Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 6. februára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Voľba podpredsedu KMŠKaŠ.
3. Návrh na schválenie podania projektu/-ov v rámci „Výzvy Úradu vlády
Slovenskej republiky na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
4. Správa o hospodárení Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018
(a porovnanie s rokom 2017).
5. Návrh prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka pre Letné kúpalisko
v Topoľčanoch v roku 2019.
6. Poţiadavka o zmenu názvu hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany.
7. Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018.
8. Príprava Dňa učiteľov 2019 - návrhy na ocenenie pedagógov + aktuálne
informácie o príprave podujatia.
9. Návrhy na počty prijímaných ţiakov do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020
a na počty zriadených tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
10. Vyhodnotenie celoslovenského testovania ţiakov 5. ročníkov základných škôl
v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5/2018).
11. 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
viceprimátora mesta Topoľčany, prednostku MsÚ Topoľčany, členov komisie i prizvaných
hostí.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/2/2019.
1. Kontrola uznesení
1/1/2019 – splnené.
2/1/2019 – v štádiu plnenia.
3/1/2019 – v štádiu plnenia.
4/1/2019 – splnené.
5/1/2019 – splnené.
6/1/2019 – v štádiu plnenia.
2. Voľba podpredsedu KMŠKaŠ
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová uviedla členom komisie zmysel uvedenej
procedúry a kompetencie podpredsedu komisie ; za podpredseníčku KMŠKaŠ pre volebný
rok 2019 - 2022 navrhla Mgr. Máriu Halákovú.
Členovia KMŠKaŠ predmetný návrh akceptovali.

KMŠKaŠ zvolila za podpredsedníčku komisie pre volebný rok 2019 - 2022 Mgr. Máriu
Halákovú (za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 1). Viď uznesenie č. 2/2/2019.
3. Návrh na schválenie podania projektu/-ov v rámci „Výzvy Úradu vlády Slovenskej
republiky na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2019“
Dôvodovú správu pripravila projektová manaţérka MsÚ v Topoľčanoch Mgr. Marcela
Červeňanská, PhD., ale z dôvodu jej neúčasti na zasadnutí KMŠKaŠ materiál predniesla
a komentovala vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva
MsÚ v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.:
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dňa 15. januára 2019 výzvu na predkladanie
ţiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorej
základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä podpora projektov zameraných
predovšetkým na deti a mládeţ - konkrétne ide štyri podprogramy: podprogram na výstavbu
multifunkčných ihrísk, podprogram na výstavbu detských ihrísk, podprogram na údrţbu
ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a podprogram na nákup športovej výbavy.
Termín predloţenia ţiadostí je stanovený na 15. marec 2019.
V dôvodovej správe sú uvedené aj tieto skutočnosti:
- minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných
zdrojov, na ktorý je dotácia poţadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu ;
- objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora
rozvoja športu na rok 2019 je 5.000.000 EUR ;
- pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najniţšia a najvyššia výška ţiadanej
a poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:
o
o
o
o

pre podprogram č. 1 - Výstavba multifunkčných ihrísk od 35.000 EUR do 38.000 EUR ;
pre podprogram č. 2 - Výstavba detských ihrísk od 8.000 EUR do 12.000 EUR ;
pre podprogram č. 3 - Údrţba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry od 10.000 EUR do 20.000 EUR ;
pre podprogram č. 4 - Nákup športovej výbavy od 3.000 EUR do 6.000 EUR.

Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. ďalej uviedla, ţe zámerom mesta je - aj
na základe konzultácie s p. primátorkou mesta - podať ţiadosť iba v rámci jedného
podprogramu. Vzhľadom k tomu, ţe v meste akútne chýba dopravné ihrisko, bolo
dohodnuté, ţe
bude pripravený a následne aj predloţený projekt kombinácie
multifunkčného ihriska a dopravného ihriska pre deti. Toto ihrisko by sa malo nachádzať
v priestore topoľčianskeho Parku športovcov. Detailnejšie informácie budú zverejnené
neskôr.
Materiál (Návrh na schválenie podania projektu/-ov v rámci „Výzvy Úradu vlády Slovenskej
republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
športu na rok 2019“ - dôvodová správa) bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou
poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k predmetnému bodu programu sústredili najmä
na otázky podrobnejšej lokalizácie priestoru, kde by mal byť daný projekt realizovaný
a taktieţ na detaily zverejneného zámeru:
- Ing. Ida Valachová - uviedla, ţe uvedenú aktivitu víta. Ide o pomerne navštevovanú
lokalitu, takţe prípadná úspešnosť projektu pomôţe rozvoju mesta.
- Pavol Šípoš - upozornil na bezpečnosť danej lokality.
- Mgr. Andrej Sitár - zaujímal sa o podrobnosti zámeru inštalácie dopravného ihriska
v definovanom priestore.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. vo svojich reakciách o. i. uviedla:
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- v prípade úspešnosti projektu sa v rámci jeho realizácie bude uvaţovať aj o ochrane danej
lokality (napr. v spolupráci s mestskou políciou) ;
- zámer dopravného ihriska je ešte v štádiu riešenia, takţe na podrobnosti si ešte treba
chvíľu počkať ; ak by to nevyšlo s klasickým dopravným ihriskom, bude pripravené aj
alternatívne riešenie zaloţené na vybudovaní asfaltových cestičiek a osadení základných
dopravných značiek.
KMŠKaŠ podanie projektu/-ov v rámci „Výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky
na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu
na rok 2019“ schválila podľa predloţeného návrhu (za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 3/2/2019.
4. Správa o hospodárení Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018 (a porovnanie
s rokom 2017)
Materiál predniesla a komentovala vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ
v Topoľčanoch Ing. Alţbeta Melicherová.
Zo Správy o hospodárení Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018 vyplývajú najmä
tieto informácie, údaje a skutočnosti:
- prevádzka Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018 trvala 93 dní (t. j. rovnako ako
v roku 2017) ; kúpalisko bolo počas letnej sezóny v roku 2018 otvorené 77 dní
(t. j. rovnako ako v roku 2017) ;
- Letné kúpalisko v Topoľčanoch navštívilo v roku 2018 celkom 42.880 návštevníkov ;
návštevnosť kúpaliska bola - v porovnaní s rokom 2017 - vyššia o cca 3.300
návštevníkov, a to najmä kvôli priaznivému počasiu ;
- príjmy zo vstupného v roku 2018 boli - v porovnaní s rokom 2017 - vyššie ; vzrast trţieb
zo vstupného o 13.666,18 € súvisel predovšetkým so vzrastom návštevnosti ;
- náklady na mzdy zamestnancov kúpaliska v roku 2018 boli - v porovnaní s minulým
rokom - vyššie o 14.136,79 € ; hlavným dôvodom bol nárast minimálnej mzdy a väčší
počet prevádzkovaných dní kúpaliska v porovnaní s minulým rokom ;
- náklady na energie kúpaliska v roku 2018 boli - v porovnaní s minulým rokom - iba
mierne zvýšené, a to o 265,49 € ;
- náklady na nákup materiálu na prevádzku kúpaliska v roku 2018 boli - v porovnaní
s minulým rokom - vyššie o 1.014,29 € ;
- náklady na údrţbu a sluţby kúpaliska v roku 2018 boli - v porovnaní s minulým rokom –
niţšie o 11.085,06 €, pretoţe opravy a údrţba bola zabezpečovaná zamestnancami
kúpaliska ;
- kapitálové výdavky prevádzky kúpaliska v roku 2018 boli - v porovnaní s minulým
rokom - vyššie o 9.697,78 € ; v rámci kapitálových výdavkov bola vypracovaná
projektová dokumentácia rekonštrukcie strojovne úpravy bazénových vôd a bola tieţ
osadená aj nová technológia automatického dávkovania bazénovej chémie ;
- celkové príjmy za rok 2018 predstavovali sumu 118.782,09 €, čo je o 18.262,38 € viac
ako v roku 2017 ; celkové náklady na prevádzku kúpaliska (vrátane kapitálových
výdavkov) predstavovali v roku 2018 sumu 239.412,15 €, čo je o 14.029,29 € viac ako
v roku 2017 ;
- celkový prevádzkový hospodársky výsledok Letného kúpaliska v Topoľčanoch
(bez kapitálových výdavkov) bol za kalendárny rok 2018 stratový - strata predstavovala
úhrnnú hodnotu 106.866,06 €.
Kompletný materiál (Správa o hospodárení Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018
a porovnanie s rokom 2017 - dôvodová správa + prehľad nákladov na prevádzku Letného
kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018 a porovnanie s rokom 2017 + prehľad návštevnosti
a príjmov Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018 a porovnanie s rokom 2017 +
prehľad počtu návštevníkov a tržieb Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018
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a porovnanie s rokom 2017 + prehľad vývoja minimálnej mzdy za roky 2016, 2017 a 2018)
bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k predmetnému bodu programu sústredili najmä
na otázky hospodárskeho výsledku Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018:
- Ing. Ida Valachová - uviedla, ţe je si vedomá kaţdoročných nepriaznivých
hospodárskych výsledkov topoľčianskeho kúpaliska a tieţ zvyšujúcich sa nákladov
na jeho prevádzku, ale zastáva názor, ţe rekreačné aktivity obyvateľov mesta je potrebné
maximálne podporovať.
- Mgr. Andrej Sitár - podotkol, ţe celková hospodárska strata kúpaliska je kaţdoročne
dosť vysoká a je preto logické, ţe ceny vstupného na ďalšie obdobie budú musieť byť
zvýšené. Aj v roku 2018 sa ukázalo, ţe príjmy kúpaliska dosiahli výšku ekvivalentnú iba
zhruba polovici samotných prevádzkových nákladov. Zdôraznil, ţe ak sú náklady
na kúpalisko vysoké a príjmy sotva polovičné, mesto na takúto sluţbu občanom priveľmi
dopláca.
Vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ Topoľčany Ing. Alţbeta Melicherová
vo svojich reakciách o. i. uviedla:
- ekonomická strata Letného kúpaliska v Topoľčanoch súvisí najmä s prevádzkovými
nákladmi a predovšetkým so zvyšovaním sumy minimálnej mzdy ;
- najvyššia hodinová mzda je vykazovaná na úrovni plavčíkov ; za ostatné obdobie boli
sprísnené legislatívne poţiadavky na počty plavčíkov pre jednotlivé atrakcie ;
- okrem ekonomických hrozieb je potrebné uviesť aj fakt, ţe je čoraz ťaţšie získať kvalitnú
a spoľahlivú pracovnú silu, ktorá kaţdoročne zabezpečuje prevádzku kúpaliska.
KMŠKaŠ zobrala Správu o hospodárení Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku
2018 (a porovnanie s rokom 2017) na vedomie. Viď uznesenie č. 4/2/2019.
5. Návrh prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka pre Letné kúpalisko
v Topoľčanoch v roku 2019
Materiál predniesla a komentovala vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ
v Topoľčanoch Ing. Alţbeta Melicherová:
V návrhu je zadefinovaná prevádzková doba Letného kúpaliska v Topoľčanoch,
a to od 01. 06. 2019 do 01. 09. 2019.
Otváracie hodiny Letného kúpaliska v Topoľčanoch pre rok 2019 sú navrhnuté rovnako,
ako boli navrhnuté pre rok 2018.
Cenník vstupného na Letné kúpalisko v Topoľčanoch pre rok 2019 sa - v porovnaní s rokom
2018 - navrhuje obsahovo zmeniť. Z dôvodu nárastu minimálnej mzdy obsahuje návrh
cenníka vstupného na Letné kúpalisko v Topoľčanoch pre rok 2019 zvýšené ceny vstupného
v jednotlivých kategóriách. Okrem týchto navrhovaných zmien sa v novom cenníku
navrhuje aj zakomponovanie novej poloţky, a to poloţky s názvom „Voľná vstupenka
na LK pre firmy“, kde je navrhnutá suma 2,00 € ; vytvorenie tejto vstupenky vyplynulo
z poţiadaviek zamestnávateľov pôsobiacich v meste Topoľčany, ktorí poskytujú takéto
vstupenky ako bonus pre svojich zamestnancov.
Medzi novinky pre rok 2019 patrí i ďalší návrh - navrhuje sa zrušiť prvý deň prevádzky
kúpaliska zdarma, pričom ako deň zdarma sa navrhuje zaviesť posledný deň prevádzky
kúpaliska.
Kompletný materiál (Návrh prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka Letného
kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2019 + dôvodová správa + cenníky iných (okolitých)
kúpalísk v roku 2018 - pre porovnanie) bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou
poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
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Členovia KMŠKaŠ sa v prvej časti diskusie k tomuto bodu programu sústredili najmä
na otázky súvisiace s navrhovaným cenníkom pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch
pre rok 2019:
- Martin Benko - zdôraznil, ţe v navrhovanom cenníku kúpaliska pre rok 2019 mu chýba
kategória vstupného pre rodiny s deťmi - napr. vo forme rodinného balíčka, spoločnej
rodinnej vstupenky alebo nejakej inej varianty uvedenej kategórie, ktorá by prinášala isté
finančné zvýhodnenie pre rodiny s deťmi navštevujúce topoľčianske kúpalisko.
Spomenul, ţe mnohé kúpaliská, aquaparky a iné vodné atrakcie v zahraničí, ale uţ
i na Slovensku, podobnú ponuku vo svojom portfóliu majú. Vyjadril názor, ţe by bolo
ţiaduce sa touto myšlienkou zaoberať.
- Pavol Šípoš - spýtal sa, ţe bude stanovený mnoţstevný limit pre firmy a inštitúcie
vzťahujúci sa k odberu tzv. voľných vstupeniek na kúpalisko pre firmy.
Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Ţeliska v rámci svojho príspevku v diskusii
k uvedenej téme uviedol, ţe by bolo dobré porovnať aktuálne cenníky kúpalísk v iných
mestách a tieţ zistiť, aká je situácia s rodinnými vstupmi na kúpaliská nielen na Slovensku,
ale i v zahraničí.
Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová sa v rámci diskusie zaujímala aj o osadenie
ďalších lavičiek v areáli kúpaliska, čo by návštevníci kúpaliska určite uvítali.
Vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ Topoľčany Ing. Alţbeta Melicherová
vo svojich reakciách o. i. uviedla:
- je potrebné navrhnúť konkrétnu formu a variantu zvýhodneného balíčka pre rodiny
s deťmi ; je ţiaduce formulovať komplexný návrh ;
- mnoţstevný limit na vstupenky pre firmy zatiaľ nebude stanovený ; predpokladá sa,
ţe firmy prejavia záujem o takýto druh vstupeniek a budú si ich kupovať vo väčšom
počte ;
- informácie o najnovších cenníkoch kúpalísk v okolitých mestách a obciach pre rok 2019
ešte nie sú známe ;
- osadenie nových lavičiek v areáli kúpaliska je determinované rozpočtom mesta
a rozpočtom samotnej prevádzky tohto zariadenia na aktuálny kalendárny rok.
Členovia KMŠKaŠ sa v druhej časti diskusie k tomuto bodu programu sústredili najmä
na hľadanie najvhodnejšieho modelu vzťahujúceho sa k zaradeniu novej kategórie
návštevníkov Letného kúpaliska v Topoľčanoch do cenníka kúpaliska pre rok 2019, a to
kategórie „Rodiny s deťmi“.
Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová na záver uvedeného prerokovávaného bodu
programu zasadnutia komisie zdôraznila, ţe definitívne stanovisko KMŠKaŠ k tejto téme
bude formulované na marcovom zasadnutí komisie ; dovtedy si kaţdý člen komisie premyslí
návrh na doplnenie cenníka o novú kategóriu - následne príslušné varianty spoločne
rozanalyzujú a pokúsia sa dohodnúť na kompromisnom riešení tohto podnetného problému.
KMŠKaŠ zobrala predmetný materiál zatiaľ na vedomie s tým, ţe do programu
najbliţšieho zasadnutia komisie budú členmi komisie predloţené podrobné
pripomienky k rozšíreniu kategórií návštevníkov kúpaliska - v rámci navrhovaného
cenníka pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch na rok 2019. Viď uznesenie č. 5/2/2019.
6. Poţiadavka o zmenu názvu hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany
Predmetnú poţiadavku predniesla a komentovala vedúca organizačného odboru MsÚ
Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková:
Mestu Topoľčany bola v januári 2019 doručená písomná poţiadavka hádzanárskeho klubu
HK AGRO Topoľčany, ktorá sa týka zmeny názvu tohto klubu.
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Vedenie hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany ţiada - s úctou a pokorou - o súhlas
mesta na zmenu názvu klubu. Zámerom nového vedenia uvedeného športového klubu, ktoré
reprezentuje pán Martin Miţenko - ako prezident klubu a Mgr. Ferdinand Minarovský - ako
tajomník klubu, je zmeniť doterajší názov HK AGRO Topoľčany na nový názov klubu MHK Topoľčany, čiţe Mestský hádzanársky klub Topoľčany. V odôvodnení ţiadosti sa
uvádza, ţe súčasný názov klubu uţ nevyjadruje realitu, pretoţe agrorezort uţ dávno
s topoľčianskou hádzanou nekooperuje. Pojem AGRO v názve klubu je preto zbytočný
a pre mnohých aţ mätúci. Novým názvom by chcelo vedenie klubu zdôrazniť reprezentáciu
mesta Topoľčany a vyzdvihnúť pojem MESTO priamo v názve klubu, pretoţe práve Mesto
Topoľčany - podľa ich vyjadrení - podporuje topoľčiansku hádzanú a vytvára vynikajúce
podmienky na činnosť klubu. Protihodnotou má byť reprezentovanie a zviditeľnenie mesta
Topoľčany, a to najmä v mestách, kde klub odohrá zápasy - či uţ na úrovni ţiackych
kategórií, dorasteneckých kategórií alebo v extralige muţov.
Materiál (Požiadavka o zmenu názvu hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany) bol
zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v prvej časti diskusie k tomuto bodu programu sústredili najmä
na otázky súvisiace s motívom danej poţiadavky:
- Ing. Ida Valachová - uviedla, ţe topoľčiansky hádzanársky klub je úspešný, má
dlhodobé tradície, je populárny, má silnú fanúšikovskú základňu a veľmi dobre
reprezentuje mesto.
- Pavol Šípoš - dovolil si spochybniť predmetnú poţiadavku. Podotkol, ţe HK AGRO
