
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 5/2022 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu  

 

Dátum a miesto zasadnutia: 20.9.2021 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

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

Program :  

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania/ predseda komisie Mgr. Pavlíček 

2. Organizačné a personálne zabezpečenie škôl a ŠZ v školskom roku 2022/2023, výkonové 

ukazovatele škôl a ŠZ, zber údajov na financovanie škôl a ŠZ v roku 2023/ Mgr. Hevery, 

riaditelia škôl a ŠZ 

3. Návrh úpravy rozpočtu škôl/ŠZ na rok 2022, návrh rozpočtu škôl/ŠZ na rok 2023, návrh 

dod. č. 1 VZN č. 1/2022/ Mgr. Hevery 

4. Návrh delegovaných zástupcov mesta/zriaďovateľa do rady materskej školy a do obecnej 

školskej rady na nové funkčné obdobie / Mgr. Hevery 

5. Návrhy na slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Svetového dňa 

učiteľov a organizačné zabezpečenie podujatia (5.10.)/ Mgr. Hevery  

6. Organizačné zabezpečenie žiackych súťaží: 

a) LŠHM pre žiakov 2. st. ZŠ a žiakov SŠ: Mgr. Hevery a riad. škôl, garanti (III. ZŠ, 

GMRŠ) 

b) súťaž technickej zručnosti žiakov ZŠ: PhDr. Hejbalová a riad. SPŠ-Bzinská ul. Mgr. 

Neuschl 

c) volejbalový turnaj žiakov a žiačok SŠ: Mgr. Pavlíček  

7. Rôzne, diskusia 

8. Návrh uznesení 

 

K bodu č. 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček, ktorý na úvod predstavil nových 

riaditeľov škôl a školských zariadení vymenovaných na základe úspešného výberového konania: 

- riaditeľku SOŠ OaS Ing. Oľgu Ilenčíkovú 

- riaditeľku CVČ Ing. Zuzanu Šupatíkovú 

Komisia následne schválila program rokovania bez pripomienok. 

K bodu 2 Informácia o zabezpečení prevádzky škôl a ŠZ  

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl 

a školských zariadení zriadených mestom v novom školskom roku.  

Základné školy zriadené mestom evidujú na začiatku školského roka spolu 1 580 žiakov plus 69 

žiakov – utečencov z Ukrajiny zaradených do bežných tried. 

Materská škola eviduje 598 detí vrátane 12 detí – utečencov z Ukrajiny. 

Počet žiakov ZUŠ a CVČ by mal byť na úrovni predchádzajúceho školského roka, ich evidencia sa 

uzavrie do konca septembra 2022. 

Aktuálne prebieha celoštátny zber údajov o žiakoch podľa stavu k 15.9.2022 – eduzber a výkaz 40-

01, ktoré sú rozhodujúce pre financovanie škôl a ŠZ v roku 2023. 



 

Vo všetkých školách prebieha riadne prezenčné vzdelávanie, výskyt pozitívnych prípadov covid-19 

je len ojedinelý. 

Pri zabezpečovaní školského roka museli školy riešiť problém s nedostatkom učiteľov, najmä 

matematiky, fyziky, informatiky a cudzích jazykov, preto prijali do PP aj učiteľov – dôchodcov. 

O zabezpečení nového školského roka informovali aj riaditelia škôl mimo zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta: 

SPŠ: 330 žiakov plus 4 žiaci – utečenci z Ukrajiny. Školský bazén pravdepodobne nebude 

prevádzkovaný z dôvodu vysokého nárastu cien energií. 

SOŠ OaS: 393 žiakov plus 3 žiaci – utečenci z Ukrajiny. Škola mala problém s obsadením miesta 

učiteľa angličtiny. 

GMRŠ: 366 žiakov plus 5 žiakov – utečencov z Ukrajiny, v škole pribudli 2 pedagogickí 

zamestnanci. 

SŠ sv. Jozefa: 422 žiakov v ZŠ vrátane 11 žiakov – utečencov z Ukrajiny, v gymnáziu sú zaradení 4 

žiaci – utečenci z Ukrajiny a v MŠ 1 dieťa z Ukrajiny. Materská škola rozšírila svoju kapacitu na 4 

triedy. 

Spojená škola špeciálna zriadila ako svoju súčasť aj materskú školu: spolu má 83 žiakov, z toho 

v ZŠ 69, v MŠ 9, v praktickej škole 5. 

