
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

Zápisnica č. 2/2021 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu 

 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 13.4.2021 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 10 členov (90,9%), viď prezenčná listina  

 

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu  

2. Návrh dodatku č. 3 VZN č. 6/2010 o určení školských obvodov ZŠ a o určení miesta a času 

zápisu do 1. roč. ZŠ 

3. Návrh dodatku č. 8 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka... a o určení 

výšky mesačných príspevkov žiakov...  

4. Návrh úpravy rozpočtu škôl a ŠZ na rok 2021 

5. Informácia o obnovení prezenčného vzdelávania detí a žiakov v školách 

6. Informácia o podujatiach ku Dňu Zeme:  

a) výtvarná súťaž „Životné prostredie v našom meste očami detí“ 

b) projekt „Domčeky pre chrobáčiky“ 

7. Rôzne, diskusia 

8. Schválenie uznesení 

 

K bodu 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček.  

Komisia schválila program rokovania bez zmien. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery predložil na prerokovanie návrh dodatku č. 3 VZN č. 6/2010 

o určení školských obvodov ZŠ a o určení miesta a času zápisu do 1. roč. ZŠ. 

Dodatkom sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2010 tak, že: 

- sa ustanovuje termín a postup pri podávaní prihlášok na vzdelávanie v základnej škole (zápis), ak 

minister školstva alebo iný orgán po vyhlásení mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo 

mimoriadnej situácie rozhodne o mimoriadnom prerušení školského vyučovania a o iných 

termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka 

- sa dopĺňajú školské obvody základných škôl o ďalšie ulice pomenované dodatkom č. 5 všeobecne 

záväzného nariadenia mesta č. 3/2008, t. j. o Ulicu Jána Durdíka v lokalite Bzinská a o ulice 

Čerešňová, Hroznová, Marhuľová a Orechová v lokalite pod Kamennou. 

 

Komisia s návrhom dodatku VZN súhlasila. 

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery predložil na prerokovanie návrh dodatku č. 8 VZN č. 8/2018 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a podrobností financovania týchto škôl 



 

a školských zariadení a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

Týmto dodatkom sa navrhuje v nadväznosti na dopady prerušenia prevádzky škôl a školských 

zariadení, výpadok plánovaných príjmov škôl a z toho vyplývajúcu potrebu úpravy rozpočtu škôl na 

rok 2021 s účinnosťou od 1.7.2021: 

1. zmeniť výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, žiaka 

ŠKD, žiaka CVČ a žiaka základnej školy – stravníka školskej jedálne 

2. zmeniť výšku mesačného príspevku za dieťa v MŠ, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie 

povinné, výšku mesačného príspevku pre niektoré formy štúdia v ZUŠ, výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, výšku mesačného príspevku v CVČ 

pri nadštandardnom rozsahu záujmového krúžku a výšku príspevku na úhradu režijných 

nákladov ŠJ.  

 

Komisia s návrhom dodatku VZN súhlasila. 

 

K bodu 4 

Tajomník komisie predložil na prerokovanie návrh 1. úpravy rozpočtu škôl a ŠZ na rok 2021. 

Navrhovaná úprava zohľadňuje: 

- výpadok príjmov škôl a ŠZ z dôvodu prerušenia prevádzky škôl a ŠZ v mimoriadnej situácii  

- zníženie mzdových nákladov škôl a ŠZ počas prerušenia prevádzky 

- dotáciu zo ŠR na výdavky ZŠ-Tematínska na zabezpečenie testovania obyvateľov na odberných 

miestach 

- dotáciu zo ŠR na zabezpečenie obedov zadarmo pre deti a žiakov do 31.8.2021, ktorá zatiaľ 

nebola rozpočtovaná, nakoľko mala byť pôvodne zrušená už od 1.1.2021 

- dotáciu zo ŠR na udržanie zamestnanosti v ZUŠ 

- úpravu výšky niektorých nenormatívnych príspevkov zo ŠR pre ZŠ  

S uvedenými zmenami súvisí návrh dodatku č. 8 VZN č. 8/2018 – viď bod 3.  

 

V ďalšej úprave rozpočtu bude potrebné upraviť príjmy a výdavky ŠJ ZŠ na zlepšenie technického 

vybavenia školských jedální, nakoľko žiadosti škôl o dotáciu MŠVVaŠ SR na tento účel ešte neboli 

vyhodnotené. 

 

Školská komisia návrh schválila.   

 

K bodu 5 

Tajomník komisie informoval o aktuálnom stave prevádzky škôl a ŠZ v mimoriadnej situácii.  

Prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa ZŠ a detí materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta a prevádzka školských klubov detí a školských jedální sa obnovila od pondelka 12.4.2021 

v súlade s uznesením vlády SR č. 160, príslušnými vyhláškami ÚVZ SR, príslušným rozhodnutím 

ministra školstva a s podmienkami stanovenými manuálom Návrat do škôl 2021 a školským 

semaforom. Žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci ZUŠ sa vzdelávajú naďalej dištančne, prevádzka CVČ zostáva 

naďalej prerušená. 

Účasť detí na prezenčnom vzdelávaní je podmienená negatívnym testom jedného zákonného zástupcu 

detí (max. 7 dní).  

Ďalšie uvoľňovanie opatrení v školstve závisí od vývoja epidemiologickej situácie. 

   

 



 

K bodu 6 

Tajomník komisie informoval, že tradičné podujatia ku Dňu Zeme (upratovanie mesta, plavecké 

preteky) sa z dôvodu aktuálnych protiepidemiologických opatrení v tomto roku neuskutočnia. 

Ich alternatívou je výtvarná súťaž „Životné prostredie v našom meste očami detí“ a projekt 

„Domčeky pre chrobáčiky“ v školských areáloch, ktoré sa uskutočnia v mesiaci apríl.  

 

K bodu 7 – schválenie uznesení: 

Uznesenie č. 2/2021-KŠMŠ: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila: 

1. návrh dodatku č. 3 VZN č. 6/2010 o určení školských obvodov ZŠ a o určení miesta a času 

zápisu do 1. roč. ZŠ 

2. návrh dodatku č. 8 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení a o určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach 

3. návrh 1. úpravy rozpočtu škôl a ŠZ na rok 2021  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 13.4.2021. 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie: .................................................. 

 

Podpis predsedu komisie:                                     .................................................. 