Topoľčany je občianske zdruţenie, má svoje stanovy, štruktúru, finančné zdroje a pod.
Od mesta klub dostáva príslušnú dotáciu podobne ako iné športové kluby ; taktieţ sa
tomuto klubu preplácajú - v zmysle stanovených pravidiel - energetické náklady. Okrem
toho platí, ţe zmena názvu športového klubu patrí do kompetencie samotného klubu. Iná
vec je súhlas mesta s pouţitím symbolov mesta (napr. pouţitie mestského znaku a pod.).
Nezdá sa mu však príliš šťastné, ţe práve v období, kedy hádzanársky klub zaţíva istú
krízu a kedy nové vedenie tohto klubu hľadá východiská pre nasledujúce obdobie, je
práve mesto vťahované do tohto procesu. Hádzanári reprezentovali mesto aj v minulosti,
reprezentujú ho i v súčasnosti, no zastaraný názov nikto doteraz neriešil. Konštatoval,
ţe daná poţiadavka by mala byť pre mesto nateraz irelevantná.
- Martin Benko - nadviazal na svojho predrečníka a vyslovil názor, ţe uvedená
poţiadavka je svojím spôsobom účelová, pretoţe prichádza v čase, keď sa klub dostáva
do finančnej tiesne. Formuloval rečnícku otázku, či v prípade, ak spomínaný klub
nezoţenie v dohľadnej dobe sponzora/-ov, a tým aj dostatočné mnoţstvo financií
na svoju činnosť, nebudú funkcionári klubu poţadovať, aby mesto hádzanársky klub aj
úplne alebo čiastočne financovalo.
Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Ţeliska v rámci svojho príspevku v diskusii
k uvedenej téme o. i. uviedol, ţe:
- sa osobne zúčastnil na členskej schôdzi uvedeného športového klubu ;
- situácia v klube je momentálne zloţitá ; po odchode prezidenta a hlavného sponzora
klubu sa hľadá iný sponzor klubu ; najväčším finančným donorom klubu je v tejto chvíli
mesto... ;
- funkcionármi klubu bol ubezpečený, ţe predmetná poţiadavka sa výsostne týka iba
zmeny názvu klubu ;
- dotáciu od mesta môţe ţiadať kaţdý športový klub, takţe aj hádzanári majú
na takúto poţiadavku právo ;
- vedenie mesta určite nemá záujem vstupovať do organizácie a činnosti uvedeného klubu.
Prednostka MsÚ v Topoľčanoch Mgr. Zuzana Baranová doplnila, ţe komunikovala
s vedením klubu HK AGRO Topoľčany a aj ona bola ubezpečená, ţe predmetnou ţiadosťou
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chcú funkcionári uvedeného klubu zvýrazniť reprezentovanie a zviditeľnenie mesta
Topoľčany.
Členovia KMŠKaŠ a prítomní predstavitelia mesta sa v druhej časti diskusie k tomuto
bodu programu sústredili najmä na otázky súvisiace s aktuálnou situáciou v oblasti športu
v meste Topoľčany, na problematiku financovania topoľčianskych športových klubov,
na otázky dotovania športových klubov zo strany mesta Topoľčany so zameraním
na nastavenie spravodlivejších podmienok a na víziu rozvoja športu v meste Topoľčany:
- Juraj Ţeliska - oznámil, ţe ako viceprimátor mesta má vo svojej kompetencii o. i.
športovú oblasť, ktorá mu je blízka. Jeho primárnym zámerom je zmapovať aktuálny stav
na tomto úseku ţivota mesta, zaviesť spravodlivejší systém financovania športových
klubov zo strany mesta s cieľom predísť rôznym negatívnym skúsenostiam z predošlých
rokov a zaviesť do športového ţivota v meste transparentnosť - v tejto súvislosti
spomenul i smutné príklady topoľčianskeho futbalového klubu a topoľčianskeho klubu
stolného tenisu, ktoré sa kvôli naakumulovaným problémom v súčasnosti zmietajú
vo finančnej, materiálnej i personálnej kríze. Ďalším cieľom, ktorý si vytýčil, je
vytvorenie komplexného kalendára športových podujatí v meste. Vzhľadom k veľkému
počtu dotknutých športových subjektov, berúc do úvahy komplexnosť riešenia problémov
a taktieţ zohľadňujúc princíp demokratickosti a konštruktívnosti spolupráce, bude
vytvorená pracovná komisia športu, ktorej členovia sa budú v stanovených termínoch
stretávať, diskutovať, navrhovať riešenia, riešiť problémy, formulovať stanoviská a tieţ
pripomienkovať príslušné procesy a mechanizmy. Pripravuje sa aj organizovanie
diskusného fóra - tzv. okrúhly stôl - za účasti predstaviteľov topoľčianskych športových
klubov. Záverom uviedol, ţe mesto Topoľčany má vyše 27.000 obyvateľov a pôsobí
v ňom veľa známych i menej známych športových klubov, pričom je jasné, ţe nie kaţdý
klub má rovnaké finančné, materiálno-technické a personálne zázemie determinujúce
jeho činnosť a aktivity.
- Mgr. Andrej Sitár - podotkol, ţe na počet obyvateľov mesta Topoľčany rozvíja svoju
činnosť pomerne veľké mnoţstvo športových oddielov a klubov. Naznačil, ţe v rámci
vízie športu v meste by moţno nebolo na škodu stanoviť si priority, t. j. definovať športy,
ktoré budú mať podporu mesta, ale napr. i sponzorov a pod. Faktom je, ţe mesto nemôţe
finančne dotovať všetko a všetkých ; realitou je tieţ skutočnosť, ţe sponzori a generálni
partneri odchádzajú - napr. futbal, či hádzaná sú toho jasným príkladom. Nároky
športových klubov s malou členskou základňou, ktoré trápia existenčné problémy, resp.
poţiadavky väčších športových klubov a oddielov s finančnými problémami, z ktorých
niektoré boli aj p. viceprimátorom spomenuté, môţu mať na podporu a rozvoj športu
v meste výrazne negatívne dopady a komplexnosť prístupu mesta k danej problematike
môţe byť takto výrazne narušená a deštruovaná. Formuloval rečnícku otázku, či by v rámci ďalšieho rozvoja topoľčianskeho športu - nebolo vhodné sa začať uskromňovať,
nemať prílišné očakávania a radšej dbať na kvalitu ako na kvantitu.
- Juraj Ţeliska - zdôraznil, ţe kaţdý športový klub, či športový oddiel, by si mal stanoviť
a definovať športové ciele ; problém nastáva, ak na ich splnenie chýbajú financie...
Je pravdou, ţe sponzorov a generálnych partnerov topoľčianskych športových klubov
a oddielov nie je veľa. Vyslovil svoje presvedčenie, ţe najvýznamnejším investičným
segmentom podpory športu, musí byť kategória detí, ţiakov a talentovanej mládeţe,
pretoţe ide o investíciu do našej budúcnosti. Šport pomáha výchove mladých ľudí,
zoceľuje charaktery a v neposlednej miere slúţi aj ako prevencia pred rozširovaním
rôznych negatívnych spoločenských javov a tendencií.
- PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. - informovala, ţe odbor, ktorý riadi, je v súčasnosti
nápomocný pri monitoringu športových klubov v meste i pri sprehľadňovaní dotácií
v príslušných športových kluboch. Uviedla, ţe bol vypracovaný návrh dotazníka, ktorý
bude zaslaný všetkým športovým klubom - dotazník obsahuje aj poloţky týkajúce sa
napr. činnosti klubu, najvýznamnejších úspechov, práce s mládeţou, či ekonomického
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zázemia klubu. Informovala aj o aktuálnych zisteniach vzťahujúcich sa k registrácií
jednotlivých topoľčianskych športových klubov v evidenčných registroch a zoznamoch
Ministerstva vnútra SR. Upozornila, ţe v blízkej budúcnosti by malo dôjsť aj k úprave
VZN Mesta Topoľčany o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
mesta Topoľčany.
- Ing. Ida Valachová - privítala by, keby sa finančná dotácia poskytovala aj tým
športovým klubom a oddielom, ktorým sa doteraz neposkytovala ; ako príklad uviedla
topoľčiansky tenisový klub, ktorý v posledných rokoch zaznamenal výrazné úspechy,
no doterajšia finančná podpora mesta je nulová.
- Ing. Ida Valachová - poţiadala, aby sa po vzore sprehľadnenia športových klubov
v meste riešila aj otázka monitoringu kultúrnych subjektov - klubov, záujmových
útvarov, súborov, zdruţení a pod.
- PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. - predsedníčke KMŠKaŠ, členom komisie
i ostatným prítomným prisľúbila v predmetnej veci aktívnu spoluprácu. Hĺbkový
monitoring športových i kultúrnych subjektov pôsobiacich na území mesta je veľmi
dobrou myšlienkou, ktorú je potrebné realizovať.
KMŠKaŠ zobrala poţiadavku o zmenu názvu hádzanárskeho klubu HK AGRO
Topoľčany na vedomie. Viď uznesenie č. 6/2/2019.
7. Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018
Materiál predniesla a komentovala vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany
Mgr. Janetta Kadliečková:
V roku 2019 sa oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany uskutoční podľa
nových pravidiel a v novom formáte - výber z jednotlivých nominácií športových klubov
a telovýchovných jednôt predloţených mestu uskutočnia členovia KMŠKaŠ a oceňovanie
najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018 by malo byť súčasťou Plesu
športovcov. Ples športovcov sa bude konať v Dome kultúry v Topoľčanoch dňa 15. februára
2019 so začiatkom o 19:00 hod.
Tento rok bolo celkovo oslovených 19 topoľčianskych športových klubov a telovýchovných
jednôt - ich kontaktácia zo strany mesta a komunikácia s nimi sa uskutočnila predovšetkým
prostredníctvom informačného listu obsahujúceho výzvu k predloţeniu návrhov - tzv.
nominančnej listiny. Podkladový formulár (t. j. nominančná listina) bola súčasťou prílohy
listu adresovaného športovým klubom a telovýchovným jednotám. Do stanoveného termínu
predloţilo mestu vyplnené nominančné listiny 13 športových subjektov. Niektoré z týchto
subjektov nenominovali športovcov vo všetkých určených kategóriách.
Aj tento rok - podobne ako v rokoch minulých - bude počet kategórií 6, ale v kaţdej
kategórii budú vyhodnotené iba prvé 3 miesta (a nie prvých 10 miest ako tomu bolo
doteraz). Víťazi jednotlivých kategórií budú pozvaní na slávnostné oceňovanie športovcov
Nitrianskeho kraja za rok 2018, ktoré organizuje VÚC Nitra.
Jednotlivé kategórie sú nazvané nasledovne:
1. kategória - „Jednotlivci – seniori“
2. kategória - „Jednotlivci – juniori“
3. kategória - „Kolektívy – seniori“
4. kategória - „Kolektívy – juniori“
5. kategória - „Tréner“
6. kategória - „Športová osobnosť“.
Kompletný materiál (jednotlivé nominačné listiny športových klubov a telovýchovných
jednôt + vyhodnotenie nominačných listín + prehľad oslovených športových klubov
a telovýchovných jednôt spolu s prehľadom športových subjektov, ktoré predložili nominácie
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+ kontaktný list adresovaný športovým klubom a telovýchovným jednotám) bol zaslaný
každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková ďalej členov
KMŠKaŠ informovala, ţe súčasťou nového formátu oceňovania najúspešnejších športovcov
za uplynulý rok je aj anketa „Najobľúbenejší športovec mesta Topoľčany za rok 2018“ do uvedenej ankety sa mohli zapojiť občania mesta, resp. verejnosť, a to prostredníctvom
vyplneného anketového lístku, ktorý bol následne zaslaný alebo doručený MsÚ Topoľčany.
Termín uzávierky ankety bol stanovený na 31. januára 2019. Táto anketa bude slávnostne
vyhodnotená na Plese športovcov, ale uţ dnes moţno uviesť, ţe v ankete sa objavilo celkom
14 nominovaných športovcov a víťaz získal 275 hlasov.
Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Ţeliska a vedúca organizačného odboru MsÚ
Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková v uvedenej súvislosti informovali o podnete,
na základe ktorého by do spomenutej ankety mohlo byť zaradené i jedno hendikepované
dieťa. Mesto by tak chcelo vyjsť v ústrety poţiadavke mamičke tohto dieťaťa. Poţiadali
členov KMŠKaŠ o vyjadrenie k predmetnému podnetu. Členovia KMŠKaŠ tento návrh
podporili a jednomyseľne schválili s tým, ţe dieťaťu bude odovzdané špeciálne mimoriadne
ocenenie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k príprave oceňovania najúspešnejších športovcov mesta
Topoľčany za rok 2018 sústredili najmä na otázky súvisiace so spôsobom výberu
najúspešnejších športovcov v jednotlivých kategóriách, s definovaním kritérií výberu
a s organizáciou Plesu športovcov:
- členovia KMŠKaŠ - diskutovali o spôsobe výberu a kritériách výberu.
- Ing. Ida Valachová - zdôraznila, ţe základným indikátorom výberu budú medzinárodné
úspechy dotknutých športovcov a následne úspechy dotknutých športovcov, ktoré majú
celoslovenský charakter.
- členovia KMŠKaŠ - spýtali sa, či môţu vybrať na príslušné 1., 2. a 3. miesto
v jednotlivých kategóriách i dvoch športovcov a či v kategóriách „Tréner“ a „Športová
osobnosť“ je potrebné vybrať tieţ po tri úspešné športové osobnosti.
- Martin Benko - zaujímal sa o prípravu organizácie Plesu športovcov a zároveň poloţil aj
otázku, či má mesto pripravené aj nejaké alternatívne riešenie oceňovania najúspešnejších
športovcov mesta Topoľčany za rok 2018, ak by sa náhodou uvedený ples z technických
dôvodov (napr. pre nedostatok záujemcov) neuskutočnil.
Vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková vo svojich
reakciách o. i. uviedla:
- stanovenie kritérií výberu najúspešnejších športovcov za rok 2018 v jednotlivých
kategóriách je v kompetencii členov komisie ;
- vhodné by bolo vybrať na kaţdé miesto iba jedného športovca, nech sú aj nominácie
športovcov mesta Topoľčany adresované VÚC Nitra jednoznačné ; v kategóriách
„Tréner“ a „Športová osobnosť“ sa poradie nestanovuje a komisia vyberá v kaţdej
z týchto kategórií iba jednu osobnosť ;
- v prípade, ţe sa Ples športovcov neuskutoční, je pripravené alternatívne riešenie
oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018 - uskutoční sa
slávnostné spoločenské podujatie v Spoločenskom dome v Topoľčanoch ; termín a ďalšie
podrobnosti organizácie tejto akcie by sa v takomto prípade ešte spresnili.
Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová poţiadala vedúcu organizačného odboru MsÚ
Topoľčany, aby prečítala jednotlivé nominácie športových klubov na oceňovanie
najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018 z ich nominačných listín.
Vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková sprístupnila
členom komisie i ostatným prítomným informácie z nominančných listín športových klubov
a zbilancovala príslušné nominácie:
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-