CPPPaP prijalo 1 nového špeciálneho pedagóga, na činnosť poradenského zariadenia nemá dostatok 

priestorov. Riaditeľka poradenského zariadenia plánuje požiadať mesto o prenájom priestorov 

v budove bývalej SPTŠ, ktorú mesto získalo do majetku. 

K bodu 3 Úprava rozpočtu mesta na rok 2022 v programe P 9-Vzdelávanie, návrh rozpočtu 

škôl a ŠZ na rok 2023 

Tajomník komisie informoval o 3. úprave programového rozpočtu mesta na rok 2022 v programe P9 

- vzdelávanie. V úprave rozpočtu sú premietnuté najmä zmeny: 

- zmena výšky príjmov z dotácií a príspevkov zo štátneho rozpočtu 

- zmeny výšky niektorých príjmov z vlastnej činnosti škôl 

- zabezpečenie mimoriadnych odmien zamestnancom (500 € plus odvody) podľa dodatku KZ VS 

na rok 2022 

- príspevok zo ŠR na zhotovenie cyklostojanov v ZŠ a náklady na realizáciu projektu 

- výdavky ZŠ na školu v prírode a lyžiarsky kurz 

 

Tajomník komisie informoval o východiskách návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2023 

v programe 9-Vzdelávanie. V rozpočte bude zahrnutá valorizácia platových taríf pedagogických 

zamestnancov od 1.1.2023 o 10% a od 1.9.2023 o 12% a valorizácia PT nepedagogických 

zamestnancov od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10%. Výrazný nárast výdavkov sa predpokladá 

v prevádzkových nákladoch na energie, nakoľko dodávateľ elektrickej energie vypovedal mestu aj 

mestským organizáciám zmluvu k 31.12.2022 a na rok 2023 ponúkne nové ceny. Mesto ako 

zriaďovateľ škôl už zosumarizoval potreby svojich organizácií a pripravuje verejné obstarávanie 

dodávateľa elektriny. Dopady zvýšenia cien ostatných médií zatiaľ nie sú známe, rovnako ani 

opatrenia vlády na ich zmiernenie.  

Tajomník komisie informoval, že z dôvodu vysokého nárastu nákladov škôl a ŠZ v roku 2023, najmä 

na energie a na potraviny, bude potrebné zvýšiť mesačné príspevky detí a žiakov. V MŠ navrhol 

zvýšenie z 20 € na 25 €, v ŠKD z 10 € na 12 €, v ZUŠ v jednotlivých druhoch štúdia o 2 € a u žiakov, 



 

ktorí sa nepočítajú na účely poskytnutia podielových daní, o 5 €. Mesačné príspevky v CVČ 

nenavrhol zvýšiť, nakoľko by to mohlo znížiť záujem o voľnočasové aktivity v CVČ. V ŠJ je možné 

zvýšiť finančný limit na nákup potravín na výrobu jedla už len v ZŠ, nakoľko ŠJ MŠ sú už 

v najvyššom pásme a ministerstvo školstva nezabezpečilo úpravu limitov na nákup potravín, ako to 

avizovalo na začiatku roka.  

Členovia komisie prerokovali návrh dodatku VZN č. 1/2022 o určení výšky FP na žiaka a dieťa 

a o určení výšky mesačných príspevkov na činnosť škôl, ktorým sa realizuje zvýšenie mesačných 

príspevkov od 1.1.2023, a návrh schválili.  

 

Tajomník komisie informoval o navrhovaných investičných akciách a rozsiahlejších opravách  

v školách na rok 2023: 

- rozšírenie kapacity MŠ-Poľovnícka ul. nadstavbou - schválený NFP na realizáciu projektu vo výške 

966 575 € 

- rekonštrukcia spojovacej chodby MŠ – Poľovnícka ul. 

- odstránenie havarijného stavu spojovacej chodby ZŠ-Tematínska ul. 

- zhotovenie atletickej dráhy s umelým povrchom v ZŠ-Ul. kpt. Nálepku 

- oprava oplotenia ZŠ-Ul. kpt. Nálepku – 2. etapa 

- oprava oplotenia ZUŠ a povrchu nádvoria a chodníkov v ZUŠ 

- oprava povrchu chodníkov ZŠ-Tematínska ul. 

- rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ ZŠ-Odborárska ul. 

