Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 9. januára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Príprava Dňa učiteľov 2019.
3. Príprava zápisu detí do ZŠ (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
4. Aktuálna školská problematika.
5. Rôzne.
Zasadnutie Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ (ďalej len komisia, resp.
KMŠKaŠ) otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová. V úvode privítala
primátorku mesta Topoľčany, prednostku MsÚ Topoľčany, členov komisie i prizvaných
hostí. Novým členom komisie vysvetlila základné princípy činnosti komisií MsZ, a osobitne
KMŠKaŠ. Zdôraznila najmä odporúčací charakter výstupov komisie a členov komisie
oboznámila s rokovacím poriadkom komisií MsZ. Taktieţ predstavila sekretára komisie
a popísala jeho úlohy (zasielanie pozvánok a pracovných dokumentov a materiálov,
vypracovanie a zasielanie zápisnice a pod.). Poďakovala za doterajšiu spoluprácu
zamestnancom odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
Topoľčany - najmä vedúcej odboru a zamestnancom Spoločného školského úradu
v Topoľčanoch - a vyslovila presvedčenie, ţe konštruktívna a vzorná spolupráca bude
pokračovať aj v ďalšom období.
Zasadnutia komisie sa osobne zúčastnila aj primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra
Gieciová, ktorá zaţelala členom komisie veľa úspechov a informovala, ţe ostatní členovia
komisií (vrátane KMŠKaŠ) - z radov občanov - budú schválení na najbliţšom zasadnutí
MsZ, ktoré sa bude konať dňa 23. januára 2019. Podľa nových pravidiel bolo umoţnené
prihlásiť sa za člena príslušných komisií aj občanom - odborníkom a záujemcom o príslušnú
oblasť. Zároveň predstavila členom komisie a ostatným prítomným novú prednostku MsÚ
Topoľčany Mgr. Zuzanu Baranovú.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová konštatovala, ţe program rokovania komisie
bude doplnený - na podnet vedúcej organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetty
Kadliečkovej - o ďalší bod programu = Príprava oceňovania najúspešnejších športovcov
mesta Topoľčany za rok 2018 - uvedený materiál bude zaradený do programu rokovania
komisie ako bod č. 3. Predsedníčka komisie na základe uvedenej skutočnosti ďalej
oznámila, ţe pôvodné body programu zasadnutia komisie, t. j. body č. 3. - č. 5., budú
v rámci rokovania komisie prerokované ako body č. 4. - č. 6.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/1/2019.
1. Kontrola uznesení
1/11/2018 – splnené.
2/11/2018 – v štádiu plnenia.
3/11/2018 – splnené.
4/11/2018 – splnené.
5/11/2018 – splnené.

2. Príprava Dňa učiteľov 2019
Na úvod predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová prítomným pripomenula základné
organizačné podmienky prípravy Dňa učiteľov z minulých rokov. Zdôraznila kompetencie
členov KMŠKaŠ nielen pri definovaní organizačných podmienok podujatia, ale najmä
pri posudzovaní návrhov škôl a následnom výbere nominovaných členov topoľčianskych
školských komunít k oceňovaniu - KMŠKaŠ sa uznáša na príslušných návrhoch k oceneniu ;
primátor mesta, resp. primátorka mesta následne materiál predkladá na prerokovanie
a schválenie poslancom MsZ, ktorí svojím uznesením formulujú definitívne stanovisko
k predloţeným návrhom. Uviedla, ţe Ďakovný list učiteľom a Komenského plaketa sa
udeľuje v súlade so Zásadami Mesta Topoľčany pre udeľovanie čestného občianstva mesta
Topoľčany, mestských vyznamenaní a cien zo dňa 25. februára 2015.
