
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ  

  

Zápisnica  

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry  
MsZ Nové Mesto nad Váhom 

 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 8.3.2018 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní – viď prezenčná listina.  

 

Program :  

 

1. Organizačné zabezpečenie podujatí / Mgr. Hevery:  

- Deň učiteľov – kultúrne podujatie pre zamestnancov škôl a ŠZ  

- Deň Zeme: plavecká štafeta, Deň pre svoje mesto – čistenie verejných priestranstiev, 

výtvarná súťaž Zem očami detí a fantázie a literárna súťaž Načúvajme hlasu Zeme   

- Deň matiek: podujatia MŠ a SŠ sv. Jozefa 

- Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ/ Mgr. Haláková 

2. Informácia o pripravovaných žiadostiach o FP na projekty/ Mgr. Hevery 

3. Informácia o prijímacom konaní do SŠ a o pláne výkonov SŠ/ riaditelia SŠ 

4. Rôzne: 

 

 

Rokovanie komisie sa uskutočnilo za účasti riaditeľov škôl a školských zariadení – viď 

prezenčná listina. Zasadnutie otvorila podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová, ktorá 

ospravedlnila neprítomnosť predsedníčky zo zdravotných dôvodov. 

 

K bodu 1  

a) Komisia prerokovala návrh slávnostného podujatia ku Dňu učiteľov predložený 

tajomníkom komisie: 

- schválený termín a miesto: streda 28.3.2018 od 13.00 hod. v MsKS 

- program: príhovor primátora mesta, slávnostný program „Potulky Slovenskom“ – 

folklórne piesne a tance DFS Čakanka 

- tajomník komisie dohodne podrobnosti vystúpenia s vedúcou DFS Mgr. Tobiášovou,  

zistí záujem zamestnancov všetkých škôl (návratka) a dohodne podrobnosti s riaditeľmi 

škôl a riaditeľkou MsKS. Riaditelia škôl upravia vyučovanie a zabezpečia účasť 

zamestnancov, ktorí prejavia záujem o podujatie. 

 

b) Členovia komisie a rada riaditeľov škôl schválili TOZ a termíny podujatí ku Dňu Zeme:  

- Deň pre svoje mesto - čistenie a upratovanie školských areálov a verejných 

priestranstiev: zabezpečia riaditelia škôl v jednotnom termíne 24.4.2018 dopoludnia 

podľa rozpisu verejných priestranstiev v TOZ. MsÚ-OŠMaTK zabezpečí dostatočný 

počet pracovných pomôcok (jednorazové rukavice a PET vrecia na odpad). 

- Medzinárodná výtvarná súťaž „Zem očami detí a fantázie“ a literárna súťaž 

„Načúvajme hlasu Zeme“ organizovaná partnerskými mestami Uherský Brod a Nové 

Mesto nad Váhom: uzávierka prihlášok 23.3.2018 v ZUŠ Nové Mesto nad Váhom, 

vyhodnotenie, ocenenie a vernisáž výstavy v ZUŠ:  26.4.2018 o 14.00 hod., ceny 

zabezpečí MsÚ Uherský Brod a MsÚ Nové Mesto nad Váhom, diplomy zabezpečí ZUŠ 

- Plavecká štafeta žiakov ZŠ a SŠ: 20.4.2018 od 8.30 hod. v SPŠ, potvrdenie účasti 

školy do 13.4.2018 na MsÚ, prihlášky so súpiskou do 17.4.2018 v ZŠ-Odborárska, 

propozície, diplomy a poháre zabezpečí MsÚ - OŠMaTK 



 

c) Riaditeľka ZŠ – Ul. kpt. Nálepku informovala o bedmintonovom turnaji pre žiakov ZŠ a 8-

ročného gymnázia   

- plánovaný termín 23.5.2018 v telocvični III.ZŠ., alternatíva: využiť aj telocvičňu IV.ZŠ 

na Bzinskej ulici (podľa dohody riaditeľov) 

- propozície vypracuje III.ZŠ, rozpošle MsÚ-OŠMaTK elektronickou poštou, diplomy 

zabezpečí III.ZŠ, poháre zabezpečí MsÚ-OŠMaTK 

 

d) Riaditeľka Spojenej školy sv. Jozefa informovala o oslave Dňa matiek v MsKS 13.5.2018 

o 15.00 hod. Materská škola organizuje vystúpenia detí k DM v priestoroch MŠ. 

 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie informoval o rozvojových projektoch v oblasti školstva, ktoré chce mesto 

využiť v rámci plánovaných a aktuálnych výzev:  

 

- Podpora rozvoja športu 2018 (ÚV SR): žiadosť na podprojekty „výstavba multifunkčného 

ihriska v IV.ZŠ“ a „nákup športovej výbavy pre CVČ“ podaná v termíne 

- Rozvoj výchovy a vzdelávania formou rekonštrukcie telocvične 2018 (MŠVVaŠ SR): 

výzva ešte nebola vyhlásená, mesto plánuje zrekonštruovať strechu, podlahy a sociálne 

zariadenia v telovýchovnom objekte ZUŠ 

- Projekt IROP – rekonštrukcia a vybavenie odborných učební ZŠ: TSK ešte neukončil 

posudzovanie predložených projektov 

- Projekt Dopravná výchova na DDI (MŠVVaŠ SR): žiadosť o dotáciu predloží ZŠ-

Tematínska ako správca DDI po zverejnení výzvy 

- Projekt „debarierizácia škôl“ (MŠVVaŠ SR): predložia ZŠ po zverejnení výzvy 

- Enviroprojekt (MŠVVaŠ SR): školy sa môžu uchádzať o FP podľa podmienok výzvy 

zverejnenej na www.minedu.sk v časti regionálne školstvo – rozvojové projekty 

 

