Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 15. apríla 2019
(v čase od 14:30 hod. do 16:00 hod.)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ Topoľčany.
3. Informácie predstaviteľov hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany.
4. Oceňovanie úspešných ţiakov a ţiackych kolektívov Ďakovným listom Mesta
Topoľčany za školský rok 2018/2019 - stanovenie kritérií oceňovania a určenie
dôleţitých termínov organizácie podujatia.
5. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 - prvé štatisticko-bilančné informácie.
6. Príprava zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
7. Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany (Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany).
8. Rôzne.
Zasadnutie Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ (ďalej len komisia, resp.
KMŠKaŠ) otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová. V úvode privítala
primátorku mesta Topoľčany, viceprimátora mesta Topoľčany, členov komisie i prizvaných
hostí.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/4/2019.
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 2/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 3/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 4/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 5/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 6/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 7A/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 7B/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 8/3/2019 – splnené.
Uznesenie č. 9/3/2019 – splnené.
+
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia KMŠKaŠ zo dňa 19. marca 2019 – splnené.
2. Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ Topoľčany
O niektorých zmenách v rámci organizačnej štruktúry MsÚ Topoľčany informovala
primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová:
V uplynulých týţdňoch sa uskutočnil interný personálny audit MsÚ Topoľčany - s kaţdým
zamestnancom MsÚ bol uskutočnený pracovný pohovor. Pohovoru sa za vedenie mesta

zúčastnila primátorka mesta a prednostka MsÚ. Aj na základe výstupov z uvedeného auditu
bola počnúc 1. aprílom 2019 uvedená do praxe nová organizačná štruktúra MsÚ Topoľčany.
Vzhľadom na charakter KMŠKaŠ moţno uviesť predovšetkým zmeny vzťahujúce sa
k činnosti komisie a k spolupráci KMŠKaŠ s príslušným odbormi MsÚ - pôvodné odbory
MsÚ s názvom „odbor starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ“
a „organizačný odbor MsÚ“ boli zrušené. Zároveň boli vytvorené dva nové odbory MsÚ „odbor školstva, kultúry a práce s mládeţou MsÚ“ (jeho súčasťou je referát školstva
a referát kultúry a práce s mládeţou) a „odbor starostlivosti o občanov MsÚ“. V súčasnosti
sú vyhlásené výberové konania na miesta vedúcich týchto novovzniknutých odborov.
V rámci prechodného obdobia spadajú oba novozriadené odbory MsÚ do kompetencie
prednostky MsÚ.
Nový odbor školstva, kultúry a práce s mládeţou MsÚ bude tvoriť 5 zamestnancov 1 vedúci/vedúca odboru, 2 odborní zamestnanci spoločného školského úradu (referát
školstva), 2 referenti kultúry a práce s mládeţou (referát kultúry a práce s mládeţou).
Pokiaľ sa týka kultúrno-spoločenských akcií a podujatí (napr. organizovanie trhov
a jarmokov), tak väčšina ich bude organizovaná, zabezpečovaná a realizovaná
prostredníctvom topoľčianskeho mestského kultúrneho strediska.
KMŠKaŠ zobrala informáciu o zmene organizačnej štruktúry MsÚ Topoľčany
na vedomie. Viď uznesenie č. 2/4/2019.
