
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 3/2022 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu  

 

Dátum a miesto zasadnutia: 28.4.2022 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 245 

Prítomní: 8 členov komisie, t. j. 72,72 % - viď prezenčná listina 

                 riaditelia škôl a ŠZ (subkomisia) - viď prezenčná listina 

               

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu/ predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček  

2. Informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii v školách a o zabezpečení výchovy 

a vzdelávania detí odídencov z Ukrajiny / taj. komisie Mgr. Hevery, riaditelia škôl  

3. Informácia o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ a o organizácii zápisu detí do MŠ – návrh počtu 

prijatých žiakov/detí a tried pre školský rok 2022/23/ taj. komisie Mgr. Hevery, riaditelia škôl 

4. Návrh 1. úpravy programového rozpočtu mesta na rok 2022 v programe P9 – Vzdelávanie/ taj. 

komisie Mgr. Hevery  

5. Informácia o výberovom konaní na miesto riaditeľa/-ky CVČ/ taj. komisie Mgr. Hevery 

6. Informácia o aktuálnom stave realizácie investičných akcií v školách zahrnutých do PR mesta na 

rok 2022/ taj. komisie Mgr. Hevery 

7. Organizačné zabezpečenie podujatí /taj. komisie Mgr. Hevery, riaditelia škôl  

8. Rôzne, diskusia 

 

K bodu č. 1: 

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

rokovania bez pripomienok. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery a riaditelia škôl informovali o aktuálnych prevádzkových 

podmienkach škôl z hľadiska epidemiologickej situácie a v súvislosti so zaraďovaním detí 

odídencov z Ukrajiny do škôl. 

Aktuálne školy zabezpečujú riadne prezenčné vzdelávanie pri dodržiavaní príslušných 

protiepidemiologických opatrení. Výskyt pozitívnych prípadov v školách je zriedkavý. 

 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval, že aktuálne je zaradených do škôl zriadených 

mestom 78 detí odídencov z Ukrajiny, z toho do materskej školy 21 a do základných škôl 57. 

Rodičia ďalších 7 detí požiadali o prijatie do materskej školy, avšak zatiaľ nie sú v MŠ voľné 

miesta na ich prijatie, MsÚ-OŠMaTK bude rokovať s rodičmi ukrajinských detí o dobrovoľníckej 

forme zabezpečenia starostlivosti o tieto deti v priestoroch MŠ na Poľovníckej ulici. 

Väčšina rodičov ukrajinských detí požiadala ÚPSVaR o poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi 

(PHN), na základe čoho budú deti oslobodené od povinnosti úhrady za stravu v ŠJ a od úhrady 

mesačných príspevkov v školách. Dotácia na stravu v ŠJ vo výške 1,30 eur bude poskytnutá školám 

za deti z rodín, ktorým sa bude poskytovať PHN, a za deti zamestnaných rodičov, ktorí si 

neuplatnili nárok na zvýšený daňový bonus.  



 

Riaditelia základných škôl informovali, že zatiaľ sa nevyskytli väčšie problémy s poskytovaním 

výchovy a vzdelávania deťom – odídencom z UA. Žiakom zabezpečili jazykový kurz slovenčiny, 

k integrácii detí prispievajú aj slovenskí žiaci ZŠ. 

Zástupca riaditeľky SŠ sv. Jozefa Mgr. Markech informoval, že do Spojenej školy sv. Jozefa bolo 

prijatých 23 detí z Ukrajiny.  

Riaditeľ ZUŠ a CVČ Bc. Rýdzi informoval, že do ZUŠ  boli prijatí 2 deti z Ukrajina a do CVČ 1 

dieťa. 

 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ.  

Do ZŠ-Tematínska ul. bolo zapísaných 49 žiakov z vlastného školského obvodu (z toho 1 dieťa 

duplicitne aj v ZŠ, Ul. kpt. Nálepku), 42 detí z iných školských obvodov (z toho 2 deti na predčasné 

plnenie PŠD) a 13 detí z obcí, spolu 104 detí. Z celkového počtu zapísaných detí bude 13 deťom 

navrhnuté pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Škola má voľné kapacity na 

prijatie 75 detí do 3 tried 1. ročníka. 

Do ZŠ-Ul. kpt. Nálepku bolo zapísaných 39 žiakov z vlastného školského obvodu (z toho 1 

odídenec z UA), 7 detí z iných školských obvodov (z toho 1 dieťa duplicitne aj v ZŠ, Tematínska 

ul.) a 36 detí z obcí, spolu 82 detí. Z celkového počtu zapísaných detí bude 9 deťom navrhnuté 

pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Škola má voľné kapacity na prijatie 75 detí 

do 3 tried 1. ročníka. 

Do ZŠ na Odborárskej ulici bolo zapísaných 23 žiakov z vlastného školského obvodu, 8 detí z iných 

školských obvodov a 1 dieťa z inej obce, spolu 32 detí. Zároveň prejde do 1. ročníka 8 žiakov 

z nultého ročníka, ktorí plnia PŠD už od školského roka 2021/2022. Z celkového počtu zapísaných 

detí bude 4 deťom navrhnuté pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Škola má 

voľné kapacity na prijatie 75 detí do 3 tried 1. ročníka. 

Do SŠ sv. Jozefa bolo zapísaných 46 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom (9 

detí zo školského obvodu I – V.ZŠ, 31 detí zo školského obvodu II – IV.ZŠ, 6 detí zo školského 

obvodu III – III.ZŠ) a 20 detí z obcí. Z celkového počtu zapísaných detí bude 8 deťom navrhnuté 

pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní. O počte tried rozhoduje zriaďovateľ školy. 

