
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 4/2022 

zo zasadnutia komisie dňa 24.5.2022 

 

 

Prítomní: 7 členov komisie, t. j. 63,63 % - viď prezenčná listina 

                 

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ podpredsedníčka komisie 

2. Prerokovanie návrhov na udelenie ceny primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania/ 

predkladá tajomník komisie 

3. Návrh programu Dní mesta 2022, organizačné zabezpečenie súťaží škôl a udeľovania ceny 

primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania/ predkladá tajomník komisie 

4. Informácia o oslavách dňa detí 2022/ tajomník komisie 

5. Schválenie uznesení/ podpredsedníčka komisie 

6. Rôzne, diskusia 

 

 

K bodu č. 1: 

Rokovanie otvorila a viedla podpredsedníčka komisie PhDr. Kvetoslava Hejbalová, nakoľko 

predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček ospravedlnil svoju neúčasť na zasadnutí. Komisia schválila 

program rokovania bez pripomienok. 

 

K bodu č. 2: 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery vysvetlil kritériá oceňovania žiakov podľa štatútu ceny 

primátora mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. Na rozhodnutie o návrhoch škôl na ocenenie 

žiakov je podľa štatútu potrebná nadpolovičná väčšina členov komisie, účasťou 66,63% členov 

komisie na zasadnutí komisie bola táto podmienka splnená. 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery predložil v zmysle štatútu výročnej ceny primátora mesta 

v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s mládežou na prerokovanie návrhy na ocenenie žiakov za 

školský rok 2021/2022 – viď príloha zápisnice.  

Spolu bolo predložených 6 návrhov vo vekovej kategórii detí do 15 rokov a 23 návrhov vo 

vekovej kategórii od 15 do 30 rokov: 

 

základné školy a 8-ročné gymnáziá:  

a) SV predmety: žiadna nominácia 

b) PV predmety: 2 nominácie 

c) Kultúra a umenie: 1 nominácia 

d) Šport: 1 nominácia  

e) Humánny čin roka: 2 nominácie 

 

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: 11 nominácií 

f) Humánny čin roka: žiadna nominácia 

  

Komisia navrhla udeliť výročnú cenu primátora mesta za školský rok 2021/ 2022 nasledovným 

kandidátom:  

1. Veková kategória detí do 15 rokov (ZŠ a osemročné gymnáziá): 

a) spoločenskovedné predmety: - 

 

b) prírodovedné predmety: Jakub Prítrský, žiak osemročného Gymnázia M.R. Štefánika  

                                               Nové Mesto n. V. 

 

c) kultúra a umenie: Lucia Kudlíková, žiačka Základnej školy sv. Jozefa Nové Mesto n. V. 

 

d) šport: Pavol Csefalvay, žiak osemročného Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto n. V. 

 

e) humánny čin roka: Daniel Hrabovský, ž. Základnej školy, Ul.kpt.Nálepku, Nové Mesto n.V.  

 

 

2. Veková kategória mládeže od 15 do 30 rokov (stredné školy): 

a) spoločenskovedné predmety: Nela Štěpničková, žiačka osemročného Gymnázia M. R.  

                                                      Štefánika Nové Mesto n. V. 

 

f) prírodovedné predmety: Alexandra Hricová, žiačka SPŠ Nové Mesto n. V. 

 

b) technické a odborné predmety: Samuel Paučin, žiak SPŠ Nové Mesto n. V. 

 

c) kultúra a umenie: Vladimír Juríček, žiak Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto n. V. 

 

d) šport: Delia Farajpour, žiačka Gymnázia M.R. Štefánika a členka ZÚ atletika  

                                      v CVČ Nové Mesto n. V. 

                  Katarína Pavlechová, žiačka Gymnázia M.R. Štefánika Nové Mesto n. V. 

                  Pavol Fleischhacker, žiak SOŠ obchodu a služieb, člen ZÚ box v CVČ Nové Mesto n.V. 

 

Komisia navrhla udeliť výročnú cenu verejne v rámci osláv Dní mesta v piatok 10.6.2022 na  

námestí za prítomnosti žiakov a pedagógov škôl. Ako súčasť ocenenia komisia odporučila udeliť aj 

vecnú cenu – dvojdielnu publikáciu o Novom Meste nad Váhom.  

 

 

Čestné uznanie primátora mesta navrhla komisia udeliť prostredníctvom riaditeľov škôl na 

ukončení školského roka nasledovným kandidátom:  

a) základné školy a 8-ročné gymnáziá:  

Za úspechy v oblasti prírodovedných predmetov: Stella Krupová, žiačka 9. ročníka ZŠ, Ul. kpt. 

