Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 4. marca 2019
(v čase od 14:00 hod. do 16:15 hod.)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Návrh prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka pre Letné kúpalisko
v Topoľčanoch v roku 2019.
3. Informatívna správa o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch mesta
Topoľčany za rok 2018.
4. Ţiadosť PhDr. Vladimíra Daniša, PhD. o súhlas k zaradeniu Súkromnej
materskej školy, Tovarnícka 1641, Topoľčany do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 4/2019 o určení
výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Topoľčany.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách zriadených Mestom Topoľčany.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany.
8. Informácia o príprave topoľčianskeho Dňa učiteľov 2019.
9. Štatistické informácie o počte detí a ţiakov v školách a školských zariadeniach
(MŠ ; ZŠ (ZŠ s MŠ) ; ZUŠ Ladislava Mokrého) v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019 (k 31. 1. 2019)
+ aktualizácia počtu ţiadateľov o miesto v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka školského
roka 2018/2019 (k 31. 1. 2019).
10. 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, členov komisie i prizvaných hostí.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/3/2019.
1. Kontrola uznesení
1/2/2019 – splnené.
2/2/2019 – splnené.
3/2/2019 – splnené.
4/2/2019 – splnené.
5/2/2019 – splnené.
6/2/2019 – splnené.
7/2/2019 – splnené.
8/2/2019 – v štádiu plnenia.
9/2/2019 – v štádiu plnenia.
10/2/2019 – splnené.

2. Návrh prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka pre Letné kúpalisko
v Topoľčanoch v roku 2019
Predmetný materiál na februárovom zasadnutí komisie predniesla a komentovala vedúca
odboru správy majetku a sluţieb MsÚ v Topoľčanoch Ing. Alţbeta Melicherová. Členovia
KMŠKaŠ vtedy vzali materiál zatiaľ na vedomie a dohodli sa, ţe sformulujú dodatočný
návrh na doplnenie cenníka pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch v roku 2019.
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 (i februárové) zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ na zasadnutí predniesli a rozdiskutovali svoje návrhy týkajúce sa tzv.
víkendového rodinného balíka. Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová následne
predniesla finálny návrh KMŠKaŠ na doplnenie cenníka pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch
v roku 2019 o tzv. víkendový rodinný balík - so štyrmi kategóriami rodín s deťmi
a príslušnými cenami - v tomto znení:
 dvaja dospelí a jedno dieťa (od 6 rokov do 15 rokov) ..................................... 8, - €
 dvaja dospelí a dve deti (od 6 rokov do 15 rokov) ........................................... 10, - €
 dvaja dospelí a tri deti (od 6 rokov do 15 rokov) ............................................. 12, - €
 dvaja dospelí a štyri deti (od 6 rokov do 15 rokov) ......................................... 14, - €.
Členovia KMŠKaŠ spolu s vedúcou odboru správy majetku a sluţieb MsÚ v Topoľčanoch
Ing. Alţbetou Melicherovou v záverečnej diskusii k predmetnému návrhu ešte doladili
detaily príslušného návrhu a princípy aplikovania tzv. víkendového rodinného balíka
do praxe. Vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ v Topoľčanoch Ing. Alţbeta
Melicherová predmetný návrh akceptovala.
Vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ v Topoľčanoch Ing. Alţbeta Melicherová
pri prerokovávaní tohto bodu programu zároveň prítomných informovala, ţe v cenníku
pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch v roku 2019 došlo v porovnaní s predchádzajúcim
návrhom k jednej úprave - novú kategóriu s názvom „Voľná vstupenka na Letné kúpalisko
v Topoľčanoch pre firmy“, ktorá bola pôvodne navrhovaná k moţnosti vyuţitia iba v sobotu,
v nedeľu a počas štátnych sviatkov, bude moţné - v prípade schválenia cenníka pre Letné
kúpalisko v Topoľčanoch v roku 2019 podľa predloţeného návrhu - vyuţívať dotknutými
zamestnancami firiem, podnikov a inštitúcií aj počas beţných pracovných dní,
t. j. nielen cez víkendy a počas štátnych sviatkov, ale aj od pondelka do piatka.
KMŠKaŠ schválila prevádzkovú dobu, otváracie hodiny a cenník pre Letné kúpalisko
v Topoľčanoch v roku 2019 s dodatkom, ţe sa do cenníka zaradí tzv. víkendový
rodinný balík so štyrmi kategóriami rodín s deťmi a príslušnými cenami (za - 6, proti 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 2/3/2019.
3. Informatívna správa o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch mesta
Topoľčany za rok 2018
Predmetný materiál predniesla a komentovala vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ
v Topoľčanoch Ing. Alţbeta Melicherová:
Odbor správy majetku a sluţieb MsÚ Topoľčany predkladá Informatívnu správu
o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch mesta Topoľčany za rok 2018.
Súčasťou tohto materiálu je aj návrh na odsúhlasenie výplaty 50 % ušetrených finančných
prostriedkov - v rámci vyúčtovania spotreby energií - športovým klubom mesta Topoľčany.
Z Informatívnej správy o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch mesta
Topoľčany za rok 2018 vyplýva, ţe:
2

- hokejový klub HC Topoľčany prekročil stanovený limit pri spotrebe plynu ;
pri spotrebe tepla, elektrickej energie a vody bola zaznamenaná úspora - výška úspory
predstavuje celkovú sumu 10.432,47 € ;
- ŠK stolného tenisu Topoľčany neprekročil stanovený limit ani v jednej sledovanej
energetickej kategórii ; pri spotrebe tepla, elektrickej energie a vody bola zaznamenaná
úspora - výška úspory predstavuje celkovú sumu 2.386,58 € ;
- hádzanársky klub HK AGRO Topoľčany prekročil stanovený limit pri spotrebe tepla
a vody ; pri spotrebe elektrickej energie bola zaznamenaná úspora - výška úspory
predstavuje celkovú sumu 2.225,23 € ;
- PIRANA Sport Club Topoľčany prekročil stanovený limit pri spotrebe tepla a elektrickej
energie ; pri spotrebe vody bola zaznamenaná úspora - výška úspory predstavuje celkovú
sumu 1.604,15 € ;
- ŠK Polície prekročil stanovený limit pri spotrebe plynu a vody ; pri spotrebe elektrickej
energie bola zaznamenaná úspora - výška úspory predstavuje celkovú sumu 584,61 € ;
- TJ Slovan Veľké Bedzany prekročila stanovený limit pri spotrebe elektrickej energie ;
pri spotrebe plynu a vody bola zaznamenaná úspora - výška úspory predstavuje celkovú
sumu 366,72 € ;
- v rámci celkovej bilancie Mestského futbalového klubu Topoľčany bola zaznamenaná
úspora pri spotrebe plynu, elektrickej energie i vody ; tabuľka prepočtu spotreby energií
pre Mestský futbalový klub Topoľčany má však iba informatívny charakter ;
na hospodárnosť tohto klubu s energiami sa nevzťahuje vyplatenie 50 %-ných úspor,
pretoţe Mestský futbalový klub Topoľčany sa nachádza v správe mesta Topoľčany mestský futbalový štadión spravujú Mestské sluţby Topoľčany, s. r. o.
Limity spotreby energií na rok 2018 boli schválené uznesením MsZ v Topoľčanoch
č. 556/21/2017/B, ktoré uvádza, ţe pri vyúčtovaní spotrieb energií za rok 2018 Mesto
Topoľčany hradí energie do výšky 100 % limitu a v prípade úspory budú tieto finančné
prostriedky rozpočítané pomerom 50 % pre mesto a 50 % pre príslušný športový klub.
Komisia na preverenie prepočtu spotreby energií a stanovenie výpočtov limitov spotreby
energií pre športové kluby (tzv. energetická komisia) odsúhlasila vyplatenie ušetrených
finančných prostriedkov - podľa predloţeného návrhu - nasledovne :
o hokejový klub HC Topoľčany
5.216,24 €
o ŠK stolného tenisu Topoľčany
1.193,29 €
o hádzanársky klub HK AGRO Topoľčany
1.112,62 €
o PIRANA Sport Club Topoľčany
802,07 €
o ŠK Polície
292,30 €
o TJ Slovan Veľké Bedzany
183,36 €.
Športové kluby, ktorým bude vyplatených 50 % ušetrených finančných prostriedkov
(v rámci vyúčtovania spotreby energií) majú za povinnosť túto finančnú čiastku zúčtovať
ako dotáciu na športovú činnosť mládeţe, štartovné klubu, dopravné náklady a PHM
pri cestách na zápasy, príp. prevádzku a údrţbu športoviska. Športové kluby musia súčasne
predloţiť doklad, na aký účel finančné prostriedky pouţili.
Vedúca odboru správy majetku a sluţieb MsÚ v Topoľčanoch Ing. Alţbeta Melicherová v rámci tohto bodu programu - ďalej uviedla a komentovala dve poţiadavky športových
klubov:
1. Hádzanársky klub HK AGRO Topoľčany - v zastúpení p. Martinom Miţenkom,
prezidentom klubu - poţiadal Mesto Topoľčany o preplatenie zvýšenej spotreby tepla
za mesiac november 2018 a december 2018 vzhľadom k tomu, ţe uţ v mesiaci november
2018 došlo k vyčerpaniu limitu spotreby tepla za rok 2018 z dôvodov uvedených
v predmetnej ţiadosti HK AGRO Topoľčany ; faktúra dodávky tepla od spoločnosti TOMA
s. r. o. za november 2018 predstavovala 2.741,83 €, uhradené do stanoveného limitu bolo
1.641,21 €, pričom neuhradená je suma 1.100,62 € + faktúra tepla za december 2018
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vo výške 3.553,56 € nebola uvedenému športovému klubu uhradená v plnej výške ; spolu
ide o sumu 4.654,18 €.
2. PIRANA Sport Club Topoľčany ţiada Mesto Topoľčany o úpravu limitu spotreby tepla
na rok 2019 z dôvodu, ţe limit tepla na rok 2019 bol vypočítaný priemerom spotreby tepla
za 3 roky (konkrétne za roky 2015 - 2017), pričom za rok 2015 bola braná do úvahy
spotreba tepla v kWh podľa predloţených uhradených faktúr za 7 kalendárnych mesiacov
(na základe zmluvy so spoločnosťou TOMA, s. r. o.), a nie podľa skutočnej spotreby tepla.
Prehľady a porovnania stanovených limitov spotreby tepla na rok 2019:
Spotreba rok 2015
804.730 kWh