3. Informácie predstaviteľov hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany
Informácie o hádzanárskom klube HK AGRO Topoľčany predniesli - prostredníctvom
powerpointovej prezentácie a slovného komentára - dvaja predstavitelia hádzanárskeho
klubu HK AGRO Topoľčany, a to prezident klubu Martin Miţenko a marketingový
manaţér hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany Mgr. Peter Krošlák:
- hádzaná má v meste Topoľčany dlhoročnú úspešnú tradíciu - história hádzanárskeho
klubu siaha do roku 1951 ; v roku 2021 si pripomenieme 70. výročie topoľčianskej
hádzanej ;
- klub počas doterajšej histórie získal 3x titul majstra Slovenska, 1x Slovenský pohár
a desiatky ďalších cenných trofejí ;
- v súčasnosti patrí klub k šiestim najlepším hádzanárskym klubom na Slovensku ;
- od 1. júla 2017 začal v meste Topoľčany projekt „Regionálne centrum hádzanej“, ktorý
zastrešuje a koordinuje Slovenský zväz hádzanej ; hádzanársky klub HK AGRO
Topoľčany je hlavným klubom pre talentovaných chlapcov - hádzanárov v regióne,
do ktorého patria mestá: Topoľčany, Šaľa, Nové Zámky, Hlohovec, Piešťany a Bojnice ;
činnosť regionálneho centra hádzanej je rozdelená na dve základné úrovne - prvou je
skvalitnenie práce s mládeţou prostredníctvom programu pre regionálne centrá hádzanej
(metodika podľa hádzanárskych expertov zo Slovenska, Švédska a Dánska, tréningy - 7
tréningových jednotiek v týţdennom mikrocykle, taktika, herný systém, výber talentov,
ukáţky, prednášky...) a druhou je rozšírenie členskej základne zakladaním záujmových
útvarov a krúţkov minihádzanej na prvom stupni základných škôl ; osobitnou kapitolou
je spolupráca klubu s materskými školami ; celá stratégia klubu je zameraná na mládeţ
a je stanovená na šesť rokov ;
- klub sa, ţiaľ, na sklonku minulého roka ocitol v období zásadných a významných zmien dňa 17. decembra 2018 - na valnom zhromaţdení oznámil vtedajší prezident a hlavný
sponzor klubu p. Alexander Mallo svoj odchod z funkcie ; klub týmto odchodom zároveň
priešiel aj o hlavného sponzora ; následne sa zmenila organizačná štruktúra klubu a bol
zvolený nový prezident klubu ;
- bývalý prezident klubu odišiel uprostred sezóny a zanechal klub bez finančných
prostriedkov, pričom navyše neboli hráčom vyplatené mzdy, neboli uhradené niektoré
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faktúry a bolo potrebné riešiť aj iné finančné záväzky ; nepriaznivú situáciu riešili mnohí
hráči A muţstva odchodom z klubu ;
dňa 28. januára 2019 sa konalo valné zhromaţdenie, na ktorom sa zúčastnil aj
viceprimátor mesta p. Juraj Ţeliska - boli prijaté nové stanovy klubu a zaviedli sa nové
pravidlá fungovania klubu ;
medzi základné priority klubu pod novým vedením patria: dobre prepracovaný
manaţment a marketing klubu ; zameranie sa na deti a mládeţ, výchova vlastných
odchovancov, zvyšovanie členskej základne klubu, vytváranie hádzanárskych komunít,
zvyšovanie počtu fanúšikov, zviditeľnenie klubu (vrátane zdôrazňovania histórie
a doterajších úspechov klubu), aktivity klubu na sociálnych sieťach a propagácia klubu
v elektronických i printových médiách + realizovanie atraktívnych noviniek - napr.
organizovanie kempov (so zameraním na anglický jazyk a pohybové hry), spolupráca
s hokejovým klubom HC Topoľčany v podobe vytvorenia spoločnej vstupenky (tzv. H-H
permanentky) ;
rozpočet klubu je cca 120.000 €/rok ; klub v súčasnosti hľadá generálneho partnera,
hlavného partnera a reklamných partnerov - ústrednou filozofiou je zabezpečiť pre klub
viaczdrojové financovanie a nespoliehať sa iba na jedného dominantného partnera
a sponzora klubu ; v uvedenej súvislosti boli do praxe uvedené aj klubové členské
príspevky (na úrovni predprípravky a prípravky ide o sumu 5 €/mesiac/osoba ; ostatní
členovia klubu platia 10 €/mesiac) ;
od 1. júna 2019 mení hádzanársky klub HK AGRO Topoľčany svoj názov, logo i klubové
farby ; pôvodný názov Agrostav je uţ zastaraný a podnik uţ neexistuje ; nový názov
klubu bude MHK Topoľčany = Mestský hádzanársky klub Topoľčany ; novými farbami
bude ţltá a modrá, ktoré budú tvoriť aj logo klubu ; tieto zmeny majú za cieľ o. i.
zviditeľniť a propagovať mesto Topoľčany a aj takýmto spôsobom vyjadriť poďakovanie
mestu za pomoc, podporu a spoluprácu ;
v súčasnosti sa tvorí nový seniorský tím - cieľom je vybudovať A druţstvo z vlastných
odchovancov do piatich rokov ; vedenie klubu získalo pre novú sezónu nového trénera
seniorov s licenciou ;
avizovaná rekonštrukcia haly zatiaľ nie je realizovaná, ale vzhľadom k závaţnosti
problému je všetko ešte v riešení ; v blízkej dobe sa uskutoční rekonštrukcia vestibulu
športovej haly ;
informácie o činnosti hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany bude moţné získať
prostredníctvom novej webovej stránky www.mhktopolcany.sk, tieţ z facebookového
profilu klubu a taktieţ prostredníctvom Instagramu.

Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky súvisiace s činnosťou
hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany ; s hráčskou štruktúrou klubu ; s víziami,
cieľmi a plánmi klubu ; so spoluprácou klubu s mestom Topoľčany ; s činnosťou
topoľčianskeho regionálneho centra hádzanej ; so zriaďovaním športových tried
(so zameraním na hádzanú) ; so spoluprácou klubu so školami a s prácou klubu s mládeţou:
- členovia KMŠKaŠ - ocenili kvalitnú prácu, ktorú za krátky čas vykonalo nové vedenie
klubu HK AGRO Topoľčany. Poloţili doplňujúce otázky vzťahujúce sa k činnosti klubu,
hráčskej štruktúry klubu, k aktuálnej situácii v klube a tieţ k spolupráci klubu s mestom
Topoľčany. Zaujímali sa aj o podrobnosti spolupráce klubu s topoľčianskymi školami.
- Ing. Ida Valachová - vyjadrila obdiv a uznanie novému realizačnému tímu HK AGRO
Topoľčany. Vyzdvihla a ocenila zámer týkajúci sa viaczdrojového financovania
a sponzorstva klubu. Pochvalne sa vyjadrila aj k zavedeniu klubového členského
príspevku, ktorý taktieţ prispeje k finančnej stabilizácii športového klubu.
- Mgr. Andrej Sitár - pochválil prezentáciu predstaviteľov klubu. Vyjadril svoj
subjektívny pozitívny pocit z načrtnutých plánov a vízií. Vyslovil presvedčenie, ţe nový
realizačný tím má stanovené priority a vie, ako a čo robiť, aby ich postupnými krokmi
mohli dosiahnuť. Ocenil, ţe - na rozdiel od niektorých iných športových klubov - majú
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zadefinované nielen vízie, ale aj čiastkové ciele. Podľa jeho názoru je veľmi sympatická
najmä snaha vedenia klubu sústrediť sa na prácu s mládeţou.
Pavol Šípoš - poloţil otázku, či nehrozí pnutie medzi Slovenským zväzom hádzanej
a hádzanárskym klubom HK AGRO Topoľčany vo veci budúcej existencie
topoľčianskeho regionálneho centra hádzanej - ako príklad uviedol súčasné problémy
hádzanárskeho klubu HT Tatran Prešov vo vzťahu k Slovenskému zväzu hádzanej.
členovia KMŠKaŠ - prejavili záujem o načrtnutie aktuálnej finančnej situácie
mládeţníckych kategórií klubu.
členovia KMŠKaŠ - zaujímali sa o zriadenie športovej triedy piateho ročníka
(so zameraním na hádzanú a ľadový hokej) v Základnej škole, Škultétyho ul., Topoľčany
v školskom roku 2019/2020 ; podľa posledných informácií z prostredia uvedenej školy je
pri kreovaní tejto triedy problém získať talentovaných ţiakov - mladých hádzanárov.
Ing. Ida Valachová - vyjadrila ľútosť nad tým, ţe v nasledujúcom školskom roku
v Základnej škole, Škultétyho ul., Topoľčany športová trieda piateho ročníka
pravdepodobne zriadená nebude.
Ing. Ida Valachová - spýtala sa na vekovú štruktúru klubu so zameraním na počty detí,
ţiakov a mládeţe.

