
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného 

7. februára  2013 v čase od  10.00  h do 12.15 h 
 

 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Program:      1.   Stanovisko k materiálom MsZ 

2. Vyhodnotenie spolo čenského ve čera „Tváre mesta“ 
3. Pripomienky k prílohe č. 3 VZN č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo čtu 

mesta Prievidza 
4. Stanovenie cie ľov komisie pri poskytovaní dotácií 
5. Aktuálne úlohy v oblasti školstva 

 
 
K bodu 1.)   
Prerokovávané materiály komentoval prizvaný vedúci právnej kancelárie JUDr. Róbert Pietrik. 
Materiál č. 12/2013 – Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 20/1994 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov  -  dôvodom na spracovanie doplnku je zosúladenie VZN so zákonom č. 182/1993 Z. z. 
Uznesenie:  komisia po hlasovaní všetci prítomní „za“  odporúča MsZ materiál schváliť bez 
pripomienok. 
Materiál č. 13/2013 – Návrh Doplnku č. 1 k IS – 69 Pravidlá na  predaj bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch z majetku mesta Prievi dza oprávneným fyzickým a právnickým 
osobám. Aj tento materiál sleduje zosúladenie smernice mesta so zákonom č. 182/1993 Z. z. 
Uznesenie: komisia bez pripomienok po hlasovaní všetci prítomní „za“ odporúča MsZ doplnok 
schváliť.  
 
K bodu 2.) 
Prizvaná riaditeľka KaSS Mgr. P. Štefániková zhodnotila jednotlivé časti programu. Prítomní, ktorí sa 
spoločenského podujatia zúčastnili,  vyjadrili svoje pripomienky k organizácii, obsahu a priebehu 
podujatia. Vznesené pripomienky : chýbala zvučka mesta pri udeľovaní ocenení, podpisovanie do 
pamätnej knihy   malo byť zabezpečené na pódiu, nakoľko je súčasťou oceňovania. Kritika na  
nekvalitný elektrický klavír ( dlhodobá záležitosť v materiálnom vybavení KaSS), nesprávne  uvedené 
meno významnej osobnosti (Liebenberger) a neospravedlnenie neúčasti oceneného L. Petráša. 
Podujatie ako celkom bolo inak hodnotené kladne.  Organizátori prijmú pri organizovaní obdobných 
podujatí v budúcnosti opatrenia na odstránenie nedostatkov.  
 
K bodu 3.) 
Po konkrétnej situácii pri  posudzovaním žiadosti o poskytnutie dotácie (K-2000)  a vyplnení prílohy č. 
3 k VZN č. 131/2012 vyjadruje komisia k obsahu  tabuľky A) a B) prílohy č. 3  tieto pripomienky: 

l. Tabuľka A) - v bode 1. je nesprávna citácia paragrafu VZN č. 131/2012 -  nesprávne:  § 2, 
ods. 1 správne:  § 2, ods. 2. 

2.   Tabuľka B) – bod 5. – komisia odporúča tento bod z tabuľky vypustiť.  
 
K bodu 4.) 
V súvislosti s VZN č. 131/2012  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza a jeho prílohou č. 3, 
tabuľka B), bod 4.  sa v ďalšej časti rokovania venovali členovia komisie stanoveniu cieľov komisie pre 
vyjadrovaní stanoviska k poskytnutiu dotácie. Cieľom komisie školstva a kultúry pri posudzovaní 
účelu dotácie a odporu čení na poskytnutie dotácie  bude podpori ť:    
                                -   reprezentáciu mesta Prievidza, 

                      -    uchovávanie a propagáciu kultúrneho  dedičstva, 
                      -    skvalitňovanie materiálnej základne kultúry, 
                      -    podujatia celomestského a regionálneho významu, 
                      -    skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
                      -    mimoškolské aktivity, 
                      -    zavádzanie  IKT technológií v oblasti školstva i kultúry. 