Pôvodne stanovený limit na rok 2019
Spotreba za rok 2016
Spotreba za rok 2017
999.404 kWh
1.110.457 kWh

Limit na rok 2019
971.530 kWh

Spotreba rok 2015
1.030.707 kWh

Návrh stanovenia nového limitu na rok 2019
Spotreba za rok 2016
Spotreba za rok 2017
999.404 kWh
1.110.457 kWh

Limit na rok 2019
1.046.856 kWh

Komisia na preverenie prepočtu spotreby energií a stanovenie výpočtov limitov spotreby
energií pre športové kluby (tzv. energetická komisia) súhlasila so stanovením nového limitu
tepla na rok 2019 pre PIRANA Sport Club Topoľčany, a to zo skutočnej spotreby tepla
za 12 mesiacov za rok 2015 ; nový limit spotreby tepla na rok 2019 bude predstavovať
hodnotu 1.046.856 kWh.
Kompletný materiál (Informatívna správa o vyúčtovaní spotreby energií v športových
kluboch mesta Topoľčany za rok 2018 + tabuľkový prehľad spotreby energií v jednotlivých
športových kluboch + žiadosť HK AGRO Topoľčany o úhradu spotreby tepla nad stanovený
limit za rok 2018 + 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 súvisiace s poţiadavkami hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany a PIRANA
Sport Club Topoľčany:
- členovia KMŠKaŠ - zaujímali sa o podrobnosti ţiadostí hádzanárskeho klubu
HK AGRO Topoľčany a PIRANA Sport Club Topoľčany adresovaných Mestu
Topoľčany.
- Mgr. Andrej Sitár - poloţil otázku, či vytvorené prevádzku Regionálneho centra
hádzanej v Topoľčanoch, na ktoré sa HK AGRO Topoľčany vo svojej ţiadosti
o preplatenie úhrady spotreby tepla nad stanovený limit za rok 2018 odvoláva,
nespolufinancuje Slovenský hádzanársky zväz.
- Ing. Ida Valachová - poţiadala sekretára KMŠKaŚ, aby na nasledujúce zasadnutie
komisie pozval zástupcov hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. - v rámci diskusie uviedla,
ţe Slovenský hádzanársky zväz uhrádza v rámci Regionálneho centra hádzanej
v Topoľčanoch pravdepodobne iba materiálno-technické zabezpečenie a mzdy.
KMŠKaŠ Informatívnu správu o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch
mesta Topoľčany za rok 2018 schválila + vyjadrila súhlas s vyplatením úhrady
spotreby tepla nad stanovený limit za rok 2018 pre hádzanársky klub HK AGRO
Topoľčany + vyjadrila súhlas so zmenou limitu tepla na rok 2019 pre PIRANA Sport
Club + vyjadrila súhlas s vyplatením 50 % ušetrených finančných prostriedkov
športovým klubom mesta Topoľčany za rok 2018 - v rámci vyúčtovania spotreby
energií - podľa predloţeného návrhu (za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 3/3/2019.
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4. Ţiadosť PhDr. Vladimíra Daniša, PhD. o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej
školy, Tovarnícka 1641, Topoľčany do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky
Materiál predniesla a komentovala vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských
činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.:
PhDr. Vladimír Daniš, PhD. - ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy
pedagogickej, Tovarnícka 1641, Topoľčany - sa obrátil na Mesto Topoľčany s poţiadavkou
o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Tovarnícka 1641, Topoľčany do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.
Zámerom ţiadateľa je zriadiť súkromnú materskú školu, ktorá by slúţila ako cvičná škola
pre študentky Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej, Tovarnícka 1641,
Topoľčany, pripravujúce sa na budúce povolanie učiteľky v materskej škole. Uvedená
materská škola by bola - z pohľadu ţiadateľa - pre praktický výcvik študentiek predmetnej
strednej školy veľmi potrebná, pretoţe v súčasnosti sa ich praktický výcvik realizuje
v materských školách v meste Topoľčany, v meste Bánovce nad Bebravou i v okolitých
obciach, no v niektorých z týchto materských škôl študentky nezískavajú patričné zručnosti.
Podľa § 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, ţe: „...žiadosť o zaradenie školy
alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
predkladá zriaďovateľ, pričom predmetná žiadosť musí obsahovať súhlas obce
pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy, jazykové školy,
základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov
veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na území obce“.
Podľa § 19 ods. 2 písm. e) uvedeného zákona platí, ţe: „...školu alebo školské zariadenie
môže zriadiť iná právnická osoba alebo fyzická osoba“.
V zmysle § 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, ţe: „Obec je povinná
poskytnúť finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka
súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča
súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy,
dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia
z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 %
zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných
zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce.“
Pre určenie výšky podielu daní pre obec, resp. mesto na nasledujúci kalendárny rok sa
vychádza z počtu ţiakov k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. ďalej uviedla, ţe Komisia ekonomická
a podnikateľských činností MsZ vyslovila nesúhlas s predmetnou ţiadosťou.
Kompletný materiál (žiadosť PhDr. Vladimíra Daniša, PhD. + 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 vzťahujúce sa k podrobnostiam predmetného návrhu a k zámeru ţiadateľa,
k aktuálnej situácii na úrovni materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
5