v 1. kategórii - „Jednotlivci – seniori“ - bolo zaregistrovaných 9 nominácií,
v 2. kategórii - „Jednotlivci – juniori“ - bolo zaregistrovaných 10 nominácií,
v 3. kategórii - „Kolektívy – seniori“ - boli zaregistrované 4 nominácie,
v 4. kategórii - „Kolektívy – juniori“ - bolo zaregistrovaných 7 nominácií,
v 5. kategórii - „Tréner“ - bolo zaregistrovaných 8 nominácií,
v 6. kategórii - „Športová osobnosť“ - boli zaregistrované 4 nominácie.

Členovia KMŠKaŠ po zoznámení sa s príslušnými návrhmi, dôkladnej analýze
popisovaných úspechov, diskusii a vzájomných konzultáciách vybrali - a následne aj
schválili - týchto úspešných športovcov mesta Topoľčany za rok 2018 v jednotlivých
kategóriách:
1. kategória: „Jednotlivci – seniori“
1. miesto - Andrea Podmaníková - plávanie (PIRANA Sport Club Topoľčany - plavecký oddiel)
2. miesto - Jozef Borik – motorizmus (autokros) (Autocross Topoľčany)
3. miesto - Emma Sommerová - karate (Karate klub KUMADE Topoľčany)