Prezident hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany Martin Miţenko a marketingový
manaţér hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany Mgr. Peter Krošlák vo svojich
reakciách uviedli:
- súčasnú hráčsku štruktúru klubu tvoria tieto kategórie: predprípravka, prípravka, mladší
ţiaci, starší ţiaci, mladší dorast, starší dorast a muţi ;
- v rámci projektu spolupráce klubu s materskými školami v súčasnosti klub spolupracuje
so štyrmi topoľčianskymi materskými školami (ide najmä o základné pohybové aktivity,
všeobecné pohybové cvičenia a hry) - koordinátorom projektu je p. Minarovský ;
koordinátormi spolupráce klubu so základnými školami sú p. Lovička a p. Kopecký ťaţisková je najmä spolupráca so Základnou školou, Škultétyho ul., Topoľčany ;
- topoľčianske regionálne centrum hádzanej nie je existenčne ohrozené ; vzťahy klubu
so Slovenským zväzom hádzanej sú korektné ; v rámci regionálneho centra hádzanej
HK AGRO Topoľčany pravidelne organizuje tzv. TIPOS minihandball ligu pre dve vekové kategórie ţiakov prvého stupňa základných škôl ;
- činnosť mládeţníckych kategórií klubu je v súčasnosti finančné vykrytá, a to najmä
vďaka dotácii mesta ; isté problémy sú v seniorskej kategórii - tu je snaha pokryť určité
potreby prostredníctvom hlavných partnerov klubu ;
- z pohľadu klubu nie je aţ takým veľkým problémom fakt, ţe ţiaci - mladí hádzanári nenavštevujú športové triedy v Základnej škole, Škultétyho ul., Topoľčany, i keď ideálne
by bolo, keby športovo-talentovaní ţiacki členovia klubu tieto športové triedy
navštevovali ; je to skôr ale problém (a zároveň aj podnet pre) rodičov ţiakov - mladých
hádzanárov ;
- veková štruktúra klubu so zameraním na počty detí, ţiakov a mládeţe je nasledovná - cca
60 detí materských škôl, 20 detí tvoriacich tzv. prípravku, 30 ţiakov, 42 dorastencov a 12
členov mládeţe nad 21 rokov ; spolu je to cca 164 mladých členov klubu.
Prezident hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany Martin Miţenko a marketingový
manaţér hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany Mgr. Peter Krošlák záverom svojho
vystúpenia poďakovali primátorke mesta, viceprimátorovi mesta, poslancom MsZ
i samotným členom KMŠKaŠ MsZ za aktívnu pomoc, podporu a spoluprácu, za umoţnenie
pouţívať jednak nový názov klubu s prívlastkom mestský a jednak nové logo klubu, ktoré
bude tieţ spojené s mestom Topoľčany a jeho typickými ţlto-modrými farbami. Vyjadrili
prísľub, ţe urobia všetko pre to, aby bola spolupráca klubu s mestom maximálne korektná.
Uviedli, ţe medzi dôleţité ciele klubu v nastávajúcom období patrí zviditeľnenie mesta
Topoľčany a vzorná reprezentácia mesta Topoľčany. Obaja predstavitelia klubu záverom
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poďakovali členom KMŠKaŠ za pozvanie a za moţnosť prezentovať klub a poskytnúť
reprezentantom mesta aktuálne informácie.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová poďakovala predstaviteľom hádzanárskeho klubu
HK AGRO Topoľčany za účasť, prezentáciu klubu i zaujímavé informácie a v mene
všetkých členov komisie im zaţelala veľa klubových, športových, funkcionárskych
i osobných úspechov.
KMŠKaŠ zobrala informácie o hádzanárskom klube HK AGRO Topoľčany
na vedomie. Viď uznesenie č. 3/4/2019.
4. Oceňovanie úspešných ţiakov a ţiackych kolektívov Ďakovným listom Mesta
Topoľčany za školský rok 2018/2019 - stanovenie kritérií oceňovania a určenie
dôleţitých termínov organizácie podujatia
Návrh kritérií oceňovania úspešných ţiakov a ţiackych kolektívov Ďakovným listom Mesta
Topoľčany za školský rok 2018/2019 predniesla predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová.
Úvodom zdôraznila, ţe kritériá oceňovania úspešných ţiakov a ţiackych kolektívov
z minulých rokov sa osvedčili a vyslovila presvedčenie, ţe sú nastavené správne.
Úspešní ţiaci a ţiacke kolektívy topoľčianskych základných škôl a topoľčianskych
základných umeleckých škôl môţu byť navrhovaní v piatich kategóriách podľa
nasledovného kľúča:
1. kategória: Prírodné vedy a technika
Kritérium: Škola navrhuje jedného ţiaka a jeden kolektív ţiakov, ktorý najlepšie
reprezentoval školu v predmetových olympiádach a vo vedomostných súťažiach z:
matematiky, fyziky, biológie, chémie, informatiky, techniky, pričom ţiak/kolektív ţiakov
dosiahol vynikajúce výsledky minimálne v krajskom/diecéznom kole príslušnej predmetovej
olympiády, resp. vedomostnej súťaţe.