K bodu 3 

Riaditelia stredných škôl informovali o prijímacom konaní do 1. ročníka SŠ a o pláne 

výkonov na nový školský rok:  

- Riaditeľka GMRŠ informovala, že v 4-roč. študijnom programe otvorí 2 triedy 1. ročníka a  

v 8-roč. študijnom programe 1 triedu. Od šk. roka 2019/2020 má škola schválenú aj 

bilingválnu formu štúdia (5-ročné štúdium) so zameraním na nemecký jazyk v rozsahu 1 

trieda, a to na úkor 1 triedy štvorročného štúdia 

- Riaditeľ SPŠ informoval o schválení 5 tried vrátane vzdelávania v duálnom systéme, 

štúdium v každej triede sa ukončí maturitnou skúškou, resp. v kombinácii s výučným 

listom, novinkou bude odbor mechanik strojov a strojných zariadení  

- Riaditeľka Spojenej školy sv. Jozefa informovala, že otvorí 1 triedu gymnázia 

v štvorročnom štúdiu 

- Riaditeľka bilingválneho gymnázia ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí a poslala 

písomnú  informáciu, že otvorí v 1. ročníku 1 triedu/ 31 žiakov, prihlásených je 64 

uchádzačov, talentové skúšky sa uskutočnia 26.3.2018 zo SJL, MAT a ANJ. 

- Riaditeľ SOŠ OaS sa zasadnutia komisie nezúčastnil a informácie o PK neposkytol. 

 

K bodu 4 - rôzne 

a) Riaditeľ ZŠ – Odborárska ul. informoval, že NÚCEM vybral IV.ZŠ na medzinárodné 

testovanie PISA - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov 

ZŠ a SŠ 

b) Riaditeľ ZŠ – Tematínska ul. informoval, že žiačka školy postúpila do medzinárodnej 

súťaže v speve do San Réma a že škola organizuje pre žiakov 22.3.2018 vo večerných 

hodinách podujatie Noc s Andersenom – čítanie rozprávok (prostredníctvom školského 

rozhlasu)  

http://www.minedu.sk/


c) Riaditeľka CVČ informovala, že 22.3.2018 sa koná v MsKS 2. finálové kolo speváckej 

súťaže Novostar, a pozvala všetkých záujemcov na súťaž. 3. finálové kolo bude 

26.4.2018 a záverečné kolo na Deň detí 1.6.2018 za účasti známej osobnosti slovenskej 

speváckej scény. 

d) Tajomník komisie informoval: 

- o 8. ročníku IQ olympiády pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty 8-ročných 

gymnázií – registrácia 1.-31.3.2018, školské kolá 9. – 13.4.2018, Bližšie informácie na 

www.iqolympiada.sk  

- o výzve na nominovanie kandidátov na cenu Dionýza Ilkoviča za mimoškolskú 

činnosť v oblasti FYZ, MAT, CHE a INF – bližšie informácie na www.cenadi.sk  

- o spolupráci mesta s OZ Nádej (sclerosis multiplex) pri organizovaní 4. etapy 

cyklojazdy Od Tatier k Dunaju – etapová zastávka na Námestí slobody 24.5.2018 

okolo 13. hod. s krátkym programom CVČ – bližšie informácie na www.nadej.net 

a www.nove-mesto.sk  

- o zámere mesta usporiadať v spolupráci so SAZ na Námestí slobody v rámci MDD 

(1.6., resp. 31.1.2018) detské atletické hry pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ  

- o plánovaných M SR v šprinte štafiet na území mesta 23.9.2018 - bližšie informácie na 

http://sandberg.orienteering.sk/  

- o ponuke spoločnosti Vertiv zapojiť zamestnancov firmy v rámci projektu firemného 

dobrovoľníctva do verejnoprospešných aktivít v meste – bližšie informácie o projekte 

na www.nasemesto.sk  

- o výzve na zapojenie do Svetového dňa stolného tenisu 6.4.2018 - bližšie informácie 

na www.sstz.sk  

- o ponuke prebytočného majetku – pojazdnej rozkladacej tribúny na športoviská 

(možnosť obhliadky v telovýchovnom objekte ZUŠ) – záujem prejavila riaditeľka 

GMRŠ, vyjadrí sa po obhliadke 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 8.3.2018 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

Podpis podpredsedníčky komisie :................................................................. 

 

 
Prehľad o účasti členov komisie na zasadnutiach v roku 2018

Meno a priezvisko Účasť

člena komisie 25.1. 8.3. 10.5. 5.6. 13.9. 5.10. 25.10. (počet)

1. Jana Šteklerová 1 1

2. Kvetoslava Hejbalová 1 1 2

3.       Dušan Hevery 1 1 2

4. Patrícia Maráková 1 1 2

5. Ján Pavlíček 1 1 2

6. Mária Vitásková 1 1 2

7. Milan Špánik 1 1 2

8. Ľubomír Karaba 0

9. Jozef Říha 1 1 2

10. Ingrid Fuhrmannová 1 1 2

11. Martin Skovajsa 0

9 8 0 0 0 0 0 0 2,43

81,8% 72,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,08%

P.č.

účasť na zasadnutiach v %

Účasť na zasadnutiach - termíny zasadnutí r. 2018

SPOLU
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