
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 4/2020 

zo zasadnutia komisie dňa 1.12.2020 

 

 

Prítomní: 9 členov komisie, t. j. 81,81 % - viď prezenčná listina 

                 

Program :  

1. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2020, návrh termínov zasadnutia komisie školstva na 

rok 2021/ Mgr. Pavlíček 

2. Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2020 v programe P9-Vzdelávanie/ Mgr. Hevery 

3. Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2021 v P9 – Vzdelávanie, dodatok č. 7 VZN č. 

8/2018 o určení výšky mesačných príspevkov a výšky dotácie na žiaka/ Mgr. Hevery 

4. Prerokovanie návrhu Spojenej školy, Ul. J. Kollára 3 na zaradenie materskej školy ako 

organizačnej zložky spojenej školy do siete škôl/ Mgr. Hevery 

5. Informácia o výsledku výberového konania na vymenovanie riaditeľa/-ky materskej školy 

a riaditeľa/-ky centra voľného času/ Mgr. Hevery 

6. Rôzne, diskusia 

7. Schválenie uznesení/ preds. komisie Mgr. J. Pavlíček 

 

K bodu č. 1: 

Rokovanie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček, ktorý na úvod predložil na schválenie 

program rokovania. JUDr. Vavrinčík navrhol doplniť do programu prerokovanie návrhu na 

zriadenie subkomisie pre šport. V diskusii o návrhu sa členovia komisie dohodli, že návrh na 

zriadenie subkomisie bude prerokovaný v bode rôzne a schválili program rokovania bez zmeny. 

Predseda komisie vyhodnotil činnosť komisie v roku 2020. Komisia vzala informáciu na vedomie 

bez pripomienok. Písomné vyhotovenie predloží predseda komisie zástupcovi primátora mesta.  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o návrhu termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva 

v roku 2021, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva 8.12.2020, 

a s ohľadom na tieto termíny navrhol termíny zasadnutí komisie školstva v roku 2021 nasledovne: 

28.1., 9.3., 18.5., 3.6., 9.9., 5.10., 2.12. Komisia vzala návrh termínov na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 2  

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie návrh 4. zmeny programového rozpočtu 

mesta v programe P9-Vzdelávanie. Rozpočet sa upravuje v závislosti od aktuálnej úpravy výšky 

normatívnych a nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu, dotácií na realizáciu projektov 

a aktualizovanej výšky tzv. vlastných príjmov v školách.  

Bežné príjmy sa zvyšujú celkovo o 137 274 eur, z toho najviac úpravou výšky normatívneho 

príspevku zo ŠR pre ZŠ a uvoľnením nerozpísanej rezervy NP (141 888 eur). Rozpočtované príjmy 

škôl z mesačných príspevkov žiakov a z príspevkov na stravu v ŠJ sa znižujú v súvislosti 

s obmedzeniami prevádzky škôl počas mimoriadnej situácie o 19 638 eur, príjmy z úhrad 

stravníkov za potraviny na výrobu jedla sa zvyšujú o 11 500 eur. Príjmy ZŠ z nájmu sa zvyšujú 

o 6 099 eur.  

Bežné výdavky v P9 sa celkovo zvyšujú o 86 288 eur, pričom sa zvyšujú výdavky ZŠ v prenesenej 

kompetencii o 126 299 eur, výdavky MŠ o 10 709 eur, výdavky ZUŠ o 1 433 eur  a znižujú sa 

výdavky školských jedální ZŠ o 47 460 eur, výdavky školských klubov ZŠ o 2 690 eur, výdavky 

CVČ o 2 193 eur.  

 

Komisia vzala materiál na vedomie bez pripomienok. 



 

K bodu 3 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie návrh dodatku č. 7 VZN č. 8/2018 

o určení výšky FP na žiaka a určení výšky mesačných príspevkov žiakov, na základe ktorého bol 

zostavený návrh rozpočtu škôl a ŠZ v originálnej kompetencii na rok 2021. Dodatkom VZN sa 

určuje výška finančných prostriedkov na žiaka školy alebo ŠZ na rok 2021, výška mesačných 

príspevkov detí a žiakov sa nemení. Výška dotácie na žiaka cirkevnej školy/ŠZ predstavuje 100% 

dotácie na žiaka mestskej školy/ŠZ. 

Následne tajomník komisie predstavil návrh rozpočtu v programe 9 – Vzdelávanie na rok 2021. 

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 7 356 269 eur (BV r. 2020 – 4. úprava: 7 405 671 eur), 

kapitálové výdavky vo výške 346 281 eur (KV r. 2020 – 4. úprava: 700 312 eur). 

V bežných výdavkoch sa nerozpočtuje valorizácia platov pedagogických zamestnancov, valorizujú 

sa platy nepedagogických zamestnancov o 2%.  

Výdavky na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ zriadených cirkvou predstavujú 319 582 eur (r. 2020: 

282 268 eur). 