V rámci diskusie k tomuto bodu programu poţiadala o slovo primátorka mesta Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá prítomných informovala, ţe síce uznáva tradície,
no niekedy je ţiaduce takéto spoločenské formáty formálne, obsahovo i organizačne
transformovať a dať im istý nový šat. Informovala, ţe tento rok bude mesto Topoľčany
organizovať Deň učiteľov prostredníctvom slávnostnej akadémie, ktorá sa uskutoční dňa
28. marca 2019 v Dome kultúry. Uvedené kultúrno-spoločenské podujatie bude primárne
určené pre všetkých pedagógov topoľčianskych materských škôl, základných škôl
a základných umeleckých škôl. V súčasnosti sa uţ pripravuje aj samotný program podujatia
a v nadchádzajúcom období sa doladia i jednotlivé organizačno-technické detaily podujatia.
Záverom vyslovila presvedčenie, ţe pripravovaná akcia bude nielen významným prejavom
úcty topoľčianskym pedagógom, ale i dôstojnou oslavou Dňa učiteľov.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k predmetnému bodu programu sústredili najmä na otázky
súvisiace s novou formou oceňovania pedagógov po zmene charakteru predmetného
podujatia a s analýzou pozitív a negatív doterajšieho spôsobu oceňovania pedagógov.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová vo svojich odpovediach uviedla,
ţe akt oceňovania úspešných pedagógov určite nezatracuje a môţe byť súčasťou
spomínaného galaprogramu. Školy budú môcť naďalej formulovať svoje nominácie,
ale na tzv. mimoriadne ocenenie pedagógov ; jednotlivé návrhy budú posúdené a následne
zaradené do schvaľovacieho procesu. Zároveň uviedla, ţe je dôleţité v tomto smere
komunikovať aj s verejnosťou ; občania mesta by mohli samospráve poskytnúť rôzne
zaujímavé podnety a návrhy vzťahujúce sa napr. k pedagógom na dôchodku a pod. Určite
netreba zabúdať na komunikáciu, kontaktáciu a oceňovanie učiteľov - seniorov.
Vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková doplnila
informácie s tým, ţe v súlade so Zásadami Mesta Topoľčany pre udeľovanie čestného
občianstva mesta Topoľčany, mestských vyznamenaní a cien zo dňa 25. februára 2015
by jednotlivé nominácie mali predstavovať významného pedagóga, ktorý zaznamenal počas
príslušného roka mimoriadny úspech alebo by malo ísť o výraznú pedagogickú osobnosť,
ktorá by bola ocenená za celoţivotné dielo a prínos školstvu, výchove a vzdelávaniu. Všetky
podklady súvisiace s oceňovaním pedagógov a s prípravou Dňa učiteľov 2019 budú
zosumarizované vo februári 2019.
Členovia KMŠKaŠ sa v rámci prípravy Dňa učiteľov 2019 uzniesli na týchto základných
organizačných podmienkach:
Ďakovný list učiteľom a Komenského plaketa sa udeľuje v súlade so Zásadami Mesta
Topoľčany pre udeľovanie čestného občianstva mesta Topoľčany, mestských vyznamenaní
a cien zo dňa 25. februára 2015.
Forma podujatia: Slávnostná akadémia pre učiteľov topoľčianskych škôl
Termín podujatia: 28. marec 2019
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Miesto podujatia: Dom kultúry Topoľčany
Začiatok podujatia: 16:30 hod.
Organizačné zabezpečenie podujatia:
1. Komunikácia so školami a verejnosťou
(odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ) + (organizačný odbor MsÚ).

2. Spracovanie podkladov a sumarizácia návrhov, reakcií a podnetov zo škôl (sekretár KMŠKaŠ).
3. Zabezpečenie Ďakovného listu a Komenského plakety (organizačný odbor MsÚ).
4. Zabezpečenie programu (organizačný odbor MsÚ).
5. Zabezpečenie kvetov a darčekov (organizačný odbor MsÚ).
6. Zabezpečenie TV Central, príp. iných médií (organizačný odbor MsÚ).
Finančné zabezpečenie podujatia bude zabezpečené z rozpočtu mesta.
