
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 7/2022 

zo zasadnutia komisie dňa 3.11.2022 

 

 

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

                11 riaditeľov škôl a školských zariadení  

                 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie 

2. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2022  

3. Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2022 v programe 9-Vzdelávanie, dodatok č. 1 

VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačných príspevkov a výšky dotácie na žiaka, návrh 

investičných akcií v oblasti školstva  

4. Organizačné zabezpečenie príchodu sv. Mikuláša, vianočných trhov a karnevalu na ľade  

5. Rôzne 

6. Spoločenská časť 

 

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

rokovania bez pripomienok. 

 

K bodu 2  

Predseda komisie Mgr. J. Pavlíček predložil vyhodnotenie činnosti komisie v roku 2022. Komisia 

bola jedenásťčlenná, účasť na zasadnutiach dosiahla 71,43 %. Zasadnutí sa pravidelne zúčastňovali 

riaditelia škôl a školských zariadení na území mesta ako poradný orgán komisie. Súčasťou 

vyhodnotenia bol prehľad materiálov prerokovaných komisiou, podujatí a súťaží organizovaných 

komisiou a odporúčania pre prácu komisie v roku 2023.  

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie návrh dodatku č. 1 VZN č. 1/2022 

o určení výšky FP na žiaka a určení výšky mesačných príspevkov žiakov, na základe ktorého bol 

zostavený návrh rozpočtu škôl a ŠZ v originálnej kompetencii na rok 2023. Dodatkom VZN sa 

určuje výška finančných prostriedkov na žiaka školy alebo ŠZ na rok 2023 a zvyšujú sa mesačné 

príspevky detí a žiakov nasledovne: 

- v MŠ z 20,- € na 30,- € 

- v ŠKD zo 10,- € na 15,- € 

- v ZUŠ v priemere o 2,- € v každej forme štúdia 

- v CVČ v priemere o 2,- € za ZÚ, resp. v športových ZÚ o 0,50 €  

- v ŠJ sa ustanovuje najvyššie finančné pásmo na nákup potravín, príspevok na režijné náklady na 

výrobu jedál sa nemení 

 

Tajomník komisie zároveň zdôvodnil zvýšenie mesačných príspevkov potrebou zvýšenia príjmov 

škôl a ŠZ, nakoľko ich výdavky v roku 2023 na osobné náklady zamestnancov a na energie výrazne 

stúpnu. Na druhej strane sa v roku 2023 má zvýšiť daňový bonus na dieťa do 15 rokov na 100,- eur.   

 



 

Následne tajomník komisie predstavil návrh rozpočtu v programe 9 – vzdelávanie na rok 2023. 

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 9 098 172 eur, kapitálové výdavky vo výške 1 131 000 

eur.  

Tajomník komisie informoval o plánovaných investičných akciách v školách a ŠZ. Najrozsiahlejšou 

investičnou akciou je realizácia projektu rozšírenia kapacity materských škôl nadstavbou 

hospodárskeho pavilónu MŠ na Poľovníckej ulici. Oprava povrchu vnútroareálových komunikácií 

základných škôl a ZUŠ je zahrnutá do programu 7- komunikácie. 

 

Komisia vzala materiály na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o organizačnom zabezpečení osláv príchodu sv. 

Mikuláša 6.12.2022 na Námestie slobody a o príprave programu škôl na námestí počas vianočných 

trhov. Vyzval školy, aby zaslali na MsÚ-OŠMaTK návrh vystúpení detí a počty účinkujúcich. 

Podrobný rozpis programu počas celého adventu bude zostavený po predložení návrhov škôl. 

Karneval na ľade sa uskutoční na zimnom štadióne v závislosti od prevádzky zimného štadióna, 

organizačne ho zabezpečí CVČ, ceny pre najlepšie masky zabezpečí MsÚ-OŠMaTK.  

 

K bodu 5 – Rôzne: 

Tajomník komisie Mgr. Hevery vykonal vyúčtovanie štartovného poskytnutého rodičovskými 

radami škôl na zabezpečenie športových hier o pohár primátora mesta (6.-7.10.2022 na štadióne 

AFC). 

Nevyčerpaný zostatok štartovného bol vrátený školám zúčastneným na pretekoch v nasledovnej 

výške: 

- základné školy a osemročné gymnázium: po 6,50 eur  

- stredné školy: po 7,35 eur  

Komisia vyúčtovanie a použitie zostatku schválila, riaditelia škôl prevzali nevyčerpaný zostatok 

štartovného a potvrdili to podpisom na vyúčtovaní. 

 

K bodu 6 

Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval všetkým členom komisie a riaditeľom škôl a ŠZ 

za celoročnú prácu a zaželal im veľa úspechov v nasledujúcom roku. 

Po rokovaní nasledovalo neformálne posedenie členov komisie s riaditeľmi škôl a ŠZ.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom 3.11.2022. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Pavlíček                                                    Mgr. Dušan Hevery 

      predseda komisie                                                               tajomník komisie 


