
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 1/2023 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 2.2.2023 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 11 členov komisie (100%), riaditelia škôl a ŠZ - viď prezenčná listina  

 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie Mgr. Pavlíček 

2. Prerokovanie a schválenie termínov zasadnutí a plánu činnosti na rok 2023, určenie gestorov 

podujatí/ predseda komisie Mgr. Pavlíček 

3. Informácia o aktuálnom stave chorobnosti v školách a ŠZ /taj. komisie Mgr. Hevery, riaditelia 

škôl a ŠZ 

4. Informácia o vykonaných a plánovaných opatreniach na úsporu energií v školách a ŠZ / taj. 

komisie Mgr. Hevery, riaditelia škôl a ŠZ 

5. Informácia o programovom rozpočte mesta v programe P9 – Vzdelávanie na r. 2023 a o 

plánovaných investičných akciách v školách na rok 2023 /taj. komisie Mgr. Hevery 

6. Informácia o finančných dopadoch zmien vyplývajúcich z dodatku č. 1 VZN č. 1/2022 

a z novely zákona č. 596/2003/ taj. komisie Mgr. Hevery 

7. Informácia o výberovom konaní na miesto vedúceho oddelenia školstva MsÚ a vedúceho 

školského úradu/ taj. komisie Mgr. Hevery 

8. Informácia o výzve na predkladanie projektov PKR na rok 2023/ taj. komisie Mgr. Hevery 

9. Organizačné zabezpečenie ustanovenia rady materskej školy a obecnej školskej rady na nové 

funkčné obdobie, návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa/mesta do rady školy/  

taj. komisie Mgr. Hevery  

10. Diskusia, rôzne 

 

 

K bodu 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček, ktorý na úvod predstavil 

členov komisie na nové funkčné obdobie a riaditeľov škôl a ŠZ ako poradného orgánu komisie. 

Komisia schválila nasledovný návrh tajomníka komisie Mgr. D. Heveryho na doplnenie programu 

rokovania: Za bod 9 sa dopĺňa nový bod 10 – Prerokovanie návrhu na zaradenie súkromnej 

materskej školy do siete škôl. Doterajší bod 10 sa označí ako bod 11. 

 

K bodu 2  

Komisia schválila termíny zasadnutí a ich program na rok 2023 podľa navrhnutého plánu činnosti 

komisie na rok 2023. 

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o vývoji chorobnosti v školách a jej aktuálnom stave 

k 30.1.2023: 

Materská škola: 231 chýbajúcich detí/ 39%, V.ZŠ 90 chýbajúcich žiakov/13,6%, III.ZŠ 87 

chýbajúcich žiakov/ 14,8%, IV.ZŠ 59 chýbajúcich žiakov/17,4%  

V porovnaní s nástupom detí a žiakov do školy po vianočných prázdninách 9.1.2023 sa počet 

neprítomných takmer zdvojnásobil. 



 

K bodu 4 

Tajomník komisie informoval o dopadoch zvýšenia cien energií a o vykonaných a plánovaných 

opatreniach na zníženie nákladov škôl na energie. 

So spoločnosťou Magna energia bolo dohodnuté obnovenie zmluvy o dodávke elektriny na rok 

2023 so zastropovanou cenou na úrovni cca 200 € za MWh, zmluva s SPPP o dodávke plynu pre 

školy za pôvodnú - nezvýšenú cenu je platná do 31.12.2024.  

MsBP avízoval zvýšenie nákladov škôl na teplo o 100%. Zriaďovateľ zabezpečil vyregulovanie 

vykurovania v školách ( realizácia XII/2022 – I/2023), ktoré by malo ušetriť náklady na teplo vo 

výške cca 15%, a vykonanie energetického auditu v budovách škôl, ktorý sa využije na ďalšie 

opatrenia na úsporu nákladov na energie. 

Na konci roka 2022 zakúpili školy a čiastočne aj zrealizovali podľa svojich rozpočtových možností 

výmenu svietidiel za úsporné LED svietidlá. 

