MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia komisie dňa 19.3.2019
Prítomní: 7 členov komisie, t. j. 63,64% - viď prezenčná listina
riaditelia škôl podľa prezenčnej listiny
Ing. F. Mašlonka, zástupca primátora mesta
Program :
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie
2. Prerokovanie návrhu dokumentov: štatút mesta, rokovací poriadok komisií MsZ, etický kódex
volených predstaviteľov Mesta Nové Mesto nad Váhom/ predkladá predseda komisie
3. Prerokovanie návrhu VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, a smernice o verejných
kultúrnych podujatiach/ predkladá Mgr. Hevery
4. Informácia o návrhu na zmenu v sieti škôl – ZŠ s MŠ, Odborárska ul. č. 1374/ informuje Mgr.
Hevery
5. Informácia o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov a o zapojení škôl do projektov
v oblasti vzdelávania/ informuje Mgr. Hevery a riaditelia škôl
6. Informácia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiakov v ZŠ a SŠ v 1. polroku šk. r.
2018/2019/ informuje Mgr. Hevery
7. Informácia o prijímacom konaní do SŠ a pláne výkonov SŠ/ informujú riaditelia SŠ
8. Organizačné zabezpečenie podujatí (termín/ koordinátor):
a) Deň učiteľov – divadelné predstavenie (28.3.2019) pre zamestnancov škôl a ŠZ / informuje
Mgr. Hevery
b) Deň Zeme: plavecká štafeta (štvrtok 25.4.), Deň pre svoje mesto – čistenie verejných
priestranstiev (piatok 26.4.), výtvarná súťaž Zem očami detí a fantázie a literárna súťaž
Načúvajme hlasu Zeme /informuje Mgr. Hevery, riaditeľ ZŠ – Odborárska, riaditeľ ZUŠ
c) Bedmintonový turnaj žiakov ZŠ: V/2019/ informuje riaditeľka ZŠ-Ul. kpt. Nálepku
9. Rôzne, diskusia
10. Schválenie uznesení/ predseda komisie
K bodu č.1:
Rokovanie otvoril predseda komisie Mgr. Pavlíček. Komisia schválila program rokovania bez
pripomienok.
K bodu č. 2:
Predseda komisie Mgr. Pavlíček predložil na prerokovanie a pripomienkovanie návrh štatútu mesta,
rokovacieho poriadku komisií MsZ a etického kódexu volených predstaviteľov mesta.
1. Návrh etického kódexu vzala komisia na vedomie bez pripomienok.
2. Pripomienky k návrhu štatútu mesta:
Mgr. Hevery predložil nasledovné pripomienky a návrhy:
V článku 6 nahradiť odsek 6 (Kontrolujú...) písmenom c) a písmenom d) a text upraviť nasledovne:
c) sledujú spôsob realizácie príslušných uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
vybavovanie sťažností, petícií a podnetov v príslušnej oblasti

d) dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a dodržiavanie nariadení mesta
Zdôvodnenie: Text označený ako odsek 6 je pokračovaním textu v odseku 5 a nie samostatným
odsekom. Kontrolu uvedených činností a oblastí vykonáva podľa § 18 a nasl. zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení hlavný kontrolór, preto by bolo náležité použiť pojmy „sledujú, dozerajú
a pod.“
V článku 6 v odseku 11 upraviť text nasledovne: Pravidlá rokovania upraví rokovací poriadok
komisií MsZ.
3. Pripomienky a podnety k návrhu rokovacieho poriadku komisií MsZ:
Mgr. Hevery predložil nasledovné pripomienky a návrhy:
Článok 4 upraviť nasledovne:
1. Tajomníka komisie volí mestské zastupiteľstvo zo zamestnancov mesta.
2. Tajomník komisie najmä:
a) spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a program rokovania
komisie
b) zvoláva podľa plánu činnosti a pokynov predsedu zasadnutia komisie
c) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie (pozvánky,
prezenčné listiny, príprava miestnosti a pod.)
d) vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia komisie a zabezpečuje ďalšiu administratívnu činnosť
komisie
e) sleduje plnenie uznesení prijatých komisiou a informuje o ňom členov komisie
f) vedie dokumentáciu komisie v súlade s registratúrnym poriadkom mesta
Zdôvodnenie: Podľa § 15 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a čl. 6 ods. 2 štatútu mesta
komisie sú zložené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným/ mestským zastupiteľstvom.
Navrhované ustanovenia – tajomníka určuje prednosta MsÚ..., tajomník nie je členom komisie...
tajomník má v komisii poradný hlas – nie sú v súlade so zákonom o obecnom zriadení ani so
štatútom mesta, ani s uznesením MsZ č. 11/2018.
V článku 5 upraviť ods. 3 nasledovne:
Komisia alebo jej predseda môže poveriť členov komisie osobitnými úlohami patriacimi do
pôsobnosti komisie. Na tento účel môže komisia vytvoriť zo svojich členov a z ďalších odborníkov
z praxe ako svoj poradný orgán subkomisie. Úlohy subkomisie, spôsob jej práce a spôsob
predkladania výsledkov činnosti určí komisia MsZ prijatím uznesenia alebo štatútom subkomisie.
Zdôvodnenie: Princíp subkomisie sa využíva v školskej komisii dlhodobo, a to tak, že na zasadnutia
komisie sú prizvaní riaditelia všetkých škôl a školských zariadení na území mesta. Tým je
zabezpečená priama a bezprostredná súčinnosť pri riešení úloh z oblasti vzdelávania, výchovy,
športu a práce s mládežou. Z tohto dôvodu by bolo vhodné zahrnúť do subkomisie okrem členov
komisie MsZ aj odborníkov z praxe.
V článku 6 v ods. 1 slová ...najmenej jedenkrát za dva mesiace“ nahradiť textom „...najmenej
šesťkrát za kalendárny rok,“ nakoľko v mesiacoch júl a august môže byť problémom splniť
požiadavku zasadnutia jedenkrát za dva mesiace.
V čl. 6 v ods. 3 v druhej vete vypustiť slová „tajomník komisie“ a doplniť slová „člen subkomisie“.