Topoľčany (kapacita materských škôl, počty detí, demografický vývoj, podmienky výchovy
a vzdelávania) a k prípadným ekonomickým dopadom realizácie uvedeného zámeru:
- členovia KMŠKaŠ - zaujímali sa o podrobnosti predmetného návrhu a zámery PhDr.
Vladimíra Daniša, PhD. ako súkromného zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej
školy pedagogickej, Tovarnícka ul., Topoľčany a zároveň aj prípadného súkromného
zriaďovateľa Súkromnej materskej školy, Tovarnícka ul., Topoľčany.
- členovia KMŠKaŠ - poloţili otázky súvisiace so stavom naplnenosti materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany a s vyuţitím ich kapacity, s aktuálnymi
počtami detí v predmetných materských školách, s demografickým vývojom a tieţ
s podmienkami výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto školách.
- Ing. Ida Valachová - v rámci diskusie uviedla, ţe Mesto Topoľčany - ako zriaďovateľ
materských škôl - má dostatok kapacít na uspokojenie potrieb zákonných zástupcov detí.
- členovia KMŠKaŠ - zaujímali sa o prípadné ekonomické dopady realizácie uvedeného
zámeru.
- Mgr. Andrej Sitár - podotkol, ţe záver ekonomickej časti dôvodovej správy
k predmetnému materiálu nie je šťastne formulovaný.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. vo svojich reakciách o. i. uviedla:
- novozriadená súkromná materská škola by mala mať - podľa tvrdení ţiadateľa - iba jednu
triedu ; ţiadateľ tieţ v ţiadosti uvádza, ţe deti, ktoré by navštevovali túto materskú školu
by sa - prostredníctvom študentiek - o. i. učili aj základy anglického jazyka a nemeckého
jazyka ;
- záujem o štúdium na súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej postupne klesá, čo
súvisí predovšetkým s rôznymi legislatívnymi zmenami (napr. legislatíva vzťahujúca sa
k centrám voľného času) ;
- pavilóny a dotknuté priestory bývalej základnej školy na Ulici tovarnícka - kde sa
nachádzajú aj priestory súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a kde by mala
byť zriadená aj daná súkromná materská škola - budú v krátkom čase rekonštruované ;
- podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sú na veľmi dobrej úrovni ; počet detí v rámci jednotlivých populačných ročníkov - však postupne klesá, čo je váţny problém ;
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany v súčasnosti navštevuje
cca 860 detí ; kaţdoročne je do materských škôl prijímaný aj pomerne vysoký počet
dvojročných detí ; kapacita mestských škôl v súčasnosti postačuje uspokojovať nároky
ţiadateľov o miesto v materskej škole ; v súčasnosti sa realizuje rekonštrukcia Materskej
školy, Lipová ul., Topoľčany a pripravuje sa rekonštrukcia Materskej školy, Gagarinova
ul., Topoľčany, kde sa dokonca počíta aj s rozšírením kapacity školy o jednu triedu +
voľné kapacity má Mesto Topoľčany - ako zriaďovateľ materských škôl - aj v rámci
budovy Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany, takţe aj
na základe uvedeného bude Mesto Topoľčany - v prípade potreby - aj v budúcnosti
pripravené zabezpečiť predškolskú výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku a to najmä deťom od troch rokov veku do šiestich rokov veku.
Predsedníčka Mestskej školskej rady v Topoľčanoch PaedDr. Soňa Kytnárová - v rámci
diskusie uviedla, ţe prax študentiek súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej
v topoľčianskych materských školách nemôţe byť problém, pretoţe kaţdá materská škola
vytvára kvalitné podmienky pre činnosť praktikantiek. Upozornila tieţ na skutočnosť,
ţe študentky strednej odbornej školy pedagogickej nemôţu v materskej škole vyučovať
základy cudzieho jazyka.
KMŠKaŠ ţiadosť PhDr. Vladimíra Daniša, PhD. o súhlas k zaradeniu Súkromnej
materskej školy, Tovarnícka 1641, Topoľčany do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky neschválila (za neschválenie - 6, proti neschváleniu - 0,
zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 4/3/2019.
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 4/2019 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Topoľčany
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Na základe novely zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (zákon NR SR č. 375/2018 Z. z.) účinnej od 1. januára 2019 - platí, ţe:
a) štát - prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
poskytuje dotáciu na stravu (t. j. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa) ;
b) dotácia na stravu v materských školách je od 1. januára 2019 poskytovaná:
- na všetky deti navštevujúce posledný ročník materskej školy (tzv. predškoláci),
- na všetky deti vo veku od 2 rokov do 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a ţijú
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- na všetky deti vo veku od 2 rokov do 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a ţijú
v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške ţivotného minima ;
c) dotácia na stravu predstavuje hodnotu 1,20 € ; dotácia sa poskytuje za kaţdý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu (primárne
obed) ;
d) dotácia na stravu - na úrovni materskej školy - je prioritne určená na zabezpečenie obeda
pre dotknuté dieťa ; z poskytnutej dotácie je však moţné pokryť aj iné jedlo
(napr. desiata, olovrant) ; ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu (bez obeda), dotácia sa
neposkytuje (!) ;
e) Mestu Topoľčany (ako zriaďovateľovi materských škôl) poskytuje príslušnú dotáciu
na stravu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch, a to na základe ţiadosti ;
jednotlivým školám poskytuje dotáciu na stravu zriaďovateľ (t. j. Mesto Topoľčany) preddavkovo na kaţdý mesiac.
Novelou zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol zároveň novelizovaný aj zákon NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov tak, ţe bol doplnený o nové ustanovenie, a to
konkrétne o §142a v znení: „Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu
dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu.“
Na základe uvedenej legislatívnej zmeny je potrebné aktualizovať doterajšie všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Topoľčany o určení výšky finančných príspevkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany tak, ţe výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - vzťahujúca sa k zákonným zástupcom
vybraných skupín detí (t. j. detí s dotáciou - v kategóriách „predškoláci“, „hmotná núdza“,
„ţivotné minimum“) - predstavuje celkovú sumu 1,27 €/deň, pričom zákonní zástupcovia
týchto detí uhrádzajú celkovú sumu 0,07 €/deň (t. j. desiata = 0,30 €, obed = 0,72 €
a olovrant = 0,25 € → 1,27 €/deň mínus 1,20 €/deň (dotácia) = 0,07 €). Z uvedeného
vyplýva, ţe celková úhrada zákonného zástupcu dieťaťa za stravovania dieťaťa v materskej
škole (t. j. dieťaťa s dotáciou) bude predstavovať sumu max. 2,61 €/mesiac (v závislosti
od počtu odstravovaných dní).
Z hľadiska porovnania moţno uviesť, ţe celková úhrada zákonného zástupcu dieťaťa
za stravovania dieťaťa v materskej škole (bez dotácie) bude naďalej predstavovať sumu
max. 30,21 €/mesiac (v závislosti od počtu odstravovaných dní), t. j. výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy
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v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - vzťahujúca sa k zákonným zástupcom
ostatných detí (t. j. detí bez dotácie) - predstavuje naďalej celkovú sumu 1,27 €/deň.
Dotácia na stravu sa týka aj detí materských škôl s diétou. Výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany - vzťahujúca sa k zákonným zástupcom vybraných skupín detí (t. j. detí
s dotáciou - v kategórii „predškoláci“, „hmotná núdza“, „ţivotné minimum“ - „deti
s diétou“) - predstavuje celkovú sumu 0,32 €/deň (t. j. desiata = 0,36 €, obed = 0,86 €
a olovrant = 0,30 € → 1,52 €/deň mínus 1,20 €/deň (dotácia) = 0,32 €).
Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, ţe zriaďovateľ (t. j. Mesto Topoľčany) nezabezpečil
diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyţaduje
osobitné stravovanie, príp. zákonný zástupca dieťaťa pripraví diétne jedlo doma a prinesie
ho dieťaťu na konzumáciu do materskej školy, poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí
zákonnému zástupcovi dotknutého dieťaťa zriaďovateľ (t. j. Mesto Topoľčany), a to
prostredníctvom ekonomického odboru MsÚ Topoľčany, ktorý zadefinuje organizačnotechnický postup vyplácania príslušnej dotácie a informuje zákonných zástupcov dotknutých
detí o uvedenom finančnom mechanizme.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik informoval, ţe:
- v aktuálnom školskom roku sa spomínaná dotácia na stravu týka cca 280 detí „predškolákov“ na úrovni deviatich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany ;
- k 15. 9. 2018 bolo evidovaných celkom 5 detí, ktoré ţili v domácnosti, ktorej sa
poskytovala pomoc v hmotnej núdzi a ktoré patria taktieţ medzi dotknuté deti v rámci
poskytnutej dotácie na stravu ;
- k danej problematike sa v priestoroch MsÚ Topoľčany uskutočnilo aj pracovné stretnutie
za účasti riaditeliek topoľčianskych škôl a vedúcich školských jedální ako súčastí škôl ;
- obdobie, medzi dobou účinnosti novely zákona o dotáciách a termínom prijatia
predmetného všeobecne záväzného nariadenia, je nateraz vykryté oznamom určeným
zákonným zástupcom detí topoľčianskych materských škôl a metodickým usmernením
adresovaným riaditeľkám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany - uvedené metodicko-informatívne materiály boli vypracované
zamestnancami odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva
MsÚ v Topoľčanoch a poskytnuté všetkým riaditeľkám materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej uviedol, ţe:
- tzv. finančné stravovacie pásmo sa nateraz nemení - stravníci škôl ostávajú naďalej
vo 4. finančnom stravovacom pásme z 5-ich moţných, ktoré sú stanovené Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ;
- výška mesačného príspevku na reţijné náklady školskej jedálne ako súčasti materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za kategóriu stravníkov „dieťa
materskej školy“ sa nemení a predstavuje sumu 1,00 €/mesiac - pre všetky deti
bez výnimky ;
- od 1. septembra 2019 sa dotácia na stravu bude týkať aj všetkých ţiakov základných škôl
- z uvedeného dôvodu bude potrebné následne toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Topoľčany upraviť a rekonštruovať.
Kompletný materiál (návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 4/2019
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Topoľčany + návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 4/2019
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
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Mestom Topoľčany s vyznačenými zmenami + dôvodová správa) bol zaslaný každému
členovi komisie e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k tomuto bodu programu sústredili najmä na otázky
súvisiace s filozofiou zámeru projektu známym pod zjednodušeným názvom „obedy
zdarma“, s realizáciou komentovaných zmien vo financovaní stravovania detí v prostredí
materských škôl a s pripravenosťou topoľčianskych základných škôl a ich školských jedální
na nový systém financovania stravovania ţiakov.
KMŠKaŠ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 4/2019 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Topoľčany schválila podľa predloţeného návrhu (za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 5/3/2019.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
zriadených Mestom Topoľčany
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platí, ţe: „Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.“
Podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí,
ţe: „Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením“.
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany sa v súlade s vyššie uvedenou legislatívnou normou konal počnúc rokom 2016 aţ po súčasnosť - kaţdoročne v pracovných dňoch kalendárneho
mesiaca apríl.
Na základe poţiadaviek školských komunít v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
sa navrhuje rekonštrukcia pôvodného obsahu všeobecne záväzného nariadenia o určení
miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany v takej úprave, ţe sa zavádzajú pojmy
„hlavný termín zápisu“ a „náhradný termín zápisu“. Tzv. hlavný termín zápisu sa vymedzuje
na obdobie prvých piatich pracovných dní kalendárneho mesiaca apríl. Realizácia zápisu
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom
Topoľčany v tzv. náhradnom termíne (t. j. po hlavnom termíne zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky aţ do 30. apríla kalendárneho roka) bude plne v kompetencii
riaditeľa/riaditeľky príslušnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany.
Miestom zápisu budú aj naďalej základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany:
o Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
o Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
o Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
o Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany.
Čas hlavného termínu zápisu sa - aj na základe poţiadaviek školských komunít
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - navrhuje stanoviť - v hodinovom rozpätí 9

