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Ko                    Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 

                                                              Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 

6. februára 2020 v čase od 08.00 h do 09.00 h 

 
 
Prítomní: H. Dadíková, Mgr. P. Krško, PaedDr. K.Ďurčová, PaedDr. E. Porubcová;  
                Branislav Gigac; Mgr. V. Dušičková, PaedDr. S. Bošnovičová; Mgr. D. Horná; 
Ospravedlnení: Ing. Richard Takáč, Mgr. Z. Vrecková, Mgr. Ľudmila Húsková 
Ďalej prítomní:  0 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálom MsZ 
3. Informácie o výročiach škôl a školských zariadení mesta v školskom roku 

2019/2020 
   4.     Rôzne 
   5.     Uznesenie, záver 
 
K bodu 1) 
 
V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, oboznámila ich 
s programom a dala hlasovať o jeho návrhu.  Prítomní členovia komisie program jednohlasne 
schválili. 
 
K bodu 2) 
 
Komisia ŠaK nedostala k prerokovaniu materiály, ktoré budú predmetom februárového  
zasadnutia MsZ.   
 
K bodu 3) 
 
Predsedníčka komisie H. Dadíková  informovala prítomných členov komisie o výročiach škôl    
v školskom roku 2019/2020. Informácie zaslala Mgr. J. Krausová – odborná zamestnankyňa  
školského úradu MsÚ Prievidza: 
 

- Základná škola Mariánska ulica 554/19 v Prievidzi pripravuje  v mesiaci apríl 2020 
slávnostnú akadémiu  pri príležitosti osláv 90. výročia školy. 
ZŠ zároveň požiadala komisiu ŠaK o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500,00 € 
   

- Materská škola  Ul. D. Krmana v Prievidzi pripravuje oslavu pri príležitosti 60. výročia 
založenia MŠ 27. mája 2020 v KaSS v Prievidzi. 

            MŠ zároveň požiadala komisiu ŠaK o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500,00 € 
 
a) Komisia uznesením č. 15/20 odporučila k výročiu školy: 

- ZŠ Mariánska ulica,  poskytnúť finančnú dotáciu vo výške 500,00 Eur – rozpočtovým 
presunom z Programu 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu 
komisie školstva a kultúry, na Program 9.2.23 -  Tovary a služby: ZŠ Mariánska.                                                                             

 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0     
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b) Komisia uznesením č. 16/20 odporučila k výročiu školy: 

- MŠ Ul. D. Krmana,  poskytnúť finančnú dotáciu vo výške 500,00 Eur – rozpočtovým 
presunom z Programu 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu 
komisie školstva a kultúry, na Program 9.1.3 -  Tovary a služby: MŠ Krmana. 

 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0     
         
K bodu 4) 
 
■   V rámci rôzneho z dôvodu služobnej cesty odborných zamestnankýň školského úradu MsÚ                         
     poskytla   členom   komisie  informácie  o  voľbách  členov  rád  škôl a školských zariadení  
     predsedníčka komisie H. Dadíková. 
     
    ► Výberové konanie na riaditeľov škôl sa uskutoční:  

- na ZŠ S. Chalupku 313/14   do 31.03.2020 
- na ZŠ Šafárika – VK do 30. 06.2020 

 
    ►  27.01.2020 boli zaslané výzvy riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
        pôsobnosti mesta Prievidza na  voľby  členov  rád  škôl a školských  zariadení. Voľby 
        členov   rady   školy   alebo   školského   zariadenia   z   pedagogických   zamestnancov,                        
        ostatných  zamestnancov  a  rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia zabezpečí                       
        riaditeľ  školy  alebo  školského  zariadenia  najneskôr  v termíne  skončenia  funkčného 
        obdobia rady školy. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia určí miesto, dátum  a  čas  
        konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. Na  ustanovujúcom zasadnutí  
        musí  byť  zvolený  predseda, podpredseda  a  zapisovateľ  rady  školy  alebo  školského 
        zariadenia. Riaditeľ  školy  alebo  školského  zariadenia  písomne oznámi zriaďovateľovi 
        školy  alebo  školského  zariadenia  mená  a  priezviská  zvolených  zástupcov  rady  školy 
        alebo školského zariadenia  z  pedagogických  zamestnancov,  ostatných  zamestnancov 
        a  rodičov  žiakov  školy  alebo  školského zariadenia najneskôr  do  uplynutia  funkčného  
        obdobia doterajších členov rady školy alebo školského  zariadenia. 
        Podrobnosti   o   spôsobe   ustanovenia  orgánov  školskej  samosprávy,  o  ich  zložení, 
        organizačnom a  finančnom    zabezpečení   sa   určujú    na   základe   Vyhlášky MŠVVaŠ 
        SR č. 291/2004. 
 