Zdôvodnenie: Ak je tajomník členom komisie, jeho oprávnenie predkladať materiály je už vyjadrené
v slovách „člen komisie“. Ak bude ustanovená subkomisia v zmysle čl. 5 ods. 3, predpokladá sa
výstup z jej činnosti vo forme materiálu predloženého na prerokovanie.
V ods. 4 v prvej vete doplniť za slová ... na základe slovo „písomného“, nakoľko ide o závažný
úkon.
V ods. 8 nahradiť slovo „zásadne“ slovom „spravidla“.
Zdôvodnenie: V zmysle právneho stanoviska Centrálneho odborného portálu pre samosprávu zo
dňa 8.1.2018 zákon o obecnom zriadení nepredpokladá, že zasadnutia komisií zastupiteľstva majú
byť verejné, preto prioritne platí, že sú neverejné, ak sa neodsúhlasí prítomnosť verejnosti, pričom
však musia byť chránené napr. osobné údaje a iné skutočnosti, ktoré sa v zmysle príslušných
predpisov nezverejňujú. Výraz „zásadne“ sa neguje v ďalších ustanoveniach navrhovaného
dokumentu, ktorými sa určujú prípady neverejného rokovania, preto by bolo vhodnejšie nahradiť ho
pojmom "spravidla".
V článku 7 ods. 1 zrušiť druhú vetu, ktorá je duplicitná s čl. 2 ods. 5 navrhovaného rokovacieho
poriadku.
V článku 8 v ods. 3 je okruh osôb, ktorým sa musí zaslať zápisnica, zbytočne široký, nakoľko
zápisnice sa zverejňujú na stránke mesta.
Zrušiť ods. 4 v čl. 8, nakoľko zodpovednosť za dokumentáciu komisie je ustanovená v čl. 4. Postup
pri spracúvaní registratúrnych záznamov a zodpovednosť za ne upravuje zákon o registratúre a
registratúrny poriadok mesta. Tajomník komisie nearchivuje dokumenty, pojem archivácia je
v tomto prípade nenáležitý.
V čl. 8 ods. 5 upresniť celý text „... rozdelenie vznesených požiadaviek na vybavenie,“ ktorý je
nejasný.
V čl. 8 ods. 6 odstrániť prvú vetu, pretože rokovacím poriadkom sa tak ukladá povinnosť osobám,
na ktoré sa rokovací poriadok komisie nevzťahuje.
Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová uviedla, že účasť riaditeľov škôl na zasadnutiach
komisie školstva je nutná, nakoľko komisia prerokúva otázky výchovy a vzdelávania, ktoré patria
do ich kompetencie, a komisia musí s riaditeľmi škôl úzko spolupracovať.
Predseda komisie Mgr. Pavlíček vyzval členov komisie, aby prípadné ďalšie pripomienky
k predloženým materiálom zaslali do piatku 22.3.2019 elektronicky na adresu tajomníka komisie
hevery@nove-mesto.sk, ktorý ich zosumarizuje o odstúpi zástupcovi primátora mesta.
K bodu č. 3:
Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie a pripomienkovanie návrh VZN
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý
čas alebo na určitom mieste, a smernice o verejných kultúrnych podujatiach.
Riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika upozornila, že podujatia ako stužková slávnosť a pod. sa
konajú v Spoločenskom dome aj dlhšie ako do 02. hodiny, navrhované VZN môže ohroziť
organizovanie niektorých kultúrnych podujatí.
Riaditelia ZŠ sa opýtali, či sa nariadenie vzťahuje aj na školský ples v priestoroch školy.