od 13:00 hod do 15:30 hod. (pozn. doteraz bol čas zápisu stanovený od 13:00 hod. do 16:00
hod.).
Stanovenie času náhradného termínu zápisu - v hodinovom rozpätí - bude v kompetencii
riaditeľa/riaditeľky príslušnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany.
Organizáciu a celý priebeh zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky bude aj
naďalej zabezpečovať riaditeľ/riaditeľka príslušnej základnej školy.
Ustanovenie týkajúce sa mimoriadnych prípadov zápisu detí sa osvedčilo a ostáva taktieţ
bez zmeny - na základe tohto ustanovenia je moţné zapísať dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany aj
po legislatívne stanovenom termíne (t. j. kaţdoročne po 30. apríli). Riešenie všetkých
prípadov tzv. dodatočného zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany bude naďalej potrebné nevyhnutne
konzultovať so zriaďovateľom, ktorý bude uvedený proces tzv. dodatočného zápisu detí
koordinovať. Táto procedúra je determinovaná procedurálnymi skúsenosťami z praxe a jej
cieľom je vyhnúť sa prípadným problémom po ukončení oficiálneho termínu zápisu.
Kompletný materiál (návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách zriadených Mestom Topoľčany + návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách zriadených Mestom Topoľčany s vyznačenými zmenami +
dôvodová správa ) bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou
na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
zriadených Mestom Topoľčany schválila podľa predloţeného návrhu (za - 6, proti - 0,
zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 6/3/2019.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
Materiál spoločne predniesli a komentovali vedúca odboru starostlivosti o občanov,
podnikateľských činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová,
PhD. a odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch
Mgr. Tibor Mócik:
Tvorba nového všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany (ďalej len
„VZN“) je determinovaná predovšetkým legislatívnou zmenou - novelou zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov - účinnou od 1. januára 2019 - došlo k niekoľkým významným
legislatívnym zmenám:
- v § 8 ods. 1 uvedeného zákona sa na konci textu pripojila táto veta: „Obec pri určení
školského obvodu základnej školy zohľadní najmä
a) kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa
uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej
prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť
školský obvod,
c) primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov,
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d) záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku
a v jazyku národnostných menšín na území obce.“.
- v § 8 odsek 2 uvedeného zákona znie:
„(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami
na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení
spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1;
územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť
spoločný školský obvod základnej školy...“.
- do uvedeného zákona bol implementovaný „§ 39hc Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. januára 2019“, ktorý znie: „Obce prispôsobia školské obvody základných
škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020
zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.“.
Z uvedeného vyplýva, ţe je potrebné rekonštruovať VZN o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany tak:
- aby filozofia a štruktúra školských obvodov zohľadňovala príslušné nové legislatívne
poţiadavky (najmä je ţiaduce zohľadniť kapacitu školských budov, dostupnosť
a dopravnú obsluţnosť územia školského obvodu a aj primeranú vzdialenosť dochádzky
ţiakov do jednotlivých škôl, pretoţe súčasné zloţenie a koncepcia školských obvodov
tieto poţiadavky nespĺňajú),
- ţe do jeho obsahu uţ nebudú začlenené obce, ktoré nesusedia s mestom Topoľčany
(t. j. obce Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Štitáre, Krtovce a Norovce),
- ţe v jeho obsahu budú naďalej začlenené aj obce susediace s mestom Topoľčany
(t. j. obec Chrabrany - iba 5. - 9. ročník ZŠ + obec Nemčice, obec Práznovce, obec
Tovarníky - vo všetkých troch prípadoch 1. - 9. ročník ZŠ).
Pri tvorbe návrhu predmetného VZN boli vzaté do úvahy aj ďalšie skutočnosti
štatistické ukazovatele a podklady:
- analýza aktuálneho počtu ţiakov a tried triedach základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany + výsledky analýz kaţdoročných tzv. predzápisových
prognóz a výsledky analýz výsledkov zápisu detí do prvého ročníka topoľčianskych
základných škôl (na prizme posledných ôsmich rokov) ;
- zámery zriaďovateľa (t. j. Mesta Topoľčany) ;
- lokálny demografický vývoj ;
- poţiadavky dotknutých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.
Vzhľadom k jednotlivým analýzam, podkladom a štatistickým ukazovateľom moţno
konštatovať, ţe školské obvody je potrebné koncipovať tak,:
- aby boli v prvom rade vytvorené podmienky pre plnenie povinnej školskej dochádzky
detí a ţiakov s trvalým pobytom v meste Topoľčany, následne pre plnenie povinnej
školskej dochádzky detí a ţiakov detí s trvalým pobytom v obciach susediacich s mestom
Topoľčany, ktoré sú začlenené do školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany a v prípade voľných kapacít sa netreba brániť vytvárať
podmienky aj na plnenie povinnej školskej dochádzky detí a ţiakov z iných obcí a miest
(aj napriek tomu, ţe nepatria do školských obvodov uvedených škôl) ;
- aby bola kapacita základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
vyuţívaná na lepšej úrovni ako tomu bolo doteraz ;
- aby sa vytvorili podmienky pre zastavenie celkového poklesu ţiakov v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany a aby sa vytvorili podmienky
pre zastavenie celkového poklesu ţiakov v základných školách na území mesta
Topoľčany ;
+
- aby bol školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany (t. j. školský obvod I.)
razantne zredukovaný a zúţený, čím bude jeho štruktúra prispôsobená kapacitným
moţnostiam tejto školy ;
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- aby bol školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany (t. j. školský obvod
II.) rozšírený - s cieľom lepšieho vyuţitia kapacity tejto školy ;
- aby bol školský obvod Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany
(t. j. školský obvod III.) rozšírený - s cieľom lepšieho vyuţitia kapacity tejto školy ;
- aby sa v rámci školského obvodu Základnej školy, Tribečská ul., Topoľčany (t. j. v rámci
školského obvodu IV.) neuskutočňovali príliš rozsiahle zmeny, ktoré by narušili doterajší
optimálny stav.
Prehľad navrhovaných zmien v obsahu VZN v porovnaní s doterajším stavom:
- obce, ktoré nesusedia s mestom Topoľčany, uţ nezačleniť do príslušných školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany ;
- obce, ktoré susedia s mestom Topoľčany, začleniť do školského obvodu II. (školský
obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany) ;
- niektoré ulice mesta Topoľčany - konkrétne Ulicu P. Mudroňa, Ulicu J. Alexyho, Ulicu
D. Jurkoviča a Ulicu Ľ. Fullu, ktoré boli doteraz zaradené do školského obvodu I.
(školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany), zaradiť do školského
obvodu II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany) ;
- územie priľahlé k Základnej škole, Ul. J. Hollého, Topoľčany zaradiť
do školského obvodu tejto školy (školský obvod I.), t. j. do školského obvodu tejto školy
zaradiť tieto ulice:
- Ulicu pílska, ktorá bola doteraz zaradená do školského obvodu III. (školský obvod
Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany),
- Ulice A. Grznára, budovateľská, cukrovarnícka, Hurbanova, inovecká, jaselská,
Komenského, M. Závodného, odbojárov, pionierska, Pod kalváriou, slov. partizánov,
topoľová a Vajanského, ktoré boli doteraz zaradené do školského obvodu II. (školský
obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany),
- Ulice druţby, Kalinčiakova, kpt. Ţalmana, P. Jilemnického, Puškinova, Radlinského,
skýcovská, slobody, Svätoplukova, tovarnícka, Václavská a dopravná, ktoré boli
doteraz zaradené do školského obvodu IV. (školský obvod Základnej školy,
Tribečská ul., Topoľčany) ;
- posilniť školský obvod Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany
(školský obvod III.) o ďalšie ulice, a to:
- o ulice nachádzajúce sa v severozápadnej časti mesta (t. j. za ţelezničným
priecestím), t. j. Ulice agátová, brezová, hrebíčková, javorová, jahodová, ľaliová,
narcisová, nezábudková, ruţová, sedmikrásková a šípová, ktoré boli doteraz
zaradené do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého,
Topoľčany),
- o Ulicu M. Rázusa, ktorá bola doteraz zaradená taktieţ do školského obvodu I.
(školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany),
- o ulice nachádzajúce sa v území priľahlom k tejto škole - konkrétne Ulice
Palárikova, J. Bottu a Kukučínova, ktoré boli doteraz zaradené do školského obvodu
II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany) ;
- ulicu priľahlú k Základnej škole, Tribečská ul. Topoľčany zaradiť do školského obvodu
tejto školy (školský obvod IV.) - konkrétne Ulicu streďanskú, ktorá bola doteraz zaradená
do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany) ;
- obytné bloky P. O. Hviezdoslava 2330, 2331, 2332, ktoré boli doteraz zaradené
do školského obvodu III. (školský obvod Základnej školy s materskou školou, Gogoľova
ul., Topoľčany) zaradiť do školského obvodu IV. (školský obvod Základnej školy,
Tribečská ul., Topoľčany) ;
- nový obytný blok - P. O. Hviezdoslava 5016 - zaradiť do školského obvodu IV. (školský
obvod Základnej školy, Tribečská ul. Topoľčany).
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Prognosticko-štatistická bilancia zmien po úprave VZN o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2019/2020 vyzerá nasledovne:
Školský obvod I. - ZŠ, Ul. J. Hollého, Topoľčany ..... 38 budúcich prvákov
Školský obvod II. - ZŠ, Škultétyho ul., Topoľčany ..... 89 budúcich prvákov
Školský obvod III. - ZŠ s MŠ, Gogoľova ul., Topoľčany ..... 64 budúcich prvákov
Školský obvod IV. - ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany ..... 83 budúcich prvákov.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik následne zdôraznili
a komentovali dôleţité ustanovenia vyplývajúce z aktuálne platných legislatívnych
predpisov:
- najdôleţitejší identifikačný údaj pri zaraďovaní dieťaťa, resp. ţiaka do príslušného
školského obvodu je adresa trvalého pobytu dieťaťa, resp. adresa trvalého pobytu ţiaka ;
- ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne inak ;
- ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási ;
riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý ; obec, ktorá je zriaďovateľom
tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie
do základnej školy v príslušnom školskom obvode ;
- ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt („spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu ; ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole,
ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie ;
- riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky ţiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy,
a ţiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe
rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to
aţ do výšky maximálneho počtu ţiakov v triede príslušného ročníka ; ak je počet ţiakov
vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší,
ako sú kapacitné moţnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného
predpisu.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik ďalej uviedli, ţe:
- posledná hĺbková a strategická úprava predmetného VZN sa uskutočnila po zrušení
Základnej školy, Tovarnícka ul., Topoľčany a jej následnom vyradení zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky - v roku 2011 ; najdôleţitejším cieľom
vtedajšej úpravy VZN o školských obvodoch bolo predovšetkým zabezpečiť, aby sa ţiaci
uvedenej školy mohli rovnomerne rozmiestniť do zvyšných štyroch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - sekundárne (na základe štatistických
prognóz) sa zmena dotýkala aj ich ďalších nasledovníkov - najmä budúcich prvákov
a nových ţiakov s príslušným trvalým pobytom, ktorí by za normálnych okolností patrili
do školského obvodu Základnej školy, Tovarnícka ul., Topoľčany ; na základe uvedeného
sa v rámci vzniknutej mimoriadnej situácie, ktorá si vyţadovala operatívne riešenie,
nemohlo úplne a vo všetkých prípadoch prihliadať napr. na vzdialenosť školy k miestu
trvalého bydliska ţiakov, či jej primeranú dostupnosť ; v súčasnosti uţ nie je potrebné
drţať sa vtedajšieho konceptu a preto nastal čas na novú filozofiu a štruktúru koncepcie
školských obvodov majúce na zreteli o. i. aj napr. geografické reálie ;
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- počet obyvateľov mesta Topoľčany sa neustále zniţuje ; zniţovanie počtu obyvateľstva
mesta Topoľčany sa týka aj školopovinných detí, resp. detí v predškolskom veku ;
v rámci tohto problému moţno konštatovať, ţe:
- počty detí (budúcich prvákov), ktoré sú zaradené do školských obvodov jednotlivých
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, sa postupne zniţujú najmarkantnejšie sa to prejavuje na úrovni školského obvodu Základnej školy,
Škultétyho ul., Topoľčany a na úrovni školského obvodu Základnej školy
s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany,
- reálne počty zapísaných detí do prvého ročníka jednotlivých základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sa postupne zniţujú,
- celkový počet zapísaných detí do prvého ročníka základných škôl v meste Topoľčany
(t. j. aj vrátane cirkevných základných škôl) sa postupne zniţuje,
- celkový počet všetkých ţiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany sa neustále zniţuje ; najväčší pokles bol - za posledných osem rokov zaznamenaný predovšetkým na úrovni Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany,