KMŠKaŠ základné organizačné podmienky prípravy Dňa učiteľov 2019 schválila
(za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 2/1/2019.
3. Príprava oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018
Základný koncept prípravy oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok
2018 predniesla a komentovala vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany
Mgr. Janetta Kadliečková:
V ostatných rokoch sa oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany realizovalo
na radnici - v zasadačke topoľčianskeho MsZ. Po rokoch však prichádza zmena. Tento rok
bude mať oceňovanie športovcov mesta Topoľčany ešte slávnostnejší a noblesnejší
charakter, pretoţe bude súčasťou Plesu športovcov. Uvedené podujatie by sa malo
uskutočniť dňa 15. februára 2019 - so začiatkom o 19:00 hod. Ak by organizácia tohto
podujatia stroskotala, je pripravený aj plán B ; alternatívnym návrhom - v rámci prípravy
oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018 - je organizácia
slávnostného spoločenského podujatia v Spoločenskom dome Topoľčany, ktoré bude
spojené so spomínaným ocenením.
Pokiaľ sa týka podmienok a pravidiel oceňovania, dôjde k istým úpravám. Ostáva síce 6
kategórií, ale v kaţdej kategórii budú vyhodnotené iba prvé 3 miesta (a nie prvých 10 miest
ako tomu bolo doteraz).
Predpokladá sa, ţe víťazi v jednotlivých kategóriách budú pozvaní na slávnostné oceňovanie
športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2018, ktoré organizuje VÚC Nitra.
Súčasťou pripravovaného oceňovania bude aj vyhodnotenie ankety „Najobľúbenejší
športovec mesta Topoľčany za rok 2018“ ; do uvedenej ankety sa bude môcť zapojiť široká
verejnosť - stačí vyplniť anketový lístok a doručiť MsÚ Topoľčany do 31. januára 2019.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k predmetnému bodu programu sústredili najmä na otázky
súvisiace s novou formou oceňovania najúspešnejších topoľčianskych športovcov a spôsobu
výberu:
- Mgr. Vladimír Ţelezník - konštatoval, ţe ide o dobrý nápad. Spomenul niektoré svoje
negatívne skúsenosti vzťahujúce sa k oceňovaniu športovcov z minulých rokov.
- Martin Benko - poloţil otázku, kto bude uskutočňovať výber z návrhov predloţených
jednotlivými športovými klubmi.
Vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková vo svojich
reakciách uviedla:
- ak boli v minulosti nejaké nedostatky bolo ţiaduce na ne upozorniť ; kaţdý má svoje
predstavy o organizovaní podobných podujatí, ktoré nemusia byť v súlade s predstavami
niekoho iného ;
- výber topoľčianskych športovcov k oceňovaniu budú tento rok realizovať členovia
KMŠKaŠ, ktorí svojím uznesením odporučia poslancom MsZ v Topoľčanoch schváliť
3

vybraných nominantov - v rámci jednotlivých kategórií - k oceneniu ; dôvodová správa
spolu s jednotlivými návrhmi bude predloţená na februárové zasadnutie KMŠKaŠ ;
- dlhodobým problémom sú nekvalitné a nedostatočné podklady zo športových klubov.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová doplnila svoju predrečníčku
a uviedla, ţe podobne ako v rámci prípravy organizácie Dňa učiteľov dozrel čas na zmenu aj
pri forme oceňovania topoľčianskych športovcov. Šport je významná súčasť ţivota mesta
Topoľčany a má v meste silné zázemie. Je nevyhnutné komunikovať nielen so športovými
klubmi, ale i s verejnosťou. Jednou z ďalších aktivít v uvedenom smere v blízkej budúcnosti
bude zaloţenie tzv. Siene topoľčianskych športovcov - so zameraním na bývalých
športovcov z radov seniorov a na významné športové osobnosti, ktoré v minulosti preslávili
naše mesto a svojou športovou činnosťou a úspechmi zanechali nezmazateľnú stopu
v histórii topoľčianskeho športu.