■  Predsedníčka komisie spoločne s riaditeľkou KaSS Mgr. D. Hornou    informovali prítomných     
    členov  komisie   o   pripravovaných  slávnostných  programoch: 
 

- KULTÚRA  2019  –  slávnostný  večer  spojený  s poďakovaním a ocenením  vybraných  
inštitúcií,   kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry. Slávnostný večer sa 
bude konať 14. februára 2020 o 17.00 h v Dome kultúry v Prievidzi. 
 

- FS  Vtáčnik - oslávi 50. výročie od jeho vzniku   29. februára 2020. Slávnostný   
program   sa  bude  konať  v Dome kultúry v Prievidzi o 18.00 h. 

   
■  B. Gigac  informoval  prítomných členov  o pripravovanej  kultúrnej  akcii  poslancov výboru  
    VVO 3 Zapotôčky – Nové mesto. KARNEVAL  pre  deti,  spojený   s FAŠIANGAMI  pre   
    širokú verejnosť sa bude konať v priestoroch a areáli ZŠ Dobšinského dňa 22.02.2020. 
 
■  PaedDr. K. Ďurčová informovala o pripravovanej kultúrnej akcii OZ FanNecpaly – Sprievod 
    fašiangových masiek Necpalmi sa uskutoční 23. februára 2020 v čase od 9.00 – 18.00 h.  
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■  Komisia  ŠaK  žiada  Odbor  školstva  a  starostlivosti  o občana  preveriť  povinnosť  čerpať  
    dovolenku  zamestnancami  školstva v  prípade  vyhlásenia  chrípkových  prázdnin  (problém   
    v MŠ  Mišúta). 
 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a určila  ďalší 
termín zasadnutia komisie ŠaK na deň štvrtok 12. marca 2020 o 8.00 h. 
 
 
 
 
 
                                                                                          Helena Dadíková, v. r.  
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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K bodu 5) 
 
 

UZNESENIA 
komisie školstva a kultúry 

 
                                            Zoznam uznesení zo 6. februára 2020 
                                                            od 15/20 do 16/20   
 
15/20 -   Rozpočtový presun -  ZŠ Mariánska ulica 
16/20 -   Rozpočtový presun -  MŠ Ul. D. Krmana  
 
Uzn. č. 15/20 
Komisia školstva a kultúry 
 
      I.     berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Základná škola,  Mariánska ulica, Prievidza – požadovaná suma 500,00 € 

- na slávnostnú akadémiu  pri príležitosti osláv 90. výročia školy.  
 
     II.    odporúča vykonať rozpočtový presun : 

- presun 500,00 € na plánovanú akciu z Programu 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe 
odporučenia komisie ŠaK, na Program 9.2.23 -  Tovary a služby: ZŠ Mariánska. 

 
Uzn. č. 16/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Materská škola, Ul. D. Krmana,  Prievidza – požadovaná suma 500,00 € 

-  na oslavu pri príležitosti  60. výročia založenia MŠ 
 

     II.    odporúča vykonať rozpočtový presun : 
- presun 500,00 € na plánovanú akciu z  Programu 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe 

odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry, na Program 9.1.3 -  Tovary a služby: 
MŠ Krmana. 

 
 
 
 
                                                                                             Helena Dadíková, v. r. 
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry zo 06. februára 2020 
 
Číslo uznesenia: .........15/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 
 
Číslo uznesenia: .........16/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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                   Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 
                                               P r e z e n č n á    l i s t i n a 
           zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi, konaného 
 

                   09. januára 2020  v čase  od  08.00 h   do .... 09,00... h 

 
 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................v.r................................ 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................v.r................................ 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................v.r................................ 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................v.r............................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ..8,00........   do .. 09,00............                        .................v.r............................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od ................do ......................                             ................ ospr............................ 
 
Mgr. Zuzana VRECKOVÁ 
od ............... do ......................                             .................ospr............................ 
 
Branislav GIGAC 
od ..8,00........   do ..09,00...........                         ..................v.r............................... 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ...8,00....... do ....09,00.....                               ................. v.r................................ 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ...8,00........ do ...09,00.....                               ................. v.r................................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od .................. do ..................                              ..................ospr.............................  
 
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ...09,00.....                               ..................v.r................................ 

 

 