2. kategória: „Jednotlivci – juniori“
1. miesto - Martin Benko ml. - hokejbal (ŠK Rebels 91 Topoľčany)
2. miesto - Ingrid Marková - karate (Karate klub Topoľčany, o.z.)
3. miesto - Sofia Hatalová - karate (Karate klub KUMADE Topoľčany)

3. kategória: „Kolektívy – seniori“
1. miesto - muţstvo HK AGRO Topoľčany - hádzaná
2. miesto - druţstvo ţien PIRANA Sport Club Topoľčany - vodné pólo
3. miesto - KATA TEAM ţien Karate klub KUMADE Topoľčany - karate

4. kategória: „Kolektívy – juniori“
1. miesto - druţstvo staršieho dorastu HK AGRO Topoľčany - hádzaná
2. miesto - druţstvo ţiakov U14 ŠK Rebels 91 Topoľčany - hokejbal
3. miesto - KATA TEAM ţiačok Karate klub KUMADE Topoľčany - karate

5. kategória: „Tréner“ - Ľubomír Hurtaj ml. - ľadový hokej (HC Topoľčany)
6. kategória: „Športová osobnosť“ - Ivan Ivanov - hádzaná (ŠKP Topoľčany ).
KMŠKaŠ sa - v rámci prípravy ocenenia najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany
za rok 2018 - uzniesla na poradí úspešných športovcov a úspešných športových
kolektívov na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách („Jednotlivci –
seniori“, „Jednotlivci – juniori“, „Kolektívy – seniori“, „Kolektívy – juniori“)
a zároveň na vybraných návrhoch v kategórii „Tréner“ a v kategórii „Športová
osobnosť“ (za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 7/2/2019.
8. Príprava Dňa učiteľov 2019 - návrhy na ocenenie pedagógov + aktuálne informácie
o príprave podujatia
Materiál predniesol a komentoval sekretár KMŠKaŠ a odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
V súvislosti s pripravovaným novým formátom podujatia Dňa učiteľov v meste Topoľčany
mali všetky topoľčianske materské školy, základné školy a základné umelecké školy
moţnosť podávať - do stanoveného termínu - svoje návrhy na ocenenie pedagógov
pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019.
Školy mohli predkladať návrhy na ocenenie pedagógov v dvoch kategóriách : 1. kategória „Pedagóg v aktívnej sluţbe“ (t. j. pracujúci pedagóg) a 2. kategória - „Pedagóg - senior“
(t. j. pedagóg na dôchodku).
V porovnaní s minulými rokmi mohli podávať návrhy na ocenenie pedagógov
i topoľčianske neštátne školy, t. j. školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany. Celkovo bolo oslovených 19 škôl, z toho 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany (8 materských škôl, 4 základné školy a 1 základná umelecká škola)
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a 6 škôl v inej zriaďovateľskej pôsobnosti (1 súkromná špeciálna materská škola, 2 cirkevné
základné školy, 2 špeciálne základné školy a 1 cirkevná základná umelecká škola).
Návrhy na ocenenie pedagogických zamestnancov Ďakovným listom, resp. Komenského
plaketou pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019 predloţili Mestu Topoľčany - prostredníctvom
odborného zamestnanca školského úradu a zároveň sekretára KMŠKaŠ - riaditeľstvá
topoľčianskych škôl v súlade so Zásadami Mesta Topoľčany pre udeľovanie čestného
občianstva mesta Topoľčany, mestských vyznamenaní a cien zo dňa 25. februára 2015
a v súlade so stanovenými základnými organizačnými podmienkami oceňovania pedagógov
v kalendárnom roku 2019, na ktorých sa uzniesla svojím uznesením č. 2/1/2019 Komisia
mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ dňa 9. januára 2019.
Päť oslovených školských komunít nenavrhlo nikoho ; šesť škôl navrhlo po jednom
pedagógovi, štyri školy navrhli po dvoch pedagógoch a štyri školy navrhli po troch
pedagógoch.
V rámci prípravy Dňa učiteľov 2019 bolo celkom zaregistrovaných 26 navrhovaných
pedagógov:
- z toho v rámci kategórie „Pedagóg v aktívnej sluţbe“ 17 pedagógov a v rámci kategórie
„Pedagóg - senior“ 9 pedagógov ;
- z toho na udelenie Ďakovného listu bolo nominovaných 12 pedagógov, na udelenie
Komenského plakety bolo nominovaných 13 pedagógov a na udelenie Pocty primátorky
mesta Topoľčany bol nominovaný 1 pedagóg.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. nadviazala na svojho predrečníka
a informovala prítomných o ďalších skutočnostiach vzťahujúcich sa k príprave Dňa učiteľov
2019:
- kultúrno-spoločenské podujatie ku Dňu učiteľov sa uskutoční dňa 28. marca 2019
v Dome kultúry v Topoľčanoch ;
- hlavným hosťom pripravovaného podujatia určeného pre topoľčianskych pedagógov
bude operný spevák Martin Babjak ;
- po konzultácii s p. primátorkou mesta bolo dohodnuté, ţe podujatie bude organizačne
zabezpečovať odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch ;
- v rámci programu budú ocenení aj pedagógovia, ktorých navrhli jednotlivé školy a ktorí
budú členmi KMŠKaŠ vybraní ; novinkou je, ţe nominácie škôl uţ neboli schvaľované
príslušnými radami škôl tak ako sa to dialo v minulých rokoch ;
- medzi ďalšie zaujímavé novinky patrí aj anketa „Najobľúbenejší učiteľ/Najobľúbenejšia
učiteľka mesta Topoľčany“ - anketa má tri kategórie („Aktívny pedagóg“, „Senior“
a „In memoriam“) ; termín ukončenia hlasovania je stanovený na 15. marec 2019 ;
anketový lístok je moţné priniesť osobne, poslať poštou alebo e-mailovou formou, príp.
je moţné vyuţiť schránku v podbrání MsÚ - všetky informácie k tejto ankete sa
nachádzajú na webovej stránke mesta ; uvedená anketa bude vyhodnotená taktieţ počas
programu spomínanej slávnostnej akadémie.
Kompletný materiál (Prehľad návrhov na udelenie Ďakovného listu, Komenského plakety
a Pocty primátorky mesta Topoľčany pri príležitosti Dňa učiteľov 2019 + štatistická
bilancia nominácií + jednotlivé návrhy škôl) bol zaslaný každému členovi komisie
e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Vedúca organizačného odboru MsÚ Topoľčany Mgr. Janetta Kadliečková poţiadala
predsedníčku komisie, aby bolo zmenené uznesenie č. 2/1/2019 z januárového zasadnutia
KMŠKaŠ dotýkajúce sa organizačného zabezpečenia kultúrno-spoločenského podujatia
ku Dňu učiteľov 2019.
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Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová so zmenou uznesenia súhlasila a následne
vyzvala sekretára KMŠKaŠ, aby prečítal jednotlivé nominácie pedagógov a tieţ názvy škôl,
ktoré príslušné nominácie predloţili.
Sekretár KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik predstavil členom KMŠKaŠ i ostatným prítomným
návrhy škôl na oceňovanie pedagógov pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019:
1. V rámci kategórie „Pedagóg v aktívnej sluţbe“ boli zaregistrovaných 12 nominácií
na udelenie Ďakovného listu:
o Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany → PaedDr. Marcela Mokrá
o Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany → Mgr. Oľga Kupcová
→ Mgr. Zuzana Sucháňová
o Spojená škola internátna, Tovarnícka ul., Topoľčany → Mgr. Oľga Ondrašková
o Spojená škola, Ul. Pod kalváriou, Topoľčany → Mgr. Jana Mesárošová
o Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova ul., Topoľčany → Mgr. Daniela Koťková
→ Štefan Ičo, Dis. art.
o Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova ul., Topoľčany → Xénia Rigová
o Materská škola, Ul. J. Kráľa, Topoľčany → Martina Hainová
o Materská škola, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany → Zuzana Rybanská
o Materská škola II., Tribečská ul., Topoľčany → Emília Vlkovičová
→ Mária Čerňanská.