MŠVVaŠ SR prisľúbilo finančnú pomoc pre školy v prenesenej kompetencii – ZŠ vrátane ich súčastí, 

ktorá by mala pokryť zvýšené náklady na elektrinu, plyn a teplo. Zber údajov na poskytnutie 

finančnej pomoci sa bude vykonávať elektronickým formulárom v mesačných intervaloch. 

ZUŠ, MŠ a ŠZ (OK) môžu uplatňovať požiadavky na finančnú pomoc prostredníctvom schémy 

štátnej pomoci MH SR.  

Riaditelia ZŠ-Tematínska ul. a ZŠ-Ul. kpt. Nálepku upozornili, že športové kluby čerpajú na zápasy 

v telocvičniach počas víkendov veľa energií a po skončení činnosti nezabezpečujú dôsledne 

vypínanie osvetlenia. 

Tajomník komisie informoval, že poskytovanie nebytových priestorov škôl mimo vyučovacieho času 

sa spoplatňuje podľa interného predpisu mesta - sadzobníka účinného od 1.1.2023.  

 

K bodu 5 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o rozpočte škôl a ŠZ na rok 2023 – program P9-

vzdelávanie. 

Rozpočet bol zostavený v októbri 2022, kedy ešte nebol schválený štátny rozpočet a neboli známe 

východiskové údaje pre rozpočet, preto bude potrebná jeho úprava.  

Rozpočet škôl bol zostavený s dôrazom na pokrytie mzdových potrieb škôl s plánovaným zvýšením 

platov a na zabezpečenie výdavkov na energie pri zvýšených cenách (100% zvýšenia ceny elektriny 

a plynu, cca 80% zvýšenie ceny tepla, cca 50% zvýšenie ceny vody), výdavky v ostatných 

položkách sú plánované len v nevyhnutnom rozsahu. Prípadná refundácia zvýšených cien energií 

umožní posilniť rozpočet výdavkov na tovary a služby a na údržbu. MŠVVaŠ SR zverejnilo 

oficiálny rozpis normatívov a normatívnych príspevkov pre ZŠ – NP na osobné náklady zodpovedá 

potrebám škôl, NP na prevádzku je poddimenzovaný a bude potrebné žiadať o dofinancovanie škôl 

v dohodovacom konaní.  

Rozpočtovaná suma FP pre zriaďovateľa cirkevných škôl a ŠZ bude v rozpočte mesta upravená na 

sumu vypočítanú podľa oficiálnej prognózy PVD na rok 2023, zmluva o poskytnutí FP bola zaslaná 

kongregácii na podpis.  

V investičnej oblasti je najvýznamnejšou investíciou rozšírenie kapacity MŠ o 3 triedy/66 detí 

nadstavbou hospodárskeho pavilónu MŠ na Poľovníckej ulici. V ZŠ-Tematínska je plánovaná 

rekonštrukcia spojovacej chodby (podmienená dotáciou na odstránenie havarijného stavu), v ŠJ-ZŠ 

Odborárska rekonštrukcia vzduchotechniky, v ZŠ-Ul. kpt. Nálepku je vypracovaný projekt na 

zhotovenie atletickej dráhy (očakáva sa výzva na realizáciu projektov). 

 

 



 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o niektorých legislatívnych a organizačných zmenách 

v oblasti vzdelávania účinných v roku 2023 a o ich dopadoch na domácnosti s deťmi.  

Novelou zákona č. 596/2003 (§37) sa mení možnosť uložiť rodičom pokutu za zanedbávanie 

starostlivosti o povinnú školskú dochádzku a za zanedbávanie o povinné predprimárne vzdelávanie 

dieťaťa na povinnosť uložiť pokutu od 30 € do 331,50 €. 

Mesto určilo dodatkom VZN č. 1/2022 s účinnosťou od 1.1.2023 zvýšené mesačné príspevky na 

činnosť škôl a ŠZ a zvýšené príspevky na školské stravovanie. Finančné dopady kompenzuje 

zvýšený daňový bonus na dieťa.  