Tajomník komisie informoval o plánovaných investičných akciách v školách a ŠZ v r. 2021: 

- rekonštrukcia strechy na pavilóne 2. stupňa ZŠ – Tematínska 

- rekonštrukcia strechy a podlahy objektu telovýchovy v ZŠ – Odborárska 

- výmena časti zastaranej technológie školských jedální  

 

Komisia vzala materiály na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predložil na prerokovanie žiadosť Spojenej školy, J. Kollára 3, 

o vyjadrenie mesta k návrhu na zaradenie materskej školy ako organizačnej zložky SŠ do siete škôl. 

Škola má zámer zriadiť vo vlastných priestoroch ďalšiu organizačnú zložku - MŠ s kapacitou 2 

triedy po 5 detí so zdravotným znevýhodnením. Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Trenčín, 

financovanie školy zabezpečuje zriaďovateľ zo štátneho rozpočtu. 

Podľa zákona č. 596/2003 sa na zaradenie školy do siete vyžaduje vyjadrenie mesta. 

Komisia po diskusii odporučila mestskému zastupiteľstvu vydať kladné podporné stanovisko 

k návrhu.  

 

K bodu 5 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o aktuálnom stave výberového konania na obsadenie 

miesta riaditeľa/-ky materskej školy a riaditeľa/-ky centra voľného času. V stanovenom termíne 

doručila prihlášku na výberové konanie v MŠ 1 uchádzačka a v CVČ rovnako 1 uchádzačka. 

Uchádzačky spĺňajú stanovené predpoklady a doručili všetky požadované náležitosti, preto boli 

pozvané na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 3.12.2020 v CVČ a 9.12.2020 v MŠ.   

Výberovou komisiou je rada školy, ktorá predloží návrh na vymenovanie primátorovi mesta. 

Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

K bodu 6 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o organizačnom zabezpečení výchovy a vzdelávania 

v školách a ŠZ počas mimoriadnej situácie.  

Vzdelávanie prezenčnou formou prebieha na 1. stupni ZŠ a v MŠ, dištančnou formou na 2. stupni 

ZŠ a v ZUŠ, prevádzka CVČ je mimoriadne prerušená. 

Aktuálne je z dôvodu pandémie prerušená do 6.12.2020 prevádzka MŠ na pracovisku Poľovnícka 

ul. z dôvodu zistenia 2 pozitívnych prípadov a horúčkovitého ochorenia značného počtu detí 

v jednom pavilóne, ktoré podľa zistenia lekárov nie je spôsobené CORONA-vírusom.  



 

V každej ZŠ sa vyskytlo niekoľko pozitívnych prípadov na CORONA-vírus, ktoré boli vyriešené 

v súlade a platným manuálom pre školy po konzultácii s RÚVZ domácou izoláciou pozitívnych 

prípadov a ich priamych kontaktov.  

MŠVVaŠ SR pripravuje návrh na obnovenie prezenčného vyučovania na 2. stupni ZŠ od 7.12.2020 

s podmienkou negatívneho výsledku testovania žiakov, jedného zo zákonných zástupcov žiakov 

a všetkých zamestnancov škôl. Zriaďovateľ škôl vydal školám pokyny na prieskum záujmu rodičov 

o spoločné testovanie rodičov a žiakov. 

 

Predseda komisie Mgr. Pavlíček a JUDr. Vavrinčík informovali, že sa už uskutočnili 2 prípravné 

stretnutia na vytvorenie subkomisie pre šport. Tajomník komisie upozornil, že v súlade s rokovacím 

poriadkom komisií MsZ môže komisia vytvoriť zo svojich členov a z ďalších odborníkov ako svoj 

poradný orgán subkomisiu, pričom úlohy, spôsob práce a predkladania výsledkov činnosti určí 

komisia prijatím uznesenia alebo štatútom.  

JUDr. Vavrinčík informoval, že príslušný návrh bude predložený na zasadnutie komisie školstva 

v januári 2021. 

 

 

K bodu 7 – Schválenie uznesení: 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia školstva, mládeže a športu prerokovala žiadosť Spojenej školy, Ul. J. Kollára 3, Nové 

Mesto nad Váhom o vyjadrenie mesta k návrhu na zaradenie materskej školy ako organizačnej 

zložky SŠ do siete škôl  s kapacitou 2 triedy po 5 detí so zdravotným znevýhodnením, odporučila 

mestskému zastupiteľstvu vydať kladné stanovisko k žiadosti a uložila predložiť návrh na rokovanie 

mestského zastupiteľstva. 

Zodpovedný: tajomník komisie školstva, mládeže a športu 

Termín: zasadnutie mestského zastupiteľstva 8.12.2020 

 

Uznesenie č. 2: 

Komisia školstva, mládeže a športu prerokovala návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta 

v programe P 9-Vzdelávanie na rok 2020, návrh programového rozpočtu mesta v programe P 9-

Vzdelávanie na rok 2021 a oba návrhy vzala na vedomie bez pripomienok. 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 1.12.2020. 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Ján Pavlíček          

                                                                                                                   predseda komisie 

                                          