2. V rámci kategórie „Pedagóg v aktívnej sluţbe“ bolo zaregistrovaných 5 nominácií
na udelenie Komenského plakety:
o Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany → Mgr. Edita Jakubíková
o Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany → PaedDr. Ladislav Vozár
o Základná škola sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany → PaedDr. Peter Jamrich
o Materská škola, Lipová ul., Topoľčany → Silvia Kajzerová
o Materská škola I., Tribečská ul., Topoľčany → Emília Krahulíková.

3. V rámci kategórie „Pedagóg v aktívnej sluţbe“ nebola zaregistrovaná ţiadna nominácia
na udelenie Pocty primátorky mesta Topoľčany.
4. V rámci kategórie „Pedagóg - senior“ nebola zaregistrovaná ţiadna nominácia
na udelenie Ďakovného listu.
5. V rámci kategórie „Pedagóg - senior“ bolo zaregistrovaných 8 nominácií na udelenie
Komenského plakety:
o
o
o
o
o

Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany → Mgr. Viera Cabanová
Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany → Mgr. Janka Beluská
Spojená škola, Ul. Pod kalváriou, Topoľčany → PaedDr. Alica Švelková
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova ul., Topoľčany → Mgr. Anna Drahošová
Materská škola, Lipová ul., Topoľčany → Mária Kováčiková

→ Eva Naňová
o Materská škola, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany → Mária Bachanová
o Materská škola II., Tribečská ul., Topoľčany → Marta Benková.

6. V rámci kategórie „Pedagóg - senior“ bola zaregistrovaná 1 nominácia na udelenie Pocty
primátorky mesta Topoľčany:
o Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany → Mgr. Elena Dobrá.

Členovia KMŠKaŠ sa zhodli, ţe budú akceptovať všetky nominácie škôl na ocenenie
pedagógov pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019.
Sekretár KMŠKaŠ a odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu
v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik v závere tohto bodu programu tlmočil poďakovanie
topoľčianskych neštátnych škôl, ţe mohli predloţiť nominácie na ocenenie pedagógov
a zároveň poloţil otázku, aká bude procedúra schvaľovania tohto materiálu, t. j. či dôjde v porovnaní s minulými rokmi - aj v tomto prípade k nejakej zmene.
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Prednostka MsÚ v Topoľčanoch Mgr. Zuzana Baranová uviedla, ţe schvaľovaciu
kompetenciu má KMŠKaŠ. Materiál môţe byť predloţený aj do Mestskej rady
v Topoľčanoch, ale topoľčianske mestské zastupiteľstvo sa k nominovaným pedagógom uţ
vyjadrovať nebude.
KMŠKaŠ všetky nominácie škôl na ocenenie pedagógov pri príleţitosti Dňa učiteľov
2019 schválila (za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 8/2/2019.
9. Návrhy na počty prijímaných ţiakov do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020
a na počty zriadených tried prvého ročníka základných škôl 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:
V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na úrovni zriaďovateľa
procedurálne schvaľuje počet prijímaných ţiakov do prvých ročníkov jednotlivých
základných škôl pre nasledujúci školský rok a počet zriadených tried prvého ročníka
jednotlivých základných škôl pre nasledujúci školský rok.
V zmysle § 5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov kaţdá riaditeľka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
predloţila zriaďovateľovi na schválenie (a predtým príslušnej rade školy na vyjadrenie)
návrh na počty prijímaných ţiakov do prvého ročníka príslušnej základnej školy pre školský
rok 2019/2020 a návrh na počty zriadených tried prvého ročníka príslušnej základnej školy
pre školský rok 2019/2020.
Prehľad návrhov škôl:
 Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany (školský obvod I.):
44 ţiakov ; 2 triedy
 Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany (školský obvod II.):
66 ţiakov ; 3 triedy
 Základná škola s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany (školský obvod III.):
44 ţiakov ; 2 triedy
 Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany (školský obvod IV.):
66 ţiakov ; 3 triedy
+ 12 ţiakov (ţiaci so všeob. intelekt. nadaním) ; 1 trieda (trieda ţiakov so všeob. intelekt. nadaním).
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik členom KMŠKaŠ priblíţil a komentoval aj niektoré štatistické informácie
z prílohovej časti dôvodovej správy k uvedenému materiálu.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. doplnila svojho predrečníka
a spomenula ďalšie informácie k predmetnej problematike:
- povinnosťou obce, či mesta, je zabezpečiť podmienky k plneniu povinnej školskej
dochádzky ţiakov - vyplýva to z platnej legislatívy ;
- štátnu správu v prvom stupni na úseku školstva vykonáva príslušný riaditeľ
školy/príslušná riaditeľka školy - tento fakt sa týka aj prijímacieho konania ;
- pri prijímaní ţiakov do základných škôl je významným kritériom prijatia trvalý pobyt
dieťaťa ; ak má totiţ dieťa trvalý pobyt v príslušnom školskom obvode školy,
riaditeľ/riaditeľka tejto školy ho musí prijať ; ostatné deti - ktoré do príslušného
školského obvodu nepatria - môţu byť prijaté do základnej školy iba v tom prípade,
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ak má škola voľné miesto a kapacita školy dovoľuje prijať i ďalšie deti ; v ojedinelých
prípadoch škola nemôţe prijať ani ţiakov zo svojho školského obvodu - v takom prípade
inú školu a miesto v nej pre školopovinného ţiaka zabezpečuje zriaďovateľ ;
- pripravuje sa obsahová rekonštrukcia všeobecne záväzného nariadenia o školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany ; prvým
krokom v tejto súvislosti bolo, ţe riaditeľstvá dotknutých škôl dostali za úlohu predloţiť
svoje podnety a poţiadavky na zmeny školských obvodov zriaďovateľovi ; príprava
uvedeného materiálu bude veľmi náročná a určite sa všetkým rodičom nedá zaručiť ich
spokojnosť s definitívnou verziou konceptu školských obvodov ;
- kaţdoročne je v Topoľčanoch zaznamenaných niečo vyše 40 odkladov začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky detí ;
- proces dodatočného prijímania ţiakov do prvého ročníka základných škôl - ako tzv.
výnimiek - podliehajúci regulačným mechanizmom zo strany zriaďovateľa, sa
v poslednom čase utlmil.
Kompletný materiál (Návrhy na počty prijímaných žiakov do prvého ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020
a na počty zriadených tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 - dôvodová správa s prílohovou časťou) bol
zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k predmetnému bodu programu sústredili najmä
na prípravu zápisu ţiakov do topoľčianskych základných škôl ; prijímanie ţiakov s trvalým
pobytom v meste Topoľčany i mimo mesta Topoľčany do topoľčianskych základných škôl ;
na problém súčasného „nastavenia“ topoľčianskych školských obvodov a na špecifickosť
prijímania ţiakov do športových tried vo vyšších ročníkoch základných škôl:
- Mgr. Mária Haláková - vyslovila presvedčenie, ţe zápis ţiakov najmä s trvalým
pobytom v meste Topoľčany bude korektný a bez rušivých momentov.
- Mgr. Andrej Sitár - zaujímal sa o prípravu všeobecne záväzného nariadenia o školských
obvodoch.
- Mgr. Vladimír Ţelezník - uviedol, ţe pri prijímaní ţiakov do športových tried sa
v posledných rokoch uţ nerealizuje výber talentovaných ţiakov, ale skôr nábor ţiakov.
KMŠKaŠ počty prijímaných ţiakov do prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a počty
zriadených tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 schválila podľa predloţených návrhov (za - 7,
proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 9/2/2019.
10. Vyhodnotenie celoslovenského testovania ţiakov 5. ročníkov základných škôl
v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5/2018)
Predmetné informácie predniesol a štatistické materiály komentoval odborný zamestnanec
Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Celoslovenské testovanie ţiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018) sa
uskutočnilo 21. novembra 2018 na 1.487 základných školách. Z toho bolo 1.346 základných
škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským,
14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom
ukrajinským.
Testy písalo spolu 46.360 piatakov, z toho bolo 43.499 ţiakov s vyučovacím jazykom
slovenským, 2.850 ţiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 11 ţiakov s vyučovacím
jazykom ukrajinským. Testovaných bolo 3.299 ţiakov so zdravotným znevýhodnením
(7,1 % z celkového počtu testovaných piatakov). Testovania sa zúčastnilo 2.041 (4,4 %)
ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 (0,3 %) cudzincov.
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Cieľom testovania piatakov bolo monitorovanie úrovne vedomostí a zručností ţiakov
a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj
poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti ţiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací
stupeň ZŠ. Zároveň tieto celoštátne výsledky predstavujú vstupné údaje pri výpočte pridanej
hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.
Organizáciu testovania zabezpečoval a všetky činnosti koordinoval Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) - organizácia zriadená MŠVVaŠ SR.
Objektívnosť testovania bola zabezpečená prostredníctvom externého dozoru - v kaţdej
triede bol prítomný pedagogický zamestnanec z inej základnej školy. Kontrolu objektívnosti
testovania vykonávala vo vybraných školách Štátna školská inšpekcia.
Z výsledkov ţiakov 5. ročníka v rámci celej SR vyplýva:
 Test zo slovenského jazyka a literatúry:
- maximálny počet bodov v teste: 30 b. (rovnako ako minulý rok)
- priemerný dosiahnutý počet bodov (tzv. národný priemer): 17,5 b. (minulý rok 18,9 b.)
- priemerná úspešnosť ţiakov (tzv. národný priemer): 58,4 % (minulý rok 62,8 %)
- úspešnosť dievčat bola vyššia ako úspešnosť chlapcov (podobne ako minulý rok)
- najúspešnejšie kraje: Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj a Ţilinský kraj
najmenej úspešné kraje: Prešovský kraj, Košický kraj a Banskobystrický kraj (podobne ako minulý rok)
- úspešnosť podľa zriaďovateľa: 1. súkromné školy, 2. cirkevné školy, 3. štátne školy (podobne ako minulý rok)
- bola vyhodnotená aj úspešnosť ţiakov podľa ich známok v 4. ročníku
- ďalšie zaujímavosti:
a) ţiaci, ktorí absolvovali 1. stupeň v neplnoorganizovaných školách boli menej úspešní ako ţiaci,
ktorí absolvovali 1. stupeň v plnoorganizovaných školách (podobne ako minulý rok)
b) ţiaci zo soc. znevýhodneného prostredia dosiahli horšie výsledky ako ţiaci bez znevýhodnenia (podobne ako minulý rok).