MPSVaR pripravuje návrh novely zákona o dotáciách, ktorou sa má od 1.7.2023 opäť poskytovať 

dotácia na obedy pre všetkých žiakov ZŠ a všetky deti v MŠ v povinnom predprimárnom 

vzdelávaní súbežne so zvýšeným daňovým bonusom na dieťa. 

Mesto v nadväznosti na výrazné zvýšenie cien energií zvýšilo interným predpisom sumy úhrad za 

poskytnutie školských priestorov iným subjektom mimo vyučovania. 

Na základe novely školského zákona budú mať rodičia detí od veku 3 rokov právny nárok na miesto 

v materskej škole, obce a mestá budú musieť zabezpečiť dostatočné kapacity materských škôl. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom realizáciou nadstavby MŠ v roku 2023 zabezpečí dostatočné 

kapacity pre všetky deti od 3 do 5 rokov. 

Pôvodný zámer novely školského zákona uzákoniť nárok na asistenta učiteľa pre žiaka školy so 

zdravotným znevýhodnením chce súčasné vedenie MŠVVaŠ SR z ekonomických dôvodov zmeniť 

na možnosť poskytnutia FP na asistenta.  

 

K bodu 7: 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval, že 24.1.2023 bolo vyhlásené výberové konanie na 

miesto vedúceho oddelenia školstva MsÚ a vedúceho školského úradu. Termín podávania prihlášok 

je stanovený do 13.2.2023, termín výberového konania je plánovaný na 24.2.2023, termín nástupu 

do funkcie sa predpokladá 1.4.2023. 

 

K bodu 8: 

Zástupca primátora mesta Mgr. A. Neuschl informoval o verejnom zasadnutí rady pre participatívny 

komunitný rozpočet, na ktorom boli predstavené podmienky a postupy pri predkladaní komunitných 

projektov. Podrobnosti zverejňuje mesto na svojom webovom sídle. 

Tajomník komisie Mgr. Hevery pripomenul, že oprávneným predkladateľom projektu sú aj 

občianske združenia založené pri školách a ŠZ zriadených mestom, napr. rodičovské združenie. 

 

K bodu 9: 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval, že v roku 2021 sa skončilo funkčné obdobie obecnej/ 

mestskej školskej rady a v roku 2022 funkčné obdobie rady školy materskej školy. Nové orgány 

školských samospráv ešte neboli ustanovené, nakoľko podľa § 38b zákona č. 596/2003 v čase 

„krízovej situácie“ lehoty na ustanovenie nových orgánov školskej samosprávy neplynú a funkčné 

obdobie, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa 3. mesiaca po 

skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej 

samosprávy.  



 

Ustanovenie obecnej/ mestskej školskej rady a rady školy materskej školy plánuje mesto v 1. 

polroku 2023, zároveň budú do školských rád všetkých škôl delegovaní noví zástupcovia 

zriaďovateľa. 

Členovia komisie diskutovali s riaditeľmi škôl o aktuálnom zložení školských rád a o návrhoch na 

delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do školských rád. 

Tajomník komisie vyzval členov komisie aj riaditeľov škôl, aby návrhy na delegovaných zástupcov 

zriaďovateľa zaslali na MsÚ-OŠMaTK do 10.2.2023, následne MsÚ OŠMaTK prerokuje návrhy 

s primátorom mesta a pripraví návrh delegovaných zástupcov na schválenie na aprílovom zasadnutí 

MsZ. 

 

K bodu 10: 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie žiadosť Ing. Martiny Hujíkovej, 

zastupujúcej súkromné zariadenie „Little stars, s.r.o, poskytujúce starostlivosť o deti predškolského 

veku, o súhlas mesta so zaradením Súkromnej materskej školy Little Stars, Hviezdoslavova 35, 

Nové Mesto nad Váhom do siete škôl s predpokladaným začiatkom činnosti od 1.9.2023. Zároveň 

vysvetlil postup pri zaraďovaní školy a ŠZ do siete podľa zákona č. 596/2003 a uviedol dôležité 

skutočnosti, ktoré je potrebné posúdiť pri rozhodovaní o žiadosti.  