Členovia KMŠKaŠ sa v rámci prípravy oceňovania najúspešnejších športovcov mesta
Topoľčany za rok 2018 uzniesli na týchto základných organizačných podmienkach:
Forma podujatia: Ples športovcov
Predpokladaný termín podujatia: 15. február 2019
Miesto podujatia: Dom kultúry Topoľčany
Začiatok podujatia: 19:00 hod.
Organizačné zabezpečenie podujatia:
1. Komunikácia so športovými klubmi a verejnosťou (organizačný odbor MsÚ).
2. Zabezpečenie programu (organizačný odbor MsÚ).
3. Ostatné zabezpečenie (organizačný odbor MsÚ).
Finančné zabezpečenie podujatia bude zabezpečené z rozpočtu mesta.
(Poznámka: Alternatívnym návrhom - v rámci prípravy oceňovania najúspešnejších
športovcov za rok 2018 - je organizácia slávnostného spoločenského podujatia
v Spoločenskom dome Topoľčany).
KMŠKaŠ základné organizačné podmienky prípravy oceňovania najúspešnejších športovcov
mesta Topoľčany za rok 2018 schválila (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 3/1/2019.
4. Príprava zápisu detí do ZŠ (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Aj keď sa zápis do 1. ročníka ZŠ (ZŠ s MŠ) pre školský rok 2019/2020 uskutoční aţ
v kalendárnom mesiaci apríl 2019, je potrebné začať uţ teraz sa intenzívnejšie zaoberať jeho
prípravou.
Prvým krokom je v rámci tejto prípravy vypracovanie a štúdium štatistickej prognózy, ktorá
vychádza z počtu detí (budúcich prvákov) zistených z Evidencie obyvateľstva Mesta
Topoľčany a z počtu detí, ktoré síce majú adresu trvalého pobytu mimo mesta Topoľčany,
ale svojím trvalým pobytom sú naviazané na jeden zo školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - tieto počty detí boli zistené na základe
e-mailovej a telefonickej komunikácie s dotknutými obecnými úradmi. Uvedený štatistický
materiál je datovaný k 30.11.2018 a uvádza predovšetkým nasledovné základné štatistické
údaje:
 Predpokladaný počet detí, ktoré majú byť zapísané do topoľčianskych ZŠ (ZŠ s MŠ) pre školský rok
2019/2020:
 Predpokladaný počet detí - budúcich prvákov ZŠ (ZŠ s MŠ) - s TP v meste Topoľčany ..... 243
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 Predpokladaný počet detí - budúcich prvákov ZŠ (ZŠ s MŠ) - s TP mimo mesta Topoľčany ..... 46
 Predpokladaný počet detí - budúcich prvákov ZŠ (ZŠ s MŠ) - ktoré sa nezúčastnili zápisu v topoľčianskych základných školách v r. 2018 ..... 3
 Predpokladaný počet detí - budúcich prvákov ZŠ (ZŠ s MŠ) - bez TP (a bez konkrétneho šk. obvodu) ..... cca 17
 Predpokladaný počet detí - budúcich prvákov ZŠ (ZŠ s MŠ) - SPOLU: 309

Vzhľadom k tomu, ţe zápis detí do 1. ročníka ZŠ (ZŠ s MŠ) a začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky je zloţitý schvaľovací a procedurálny proces, je potrebné si pripomenúť
o. i. aj chronologické prehľady porovnania počtov prognózovaných detí, zapísaných detí
a ţiakov 1. ročníka ZŠ (ZŠ s MŠ) v meste Topoľčany za predošlé školské roky - od šk. roku
2014/2015 aţ do šk. roku 2018/2019. Súčasťou prvej štatistickej platformy k zápisu detí
do základných škôl pre školský rok 2019/2020 je aj prognóza počtu zapísaných detí
v najbliţších troch školských rokoch.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej zdôraznil, ţe:
- zápis ţiakov do 1. ročníka topoľčianskych ZŠ (ZŠ s MŠ) sa nedá dokonale prognózovať,
pretoţe ho ovplyvňuje viacero dôleţitých faktorov ;