2. kategória: Humanitné vedy
Kritérium: Škola navrhuje jedného ţiaka a jeden kolektív ţiakov, ktorý najlepšie
reprezentoval školu v súťažiach z/zo: slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka,
dejepisu, geografie, občianskej náuky, etickej výchovy, náboženskej výchovy, pričom
ţiak/kolektív ţiakov dosiahol vynikajúce výsledky minimálne v krajskom/diecéznom kole
príslušnej súťaţe.
3. kategória: Kultúra
Kritérium: Škola navrhuje jedného ţiaka a jeden kolektív ţiakov, ktorý najlepšie
reprezentoval školu v súťažiach v oblasti kultúry a umenia, pričom ţiak/kolektív ţiakov
dosiahol vynikajúce výsledky minimálne v krajskom/diecéznom kole príslušnej súťaţe.
4. kategória: Šport
Kritérium: Škola navrhuje jedného ţiaka a jeden kolektív ţiakov, ktorý najlepšie
reprezentoval školu v súťažiach v oblasti športu, pričom ţiak/kolektív ţiakov dosiahol
vynikajúce výsledky minimálne v krajskom/diecéznom kole príslušnej súťaţe.
5. kategória: Prekroč svoj tieň
Kritérium: Škola navrhuje jedného ţiaka alebo jeden kolektív ţiakov za výnimočný čin,
alebo jedného ţiaka, ktorý dosiahol úspech počas školského roka, a to vlastnou
vytrvalosťou, snaživosťou, samostatnou prácou, t. j. „prekročil svoj tieň“.
(Poznámka: Návrh na ocenenie ţiaka/kolektívu ţiakov v tejto kategórii musí obsahovať popis úspechu, resp.
výnimočného činu. K nomináciám v kategórii „Prekroč svoj tieň“ sa nevzťahuje podmienka „dosiahnutia
vynikajúcich výsledkov minimálne v krajskom/diecéznom kole príslušnej súťaţe“).

5

V prípade rovnocennosti dosiahnutých výsledkov môţe škola navrhnúť viac ako jedného
ţiaka (príp. viac ako jeden ţiacky kolektív) s tým, ţe komisia môţe i nemusí schváliť
príslušný návrh, resp. príslušné návrhy.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová ďalej vyzvala členov komisie i prítomných
predstaviteľov mesta na predloţenie návrhov týkajúcich sa termínu slávnostného oceňovania
úspešných ţiakov a úspešných ţiackych kolektívov, začiatku (čase) podujatia a mieste
slávnostného oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová navrhla, aby sa podujatie
uskutočnilo dňa 26. júna 2019 so začiatkom od 13:00 hod. V tento deň budú zasadať aj
poslanci MsZ a preto obe akcie moţno organizačne skĺbiť.
Členovia KMŠKaŠ - dohodli sa na termíne slávnostného oceňovania ţiakov a ţiackych
kolektívov, začiatku (čase) uvedeného podujatia a mieste slávnostného oceňovania ţiakov
a ţiackych kolektívov za školský rok 2018/2019 nasledovne:
o Predpokladaný termín podujatia: 26. jún 2019 (streda).
o Predpokladaný začiatok (čas) podujatia: od 13:00 hod.
o Predpokladané miesto podujatia: zasadačka MsZ Topoľčany (budova MsÚ Topoľčany).
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová zároveň:
- poţiadala sekretára komisie o písomnú komunikáciu s jednotlivými školami súvisiacu
s výzvou adresovanou školám k predloţeniu návrhov na ocenenie ţiakov
a ţiackych kolektívov a zároveň aj o následné zosumarizovanie podkladov a ich
predloţenie členom KMŠKaŠ ;
- stanovila, ţe jednotlivé školy predloţia svoje návrhy na ocenenie ţiakov
a ţiackych kolektívov odborným zamestnancom Spoločného školského obecného úradu
v Topoľčanoch v termíne najneskôr do 31. mája 2019 (piatok) ;
- uviedla, ţe posúdením návrhov, samotným výberom ţiakov a ţiackych kolektívov
k oceneniu a ďalšími podrobnosťami prípravy akcie sa bude komisia zaoberať na svojom
júnovom zasadnutí ;
- poţiadala o spoluprácu pri zabezpečovaní podujatia odbor školstva, kultúry a práce
s mládeţou MsÚ Topoľčany - osobitne odborných zamestnancov Spoločného školského
obecného úradu v Topoľčanoch (ktorí zabezpečia ďakovné listy, darčeky a scenár
programu slávnostného oceňovania).
