenia bude 

13.9.2021. Inštruktori zatiaľ z dôvodu obmedzení počas mimoriadnej situácie nezískali osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti, s výcvikom na stene začnú až po získaní osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti. Riaditeľ ZUŠ zabezpečí periodickú odbornú prehliadku lezeckej steny. 

Riaditeľ ZŠ-Odborárska sa zaujímal o termín sprístupnenia plavárne SPŠ. Riaditeľ SPŠ informoval, 

že z dôvodu rekonštrukčných prác v telovýchovnom pavilóne sa nepredpokladá tento kalendárny 

rok a prevádzkou plavárne, do budúcnosti treba počítať so zvýšením ceny nájmu plavárne. 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval v zmysle uznesenia komisie č. 3/2021 o pláne 

optimalizácie kapacít základných škôl na obdobie 5 rokov a o počtoch detí z marginalizovanej 

skupiny vo veku začiatku plnenia PŠD pre jednotlivé školské roky.  

Vzhľadom na to, že ZŠ-Tematínska ul. a ZŠ-Ul. kpt. Nálepku dosiahli strop priestorových kapacít, 

zriaďovateľ škôl bude musieť v nasledujúcich školských rokoch regulovať počet tried 1. ročníka 

tak, aby celkový počet tried v týchto ZŠ nepresiahol 28, resp. 27 tried, pričom sa zohľadní 

povinnosť škôl prijať do školy všetky deti zo svojho školského obvodu. Regulácia umožní zároveň 

zvýšiť počet žiakov ZŠ-Odborárska ul., ktorá má ešte nevyužité priestory.  

K bodu 5 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o materiáloch schválených na zasadnutí MsZ 7.9.2021: 

- 2. úprava programového rozpočtu mesta:  

V príjmovej časti rozpočtu škôl sa dopĺňa dotácia zo ŠR pre ZŠ na digitálne technológie a dotácia 

zo ŠR na BV pre ZŠ-Tematínska na odstránenie havarijného stavu strechy, ruší sa dotácia zo ŠR 

pre ZŠ na aktivity žiakov v prírode, nakoľko škola v prírode a lyžiarsky kurz sa v tomto roku 

z dôvodu pandémie neplánujú, a znižuje sa dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ podľa 

skutočného plnenia. Dotácia pre MŠ zo ŠR na výchovu 5-ročných detí sa zvyšuje o 3 817 € na 

základe nového spôsobu výpočtu. Vlastné príjmy škôl z tzv. školného a stravného sa upravujú na 

základe zlepšenej prognózy prezenčného vzdelávania v školách. 

Výdavky škôl sa upravujú do výšky upravených príjmov.  

- VZN č. 3/2021:  

Všeobecne záväzným nariadením sa určujú školské obvody základných škôl a miesto a čas zápisu 

do 1. ročníka ZŠ tak ako doposiaľ, ale pribudlo určenie novej povinnosti obcí a miest – určenie 

spádovej materskej školy pre deti s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné: spádovou MŠ je materská škola so všetkými elokovanými 

pracoviskami, t. j. deti majú garantované miesto v MŠ, ale o umiestnení na jej konkrétnom 

pracovisku rozhodne riaditeľka MŠ. 

 



 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o stanovisku krízového štábu mesta k organizovaniu 

hromadných podujatí pre žiakov škôl. Krízový štáb mesta považuje za prioritu udržanie 

prezenčného vzdelávania v školách. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a platné 

opatrenia sú veľké hromadné podujatia pre školy rizikom, preto krízový štáb mesta neschválil 

organizáciu tradičných masových športových podujatí v mesiacoch september – október 2021 – 

atletických pretekov LŠHM 2021 a volejbalového turnaja o pohár primátora mesta.  

Riaditeľ ZŠ-Tematínska ul. informoval, že 1.-2.10.2021 v rámci Európskeho týždňa športu 

pripravuje škola vo svojom športovom areáli za prísnych protiepidemiologických opatrení 24-

hodinový štafetový beh pre žiakov, ich rodičov a ostatných záujemcov.  

Riaditeľka MŠ informovala, že zvažuje organizovanie tradičnej detskej športovej olympiády 

plánovanej v športovom areáli ZŠ-Tematínska ul. na deň 30.9.2021. Rozhodnutie bude závisieť od 

aktuálnej epidemiologickej situácie a počasia. 

Tajomník komisie Mgr. Hevery navrhol zorganizovať 5.10.2021 pri príležitosti Svetového dňa 

učiteľov slávnostné ocenenie pedagogických a odborných zamestnancov škôl navrhnutých 

riaditeľstvami škôl podľa podmienok kultúrneho semaforu a aktuálneho stupňa rizikovosti v okrese. 

MsÚ-OŠMaTK pripraví TOZ podujatia a zašle školám návratku na vypracovanie návrhu školy, 

ZUŠ zabezpečí prípravu priestorov a slávnostný program.   

 

K bodu 7 - rôzne 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval, že nakoľko do vyhláseného výberového konania na 

miesto riaditeľa CVČ sa nikto neprihlásil, riadením centra voľného času bol v súlade so zákonom č. 

552/2003 poverený Bc. Peter Rýdzi, riaditeľ ZUŠ. 

 

K bodu 8 – schválenie uznesení: 

Uznesenie č. 4/2021-KŠMŠ: 

Komisia školstva, mládeže a športu prerokovala a vzala na vedomie: 

1. plán optimalizácie kapacít základných škôl na obdobie 5 rokov 

2. stanovisko krízového štábu mesta k organizovaniu hromadných podujatí pre žiakov škôl a návrh 

na zorganizovanie slávnostného oceňovania pedagogických a odborných zamestnancov škôl  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 9.9.2021. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Pavlíček                                  Mgr. Dušan Hevery 

predseda komisie                                          tajomník komisie 