- naďalej platí legislatívny princíp moţnosti výberu základnej školy zákonným zástupcom
dieťaťa a zároveň legislatívny princíp určenia školských obvodov pre základné školy
prostredníctvom príslušného všeobecne záväzného nariadenia o určení školských
obvodov ; príslušný riaditeľ/-ka školy musí k plneniu povinnej školskej dochádzky
prednostne prijať deti s trvalým pobytom v školskom obvode školy, ktorú riadi ;
- očakávaný počet zapísaných detí pred zápisom ţiakov do 1. ročníka topoľčianskych ZŠ
(ZŠ s MŠ) pre školský rok 2019/2020 je porovnateľný s minulým rokom ;
- nemalo by sa stať, aby bolo do príslušnej základnej školy zapísaných viac detí
z príslušného školského obvodu ako dovoľuje kapacita dotknutej školy - ak sa tak ale
náhodou stane, zriaďovateľ musí mať pripravené alternatívne riešenie... ;
- k zmene všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany v predchádzajúcom
volebnom období síce nedošlo, ale zmena sa uţ nevyhnutne blíţi - problematický je
najmä školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany, ktorý je
naddimenzovaný, o školu, ktorá je priaznivo situovaná, je značný záujem a do jej obvodu
sú začlenené aj dve susedné obce ; na druhej strane školský obvod Základnej školy,
Škultétyho ul., Topoľčany je zasa počtom detí slabší a i keď je o školu záujem,
reguláciou poklesol počet ţiakov tejto školy za posledných cca 8 rokov o vyše 100
ţiakov, čo nie je dobrý ukazovateľ ; pomôcť regulačnými mechanizmami je potrebné
i Základnej škole s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany, ktorá má najmenej
ţiakov spomedzi mestských škôl ; školský obvod i počet ţiakov Základnej školy,
Tribečská ul., Topoľčany sú dlhodobo stabilné ; v súvislosti so školskými obvodmi sú
problémom aj obce nesusediace s mestom Topoľčany, ktoré sú zaradené do jednotlivých
školských obvodov topoľčianskych základných škôl ; zmenu spomínaného všeobecne
záväzného nariadenia mesta bude determinovať aj nedávna novela zákona č. 596/2003
Z. z., ktorá sa dotýka aj povinností zriaďovateľov škôl uskutočniť rekonštrukciu svojich
školských obvodov tak, aby zohľadňovali o. i. kapacitné moţnosti škôl, dopravnú
dostupnosť školského obvodu a primeranú vzdialenosť dochádzky ţiaka do školy ;
- schvaľovací proces týkajúci sa návrhov jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany na počty prijímaných ţiakov do 1. ročníka ZŠ (ZŠ s MŠ) pre školský
rok 2019/2020 a počet zriadených tried 1. ročníka ZŠ (ZŠ s MŠ) pre školský rok
2019/2020 sa na úrovni zriaďovateľa (t. j. Mesta Topoľčany) bude realizovať
na februárovom zasadnutí KMŠKaŠ ; finalizácia tohto schvaľovacieho procesu sa
uskutoční prostredníctvom marcového zasadnutia MsZ prijatím príslušného uznesenia
MsZ v Topoľčanoch.
Kompletný materiál (Štatistické prehľady počtov budúcich prvákov + chronologické
prehľady porovnania počtov prognózovaných detí, zapísaných detí a žiakov 1. ročníka
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ZŠ (ZŠ s MŠ) v meste Topoľčany za predošlé školské roky - od šk. roku 2014/2015
až do šk. roku 2018/2019 + štatistické prehľady počtov detí, ktoré majú byť zapísané
do ZŠ (ZŠ s MŠ) v najbližších troch školských rokoch) bol zaslaný každému členovi komisie
e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
V rámci diskusie k tomuto bodu programu vystúpila aj primátorka mesta Topoľčany JUDr.