kde došlo k celkovému poklesu ţiakov tejto školy o vyše 100 ţiakov,
- celkový počet všetkých ţiakov základných škôl v meste Topoľčany (t. j. aj vrátane
cirkevných základných škôl) sa neustále zniţuje - napr. za ostatných osem rokov sa
celkový počet ţiakov v šiestich topoľčianskych základných školách (t. j. aj vrátane
cirkevných základných škôl) zníţil o cca 120 ţiakov ;
- v praxi sa ešte nestalo, aby všetky deti (budúci prváci) patriace daný rok - podľa
štatistickej prognózy - do školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany boli do týchto základných škôl aj zapísané (a následne aj
prijaté) ; dôvodom je najmä fakt, ţe časť detí (budúcich prvákov) - s trvalým pobytom
v meste Topoľčany i s trvalým pobytom v obciach, s ktorými má mesto Topoľčany
vytvorený spoločný školský obvod - je ich zákonnými zástupcami zapisovaná
na základné vzdelávanie aj v topoľčianskych cirkevných základných školách. Z tohto
pohľadu sú štatisticky naviazané:
a) na Základnú školu sv. Don Bosca Topoľčany - predovšetkým deti s trvalými pobytmi
na Uliciach D. Jurkoviča, J. Alexyho, Ľ. Fullu, streďanská a M. Benku ;
b) na Základnú školu sv. Ladislava Topoľčany - predovšetkým deti s trvalými pobytmi
na Uliciach brezová, nezábudková, sedmikrásková, tulipánová a Sládkovičova
a predovšetkým deti s trvalým pobytom v obci Tovarníky
+ medzi ďalšie dôvody patria aj ďalšie skutočnosti:
- fakt, ţe časť zapísaných detí (budúcich prvákov) je (po príslušnom pedagogickopsychologickom vyšetrení) prijatá do špeciálnych škôl,
- fakt, ţe niektoré deti (budúci prváci) sú zapísané aj v základných školách mimo mesta
Topoľčany,
- fakt, ţe časť detí sa zápisu nezúčastňuje a ich zákonní zástupcovia sú následne
kontaktovaní - niektorých z nich sa však nepodarí nájsť, resp. kontaktovať, a tak
kmeňová škola ich detí nie je známa,
- pomerne vysoký počet vydaných rozhodnutí o odloţení plnenia povinnej školskej
dochádzky zapísaných detí (cca vyše 40 odkladov ročne) ;
- rekonštrukcia školských obvodov sa priamo nedotýka povinnej školskej dochádzky
ţiakov, ktorí uţ sú ţiakmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany ; príslušnosť ţiaka - plniaceho si povinnú školskú dochádzku - k jeho novému
školskému obvodu sa sleduje iba v prípade prestupu ţiaka do inej základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany ;
- obsah návrhu VZN Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany korešponduje s nedávno prijatým
VZN Mesta Topoľčany č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev ;
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- predpokladá sa, ţe v prípade schválenia VZN Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
podľa predloţeného návrhu, začne predmetné VZN platiť od 1. apríla 2019, pretoţe
legislatívny termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných
škôl v rámci Slovenskej republiky - podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov - je stanovený, a to kaţdoročne, v termíne od 1. apríla do 30. apríla.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik záverom svojho vystúpenia
o. i. uviedli, ţe:
- medzi hlavné zámery zriaďovateľa (t. j. Mesta Topoľčany) patrí pragmatická a racionálna
aktualizácia a štrukturálna optimalizácia školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - berúc so úvahy všetky doterajšie
štatistické podklady, monitorovacie správy, analytické materiály, prognózy, ale napr.
i portfólio dotknutých škôl, či istú empatiu voči zákonným zástupcom školopovinných
detí a jednotlivým topoľčianskym školským komunitám ;
- zámerom zriaďovateľa (t. j. Mesta Topoľčany) je naďalej rešpektovať a ponechať
stanovenie, definovanie a formulovanie tzv. ostatných kritérií prijímania detí a ţiakov
k plneniu povinnej školskej dochádzky v kompetencii riaditeliek škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. zároveň prítomných informovala,
ţe riaditeľky dotknutých základných škôl zaslali k predkladanému návrhu VZN o školských
obvodoch svoje reakcie a pripomienky v nasledovnom znení:
- riaditeľka ZŠ, Ul. J. Hollého, Topoľčany - navrhuje priradiť obec Tovarníky a obec
Chrabrany do školského obvodu školy a zároveň navrhuje spravodlivo prerozdeliť bytové
domy č. 295, 296, 4915, 4916 a 4917, kde bývajú občania zo sociálne znevýhodneného
prostredia, medzi všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
podobne, ako je napr. rozdelená Ulica krušovská.
- riaditeľka ZŠ, Škultétyho ul., Topoľčany - návrh akceptuje ; nemá pripomienky.
- riaditeľka ZŠ s MŠ, Gogoľova ul., Topoľčany - návrh akceptuje ; nemá pripomienky.
- riaditeľka ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany - navrhuje priradiť Ulicu krušovská, súp. č. 1626,
1631, 1636 a 1645 do školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Gogoľova
ul., Topoľčany ako kompenzáciu za rozšírenie školského obvodu Základnej školy,
Tribečská ul., Topoľčany o Ulicu streďanská.
Kompletný materiál (návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany + návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
s vyznačenými zmenami + definovanie návrhov a zmien + štatistická platforma
k predmetnému návrhu + dôvodová správa) bol zaslaný každému členovi komisie
e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v prvej časti diskusie k predmetnému bodu programu sústredili
najmä na otázky vzťahujúce sa k načasovaniu zmeny uvedeného VZN, k podrobnostiam
návrhu uvedeného VZN, k zaradeniu obcí susediacich s mestom Topoľčany - a tvoriacich
s mestom spoločný školský obvod - do školského obvodu II. (školský obvod Základnej
školy, Škultétyho ul., Topoľčany), k zaradeniu Ulice Pod kalváriou do školského obvodu I.
(školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého Topoľčany), k štruktúre a k počtu
obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia bývajúcich v obytných domoch na Ulici
Pod kalváriou a k prípadnému dopadu tohto administratívneho kroku vo vzťahu k súčasným
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i budúcim ţiakom športových tried uvedenej školy so zameraním na plávanie a vodné pólo
a tieţ k prognózovaným počtom budúcich prvákov - v rámci jednotlivých školských
obvodov základných škôl - pre školský rok 2019/2020:
- Ing. Ida Valachová - spýtala sa, či je bezpodmienečne nutné predkladať predmetné VZN
v súčasnosti na schválenie, keď sa onedlho začne zápis do prvého ročníka základných
škôl na základné vzdelávanie pre školský rok 2019/2020.
- členovia KMŠKaŠ - poloţili otázku, prečo sa všetky obce susediace s mestom
Topoľčany - a tvoriace s mestom spoločný školský obvod - navrhujú priradiť
do školského obvodu II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany).
- Martin Benko - vyslovil kategorický nesúhlas so zaradením Ulice Pod kalváriou
do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany).
Zdôraznil, ţe Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany sa profiluje ako škola
so zameraním na šport a bolo by veľmi nerozumné, aby deti z Ulice Pod kalváriou
navštevovali túto školu. Upozornil, ţe to môţe mať negatívny dopad na samotnú prípravu
športových talentov so zameraním na plávanie a vodné pólo a v konečnom dôsledku
i fatálne následky na projekt športových tried v tejto škole.
- Mgr. Vladimír Ţelezník - podporil stanoviská poslanca MsZ Martina Benka a taktieţ
deklaroval, ţe nepovaţuje za šťastné riešenie, aby si spomínané neprispôsobivé deti plnili
povinnú školskú dochádzku v Základnej škole, Ul. J. Hollého, Topoľčany.
- Ing. Ida Valachová - pozastavila sa nad výraznou redukciou školského obvodu I.
(školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého Topoľčany) v porovnaní so súčasným
stavom. Zároveň upozornila aj na pomerne malý počet prognózovaných budúcich
prvákov - v rámci tohto školského obvodu - pre nasledujúce štvorročné obdobie. Poloţila
otázku, či to v budúcnosti neohrozí existenciu tejto školy.
- Mgr. Andrej Sitár - spýtal sa, či nie je školský obvod II. (školský obvod Základnej
školy, Škultétyho ul., Topoľčany) aţ príliš posilnený. Počet prognózovaných detí
pre školský rok 2019/2020 totiţ prevyšuje počty budúcich prvákov, ktoré riaditeľka tejto
školy uviedla vo svojej ţiadosti o schválenie počtu prijímaných ţiakov do prvého ročníka
pre nasledujúci školský rok.
Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Ţeliska - v rámci diskusie taktieţ akcentoval moţné
riziká, na ktoré upozornili poslanci MsZ Martin Benko a Mgr. Vladimír Ţelezník.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik vo svojich reakciách uviedli:
- účinnosť legislatívnej zmeny bola stanovená od 1. januára 2019 a všetci zriaďovatelia
škôl musia prispôsobiť zloţenie školských obvodov poţadovaným legislatívnym
kritériám uţ pre školský rok 2019/2020 ;
- všetky obce susediace s mestom Topoľčany - a tvoriace s mestom spoločný školský
obvod (t. j. Nemčice, Práznovce a Tovarníky) - sa navrhujú priradiť do školského obvodu
II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany) preto, lebo uvedená škola
má kapacitné moţnosti a tieţ preto, aby mali všetky rovnaké podmienky a aby starostovia
obcí i príslušné miestne rodičovské komunity nepoukazovali na prípadnú diskrimináciu,
či iné nezrovnalosti pri vytváraní spoločných školských obvodov s nimi ;
- športové triedy v Základnej škole, Ul. J. Hollého, Topoľčany sú zriadené iba na druhom
stupni školy ; kaţdoročne sú zriaďované aţ od 5. ročníka ;
- prognózovaný počet detí z celej Ulice Pod kalváriou predstavuje pre školský rok
2019/2020 8 detí (a pre nasledujúce školského roky 10, 3 a 7 detí) - z toho v obytných
domoch č. 295 a č. 296 je evidovaných pre školský rok 2019/2020 5 detí (a pre budúce
školské roky 6, 2 a 5 detí), pričom z dlhoročných skúseností je známa istá vysoká
pravdepodobnosť odloţenia povinnej školskej dochádzky niektorých z nich, resp. fakt,
ţe niektoré deti z uvedenej komunity si začnú - po odbornom vyšetrení v poradenskom
zariadení - plniť povinnú školskú dochádzku v špeciálnej škole ;
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- prognózovaný počet ţiakov zaradených do školského obvodu I. (školský obvod
Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany) je zámerne menší, aby si riaditeľka tejto
školy mohla doplniť stavy detí a ţiakov prípadnými záujemcami z iných školských
obvodov, ktoré budú preferovať výber školy pre svoje dieťa pred príslušnosťou
ku spádovej škole ; veľmi dobrá poloha školy, blízkosť vlakovej i autobusovej stanice,
silná komunita a bohaté tradície školy predznačujú fakt, ţe o danú školu bol, je a aj bude
medzi rodičmi detí v kaţdom populačnom ročníku - aj po redukcii školského obvodu
tejto školy - veľký záujem a táto škola bude mať dostatok ţiakov ;
- školský obvod II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany) je určite
posilnený, no nepredpokladá sa, ţe všetky prognózované deti pre školský rok 2019/2020
budú v tejto škole aj zapísané, keďţe súčasťou školského obvodu tejto školy budú aj
spomínané susediace obce a tieţ ulice nachádzajúce sa na sídlisku Juh (t. j. Ulice
D. Jurkoviča, J. Alexyho a Ľ. Fullu), kde býva pomerne významné percento rodičov,
ktorí štatisticky kaţdoročne zapisujú deti do Základnej školy sv. Don Bosca Topoľčany.
Okrem toho je známe, ţe riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany vydáva
kaţdoročne pomerne veľké mnoţstvo rozhodnutí o odklade začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky dieťaťa, takţe určite vznikne rozdiel medzi počtom zapísaných detí
a počtom prijatých detí.
Členovia KMŠKaŠ sa v druhej časti diskusie sústredili na otázky súvisiace s prijímacím
procesom ţiakov do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany,
na zaradenie Ulice streďanská do školského obvodu IV. (školský obvod Základnej školy,
Tribečská ul., Topoľčany) a na hľadanie alternatívnych riešení s cieľom zapracovania
formulovaných pripomienok a výhrad členov komisie do návrhu VZN o školských
obvodoch:
- Ing. Ida Valachová - upozornila na fakt, ţe sa v niektorých prípadoch môţe stať,
ţe do dotknutých základných škôl budú zapísaní súrodenci ţiakov, ktorí uţ nebudú patriť
do školského obvodu, no pred rekonštrukciou VZN by do príslušného školského obvodu
patrili. Spýtala sa, či bude nejaká šanca na prijatie takýchto detí.
- Mgr. Andrej Sitár - naznačil isté obavy z novovytvoreného školského obvodu IV.
(školský obvod Základnej školy, Tribečská ul., Topoľčany), a to predovšetkým
v súvislosti s navrhovaným zaradením Ulice streďanská do školského obvodu tejto školy.
Vzhľadom k tomu, ţe pôsobí ako pedagóg v Základnej škole sv. Don Bosca
Topoľčany, je mu známa štruktúra trvalých pobytov ţiakov tejto školy a do istej miery
pozná aj výber školy rodičmi detí bývajúcich na území sídliska Juh (kde sa táto škola
nachádza), načrtol, ţe by takáto skladba školského obvodu IV. (školský obvod Základnej
školy, Tribečská ul., Topoľčany) mohla mať isté negatívne dopady voči uvedenej
topoľčianskej cirkevnej škole.
- Mgr. Mária Haláková - vyjadrila spokojnosť s predloţeným návrhom VZN.
- Mgr. Andrej Sitár - zaujímal sa, či si riaditeľky základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany budú môcť aj naďalej voľne formulovať kritériá zápisu.
Vyslovil názor, ţe ak budú riaditeľky mestských škôl aj po rekonštrukcii predmetného
VZN prijímať mladších súrodencov ţiakov, ktorí uţ príslušnú školu navštevujú, hoci tí
nebudú patriť do školského obvodu príslušnej školy, filozofický koncept rajonizácie
nebude v praxi veľmi účinný.
Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. a odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik vo svojich reakciách uviedli:
- prijímanie súrodencov ţiakov uţ navštevujúcich príslušnú základnú školu bude moţné ;
kaţdý prípad je však individuálny a bude sa musieť posudzovať najmä v rámci
prvostupňového správneho konania citlivo a v súlade s platnou legislatívou ; je ale
moţné, ţe pri naplnení stanovených kapacít školy súrodenec nebude môcť byť prijatý 17