Povinnosť prihlásiť na povinnú školskú dochádzku nesplnilo 30 rodičov detí evidovaných s trvalým 

pobytom v Novom Meste nad Váhom, ktorí budú v najbližších dňoch vyzvaní na splnenie zákonnej 

povinnosti, resp. informovanie o tom, kde je dieťa zapísané na PŠD. Po zistení informácií o zápise 

týchto detí na PŠD bude primátorovi mesta predložený na schválenie návrh počtu prijímaných detí 

a počtu tried v ZŠ zriadených mestom (§5 ods. 7 písm. a) zákona č. 596/2003).   

 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o návrhu 1. úpravy rozpočtu 2022 v programe 9-

Vzdelávanie, ktorý bude predložený na zasadnutie MsZ 3.5.2022 na schválenie. 

Zmeny v príjmovej časti rozpočtu, ktoré sa adekvátne premietajú do výdavkov škôl, predstavuje 

najmä úprava normatívneho príspevku zo ŠR na osobné náklady (zníženie o 5 000 € v III.ZŠ 

a IV.ZŠ z dôvodu nižšieho prídelu FP), poskytnutie nenormatívneho príspevku zo ŠR pre ZŠ na 

špecifiká (28 125 € na projekt Spolu múdrejší III a na školské potreby pre žiakov-odídencov z UA), 

poskytnutie príspevku zo ŠR pre ZŠ na lyžiarsky kurz (14 400 €), poskytnutie príspevku zo ŠR na 

projekt Pomocný vychovávateľ v MŠ (28 769 €). 



 

Z podprogramu 9.11 sa presúva suma 240 000 eur do podprogramu 9.2.3 – ZŠ-Odborárska ul. na 

realizáciu investičnej akcie Odstránenie havarijného stavu strechy a podláh v telovýchovnom 

objekte ZŠ. 

 

K bodu 5 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o obsadení miesta riaditeľa centra voľného času.  

Do funkcie riaditeľa CVČ na čiastočný úväzok bude menovaný v súlade so zákonom č. 552/2003 

od 1.5.2022 do menovania riaditeľa CVČ na základe úspešného výberového konania, najdlhšie však 

na dobu 6 mesiacov, Bc. Peter Rýdzi, riaditeľ ZUŠ. Výberové konanie bude vyhlásené do konca 

školského roka 2021/22. 

 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery a riaditelia škôl informovali o stave realizácie investičných 

zámerov v školách. 

Rekonštrukcia strechy a podláh v telovýchovnom objekte ZŠ je plánovaná počas hlavných 

prázdnin. Vzhľadom na výrazný nárast cien materiálov a prác je potrebné doriešiť so zhotoviteľom 

cenu diela. 

Žiadosti mesta na poskytnutie FP na realizáciu projektov Rozšírenie kapacity MŠ-Poľovnícka ul. 

a Zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ zatiaľ neboli vyhodnotené. 

ZŠ-Tematínska obstaráva zhotoviteľa na stavebnú úpravu malej telocvične s plánovaným termínom 

realizácie počas hlavných prázdnin a dodávateľa vybavenia asfaltového ihriska (basketbal, tenis), na 

ktoré už má 1 cenovú ponuku.  

Oprava strechy EP MŠ Hurbanova ul. a renovácia sociálnych zariadení EP MŠ Dibrovova ul. sú 

plánované na letné prázdniny. 

Projekt atletickej dráhy – oválu pre ZŠ, Ul. kpt. Nálepku obstará MsÚ – OVRDM. 

Bc. Vidlička odporučil realizovať zámery čo najskôr, aby sa realizácia vzhľadom na zvyšovanie 

cien nepredražovala. 

 

K bodu 7 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie návrh školských podujatí do konca 

školského roka, nakoľko epidemiologická situácia už umožňuje organizovanie hromadných 

podujatí: 

a) Deň detí 

b) športová olympiáda detí MŠ  

c) zábavný program na námestí a oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ a SŠ  

d) mestský minimaratón v parku J.M.H. 

e) Memoriál R. Zongora – turnaj žiakov ZŠ a 8-ročného gymnázia vo futbale 

f) turnaj žiakov 1. st. ZŠ vo vybíjanej 

g) volejbalový turnaj žiačok ZŠ a 8-roč. gymnázia 

h) bábkové divadlo pre deti MŠ v MsKS 

i) LŠHM pre žiakov 1. st. ZŠ 

j) Oslavy Dňa matiek: MsKS 8.5.2022 

k) Okresné a krajské kolo súťaže Slávik Slovenska: ZUŠ 11.5.2022 



 

Komisia vzala návrh podujatí na vedomie, organizačné zabezpečenie dohodne tajomník komisie 

s riaditeľmi škôl. TOZ a propozície zašle tajomník komisie všetkým školám. 

Tlačivo návrhu na ocenenie najúspešnejších žiakov podľa štatútu výročnej ceny i samotný štatút 

zašle tajomník komisie všetkým školám do 10.5.2022, školy predložia návrhy na ocenenie na MsÚ-

OŠMaTK do 16.5.2022. Návrhy škôl prerokuje komisia na svojom zasadnutí 24.5.2022, následne 

budú odporučené návrhy predložené na schválenie primátorovi mesta. Ocenenie žiakov sa 

uskutoční v rámci Dní mesta na Námestí slobody za účasti žiakov škôl. 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 28.4.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Pavlíček                                  Mgr. Dušan Hevery 

predseda komisie                                          tajomník komisie 