Členovia KMŠKaŠ - v rámci diskusie sa zhodli, ţe:
- v mimoriadnych prípadoch bude umoţnené školám doplniť svoje návrhy k oceneniu
ţiakov a ţiackych kolektívov aj po oficiálne stanovenom termíne, t. j. po 31. máji 2019
(napr. v prípade konania postupových kôl olympiád a súťaţí celoslovenského charakteru
v neskoršom termíne, príp. v prípade súťaţných podujatí alebo súťaţných prehliadok
konaných v neskoršom termíne) ;
- riaditeľstvá škôl musia byť poučené o tom, aby rešpektovali stanovené kritériá
a nepredkladali také nominácie, z ktorých je uţ na prvý pohľad zrejmé, ţe budú v rámci
posudzovania návrhov vylúčené (napr. úspechy ţiakov a ţiackych kolektívov
v mestských súťaţiach, úspechy ţiakov a ţiackych kolektívov v okresných kolách
olympiád a súťaţí, umiestnenie ţiakov a pod.).
Predsedníčka Mestskej školskej rady v Topoľčanoch PaedDr. Soňa Kytnárová - v rámci
diskusie uviedla, ţe bolo by vhodné jednotlivým školám zdôrazniť, aby predkladali také
návrhy, z ktorých moţno jednoznačne usúdiť, ţe ide o úspech ţiaka/ţiakov školy a nie
o úspech ţiaka/ţiakov ako člena/členov športového klubu.
KMŠKaŠ kritéria oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov Ďakovným listom Mesta
Topoľčany za školský rok 2018/2019 + termín, začiatok (čas) a miesto slávnostného
oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov za školský rok 2018/2019 + termín
predloţenia návrhov škôl na ocenenie ţiakov a ţiackych kolektívov za školský rok
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2018/2019 + ďalšie podrobnosti prípravy organizácie podujatia oceňovania ţiakov
a ţiackych kolektívov za školský rok 2018/2019 schválila podľa predloţených návrhov
a v súlade s dohodou členov KMŠKaŠ (za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 4/4/2019.
5. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 - prvé štatisticko-bilančné informácie
Informácie interpretoval a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského
obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Tento rok bol zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 determinovaný novými pravidlami. Medzi
najdôleţitejšie zmeny - v porovnaní s minulými rokmi - patrili predovšetkým termín a čas
zápisu. Termín zápisu bol stanovený na tri pracovné dni, a to od 8. apríla 2019 do 10. apríla
2019 ; čas zápisu bol určený v uvedených dňoch, a to v časovom rozpätí 13:00 hod. - 15:30
hod.
Taktieţ je potrebné uviesť, ţe podmienky zápisu detí do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 boli vymedzené
novým všeobecne záväzným nariadením Mesta Topoľčany o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.
Vzhľadom k tomu, ţe obsah všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
zriadených Mestom Topoľčany korešponduje so školským zákonom, ktorý vymedzuje
termín zápisu detí do 1. ročníka základných škôl na území Slovenskej republiky počas
celého kalendárneho mesiaca apríl, je potrebné uviesť, ţe bude moţné pokračovať
v zapisovaní detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 aj naďalej - aţ do 30. apríla 2019, pričom tento
proces bude uţ (pokiaľ sa týka časového rozpätia zápisu) plne v kompetencii riaditeliek
príslušných základných škôl.
V mimoriadnych prípadoch je moţné zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
do základnej školy zriadenej Mestom Topoľčany aj po legislatívne stanovenom termíne,
t. j. po 30. apríli 2019. Prípady takéhoto dodatočného zápisu musia však byť nevyhnutne
konzultované so zriaďovateľom (t. j. Mestom Topoľčany).
Na základe informácií z prostredia jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany moţno uviesť, ţe doteraz bolo do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany zapísaných celkom 247 detí.