Nálepku, Nové Mesto nad Váhom 

Za humánny čin: Luka Cindrič, žiak 7. ročníka ZŠ, Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom 

 



 

b). stredné školy : 

Za úspechy v oblasti spoločenskovedných predmetov: 

- kolektív žiačok 1.ročníka Gymnázia sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom - Mária Vyzváryová, 

Lenka Gadušová, Eliška Směříčková,  

- Marcel Kopčan, žiak 3. ročníka bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad 

Váhom 

- Maroš Herman, žiak 1. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor informačné 

a sieťové technológie 

Za úspechy v oblasti prírodovedných predmetov:  

- Patrik Šrámek, žiak 4. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor informačné 

a sieťové technológie 

- Patrik Chupáč, žiak 4. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor informačné 

a sieťové technológie 

Za úspechy v oblasti technicko-odborných predmetov: 

- Matej Dujka, žiak 3. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor mechanik strojov 

a zariadení 

- Jana Čičová, žiačka 4. ročníka SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor 

obchodná akadémia 

Za úspechy v oblasti kultúry a umenia: Agáta Pevná, žiačka 3. ročníka bilingválnej sekcie Gymnázia 

M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 

Za úspechy v oblasti športu a telesnej kultúry 

- Pavol Müller, žiak 3. ročníka bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad 

Váhom  

- Jakub Pavlíček, žiak 3. ročníka bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad 

Váhom 

- Karolína Majerníková, žiačka 3. ročníka bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika Nové 

Mesto nad Váhom, členka volejbalového klubu MVK Nové Mesto nad Váhom 

- Samuel Košťál, žiak 2. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor mechanik 

nastavovač 

- Viliam Herák, žiak 2. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom – študijný odbor mechanik 

elektrotechnik 

- Samuel Madžo, žiak 2. ročníka SPŠ Nové Mesto nad Váhom a CVČ Nové Mesto nad Váhom – 

stolnotenisový krúžok 

- družstvo dorastencov v stolnom tenise Samuel Madžo (SPŠ), Jakub Jurika (SŠ sv. Jozefa), 

Richard Pupák (SPŠ), Jakub Hrnčiarik (SZŠ Trenčín), členovia stolnotenisového krúžku CVČ 

- Lukáš Kotleba, žiak SPŠ Nové Mesto nad Váhom a člen krúžku thajského boxu v CVČ 

 

K bodu č. 3: 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o návrhu programu Dní mesta 2022 a o jeho 

organizačnom zabezpečení. 

Dopoludňajší program vyplnia športové súťaže žiakov ZŠ a osemročného gymnázia v areáloch 

základných škôl a v parku J. M. Hurbana a oceňovanie najúspešnejších žiakov na tribúne na 

Námestí slobody za prítomnosti žiakov a pedagógov škôl.  

Popoludní bude na námestí kultúrny program spojený s udeľovaním ocenenia Osobnosť mesta. 



 

K bodu č. 4: 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval o oslavách Dňa detí 2022. 

Oslavy sa uskutočnia 1.6.2022 v parku J.M. Hurbana v dvoch častiach:  

- dopoludnia súťažno-zábavné podujatie pre deti s ukážkami činnosti HaZZ a PZ SR 

- od 16.00 hod. karneval v parku 

 

K bodu č. 5 – schválenie uznesení: 

 

Uznesenie č. 4/2022: 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala a navrhuje primátorovi mesta : 

- udeliť výročnú cenu primátora mesta v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s mládežou za 

školský rok 2021/2022 verejne na oslavách Dní mesta 2022 kandidátom uvedeným v bode 2 

zápisnice. Ocenením je diplom „výročná cena primátora mesta“ a dvojdielna publikácia 

o Novom Meste nad Váhom 

- udeliť čestné uznanie primátora mesta prostredníctvom riaditeľov škôl na ukončení školského 

roka kandidátom uvedeným v bode 2 zápisnice 

 

K bodu č. 6: 

Tajomník komisie Mgr. D. Hevery informoval: 

- o predbežných výsledkoch testovania deviatakov ZŠ, podrobný rozbor spracuje a predloží 

komisii OŠMaTK po zverejnení správy o výsledkoch testovania žiakov škôl v SR 

- o počte detí zapísaných do materskej školy a do základných škôl 

- o organizovaní atletických pretekov žiakov 1. stupňa ZŠ dňa 27.5.2022 

- o príprave výberového konania na miesto riaditeľa CVČ 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 24.5.2022. 

 

 

 

 

 

PhDr. Kvetoslava Hejbalová                                  Mgr. Dušan Hevery 

 podpredsedníčka komisie                                          tajomník komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


