
 
 Komisia školstva a kultúry 

pri Mestskom zastupite ľstve v Prievidzi 
 
 

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

 
        05. 09.  2013       v čase  od  10.00 h   do   11.40  h 

 
 
Prítomní :                      H.Dadíková, G.Čauder, PaedDr. E. Porubcová, Ing. J.Polerecký  
                                      (neskorší príchod o 10.50 h), Mgr. V. Miklasová, Mgr. Ľ. Húsková 
Prizvaní :                       Mgr. P. Štefániková, Mgr. A. Vlčko 
Ospravedlnení :            Mgr. Ľ.Vida a Mgr. O.Ďurčenková 
 
PROGRAM : 
1.     Materiály na rokovanie MsZ konané 1.10.2013 
2.     Požiadavky na rozpočet na rok 2014 – 2016 ( prosím jednotlivých členov, aby si pripravili 
podklady, resp. návrhy, ktoré aktivity majú byť podporené v roku 2014, napr.  HFS, iné festivaly, 
mestské akcie, výstavy + nevyhnutná  rekonštrukcia vojnových hrobov  na mestskom cintoríne, 
občianska obradnosť, kronikársky zápis, zápisy do pamätnej knihy a kompletný  program kultúra a 
program školstvo ) 
3.    Zahájenie školského roka, stav v MŠ a základnom školstve k 1.9.2013, zber údajov zo 
školstva k 15.09.2013, príprava kalendára podujatí pre MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ na škol. rok 
2013/2014 ( vrátane regionálnych a nadregionálnych podujatí ) 
4. Informácia o podujatiach organizovaných v meste – sept., a príprava na október              
5.    Podnet na zakúpenie publikácií  Skamenený chodníček   
6.    Riešenie  príspevku na ošatenie a úpravu zovňajšku pre hudobníkov – vyplatenie za rok 2013 
a rozpočet na rok 2014 – 2016. 
7.    Pamätník SNP na Banskej – stav vzhľadu ( návrh na úpravy, výsadbu  trvaliek, kvitnúcich 
kríkov). 
8.    Rôzne  
    
Na úvod rokovania privítala predsedníčka prítomných členov komisie a prizvaných, ospravedlnila 
neúčasť Mgr. Ľ.Vidu a Mgr. O. Ďurčenkovej. Požiadala o hlasovanie o programe komisie. Komisia 
schválila  program rokovania – „za“ hlasovali 5 prítomní členovia komisie (1 člen neskorší príchod). 
 
K bodu 1: 
Materiály do MsZ . 

a) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti majetku a návrh na odňatie správy ZŠ na Ul. S. 
Chalupku (pavilón). Komisia odporu čila MsZ  schváliť hlasovaním 5 prítomných „za“. 

b) Návrh VZN č. 143/2013, ktorým sa ruší VZN č. 116/2011 o zásadách používania symbolov 
mesta 

Materiál komisii prezentoval Mgr. A. Vlčko, vysvetlil dôvod návrhu a obsah protestu prokurátora. 
Komisia odporu čila  MsZ  VZN č. 143/2013 schváliť  – „za“ hlasovali 4 prítomní členovia komisie, 
1 člen komisie bol proti. 
 
K bodu 2: 
Príprava rozpočtu na roky 2014 – 2016. Predsedníčka vyzvala členov komisie, aby sa vyjadrili 
k návrhu rozpočtu. Svoje požiadavky prezentovali za KaSS Mgr. P.Štefániková, za RKC Mgr. 
Ľ.Húsková, poslankyňa PaedDr. E. Porubcová prezentovala požiadavku Rim.kat. cirkvi – Farnosti 
Prievidza, Mgr. V.Miklasová požiadavky na úseku školstva. Predsedníčka komisie doplnila 
požiadavky o niektoré špecifické potreby a podujatia. 
 
 



 
 
  
Komisia odporu čila hlasovaním  do návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 na rok 2014 počtom 
hlasov 6 prítomných „za“  okrem požiadaviek na rozpočet v kapitolách KULTÚRA 
a VZDELÁVANIE, ktoré budú predkladať  KaSS Prievidza a Odbor školstva a starostlivosti 
o občana MsÚ zaradiť navyše aj tieto položky : 

- Vytvorenie samostatnej položky Oslavy ( oslavy 69. výročia oslobodenia mesta  
- a 70. výročia SNP  - náklady na hudbu, autobusy, vence a pod.); .........................1.500,00 € 

( transfer pre KaSS) 
- Hornonitrianske folklórne slávnosti..........................................................................2.000,00 € 

(transfer pre RKC Prievidza)  
- Medzinárodná prehliadka detských speváckych zborov Prievidza spieva.............1.000,00 € 
- Stančekova Prievidza – súťaž.............................................. .................................1.000,00 € 

(transfer pre RKC Prievidza) 
- Podpora Cirkví a náboženských spoločností – farnosť Prievidza mesto na aktivity 

s deťmi a mládežou a riešenie priestorov...............................................................5.000,00 €  
 
Ďalšie  nevyhnutné náklady v roku 2014: 
 - nákup koncertného krídla: 7000 € 
- nákup úžitkového motorového vozidla pre potreby KaSS: 15.000 € 
- nákup ozvučovacej techniky pre potreby KaSS: 3000 € 
- príspevok na prevádzku kina Baník: 7000 € 
- Mestské dni: 10.000 € 
- Banícky jarmok: 10.000 € 
- Predvianočné trhy: 1000 € 
- Silvester a vítanie Nového roka (bez ohňostroja: 2000 € 
- Leto s kultúrou: 2000 € 

 
Komisia sa zaoberala problémom absencie koncertného krídla v KaSS . Odporučila nákup podľa 
možností ešte v roku 2013 s tým, že reálna cena by bola predmetom III. úpravy rozpočtu. Podľa 
ponúk je možné kúpiť kvalitné krídlo z dovozu zo SRN cez agentúru aj za 7 tis. € , bežná cena je 
v rozsahu 15 – 35 tis. € podľa druhu a veľkosti. 
 