Alexandra Gieciová, ktorá uviedla, ţe všeobecne záväzné nariadenie mesta - vzťahujúce sa
ku školským obvodom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - sa
určite zmení. Otázkou je len časová postupnosť a zosúladenie predloţeného návrhu
so zasadnutím KMŠKaŠ a najmä so zasadnutím topoľčianskeho MsZ vo vzťahu k začiatku
zápisu detí do základných škôl pre školský rok 2019/2020. V uvedenej súvislosti uviedla
svoj názor, ţe mesačný termín zápisu detí do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany je zbytočne dlhý a bolo by vhodné ho skrátiť.
Predsedníčka mestskej školskej rady v Topoľčanoch PaedDr. Soňa Kytnárová podporila
myšlienku skrátenia doby zápisu.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik v uvedenej súvislosti podotkol, ţe v prípade zmeny termínu zápisu bude potrebné
zmeniť všeobecne záväzné nariadenie mesta o mieste a čase zápisu.
KMŠKaŠ zobrala informácie a štatistické prehľady súvisiace s prípravou zápisu detí
do ZŠ (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 4/1/2019.
5. Aktuálna školská problematika
Aktuálne školské informácie predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
- po samosprávnych voľbách a po schválení nominácií nových členov samosprávnych
orgánov škôl začnú začiatkom roka pracovať rady škôl v pozmenenom zloţení ; je
ţiaduce, aby sa poslanci MsZ na jednotlivých rokovaniach rád škôl zúčastňovali
a pozitívne ovplyvňovali dianie v príslušných školách ;
- novými členmi topoľčianskej mestskej školskej rady sa stali - poslanec MsZ
v Topoľčanoch Ing. Peter Ţembera a poslanec MsZ v Topoľčanoch Mgr. Peter Schwarz ;
- koncom kalendárneho roka 2018 poslanci NR SR schválili novelu zákona o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ide
o tzv. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) - od 1. januára
2019 majú nárok na dotáciu deti materských škôl, a to všetci predškoláci (t. j. deti
navštevujúce posledný ročník materskej školy) a tieţ deti materských škôl ţijúce
v rodinách v hmotnej núdzi alebo v rodinách, ktorých príjem je najviac vo výške
ţivotného minima + od 1. septembra 2019 sa okruh prijímateľov rozšíri aj o všetkých
ţiakov základných škôl ; v súčasnosti sa rieši problém nastavenia pravidiel na úrovni
zriaďovateľa, príprava príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch
a formulovania usmernení predovšetkým smerom k vedúcim školských jedální
materských škôl a základných škôl ; MsÚ Topoľčany pripravuje k uvedenej problematike
aj operatívne pracovné stretnutie za účasti všetkých dotknutých zamestnancov ;
- v kalendárnom roku 2019 sa budú realizovať 3 výberové konania na miesta
riaditeliek/riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, a to
na úrovni Materskej školy, Čerešňová ul., Veľké Bedzany, na úrovni Základnej školy,
Škultétyho ul., Topoľčany a na úrovni Materskej školy, Škultétyho ul., Topoľčany ;
- všetky dôleţité materiály (kontakty, výsledky testovaní, správy škôl, analýzy a pod.)
vzťahujúce sa k problematike školstva a ku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany sa nachádzajú na webovej stránke www.topolcany.sk, časť Samospráva,
podstránka Školstvo.
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KMŠKaŠ zobrala aktuálne školské informácie na vedomie. Viď uznesenie č. 5/1/2019.
6. Rôzne
 Ing. Ida Valachová - vyzvala prítomných k prezentovaniu podnetov, názorov, resp.
príspevkov. Ţiaden z členov komisie v rámci tohto bodu programu nevystúpil.