v uvedenom prípade bude následne moţné dotknutej škole - na poţiadanie - udeliť
tzv. výnimku v rámci prijímania detí do prvého ročníka ;
- riaditeľky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany si budú môcť
aj naďalej formulovať kritériá zápisu pri dodrţani platnej legislatívy, ktorá od nich
vyţaduje, aby prednostne prijímali deti zo svojho školského obvodu - tzv. ostatné kritériá
ale zriaďovateľ (t. j. Mesto Topoľčany) nebude direktíve určovať, pretoţe na to nemá
kompetencie a je potrebné taktieţ rešpektovať právnu subjektivitu dotknutých základných
škôl ;
- Ulica streďanská je súčasťou sídliska Juh a na tejto ulici býva mnoţstvo rodičov, ktorí
štatisticky kaţdoročne zapisujú deti do Základnej školy sv. Don Bosca Topoľčany ;
podobne ako riaditeľstvo Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany aj riaditeľstvo
Základnej školy, Tribečská ul., Topoľčany vydáva kaţdoročne pomerne veľké mnoţstvo
rozhodnutí o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa na základe interných štatistických analýz a doterajších skúseností sa nepredpokladá,
ţe školský obvod IV. (školský obvod Základnej školy, Tribečská ul., Topoľčany) bude
reálne naddimenzovaný.
Druhej časti diskusie sa zúčastnila aj primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra
Gieciová. Po oboznámení sa s výsledkami doterajšej diskusie a so vzniknutou situáciou
navrhla kompromisné riešenie spočívajúce v zaradení obce Tovarníky do školského obvodu
I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého Topoľčany) a k nezaradeniu celej Ulice
Pod kalváriou do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého
Topoľčany), ale k jej rozčleneniu do dvoch školských obvodov, a to nasledovne:
- do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého Topoľčany) zaradiť
všetky súpisné čísla (okrem súpisného čísla 295 a okrem súpisného čísla 296),
- do školského obvodu II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany)
zaradiť súpisné čísla 295 a 296.
Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Ţeliska - v rámci diskusie uviedol, ţe po oboznámení
sa s príslušnými počtami budúcich prvákov bývajúcich na Ulici Pod kalváriou sa pozerá
na zaradenie inkriminovanej ulice do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy,
Ul. J. Hollého Topoľčany) inou optikou. Informoval, ţe kompromisný návrh primátorky
mesta víta a je mu pozitívne naklonený.
Členovia KMŠKaŠ návrh primátorky mesta akceptovali, čo následne prejavili aj svojím
hlasovaním o alternatívnom návrhu (s dvomi formulovanými zmenami v porovnaní
s pôvodným návrhom).
KMŠKaŠ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
podľa predloţeného návrhu neschválila (za - 1, proti - 2, zdrţal sa - 3). Viď uznesenie
č. 7A/3/2019.
KMŠKaŠ následne Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
schválila podľa predloţeného návrhu, ale s dvomi formulovanými zmenami:
1. obec Tovarníky nezačleniť do školského obvodu II. (školský obvod Základnej školy,
Škultétyho ul., Topoľčany), ale ju začleniť do školského obvodu I. (školský obvod
Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany),
2. Ulicu Pod kalváriou nezačleniť celú do školského obvodu I. (školský obvod
Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany), ale ju rozčleniť do dvoch školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
nasledovne:
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- časť Ulice Pod kalváriou, konkrétne súpisné číslo 295 a súpisné číslo 296,
začleniť do školského obvodu II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul.,
Topoľčany),
- časť Ulice Pod kalváriou, konkrétne všetky súpisné čísla (okrem súpisného
čísla 295 a súpisného čísla 296), začleniť do školského obvodu I. (školský
obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany)
(za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 1). Viď uznesenie č. 7B/3/2019.
8. Informácia o príprave topoľčianskeho Dňa učiteľov 2019
Informáciu o príprave topoľčianskeho Dňa učiteľov 2019 poskytla vedúca odboru
starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr.
Martina Mazáňová, PhD.:
- kultúrno-spoločenské podujatie ku Dňu učiteľov sa uskutoční dňa 28. marca 2019
v Dome kultúry v Topoľčanoch ;
- hlavným hosťom pripravovaného podujatia bude operný spevák Martin Babjak ;
- v rámci programu sa uskutoční aj oceňovanie pedagógov, ktorých navrhli jednotlivé
školy a ktorí boli vybraní členmi KMŠKaŠ ;
- sprievodnou akciou Dňa učiteľov 2019 je 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.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová oznámila, ţe po dohode s vedúcou odboru
starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr.
Martinou Mazáňovou, PhD. bude vytvorená 3-členná porota, ktorá anketu „Najobľúbenejší
učiteľ/Najobľúbenejšia učiteľka mesta Topoľčany“ vyhodnotí ; po krátkej konzultácii sa
členovia komisie dohodli, ţe členmi tejto poroty budú Ing. Valachová, Mgr. Haláková
a Mgr. Sitár. Predpokladaný termín stretnutia poroty, ktorá anketu „Najobľúbenejší
učiteľ/Najobľúbenejšia učiteľka mesta Topoľčany“ vyhodnotí, je stanovený na 18. marca
2019.
Sekretár KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik členov KMŠKaŠ uviedol, ţe na základe uznesenia
KMŠKaŠ č. 8/2/2019 bolo rozhodnuté, ţe celú organizáciu podujatia pri príleţitosti
Dňa učiteľov 2019 zabezpečí odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských činností
a školstva MsÚ Topoľčany - v tejto súvislosti oznámil, ţe procedúru súladu jednotlivých
návrhov so Zásadami Mesta Topoľčany pre udeľovanie čestného občianstva mesta
Topoľčany, mestských vyznamenaní a cien zo dňa 25. februára 2015 a najmä procedúru
kontroly navrhovaných pedagógov k oceneniu s uţ ocenenými pedagógmi z minulých
rokov, ktorú v minulých rokoch riešil príslušný referent organizačného odboru MsÚ
Topoľčany, uskutočnil on ; členov komisie následne informoval, ţe na základe spomínanej
internej kontroly zistil, ţe dvaja pedagógovia - navrhovaní k oceneniu Ďakovným listom
pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019 - uţ boli v minulosti (a to zhodou okolností v roku 2008)
ocenení Ďakovným listom ; keďţe je to v rozpore s princípmi oceňovania pedagógov Mesta
Topoľčany, došlo ku konzultácii s príslušnými navrhovateľkami (riaditeľkami materských
škôl), ktoré uznali svoj procedurálny omyl pri predkladaní uvedených návrhov, ospravedlnili
sa a predmetné návrhy vzali späť.
Sekretár KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik záverom uviedol celkovú aktuálnu bilanciu
oceňovania pedagógov pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019:
- 10 nominovaných a schválených pedagógov na udelenie Ďakovného listu (z toho 0 seniorov),
- 13 nominovaných a schválených pedagógov na udelenie Komenského plakety (z toho 8 seniorov),
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- 1 nominovaný a schválený pedagóg na udelenie Pocty primátorky mesta Topoľčany (z toho 1 senior).