 
 
 
 
K bodu 5.) 
Mgr. V. Miklasová  predložila štatistický prehľad o zápise detí do 1. ročníka základných škôl na 
školský rok 2013/2014. Celkom bolo do 1. ročníka zapísaných  346 detí, okrem toho 43 detí do 
piaristickej základnej školy a 9 detí do súkromnej ZŠ na Ul. Ľ. Ondrejova.  
Mgr. Miklasová poukázala na skutočnosť, že v ZŠ  na  Malonecpalskej ulici je do 1. ročníka 
zapísaných len 15 detí a v škole dochádza k znižovaniu počtu žiakov aj z tohto obvodu. Škole chýbajú 
finančné prostriedky  na mzdové náklady a je tiež zaťažená prevádzkou materskej školy umiestnenej 
v jej objekte. Štatistický prehľad o zápise detí do 1. ročníka základných škôl je prílohou zápisnice.  
V súvislosti s riešením legislatívnych a ekonomických úloh poukázala Mgr. Miklasová na potrebu 
personálneho posilnenia odboru školstva. 
Komisia odporú ča vedeniu mesta   zabezpečiť  posilnenie oddelenia správy a ekonomiky  odboru 
školstva a starostlivosti o občana MsÚ o ďalšiu pracovnú pozíciu ( ekonóm ), nakoľko obe terajšie 
zamestnankyne Ing. M.Halahyjová a Ing. A. Mikulášová sú neprimerané zaťažené a nemajú si 
možnosť čerpať  dovolenky. V prípade ich PN je ohrozená funkčnosť na úseku školstva.  Rovnako je 
potrebné personálne riešiť úsek školstva osobitným zamestnancom s koncepčným zameraním na 
riešenie problematiky školstva a napĺňania cieľov koncepcie školstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Helena  D a d í k o v á ,  v.  r. 
                                                                                            predsední čka komisie školstva a kultúry 
 
Zapísala. O. Ďurčenková 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie školstva a kultúry konaného 

7. marca  2013 v čase od  10.00  h do 12.00 h 
 

 
 
Prítomní:       podľa prezenčnej listiny 
 
Program:      1.   Stanovisko k materiálu MsZ 
                     2.   Deň   učiteľov  -  slávnostné prijatie spojené s oce ňovaním  

3. Informácia o podujatiach – február – marec 2013 
4. Stanovisko k žiadosti o poskytnutie dotácie – RK C  (ZPOZ) 
5. Príprava ďalšej etapy racionalizácie škôl 
6. Zabezpečenie Veľkono čných trhov 
7. Rôzne 

 
 
K bodu 1) 
Materiál č. 19/13 – Návrh VZN č. 138/2013 o prevádzkovom pohrebisku mesta – nové nariadenie 
bolo spracované z dôvodu zmeny legislatívy; komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ po 
hlasovaní všetci prítomní „za“  schváliť VZN  bez pripomienok. 
 
K bodu2) 
Mgr. V. Miklasová informovala prítomných o zabezpečení slávnostného prijatia pedagógov 
prievidzských škôl spojeného s ich oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov. Uskutoční sa v stredu 27. 
marca 2013 o 10.00 h v obradnej sieni.  
Komisia berie informácie o podujatí na vedomie. Súčasne odporúča, aby v prípade účasti učiteľov 
prievidzských škôl na krajskom oceňovaní učiteľov  v Trenčíne zabezpečilo mesto ich dopravu. 
 
K bodu 3) 
O podujatiach uskutočnených v mesiaci február a plánovaných na mesiac marec informovala prizvaná 
riaditeľka KaSS Mgr. p. Štefániková.  
Mgr. V. Miklasová odporučila  zaviesť v meste Prievidza „seniorské karty“  so zľavou na kultúrne 
podujatia a sortiment reštauračných zariadení. PaedDr. E. Porubcová  odporúča poskytovať takéto 
zľavové karty aj rodinám s deťmi s najnižšími príjmami.  
Komisia odporúča vedeniu mesta sa týmito návrhmi zaoberať. 
 