 Test z matematiky:
- maximálny počet bodov v teste: 30 b. (rovnako ako minulý rok)
- priemerný dosiahnutý počet bodov (tzv. národný priemer): 17,8 b. (minulý rok 19,4 b.)
- priemerná úspešnosť ţiakov (tzv. národný priemer): 59,3 % (minulý rok 64,7 %)
- chlapci boli mierne úspešnejší ako dievčatá (podobne ako minulý rok)
- najúspešnejšie kraje: Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj a Ţilinský kraj
najmenej úspešné kraje: Košický kraj, Prešovský kraj a Banskobystrický kraj (podobne ako minulý rok)
- úspešnosť podľa zriaďovateľa: 1. súkromné školy, 2. cirkevné školy, 3. štátne školy (podobne ako minulý rok)
- bola vyhodnotená aj úspešnosť ţiakov podľa ich známok v 4. ročníku (zaujímavosťou je, ţe „päťkári“ napísali test lepšie ako „štvorkári“)
- ďalšie zaujímavosti:
a) ţiaci, ktorí absolvovali 1. stupeň v neplnoorganizovaných školách boli menej úspešní ako ţiaci,
ktorí absolvovali 1. stupeň v plnoorganizovaných školách (podobne ako minulý rok)
b) ţiaci zo soc. znevýhodneného prostredia dosiahli horšie výsledky ako ţiaci bez znevýhodnenia (podobne ako minulý rok).