CELKOM: 24 nominovaných a schválených pedagógov k oceneniu.
KMŠKaŠ zobrala informáciu o príprave topoľčianskeho Dňa učiteľov 2019
na vedomie. Viď uznesenie č. 8/3/2019.
9. Štatistické informácie o počte detí a ţiakov v školách a školských zariadeniach
(MŠ ; ZŠ (ZŠ s MŠ) ; ZUŠ Ladislava Mokrého) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019 (k 31. 1. 2019) + aktualizácia
počtu ţiadateľov o miesto v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019 (k 31. 1. 2019)
Štatistické informácie predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského
obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Štatistický monitoring počtu detí a ţiakov v školách a školských zariadeniach (MŠ, ZŠ a ZŠ
s MŠ, ZUŠ Ladislava Mokrého) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu
1. polroka školského roka 2018/2019 (t. j. k 31. 1. 2019):
 Materské školy (MŠ):
Celkový počet detí: 860
(v porovnaní so začiatkom šk. roka je zaznamenaný prírastok, konkrétne: + 12 detí).

 Základné školy (ZŠ, ZŠ s MŠ):
Celkový počet ţiakov: 2.072
(v porovnaní so začiatkom šk. roka je zaznamenaný prírastok, konkrétne: + 4 ţiaci).