 Ing. Ida Valachová - po konzultáciách s p. primátorkou mesta Topoľčany,
s p. prednostkou MsÚ Topoľčany a členmi komisie oznámila prítomným termíny
zasadnutí KMŠKaŠ na prvý polrok kalendárneho roka 2019:
06. 02. 2019 (streda) - 13,30 hod.
04. 03. 2019 (pondelok) - 14,30 hod.
15. 04. 2019 (pondelok) - 14,30 hod.
06. 05. 2019 (pondelok) - 14,30 hod.
05. 06. 2019 (streda) - 13,30 hod.
KMŠKaŠ zobrala termíny zasadnutia KMŠKaŠ na prvý polrok kalendárneho roka
2019 na vedomie. Viď uznesenie č. 6/1/2019.
Diskusia sa uskutočnila v rámci rokovania programu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová
poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončila.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik - sekretár komisie, v. r.
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UZNESENIA
Uznesenie č. 1/1/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 2/1/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ sa - v rámci prípravy Dňa učiteľov
2019 - uznáša na týchto základných organizačných podmienkach:
Ďakovný list učiteľom a Komenského plaketa sa udeľuje v súlade so Zásadami Mesta
Topoľčany pre udeľovanie čestného občianstva mesta Topoľčany, mestských vyznamenaní
a cien zo dňa 25. februára 2015.
Forma podujatia: Slávnostná akadémia pre učiteľov topoľčianskych škôl
Termín podujatia: 28. marec 2019
Miesto podujatia: Dom kultúry Topoľčany
Začiatok podujatia: 16:30 hod.
Organizačné zabezpečenie podujatia:
1. Komunikácia so školami a verejnosťou
(odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ) + (organizačný odbor MsÚ).

2. Spracovanie podkladov a sumarizácia návrhov, reakcií a podnetov zo škôl (sekretár KMŠKaŠ).
3. Zabezpečenie Ďakovného listu a Komenského plakety (organizačný odbor MsÚ).
4. Zabezpečenie programu (organizačný odbor MsÚ).
5. Zabezpečenie kvetov a darčekov (organizačný odbor MsÚ).
6. Zabezpečenie TV Central, príp. iných médií (organizačný odbor MsÚ).
Finančné zabezpečenie podujatia bude zabezpečené z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 3/1/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ sa - v rámci prípravy oceňovania
najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018 - uznáša na týchto
základných organizačných podmienkach:
Forma podujatia: Ples športovcov
Termín podujatia: 15. február 2019
Miesto podujatia: Dom kultúry Topoľčany
Začiatok podujatia: 19:00 hod.
Organizačné zabezpečenie podujatia:
1. Komunikácia so športovými klubmi a verejnosťou (organizačný odbor MsÚ).
2. Zabezpečenie programu (organizačný odbor MsÚ).
3. Ostatné zabezpečenie (organizačný odbor MsÚ).
Finančné zabezpečenie podujatia bude zabezpečené z rozpočtu mesta.
(Poznámka: Alternatívnym návrhom - v rámci prípravy oceňovania najúspešnejších
športovcov za rok 2018 - je organizácia slávnostného spoločenského podujatia
v Spoločenskom dome Topoľčany).
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
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Uznesenie č. 4/1/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informácie
a štatistické prehľady súvisiace s prípravou zápisu detí do ZŠ (ZŠ s MŠ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 na vedomie.
Uznesenie č. 5/1/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie aktuálne školské
informácie.
Uznesenie č. 6/1/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie nasledovné
navrhnuté termíny zasadnutí komisie v prvom polroku kalendárneho roka 2019:






06. 02. 2019 (streda) - 13,30 hod.
04. 03. 2019 (pondelok) - 14,30 hod.
15. 04. 2019 (pondelok) - 14,30 hod.
06. 05. 2019 (pondelok) - 14,30 hod.
05. 06. 2019 (streda) - 13,30 hod.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik - sekretár komisie, v. r.
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