 
K bodu 4) 
Komisia v zmysle VZN č. 131/12 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza prerokovala 
žiadosť Regionálneho kultúrneho centra Prievidza  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza 
na metodickú pomoc v oblasti ZPOZ. Komisia po hlasovaní všetci prítomní „za“  odporúča  poskytnúť 
RKC v Prievidzi na uvedený účel dotáciu vo výške 200,00 €. 
 
K bodu 5) 
Do 31. 3. 2013 je v záujme racionalizácie potrebné spracovať návrh na zmeny v sieti základných škôl. 
V súčasnosti odbor školstva a starostlivosti o občana pripravuje alternatívy, pričom pre dosiahnutie 
optimálneho stavu v súvislosti s ďalším zabezpečovaním prevádzky škôl  bude potrebné rušiť alebo 
spájať základné školy.  
V oblasti materského školstva sa prejavujú problémy v požiadavkách na  umiestňovanie  detí   do 3 
rokov veku, na ktoré mesto nedostáva zo štátneho rozpočtu žiadny príspevok. Mesto voľnými 
kapacitami disponuje, je však potrebné  finančne zabezpečiť prevádzku MŠ pre deti tejto vekovej 
kategórie. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť výšku príspevkov rodičov  detí do 3 rokov veku. 
PaedDr.  E. Porubcová  žiada, aby  na zasadnutie MsZ v mesiaci apríl 2013 boli prizvaní riaditelia ZŠ 
mesta a predložili  racionalizačné opatrenia v oblasti mzdových a prevádzkových nákladov. 



 
 
 
 
Mgr. V. Miklasová opätovne poukázala na nedostatočné personálne obsadenie odboru školstva 
a starostlivosti o občana MsÚ. Komisia školstva a kultúry preto opätovne odporúča vedeniu mesta 
zaoberať sa personálnym posilnením odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ. 
 
 
K bodu 6) 
O zabezpečení tohtoročných Veľkonočných trhov informovala prizvaná pracovníčka referátu obchodu 
a cestovného ruchu MsÚ Ing. J. Bieliková. Trhy sa budú konať na Námestí slobody v období od 25. do 
28. 3. 2013. Mesto zaznamenalo v tomto roku vyšší záujem predajcov o účasť na trhoch so svojimi 
produktmi oproti roku 2012   (21 stánkov). Na zabezpečení prevádzky spolupracuje mesto s RÚVZ, 
KaSS, UNIPA a veterinárnymi pracoviskami. Ing. Bieliková požiadala prítomnú riaditeľku KaSS 
o spoluprácu pri zabezpečení kultúrneho programu na jednotlivé dni  trhov.  Prezentovať sa môžu  
umelecké kolektívy pôsobiace pri denných centrách a deti materských a základných škôl.  
Komisia školstva a kultúry zobrala informácie na vedomie. 
 
 
K bodu 7) 
Mgr. V. Miklasová informovala členov komisie o oslavách 30. výročia vzniku MŚ na Ul. A. Mišúta. 
Budú sa konať v Dome kultúry na sídlisku Píly 20. marca 2013 o 15.00 h.  
Ďalej informovala o výberových konaniach na riaditeľov MŠ a ZUČ L. Stančeka.  
Predsedníčka komisie informovala o iniciatíve Obchodnej akadémie v Prievidzi zorganizovať 6. mája 
2013 na Námestí slobody hromadný tanec mazurku. Účasť na podujatí potvrdil poslanec európskeho 
parlamentu P. Šťastný. Riaditeľ školy Mgr. Ľ. Vida  požiadal mesto o záštitu nad podujatím.  
Komisia školstva a kultúry odporúča spoluprácu mesta na príprave a priebehu podujatia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Helena   D a d í k o v á 
                                                                                      predsedníčka komisie školstva a kultúry 
 
 
 
 
Zapísala: O. Ďurčenková 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