 Základná umelecká škola Ladislava Mokrého (ZUŠ Ladislava Mokrého):
Celkový počet detí a ţiakov: 938
(v porovnaní so začiatkom šk. roka je zaznamenaný úbytok, konkrétne: - 2 deti, resp. ţiaci).

Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik prítomných zároveň informoval aj o aktualizácii počtu ţiadateľov o miesto
v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka
školského roka 2018/2019 (k 31. 1. 2019) :
Ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019 (k 31. 1. 2019) sú - na úrovni Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch - evidovaní celkom traja ţiadatelia o prijatie
dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.
Vo všetkých prípadoch - z uvedeného celkového počtu ţiadateľov - sú to zákonní
zástupcovia detí, ktoré v súčasnosti ešte nedosiahli vek 3 roky.
KMŠKaŠ zobrala štatistické informácie o počte detí a ţiakov v školách a školských
zariadeniach (MŠ ; ZŠ (ZŠ s MŠ) ; ZUŠ Ladislava Mokrého) v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019
+ aktualizácia počtu ţiadateľov o miesto v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019
na vedomie. Viď uznesenie č. 9/3/2019.
10. Rôzne
 Ing. Ida Valachová - prítomným oznámila, ţe o vystúpenie na zasadnutí KMŠKaŠ
poţiadal Mgr. Michal Lysý z Materského centra Sloník. Následne vyzvala Mgr. Lysého
k predneseniu príspevku adresovaného členom KMŠKaŠ i ostatným prítomným.
Mgr. Michal Lysý - úvodom poďakoval za moţnosť vystúpenia. Uviedol, ţe pôsobí ako
učiteľ v ZŠ s MŠ Solčany a rád by informoval členov KMŠKaŠ o existencii, činnosti
a aktivitách Občianskeho zdruţenia Sloník. Uvedené občianske zdruţenie vzniklo
z iniciatívy rodičov - cieľom bolo vytvoriť v meste Topoľčany príjemný priestor, kde sa
rodičia s deťmi budú stretávať, diskutovať, vymieňať si skúsenosti a organizovať rôzne
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akcie a podujatia (kurzy, tvorivé dielne, odborné prednášky, poradenstvo, burzy, oslavy
narodenín detí a pod.). V súčasnosti sa činnosť a aktivity občianskeho zdruţenia realizujú
prostredníctvom Materského centra Sloník, ktoré vzniklo v roku 2015. Hlavná cieľová
detská skupina uvedeného materského centra sú predovšetkým deti od 0 rokov do 3 rokov
veku, no nebránia sa organizovaniu podujatí aj pre staršie deti ; medzi základné formy
aktivít s týmito deťmi patria tvorivé sólové i kolektívne hry a zábavné činnosti s cieľom
rozvoja jemnej motoriky detí, kreativity, fantázie a tvorivých schopností detí. Členovia
Materského centra Sloník sa v ostatnom čase zúčastňujú rôznych zaujímavých podujatí
najmä mimo mesta Topoľčany (napr. hudobný festival v Trenčíne, Dni detí, workshopy,
burzy a pod) ; zaujímavá je spolupráca členov materského centra s niektorými obcami
okresu Topoľčany ; komunikácia s Mestom Topoľčany a participácia na organizácii
podujatí organizovaných mestom bola v posledných rokoch slabšia...
Vo svojom vystúpení Mgr. Lysý ďalej uviedol, ţe:
- Materské centrum Sloník je v podstate pokračovaním zaniknuvšieho Materského
centra Dúha, ktoré v minulosti sídlilo a vyvíjalo aktivity v priestoroch Materskej
školy, Gagarinova ul., Topoľčany ;
- Materské centrum Sloník v nedávnej minulosti sídlilo v priestoroch domu
na Ul. Čsl. armády a od roku 2017 sú ich kmeňovým sídlom priestory na 1. poschodí
budovy OC Juh ; rodičia a členovia občianskeho zdruţenia sú s uvedenými priestormi
relatívne spokojní ;
- v súčasnosti platí materské centrum mesačné nájomné vo výške 300,- € ;
- v minulosti mesto určitými podpornými aktivitami pomohlo materskému centru ;
pred pár rokmi mesto dokonca materskému centru poskytlo finančnú dotáciu.
Mgr. Lysý záverom svojho vystúpenia poţiadal členov KMŠKaŠ o kladnú podporu
poţiadavky Materského centra Sloník o finančný príspevok mesta, ktorý by aspoň sčasti
vykryl nájomné, ktoré materské centrum mesačne uhrádza.
Ing. Ida Valachová, Mgr. Mária Haláková - v súvislosti s formulovanou poţiadavkou
Materského centra Sloník odporučili Mgr. Lysému obrátiť sa najmä na členov Komisie
na poskytovanie grantov MsZ v Topoľčanoch.
Ing. Ida Valachová - poďakovala Mgr. Lysému za informácie o Materskom centre
Sloník a zaţelala veľa úspechov do ďalšej činnosti.
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. 1/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 2/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh prevádzkovej doby, otváracích hodín a cenníka pre Letné
kúpalisko v Topoľčanoch v roku 2019
b) odporúča MsZ schváliť prevádzkovú dobu, otváracie hodiny a cenník pre Letné
kúpalisko v Topoľčanoch v roku 2019 podľa predloţeného návrhu s dodatkom,
ţe sa do cenníka zaradí tzv. víkendový rodinný balík s nasledovnými kategóriami rodín
s deťmi a príslušnými cenami:
 dvaja dospelí a jedno dieťa (od 6 rokov do 15 rokov) .......................... 8, - €
 dvaja dospelí a dve deti (od 6 rokov do 15 rokov) ................................ 10, - €
 dvaja dospelí a tri deti (od 6 rokov do 15 rokov) .................................. 12, - €
 dvaja dospelí a štyri deti (od 6 rokov do 15 rokov) ............................... 14, - €.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 3/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch mesta
Topoľčany za rok 2018
2. ţiadosť hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany o uhradenie spotreby
tepla nad stanovený limit za rok 2018 v sume 4.654,18 €
3. návrh na zmenu limitu tepla na rok 2019 z 971.530 kWh na 1.046.856 kWh
pre PIRANA Sport Club
b) odporúča MsZ schváliť
1. Informatívnu správu o vyúčtovaní spotreby energií v športových kluboch mesta
Topoľčany za rok 2018 podľa predloţeného návrhu
2. vyplatenie úhrady spotreby tepla nad stanovený limit za rok 2018 v sume
4.654,18 € pre hádzanársky klub HK AGRO Topoľčany
3. zmenu limitu tepla na rok 2019 z 971.530 kWh na 1.046.856 kWh
pre PIRANA Sport Club
c) súhlasí s vyplatením 50 % ušetrených finančných prostriedkov - v rámci
vyúčtovania spotreby energií - športovým klubom mesta Topoľčany za rok 2018
podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 4/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
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a) berie na vedomie ţiadosť PhDr. Vladimíra Daniša PhD. o súhlas k zaradeniu
Súkromnej materskej školy, Tovarnícka 1641, Topoľčany do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky
b) odporúča MsZ neschváliť ţiadosť PhDr. Vladimíra Daniša PhD. o súhlas
k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Tovarnícka 1641, Topoľčany do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 5/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Topoľčany
b) odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Topoľčany podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 6/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách zriadených Mestom Topoľčany
b) odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách zriadených Mestom Topoľčany podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 7A/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany
b) odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 1, proti - 2, zdrţal sa - 3.

+
Uznesenie č. 7B/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany
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b) odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany podľa predloţeného návrhu s nasledovnými zmenami:
 obec Tovarníky - doteraz zaradená do školského obvodu III. (školský obvod
Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany) → nezačleniť
do školského obvodu II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul.,
Topoľčany), ale začleniť do školského obvodu I. (školský obvod Základnej
školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany)
 Ulica Pod kalváriou - doteraz zaradená do školského obvodu II. (školský obvod
Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany) → nezačleniť celú
ulicu do školského obvodu I. (školský obvod Základnej školy, Ul. J. Hollého,
Topoľčany), ale ju rozčleniť do dvoch školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany nasledovne:
- časť Ulice Pod kalváriou, konkrétne súp. č. 295 a súp. č. 296 začleniť
do školského obvodu II. (školský obvod Základnej školy, Škultétyho ul.,
Topoľčany),
- časť Ulice Pod kalváriou, konkrétne všetky súp. č. (okrem súp. č. 295
a súp. č. 296) začleniť do školského obvodu I. (školský obvod Základnej
školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany).
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 1.
Uznesenie č. 8/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o príprave Dňa učiteľov 2019.
Uznesenie č. 9/3/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie štatistické
informácie o počte detí a ţiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019
a aktualizáciu počtu ţiadateľov o miesto v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany ku koncu 1. polroka školského roka 2018/2019.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

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