Podľa prvých predpokladov by z uvedeného počtu malo byť prijatých cca 207 detí
a neprijatých cca 196 detí. Zatiaľ je avizovaných 21 odkladov začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky. Po prvých dňoch zápisu sa ukazuje, ţe v súvislosti so schváleným
počtom detí, ktoré školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany môţu prijať
do 1. ročníka a schváleným počtom tried 1. ročníka, ktoré jednotlivé školy plánujú zriadiť
pre školský rok 2019/2020, je moţné ešte aktuálne zapisovať deti predovšetkým
do Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany (cca 19 voľných miest)
a do Základnej školy, Škultétyho ul., Topoľčany (cca 6 voľných miest). Vo zvyšných dvoch
školách (Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany a Základná škola, Tribečská ul.,
Topoľčany) je uţ zapísaný pomerne vysoký počet detí, takţe okrem detí z príslušných
školských obvodov, by uţ zápis dieťaťa, ktoré nepatrí do školského obvodu príslušnej školy,
bol v tejto chvíli s veľkou pravdepodobnosťou neúspešný.
Informácie o počtoch zapísaných detí z prostredia topoľčianskych cirkevných základných
škôl ešte nie sú zatiaľ známe. Štatistická bilancia zápisu detí do 1. ročníka topoľčianskych
cirkevných základných škôl - spolu so zoznamami zapísaných detí - budú odborným
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zamestnancom Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch predloţené riaditeľmi
dotknutých cirkevných základných škôl začiatkom kalendárneho mesiaca máj 2019.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej zdôraznil nasledovné skutočnosti:
- zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 sa zatiaľ nesie v pokojnej atmosfére ; zamestnanci spoločného
školského úradu doteraz nezaznamenali ţiadne podnety, sťaţnosti, či negatívne reakcie
zo strany zákonných zástupcov detí a dotknutých škôl ;
- v nasledujúcich dňoch sa na úrovni topoľčianskeho spoločného školského úradu
uskutoční kontrola identifikačných údajov zapísaných detí (so zameraním na potvrdenie
trvalého pobytu kaţdého zapísaného dieťaťa a tým aj jeho prípadnej príslušnosti
k danému školskému obvodu) ;
- operatívne pozápisové stretnutie s riaditeľkami základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany sa uskutoční pravdepodobne dňa 6. mája 2019 ;
- očakáva sa, ţe počet všetkých budúcich prvákov v školskom roku 2019/2020 (vrátane
dvoch topoľčianskych cirkevných škôl) bude na úrovni cca 270 - 300.
KMŠKaŠ zobrala prvé štatisticko-bilančné informácie o zápise detí do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 5/4/2019.
6. Príprava zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020
Informácie interpretoval a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského
obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Vzhľadom k legislatívnemu posunu termínu zápisu detí do základných škôl bude - takisto
ako v predošlých rokoch - aj tento rok posunutý termín zápisu detí aj do materských škôl
pre nasledujúci školský rok ; zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany sa - v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR (sekcia regionálneho školstva)
k zápisu detí do materskej školy (z roku 2015) a v súlade s aktualizovaným metodickoinformatívnym materiálom MŠVVaŠ SR (sekcia regionálneho školstva) „Prijímanie detí
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“ (aktualizovaná verzia je platná
od 01.08.2019) - uskutoční v pracovných dňoch od 2. mája 2019 do 31. mája 2019.
Riaditeľky materských škôl si zabezpečujú organizáciu zápisu vo vlastnej réţii, pretoţe
podľa školského zákona platí, ţe „riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí
miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy
obvyklým spôsobom“ (t. j. prostredníctvom vývesky umiestnenej na budove školy,
na webovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste).
Odborní zamestnanci Spoločného školského úradu v Topoľčanoch - v mene zriaďovateľa
(t. j. Mesta Topoľčany) - realizovali anketu a zisťovali názory riaditeliek materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany na to:
- či majú riaditeľky dotknutých materských škôl záujem o stanovenie spoločného termínu
zápisu detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020 pre všetky materské školy ;
- či riaditeľky dotknutých materských škôl súhlasia s rozčlenením termínu zápisu detí
do materských škôl pre školský rok 2019/2020 na tzv. hlavný termín zápisu
a na tzv. náhradný termín zápisu ;
- či riaditeľky dotknutých materských škôl súhlasia, aby sa tzv. hlavný termín zápisu detí
do materských škôl pre školský rok 2019/2020 uskutočnil v termíne od 2. mája 2019
do 17. mája 2019 a tzv. náhradný termín zápisu v termíne od 20. mája 2019 do 31. mája
2019.