Podľa § 16 zákona č. 596/2003 sa na zaradenie školy do siete vyžaduje súhlas obce/mesta a podľa § 

19 zákona školu možno zriadiť až po zaradení do siete škôl.  

Žiadosť sa podáva ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku zriadenia 

školy. 

Podľa § 6 zákona v prípade zaradenia súkromnej materskej školy do siete a jej následného zriadenia 

vznikne mestu každoročne povinnosť poskytovať zriaďovateľovi na základe zmluvy finančné 

prostriedky na mzdy a prevádzku, čo by podľa aktuálnych finančných ukazovateľov na rok 2023 

predstavovalo cca 44 tis. eur.   

Žiadateľka uvádza v žiadosti, že: 

- chce prevádzkovať na území mesta súkromnú materskú školu s predbežnou kapacitou 1 trieda 

a 15 detí vo veku 3 – 5 rokov 

- na svoju činnosť má prenajaté interiérové priestory na prízemí administratívnej budovy na 

Hviezdoslavovej ul. s. č. 2168/35 a vonkajšie priestory – zatrávnenú plochu a 2 parkovacie miesta 

- činnosť MŠ bude zabezpečovať 1 riadiaci pracovník, 2 pedagogickí pracovníci a 1 pomocný 

personál 

K žiadosti žiadateľka predložila:  

- doklad o zabezpečení priestorov – zmluvu o podnájme na dobu neurčitú zo dňa 5.11.2021 

- prevádzkový poriadok materskej školy zo dňa 25.3.2021, v ktorom je uvedené, že bol schválený 

RÚVZ v Trenčíne dňa 24.6.2021 

- zmluvu o dodávke denného menu pre pracovníkov Little stars, s.r.o., uzatvorenou so spoločnosťou 

Nibema, s.r.o.    

Členovia komisie prerokovali žiadosť z hľadiska aktuálnych kapacít materskej školy zriadenej 

mestom a materskej školy zriadenej cirkvou, prognózy populačného vývoja a investičných zámerov 

mesta na rozšírenie kapacity materskej školy. 

Informáciu o kapacite MŠ, o populačných prírastkoch a o výsledkoch zápisu do MŠ na školský rok 

2022/23 predložil tajomník komisie Mgr. D. Hevery: 



 

Aktuálna kapacita MŠ - Poľovnícka ulica vr. 6 elokovaných pracovísk je 598 detí a v cirkevnej MŠ 

88 detí (v šk. r. 2022/23 rozšírila cirkevná MŠ svoju kapacitu o 1 triedu), spolu 686 detí. Mesto 

v roku 2023 realizuje projekt rozšírenia kapacity svojej MŠ nadstavbou budovy MŠ na Poľovníckej 

ulici o ďalšie 3 triedy pre 66 detí, čo deklarovalo ako cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov 

v žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na realizáciu projektu. 

Populačné prírastky (evidencia obyvateľov podľa stavu k 1.2.2023) v ročníkoch relevantných pre 

školské roky 2019/20 až 2025/26 predstavujú: 

- ročník 2016: 212 detí 

- ročník 2017: 189 detí 

- ročník 2018: 227 detí 

- ročník 2019: 196 detí 

- ročník 2020: 218 detí 

- ročník 2021: 170 detí 

- ročník 2022: 176 detí 

Na zápis detí na školský rok 2022/23 bolo prihlásených 236 detí, z toho 214 detí z Nového Mesta n. 

Váhom a 22 detí z iných obcí. Z hľadiska veku bolo medzi zapísanými deťmi 88 dvojročných detí 

(k 1.9.2022 nedosiahli vek 3 rokov), ktoré sa prijímajú do MŠ len výnimočne podľa kapacitných 

a iných možností.   

Zo zapísaných detí boli prijaté všetky deti vo veku od 3 rokov a 38 detí, ktoré ešte nedovŕšili vek 3 

rokov, v priebehu školského roka bolo prijatých ešte ďalších 10 detí, ktoré k 1. septembru 2022 ešte 

nedosiahli vek 3 rokov.  