Mgr. Hevery vysvetlil, že VZN v navrhovanom znení by sa v zmysle §1 ods.2 nevzťahovalo na
kultúrne zariadenia vo vlastníctve mesta a podľa §1 ods.3 zákona č. 96/1991 o verejných kultúrnych
podujatiach sa podujatie za verejné považuje vtedy, ak sa koná pre individuálne neurčených
návštevníkov. Školská akcia je podujatím určeným konkrétnym návštevníkom, preto sa na ňu
nevzťahuje toto VZN.
K bodu č. 4:
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o stanovisku MŠVVaŠ SR k zámeru zrušiť elokované
pracovisko MŠ na Odborárskej ulici a spojiť ho so základnou školou.
Podľa stanoviska ministerstva zriadenie základnej školy s materskou školou v tomto prípade možno
realizovať zrušením EP MŠ k 31.8. a následným zriadením samostatnej MŠ od 1.9. a potom
zrušením novozriadenej MŠ k 31.12. a spojením MŠ so ZŠ od 1.1. vo forme ZŠ s MŠ.
Vzhľadom na rozsiahly administratívny proces s mnohými dopadmi vrátane zmien týkajúcich sa
zamestnancov (zmeny v pracovných zmluvách, odhlášky a prihlášky do poisťovní...) bolo na porade
primátora mesta rozhodnuté, že realizácia zámeru sa odkladá, pretože prínosy navrhovanej zmeny
by neboli adekvátne množstvu úkonov a zrejme aj výdavkov spojených s procesom zmeny.
K bodu č. 5:
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o aktuálnych projektoch, do ktorých sa mesto zapojilo,
resp. plánuje zapojiť:
- výzva ÚV SR na podávanie žiadostí o dotáciu na podporu športu: bol predložený projekt výstavby
multifunkčného ihriska v ZŠ-Odborárska a projekt výmeny umelého povrchu futbalového ihriska
ZŠ-Tematínska
- pripravuje sa výzva MŠVVaŠ SR na debarierizáciu škôl: mesto má zámer zapojiť do projektu ZŠTematínska a ZŠ-Ul. kpt. Nálepku
- očakávaná výzva na podporu VaV rekonštrukciou telocvične nebude tento rok vyhlásená, preto
zámer rekonštruovať telocvičňu bývalej I. ZŠ prostredníctvom dotácie na projekt už nie je
aktuálny, zriaďovateľ musí zmeniť svoj zámer.
- Riaditelia ZŠ-Tematínska, ZŠ-Ul. kpt. Nálepku a ZŠ sv. Jozefa informovali o zapojení škôl do
projektu V ZŠ úspešnejší, prostredníctvom ktorého vytvorili nové pracovné miesta špeciálnych
pedagógov a asistentov učiteľa.
- Riaditeľ ZŠ-Odborárska informoval, že škola t. č. realizuje projekt inkluzívneho vzdelávania
žiakov s využitím prostriedkov zo ŠR a projekt na vytvorenie nových pracovných miest asistentov
učiteľa prostredníctvom ÚPSVaR.
K bodu č. 6:
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o aktuálnom stave riešenia zanedbávania starostlivosti o
povinnú školskú dochádzku:
V tomto školskom roku bol riešený 1 prípad zanedbávania PŠD vydaním rozhodnutia o pokarhaní
zákonných zástupcov, 1 prípad je v sledovaní (neospravedlnená absencia dosiahla zatiaľ 51 hodín)
a referát sociálny vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov v 15 prípadoch.
K bodu č. 7:
Riaditelia stredných škôl informovali o prijímacom konaní na SŠ a o počte prijímaných žiakov:
Prijímacie skúšky na SŠ sa konajú 13. a 16.5.2019. Novomestské stredné školy majú prijať do 1.
ročníka nasledovné počty žiakov:
- SOŠ OaS:1 trieda HA, 0,5 triedy OA, 0,5 triedy cestovný ruch, 1 trieda obchodný pracovník –
duálne vzdelávanie, 0,5 triedy v učebných odboroch, pravdepodobne aj 1 trieda s 2-ročným
učebným odborom
- Cirkevné gymnázium – štvorročný vzdelávací program: 1 trieda/22 žiakov