Ďalej komisia odporučila riešiť  v roku 2014 v rozpočte mesta :  úpravu vojnových hrobov na 
mestskom cintoríne ( podľa požiadavky správcu kapitoly ), príspevok na  ošatenie a úpravu 
zovňajšku pre poslancov a účinkujúcich na obradoch (podľa požiadavky správcu kapitoly so 
zohľadnením počtu osôb vykonávajúcich obrady a počtu účinkujúcich),  krytie nákladov na písanie 
a ručné prepisovanie mestskej kroniky (podľa požiadavky správcu kapitoly), náklady na zápisy do 
pamätnej knihy mesta ( podľa požiadavky správcu kapitoly). 
 
K problematike starostlivosti o vojnové hroby navrhla Mgr. V.Miklasová, že osloví na porade 
riaditeľov ZŠ školy,   aby si jednotlivé školy zobrali patronát nad vojnovými hrobmi. 
  
K bodu 3 : 
Mgr. V. Miklasová  informovala o začiatku školského roka 2013/2014. Otvorených bolo 11 MŠ 
s počtom detí 1 204, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 67 detí predškolského veku aj 
z dôvodu, že boli prijaté deti mladšie ako 3 roky. V 7 ZŠ na území mesta máme 3 073 žiakov : ZŠ 
S. Chalupku 660, ZŠ Rastislavova 600, ZŠ Dobšinského 388, ZŠ Šafárika 376, ZŠ Energetikov 
472, ZŠ Mariánska 327 a ZŠ Malonecpalská 250 s tým, že pokles oproti roku 2012/13 je celkovo 
82 žiakov. 
V rezorte školstva pracuje v meste k 1.9.2013 spolu 621 zamestnancov – z toho 410 
pedagogických a 211 nepedagogických. 
Zber dát sa bude pod ľa predpisov realizova ť k 15. septembru  a následne bude mať mesto 
presnejšiu informáciu o stave deti v školstve a podklady pre normatívy. 
PaedDr. E.Porubcová upozornila na nový známkový limit  pre žiakov ZŠ, ktorí majú záujem 
o štúdium na gymnáziu (2,0). Mgr. V.Miklasová bude tlmočiť informáciu na porade riaditeľov ZŠ.  



Mgr. V. Miklasová informovala aj o záujmových krúžkoch na MŠ a ZŠ  a o problémoch so 
súkromnými subjektmi školstva – MŠ umožňovali súkromným jazykovým školám bezplatné nájmy, 
podobne aj v prípade hudobných krúžkov.   Odbor SaSoO MsÚ v Prievidzi riešil túto situáciu a od 
tohto školského roka bude zjednaná v tejto veci náprava. 
Komisia zobrala informácie na vedomie. 
 
K bodu 4 : 
Mgr. P. Štefániková informovala o podujatiach v septembri a príprave podujatí na október – najmä 
s dôrazom na Mesiac úcty k starším. Predsedníčka komisie vyjadrila výhrady proti programu 
k Mesiacu úcty starším pre DC dňa 16.10.2013 ( okrem vystúpenia detí ZŠ Šafárika, ktoré urobia 
k programu prológ ). Komisia zobrala informácie na vedomie. 
  
K bodu 5 : 
Komisia prerokovala podnet na zakúpenie publikácie autora Romana Arpáša Skamenený 
chodníček na reprezentačné účely mesta  s tým, že odporučila primátorke mesta rozpo čtový  
presun  čiastky 100,00 €r z položky 11.4.2. - Dotačný program - žiadosti schválené na základe 
odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry na položku 2.7.3. - Vecné reprezentačné 
predmety - remes., umel. diela, prezentačné suveníry. 
 
K bodu 6 :   
Predsedníčka komisie informovala, že v roku 2013 nebol poskytnutý príspevok na ošatenie 
a úpravu zov ňajšku účinkujúcim (hudobníkom, recitátorke) na obradoch v požadovanej výške 
podľa počtu účinkujúcich – v rozpočte na rok 2013 chýba aj po doplnení položky v I. úprave ešte 
500,00 € Komisia odporúča riešiť schválenie chýbajúcej čiastky v III. úprave rozpočtu. 
 
K bodu  7 : 
Na podnet Mgr. O.Ďurčenkovej  sa komisia zaoberala stavom Pamätníka SNP na Banskej.  
PaedDr. E. Porubcová neodporúča investovať financie do okrasných kríkov, resp. inej výsadby, 
pretože k pamätníku nikto nechodí. Odporúča v prípade konania osláv SNP v roku 2014 vyčistiť 
prístupovú komunikáciu a okolie prostredníctvom aktivačných zamestnancov.  Komisia sa 
s názorom stotožnila.  
 
Do bodu rôzne  neboli navrhnuté žiadne podnety na prerokovanie, preto predsedníčka poďakovala 
prítomným za účasť a rokovanie ukončila. 
 
 
Zapísala : H.Dadíková 
 
                                                                                                     Helena Dadíková, v. r. 
                                                                                                     predsedníčka komisie  
 
                                                                                                                                                            
 
 

 
 