Realizáciou projektu rozšírenia kapacity mestskej materskej školy sa vytvoria podmienky na 

zabezpečenie právneho nároku na miesto v MŠ pre všetky deti s trvalým bydliskom v meste vo 

veku od 3 rokov, ako aj pre značnú časť detí mladších ako 3 roky a pre záujemcov z okolitých obcí. 

Z hľadiska prognózy populačného vývoja v Novom Meste nad Váhom založenej na evidencii 

obyvateľov sa neočakáva v dohľadnej budúcnosti populačný nárast, potenciálnym zdrojom 

zvýšenia populačných prírastkov by mohla byť bytová výstavba v lokalite Tematínska – Športová 

ulica, ak by sa tam prisťahovali mladé rodiny z iných obcí. 

 

Bc. Matejdes sa vyjadril, že by bolo vhodné pozvať na komisiu budúcu zriaďovateľku súkromnej 

MŠ a vypočuť si ju.  

Tajomník komisie Mgr. Hevery sa vyjadril, že v žiadosti sú uvedené všetky podstatné údaje 

potrebné na posúdenie žiadosti z hľadiska zámeru žiadateľky, len ich treba dať do súvisu s 

relevantnými údajmi a súvislosťami z hľadiska kapacitných možností existujúcich predškolských 

zariadení, populačného vývoja v meste a potreby miest v MŠ, ako i z ekonomického hľadiska. 

O žiadosti bude rozhodovať MsZ s prihliadnutím na stanovisko komisie, žiadateľka môže na 

zasadnutí MsZ požiadať o slovo a prípadne vysvetliť poslancom nejasnosti.  

Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová sa vyjadrila, že rozšírením kapacity MŠ zriadenej 

mestom bude dostatok miest na umiestnenie detí do MŠ. Pokiaľ ide o malé deti vo veku do 3 rokov, 

tie často nie sú ešte zrelé na prijatie do MŠ, patrili by do detských jaslí, ktoré zabezpečujú inú 

starostlivosť ako MŠ. Pripomenula, že učiteľky MŠ sú pedagogické zamestnankyne a majú plniť 

pedagogické úlohy, nie činnosti spojené so starostlivosťou o malé deti v jasliach, ktoré v takomto 

zariadení vykonávajú zamestnanci so zdravotníckou kvalifikáciou. 



 

Členovia komisie hlasovali o odporúčaní pre MsZ nasledovne: 8 členov hlasovalo proti udeleniu 

súhlasu so zaradením súkromnej materskej školy do siete k 1.9.2023, 2 členovia hlasovali za 

udelenie súhlasu a 1 člen komisie sa zdržal hlasovania.  

 

K bodu 11 – diskusia, rôzne: 

MUDr. Bielik navrhol upraviť termín na predkladanie projektov participatívneho komunitného 

rozpočtu, pretože od termínu schválenia dotácie ostáva na realizáciu projektu málo času. Navrhuje 

termín predkladania projektov na konci predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Tajomník komisie uviedol, že na to je potrebné zmeniť VZN, a odporučil predložiť konkrétny návrh 

na prerokovanie v školskej aj finančnej komisii. 

Bc. Matejdes informoval o grantovom nadačnom programe pre školy na inštaláciu fotovoltických 

panelov.  

Tajomník komisie informoval o ponuke p. Arbetovej usporiadať divadelné predstavenie Opona hore 

pre pedagógov k MDU. Riaditeľka ZŠ-Ul. kpt. Nálepku navrhla objednať profesionálne divadlo, 

predstavenie zorganizovať v podvečer, aby mali možnosť zúčastniť sa aj zamestnanci pracujúci 

popoludní. Tento návrh podporili viacerí členovia komisie a riaditelia škôl.   

 

 

Uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2023: 

Komisia školstva, mládeže a športu neodporúča udeliť súhlas so zaradením Súkromnej materskej 

školy Little stars, Hviezdoslavova 35, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl. 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 2.2.2023. 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

Podpis podpredsedu komisie :................................................................. 