Všetky podrobnosti (vrátane výstupných štatistických informácií) o Testovaní
5-2018 sa nachádzajú na webovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) www.nucem.sk.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej uviedol, ţe:
- v rámci porovnania výsledkov ţiakov 5. ročníka základných škôl zo slovenského jazyka
a literatúry - podľa okresov v SR - sa okres Topoľčany (20 škôl ; 589 testovaných ţiakov)
umiestnil spomedzi 79 okresov v SR na 49. mieste ; v rámci porovnania výsledkov
ţiakov 5. ročníka základných škôl z matematiky - podľa okresov v SR - sa okres
Topoľčany (20 škôl ; 590 testovaných ţiakov) umiestnil spomedzi 79 okresov v SR
na 45. mieste ;
- v rámci porovnania výsledkov základných škôl pôsobiacich na území mesta Topoľčany berúc do úvahy tzv. národný priemer (t. j. priemerný počet bodov škôl v SR a priemerná
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percentuálna úspešnosť škôl v SR) - boli v uvedenom testovaní ţiakov 5. ročníka
z predmetu slovenský jazyk a literatúra najúspešnejšie: Základná škola sv. Don Bosca
Topoľčany a Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany ; priemerné výsledky dosiahli :
Základná škola sv. Ladislava Topoľčany a Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany
a slabšie výsledky dosiahli : Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany a Základná škola
s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany ;
- v rámci porovnania výsledkov základných škôl pôsobiacich na území mesta Topoľčany berúc do úvahy tzv. národný priemer (t. j. priemerný počet bodov škôl v SR a priemerná
percentuálna úspešnosť škôl v SR) - boli v uvedenom testovaní ţiakov 5. ročníka
z predmetu matematika najúspešnejšie: Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany,
Základná škola sv. Don Bosca Topoľčany a Základná škola sv. Ladislava Topoľčany ;
priemerné výsledky dosiahla Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany a slabšie
výsledky dosiahli : Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany a Základná škola
s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany ;
- kompletné výsledky Testovania 5-2018 topoľčianskych škôl sú zverejnené
na webovej stránke mesta www.topolcany.sk (časť Samospráva, podstránka Školstvo).
Kompletný materiál (Prezentácia NÚCEM - výsledky Testovania 5/2018 v rámci SR +
Tlačová správa NÚCEM - Testovanie 5/2018 v rámci SR (so štyrmi prílohami) +
Vyhodnotenie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl v meste
Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (= Testovanie 5/2018 v meste Topoľčany) štatistický materiál) bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
s pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ zobrala vyhodnotenie celoslovenského testovania ţiakov 5. ročníkov
základných škôl v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5/2018)
na vedomie. Viď uznesenie č. 10/2/2019.
11. Rôzne
 Ing. Ida Valachová - navrhla členom komisie, aby sa časový začiatok marcového
zasadnutia KMŠKaŠ zmenil zo 14:30 hod na 14:00 hod. Členovia KMŠKaŠ predmetný
návrh akceptovali.
 Ing. Ida Valachová - vyzvala prítomných k prezentovaniu podnetov, názorov, resp.
príspevkov. Ţiaden z členov komisie v rámci tohto bodu programu nevystúpil.
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. 1/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 2/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ sa na základe voľby uznáša
na tom, ţe funkciu podpredsedníčky komisie pre volebné obdobie 2019-2022 bude
vykonávať Mgr. Mária Haláková.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 1.
Uznesenie č. 3/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie informáciu o výzve na podanie projektu/-ov v rámci „Výzvy
Úradu vlády Slovenskej republiky na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019“
b) schvaľuje predloţenie ţiadosti/-í o poskytnutie dotácie v rámci „Výzvy Úradu vlády
Slovenskej republiky na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019“.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 4/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie Správu
o hospodárení Letného kúpaliska v Topoľčanoch v roku 2018 (a porovnanie s rokom
2017).
Uznesenie č. 5/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie návrh
prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch
v roku 2019.
Uznesenie č. 6/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie poţiadavku
o zmenu názvu hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany.
Uznesenie č. 7/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrhy topoľčianskych športových klubov a topoľčianskych
športových oddielov na ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany
za rok 2018 v jednotlivých kategóriách:
1. kategória: „Jednotlivci – seniori“
2. kategória: „Jednotlivci – juniori“
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3. kategória: „Kolektívy – seniori“
4. kategória: „Kolektívy – juniori“
5. kategória: „Tréner“
6. kategória: „Športová osobnosť“
b1) sa uznáša na poradí úspešných športovcov a úspešných športových kolektívov
na prvých troch miestach - v jednotlivých kategóriách („Jednotlivci – seniori“,
„Jednotlivci – juniori“, „Kolektívy – seniori“, „Kolektívy – juniori“) - v rámci
prípravy ocenenia najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018
nasledovne:
1. kategória: „Jednotlivci – seniori“
1. miesto - Andrea Podmaníková - plávanie
(PIRANA Sport Club Topoľčany - plavecký oddiel)
2. miesto - Jozef Borik - motorizmus (autokros)
(Autocross Topoľčany)
3. miesto - Emma Sommerová - karate
(Karate klub KUMADE Topoľčany)
2. kategória: „Jednotlivci – juniori“
1. miesto - Martin Benko ml. - hokejbal
(ŠK Rebels 91 Topoľčany)
2. miesto - Ingrid Marková - karate
(Karate klub Topoľčany, o.z.)
3. miesto - Sofia Hatalová - karate
(Karate klub KUMADE Topoľčany)
3. kategória: „Kolektívy – seniori“
1. miesto - muţstvo HK AGRO Topoľčany - hádzaná
2. miesto - druţstvo ţien PIRANA Sport Club Topoľčany - vodné pólo
3. miesto - KATA TEAM ţien Karate klub KUMADE Topoľčany - karate
4. kategória: „Kolektívy – juniori“
1. miesto - druţstvo staršieho dorastu HK AGRO Topoľčany - hádzaná
2. miesto - druţstvo ţiakov U14 ŠK Rebels 91 Topoľčany - hokejbal
3. miesto - KATA TEAM ţiačok Karate klub KUMADE Topoľčany - karate
b2) sa uznáša na vybraných návrhoch v kategórii „Tréner“ a v kategórii „Športová
osobnosť“ - v rámci prípravy ocenenia najúspešnejších športovcov mesta
Topoľčany za rok 2018 - nasledovne:
5. kategória: „Tréner“ - Ľubomír Hurtaj ml. - ľadový hokej
(HC Topoľčany)
6. kategória: „Športová osobnosť“ - Ivan Ivanov - hádzaná
(ŠKP Topoľčany ).
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 8/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrhy škôl na ocenenie pedagógov pri príleţitosti Dňa učiteľov
2019
b) schvaľuje 12 pedagógov na udelenie Ďakovného listu, 13 pedagógov na udelenie
Komenského plakety a 1 pedagóga na udelenie Pocty primátorky mesta Topoľčany
pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019 podľa predloţeného návrhu nasledovne:
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A. Zoznam pedagógov na udelenie Ďakovného listu:
 Kategória: Pedagóg v aktívnej službe (12 pedagógov)
 PaedDr. Marcela Mokrá
(Navrhovateľ: Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany)

 Mgr. Oľga Kupcová , Mgr. Zuzana Sucháňová
(Navrhovateľ: Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany)

 Mgr. Oľga Ondrašková
(Navrhovateľ: Spojená škola internátna, Tovarnícka ul., Topoľčany)

 Mgr. Jana Mesárošová
(Navrhovateľ: Spojená škola, Ul. Pod kalváriou, Topoľčany)

 Mgr. Daniela Koťková , Štefan Ičo, Dis. art.
(Navrhovateľ: Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova ul., Topoľčany)

 Xénia Rigová
(Navrhovateľ: Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova ul., Topoľčany)

 Martina Hainová
(Navrhovateľ: Materská škola, Ul. J. Kráľa, Topoľčany)

 Zuzana Rybanská
(Navrhovateľ: Materská škola, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany)

 Emília Vlkovičová , Mária Čerňanská
(Navrhovateľ: Materská škola II., Tribečská ul., Topoľčany).

B. Zoznam pedagógov na udelenie Komenského plakety:
 Kategória: Pedagóg v aktívnej službe (5 pedagógov)
 Mgr. Edita Jakubíková
(Navrhovateľ: Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany)

 PaedDr. Ladislav Vozár
(Navrhovateľ: Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany)

 PaedDr. Peter Jamrich
(Navrhovateľ: Základná škola sv. Don Bosca, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany)

 Silvia Kajzerová
(Navrhovateľ: Materská škola, Lipová ul., Topoľčany)

 Emília Krahulíková
(Navrhovateľ: Materská škola I., Tribečská ul., Topoľčany)

 Kategória: Pedagóg - senior (8 pedagógov)
 Mgr. Viera Cabanová
(Navrhovateľ: Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany)

 Mgr. Janka Beluská
(Navrhovateľ: Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany)

 PaedDr. Alica Švelková
(Navrhovateľ: Spojená škola, Ul. Pod kalváriou, Topoľčany)

 Mgr. Anna Drahošová
(Navrhovateľ: Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova ul., Topoľčany)

 Mária Kováčiková , Eva Naňová
(Navrhovateľ: Materská škola, Lipová ul., Topoľčany)

 Mária Bachanová
(Navrhovateľ: Materská škola, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany)

 Marta Benková
(Navrhovateľ: Materská škola II., Tribečská ul., Topoľčany).

C. Zoznam pedagógov na udelenie Pocty primátorky mesta Topoľčany:
 Kategória: Pedagóg - senior (1 pedagóg)
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 Mgr. Elena Dobrá
(Navrhovateľ: Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany).

c) mení uznesenie KMŠKaŠ č. 2/1/2019 vzťahujúce sa k organizácii Dňa učiteľov 2019
nasledovne:
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 - ďalej len „OSO, PČ a školstva MsÚ“).
2. Spracovanie podkladov a sumarizácia návrhov, reakcií a podnetov zo škôl (sekretár KMŠKaŠ).
3. Zabezpečenie Ďakovného listu a Komenského plakety (OSO, PČ a školstva MsÚ).

4. Zabezpečenie programu (OSO, PČ a školstva MsÚ).
5. Zabezpečenie kvetov a darčekov (OSO, PČ a školstva MsÚ).
6. Zabezpečenie TV Central, príp. iných médií (OSO, PČ a školstva MsÚ).

Finančné zabezpečenie podujatia bude zabezpečené z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 9/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrhy na počty prijímaných ţiakov do prvého ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2019/2020 a na počty zriadených tried prvého ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020
b) odporúča MsZ schváliť počty prijímaných ţiakov do prvého ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a
počty zriadených tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 nasledovne:
 Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany:
- počet prijímaných ţiakov: 44 ţiakov
- počet zriadených tried prvého ročníka: 2
 Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany:
- počet prijímaných ţiakov: 44 ţiakov
- počet zriadených tried prvého ročníka: 2
 Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany:
- počet prijímaných ţiakov: 66 ţiakov
- počet zriadených tried prvého ročníka: 3
 Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany:
- počet prijímaných ţiakov: 66 ţiakov + 12 ţiakov (ţiaci so všeobecným intelektovým nadaním)
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- počet zriadených tried prvého ročníka: 3 + 1 (trieda ţiakov so všeobecným intelektovým nadaním).
Hlasovanie: za - 7, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 10/2/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie vyhodnotenie
celoslovenského testovania ţiakov 5. ročníkov základných škôl v meste Topoľčany
v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 5/2018).

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

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

21