- GMRŠ: 1 trieda/28 žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe, 1 trieda/28 žiakov
v bilingválnom nemeckom štúdiu, 1 trieda/22 žiakov v osemročnom vzdelávacom programe
- Bilingválne S-Š gymnázium: 1 trieda/ 31 žiakov
- SPŠ: 17 žiakov v ŠO informačné a sieťové technológie, 19 žiakov v ŠO mechanik nastavovač,
po 9 žiakov v ŠO elektrotechnika, strojárstvo, TIS-strojárstvo, mechanik elektrotechnik,
mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení
K bodu č. 8:
Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o pripravovaných podujatiach:
a) Divadelné predstavenie ku Dňu učiteľov 28.3.2019 o 13.00 hod. v MsKS – Divadielko Galéria –
prihlásených cca 100 záujemcov, kapacita hľadiska umožňuje účasť aj ďalším záujemcom. Mgr.
Hevery vyzval riaditeľov škôl, aby spropagovali ešte raz divadelné predstavenie a umožnili
záujemcom účasť na predstavení.
b) Ku Dňu Zeme sa pripravujú dve podujatia – upratovanie a čistenie verejných priestranstiev
a súťaž plaveckých štafiet žiakov ZŠ a SŠ. Propozície zašle školám OŠMaTK.
c) Tradičná výtvarná a literárna súťaž s ekologickou tematikou organizovaná v spolupráci s
partnerským mestom Uherský Brod sa uskutoční v inom termíne
Riaditeľka GMRŠ navrhla zmeniť plánovaný termín čistenia verejných priestranstiev z piatku na
iný deň, aby TSM mohli odviezť vyzbieraný odpad.
Komisia schválila zámenu termínov: upratovanie – štvrtok 25.4.2019, plávanie piatok 26.4.2019.
Riaditeľka ZŠ-Ul. kpt. Nálepku navrhla termíny bedmintonového turnaja žiakov ZŠ a osemročných
gymnázií – komisia schválila termín 14.5.2019.
K bodu č. 9:
MUDr. Bielik sa opýtal, kto spravuje oplotené ihrisko v ereáli bývalej I. ZŠ a či je ihrisko prístupné
verejnosti, a poukázal na to, že vo večerných hodinách sa na ihriskách škôl schádza mládež, preto
by bolo dobré zvážiť, či by sa nemali školské areály osvetliť.
Mgr. Hevery vysvetlil, že správcom ihriska je ZUŠ a sprístupnenie ihriska možno dohodnúť
s riaditeľom tejto školy. Podľa internej smernice mesta sú školské ihriská prístupné verejnosti bez
úhrady okrem prípadov, keď si záujemca chce vyhradiť užívanie ihriska vo vymedzenom čase,
vtedy uzatvára so školou zmluvu a používanie ihriska sa spoplatňuje podľa platného sadzobníka.
Členovia komisie a riaditelia škôl diskutovali o problémoch s využívaním ihrísk verejnosťou, keď
dochádza aj k poškodzovaniu zariadení. Najväčšie problémy s poškodzovaním majetku má ZŠ-Ul.
kpt. Nálepku, kde bezdomovci poškodzujú oplotenie školy a skracujú si cestu z parku do OC Billa
cez školský areál. Škola spolupracuje pri riešení problémov s mestskou políciou, ale problémy sa
nedarí odstrániť.
Osvetlenie školských areálov by si vyžiadalo jednak vstupné náklady na vybudovanie, jednak
prevádzkové náklady, pričom zásadná zmena v správaní sa návštevníkov je otázna, pretože
problémy s poškodzovaním športovísk sa vyskytujú aj na osvetlených ihriskách na sídliskách, resp.
aj v dennom čase, najmä počas víkendov.
Zástupca primátora mesta Ing. Mašlonka:
- vysvetlil zámer oficiálne ustanoviť zasadnutia komisií MsZ za verejné a uviedol, že napr.
rokovanie školskej komisie je verejné, keďže sa ho zúčastňujú riaditelia škôl
- vyzval riaditeľov škôl, v ktorých sú občianske združenia, napr. rodičovské združenie, aby
v zmysle zákona č. 346/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií do 30. júna 2019
poskytli do registra aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu
v požadovanom rozsahu

- pozval členov komisie a riaditeľov škôl na Festival Aničky Jurkovičovej
Riaditeľ SOŠ OaS Ing. Hargaš, PhD.:
- pozval na besedu s Jozefom Banášom na pôde školy dňa 15.4.2019 o 11.00 hod., popoludní bude
beseda aj v mestskej knižnici o 17.00 hod.
- navrhol organizovať pietny akt kladenia vencov skôr, napr. okolo 13. hodiny, pretože školy majú
po skončení vyučovania problém vyslať žiakov na tento akt
Mgr. Hevery informoval, že mesto sa zaregistrovalo do kampane Do práce na bicykli a tým splnilo
podmienku, aby sa súťaže mohli zúčastniť súťažné tímy firiem a škôl. Podrobnosti o súťaži sú na
stránke www.dopracenabicykli.eu .

K bodu č. 10:
Predseda komisie Mgr. Pavlíček navrhol prijať uznesenie, ktorým sa schvaľujú pripomienky
k návrhu štatútu mesta a k návrhu rokovacieho poriadku komisií MsZ predložené tajomníkom
komisie.
Komisia počtom hlasov 6 za a 1 sa zdržal hlasovania schválila, aby pripomienky boli predložené na
zapracovanie do pripravovaných dokumentov.

V Novom Meste nad Váhom 19.3.2019.

Mgr. Ján Pavlíček
predseda komisie

Mgr. Dušan Hevery
tajomník komisie