MUDr. Bielik navrhol zaradiť do rozpočtu aj realizáciu osvetlenia športových areálov ZŠ, napr. 

solárnymi svietidlami. 

 

K bodu 4 Návrh delegovaných zástupcov mesta/ zriaďovateľa do orgánov školskej 

samosprávy 

Tajomník komisie informoval o skončení funkčného obdobia rady materskej školy a obecnej 

školskej rady. Novelou zákona č. 596/2003 bolo funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy 

v mimoriadnej situácii upravené tak, že sa skončí uplynutím 3. mesiaca po jej skončení., ak 

technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy.  

Vzhľadom na to, že stále pretrváva mimoriadna situácia a blížia sa komunálne voľby, tajomník 

komisie navrhol ustanoviť radu materskej školy a obecnú školskú radu až po komunálnych voľbách 

a návrh delegovaných zástupcov mesta/zriaďovateľa predložiť až na MsZ konštituované na základe 

výsledku volieb. 

Členovia komisie návrh schválili. 

 

K bodu 5 Slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Svetového dňa 

učiteľov 

Tajomník komisie informoval o TOZ osláv Svetového dňa učiteľov spojených s oceňovaním 

pedagogických zamestnancov primátorom mesta. Podujatie sa uskutoční 5.10.2022 od 14.00 hod. 

v ZUŠ. Návrhy na ocenenie predložia riaditelia škôl návratkou do 22.9.2022. 

Na podujatie sú pozvaní členovia školskej komisie a riaditelia škôl. 

 

K bodu 6 Organizačné zabezpečenie žiackych súťaží 

Členovia komisie prerokovali termíny a organizáciu žiackych súťaží do konca roka 25022: 



 

Atletické preteky ŠHM: uskutočnia sa na štadióne AFC pre žiakov SŠ vo štvrtok 6.10.2022 a pre 

žiakov ZŠ  v piatok 7.10.2022. 

Organizátori/garanti súťaží ZŠ-Ul. kpt. Nálepku a GMRŠ zabezpečia úpravu propozícií, rozhodcov 

a časomeračov, súťažné priestory a vyhodnotenie výsledkov vo všetkých disciplínach. 

Predseda komisie Mgr. Pavlíček navrhol vzhľadom na termín pretekov vypustiť z ich názvu slovo 

„letné“ , komisia návrh schválila.   

Volejbalový turnaj žiakov SŠ: uskutoční sa v športovej hale 27.10.2022 (náhradný priestor 

telocvičňa SPŠ, prípadne V.ZŠ), organizátorom je GMRŠ. 

Súťaž technickej zručnosti žiakov ZŠ: uskutoční sa v 11.11.2022 v SPŠ, organizátorom je SPŠ. 

 

K bodu 7 Rôzne, diskusia 

Tajomník komisie Mgr. Hevery požiadal riaditeľov škôl o súčinnosť a technické zabezpečenie 

komunálnych volieb 29.10.2022 – do každej volebnej miestnosti v priestoroch školy zabezpečiť 

počítač (notebook), tlačiareň a pripojenie na internet. Riaditelia všetkých škôl konštatovali, že 

požiadavku vybavia. 

 

K bodu 8 – schválenie uznesení: 

Uznesenie č. 5/2022-KŠMŠ: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila návrh na zvýšenie mesačných príspevkov žiakov, resp. 

ich zákonných zástupcov na činnosť škôl a ŠZ a uložila predložiť návrh dodatku č. 1 VZN č. 1/2022 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a o určení výšky mesačných 

príspevkov žiakov a ich zákonných zástupcov na prerokovanie do mestskej rady a do mestského 

zastupiteľstva. 

Z: tajomník komisie Mgr. D. Hevery                      T: najbližšie zasadnutie MsR a MsZ 

 

Uznesenie č. 6/2022-KŠMŠ: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila návrh na ustanovenie rady materskej školy a obecnej 

školskej rady na nové funkčné obdobie až po komunálnych voľbách 2022 a uložila predložiť návrh 

delegovaných zástupcov mesta/zriaďovateľa na prerokovanie a schválenie novému mestskému 

zastupiteľstvu konštituovanému na základe výsledku volieb 2022. 

 

Z: tajomník komisie Mgr. D. Hevery                      T: prvé zasadnutie nového MsZ 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 20.9.2022. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Pavlíček                                  Mgr. Dušan Hevery 

predseda komisie                                          tajomník komisie 


