MESTO Nové Mesto nad Váhom
komisia školstva, mládeže a športu

Zápisnica zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry
pri MsZ Nové Mesto nad Váhom
Dátum a miesto zasadnutia : 29.5.2018 o 14.00 hod. na Nové Mesto nad Váhom
Prítomní – viď prezenčná listina
Program :
1. Prerokovanie a schválenie návrhov riaditeľov škôl na udelenie výročnej ceny primátora
mesta v oblasti výchovy a vzdelávania za školský rok 2017/ 2018
2. Informácia o organizačnom zabezpečení podujatí – MDD, DM
K bodu 1:
Tajomník komisie predložil na prerokovanie návrhy na ocenenie žiakov a študentov v zmysle
štatútu výročnej ceny za školský rok 2017/2018. Komisia prerokovala 10 nominácií v kategórii
základných škôl a 13 nominácií v kategórii stredných škôl:
1. základné školy a 8-ročné gymnáziá:
a) SV predmety: 3 nominácie
b) PV predmety: 2 nominácie
c) Kultúra a umenie: 1 nominácia
d) Šport: 4 nominácie
e) Kategória „humánny čin roka“: žiadna nominácia
2. stredné školy :
a) SV predmety: 4 nominácie
b) PV predmety: 3 nominácie
c) Technicko-odborné predmety: 3 nominácie
d) Kultúra a umenie: 2 nominácie
e) Šport: 1 nominácia
f) Kategória „humánny čin roka“: žiadna nominácia
Komisia navrhla udeliť:
A. výročnú cenu primátora mesta za školský rok 2017/ 2018 nasledovným kandidátom :
1. V kategórii základné školy a osemročné gymnáziá:
a) spoločenskovedné predmety: Peter Václavek, Spojená škola sv. Jozefa – 3. miesto
v celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyka
b) prírodovedné predmety: Rebecca Sofia Švehlová, Gymnázium M. R. Štefánika – 1. miesto
v celštátnych súťažiach Matematický klokan a Pikofyz
c) kultúra a umenie: Margaréta Ondrejková, ZŠ, Tematínska ul. – víťazka svetového finále
speváckej súťaže San Remo Junior 2018
d) šport:
Tomáš Grajcarík, ZŠ, Odborárska ul. - 1. miesto v celoštátnom kole pretekov v cezpoľnom
behu, 2. miesto na halových majstrovstvách SR starších žiakov v atletike v behu na 800 m
Tadeáš Hiadlovský, ZŠ, Tematínska ul. - 1. miesto na majstrovstvách SR v atletike v štafete
starších žiakov 4 x 200 m

2. V kategórii stredné školy:
a) spoločenskovedné predmety: Lenka Černá, Barbora Kukučková, Štefan Ulman, SOŠ
obchodu a služieb, 1. miesto v celoštátnom kole olympiády o Európskej únii
b) prírodovedné predmety: Martin Rakús, Gymnázium M. R. Štefánika, 2. miesto
v celoštátnom kole SOČ v odbore informatika
c) technicko-odborné predmety: Roman Sedláček, SPŠ, Bzinská ul., 3. miesto v celoštátnom
kole SOČ v odbore strojárstvo
d) kultúra a umenie: Petra Zmatková, Gymnázium M. R. Štefánika, 6. miesto v celoštátnom
kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore teória kultúry, umenie a umelecká tvorba,
strieborná medaila vojvodu z Edinburgu
e) šport: VK juniori Nové Mesto n. Váhom, majstri Slovenska vo volejbale juniorov v sezóne
2017 - 2018
B. čestné uznanie primátora mesta nominovaným žiakom:
1. Oliver Dudák, ZŠ, Tematínska ul.
2. David Lukáč, ZŠ, Tematínska ul.
3. Adela Šebeňová, ZŠ, Ul. kpt. Nálepku
4. Natália Belková, osemročné Gymnázium M.R.Štefánika
5. Delia Farajpour, osemročné Gymnázium M.R.Štefánika
6. Hana Hasidlová, osemročné Gymnázium M.R.Štefánika
7. Lucia Kýšková, Bilingválne S-Š gymnázium
8. Dominik Frydecký, SPŠ, Bzinská ul.
9. Dominik Frydecký, SPŠ, Bzinská ul.
10. Ján Haláček, SPŠ, Bzinská ul.
11. Radoslav Macejka, SPŠ, Bzinská ul.
12. Nicolas Depeš, SPŠ, Bzinská ul.
13. Barbora Markechová, Karolína Adamovicová, Ivana Rutmarrová - SOŠ obchodu a služieb
14. Natália Čamerová, SOŠ obchodu a služieb
3. Návrhy a odporúčania primátorovi mesta:
Komisia navrhuje v zmysle štatútu výročnej ceny:
1. udeliť výročnú cenu primátora mesta verejne počas Dňa mesta 8.6.2018
2. udeliť čestné uznania primátora mesta prostredníctvom riaditeľov škôl na slávnostnom
ukončení školského roka
3. udeliť v zmysle štatútu ako súčasť výročnej ceny primátora mesta v každej kategórii vecnú
cenu – monografiu mesta Nové Mesto nad Váhom 1,2
V Novom Meste nad Váhom dňa 29.5.2018.
Zapísal : Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie
PhDr. Kvetoslava Hejbalová, podpredsedníčka komisie:

Návrhy komisie boli schválené primátorom mesta dňa ..................................................................