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Na základe vyhodnotenia výsledkov uvedenej ankety moţno konštatovať, ţe:
- všetky riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
súhlasili so stanovením spoločného termínu zápisu detí do materských škôl pre školský
rok 2019/2020 pre všetky materské školy ;
- všetky riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
súhlasili s rozčlenením termínu zápisu detí do materských škôl pre školský rok
2019/2020 na tzv. hlavný termín zápisu a na tzv. náhradný termín zápis ;
- všetky riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
súhlasili, aby sa tzv. hlavný termín zápisu detí do materských škôl pre školský rok
2019/2020 uskutočnil v termínoch navrhnutých zriaďovateľom (t. j. Mestom Topoľčany).
Vzhľadom k tomu, ţe novozriadený odbor školstva, kultúry a práce s mládeţou MsÚ je
momentálne bez vedúceho/vedúcej a aj na základe výsledkov spomínanej ankety sa tento
rok operatívna pracovná porada s riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany pred zápisom detí do materských škôl pre nasledujúci školský
rok konať nebude. Riaditeľkám materských škôl ale bude zaslaný e-mailovou poštou
metodicko-informatívny materiál s názvom „Príprava zápisu detí do materských škôl
pre šk. rok 2019/2020“.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej zdôraznil nasledovné skutočnosti:
- doteraz ešte nie je aktualizovaná vyhláška rezortného ministerstva o materskej škole,
ktorá by mala vymedzovať májový termín zápisu detí do materských škôl pre príslušný
školský rok ;
- zákonný zástupca dieťaťa má právo zapísať dieťa aj do viacerých materských škôl ;
aj v Topoľčanoch sú kaţdoročne zaznamenané takéto viacnásobné zápisy, čo robí menšie
problémy pri štatistickom bilancovaní zápisu do materských škôl ;
- niektoré úlohy vzťahujúce sa k zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 budú formulované a zdôraznené
aj vo výstupoch z aprílovej riaditeľskej pracovnej porady ;
- do 7. júna 2019 predloţia riaditeľky materských škôl zriaďovateľovi výsledky zápisu
s návrhom na prijatie a neprijatie príslušných skupín detí do materskej školy k schváleniu
zriaďovateľovi a po schválení príslušných návrhov na úrovni zriaďovateľa a následnom
vydaní rozhodnutí (riaditeľky materských škôl vydajú rozhodnutia najneskôr do 28. júna
2019) predloţia riaditeľky materských škôl zriaďovateľovi - do 28. júna 2019 definitívnu bilanciu zápisu detí pre školský rok 2019/2020 (spolu so zoznamami prijatých
detí a neprijatých detí) ;
- spolu so zoznamami neprijatých detí budú zriaďovateľovi predloţené aj zoznamy
ţiadateľov o miesto v materskej škole pre ďalšie obdobie.
Základný oznam o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 bude zverejnený v centrálnej časti webovej stránky
mesta Topoľčany www.topolcany.sk a tieţ aj na uvedenej webovej stránke - v časti
Samospráva (podstránka Školstvo). Informácie o zápise detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 budú zverejnené
aj na facebookovom profile Mesta Topoľčany.
V súvislosti so zápisom detí do materských škôl a v súvislosti s prijímacím procesom je
dôleţité uviesť, ţe v zmysle školského zákona a v zmysle vyhlášky o materskej škole sa
na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti
s odkladom začiatku plnenia PŠD a deti s dodatočným odkladom začiatku plnenia PŠD.
Následne je moţné prijímať ostatné deti od troch rokov veku. V prípade, ţe materská škola
má voľnú kapacitu a má aj vytvorené vhodné podmienky, je moţné prijať aj deti mladšie
ako tri roky. Medzi internými kritériami sa môţe objaviť aj informácia o prednostnom
prijímaní súrodencov detí, ktorí uţ príslušnú materskú školu navštevujú, či informácie
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o prijímaní alebo neprijímaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pod.
Podmienky prijímania detí musí mať kaţdá riaditeľka materskej školy prerokované
v pedagogickej rade školy.
V minulom školskom roku bolo do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany zapísaných 294 detí. Zhruba takéto štatistické počty detí sa dajú očakávať aj
v rámci zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik záverom:
- upozornil na skutočnosť, ţe počet detí s trvalým pobytom v meste Topoľčany sa postupne
zniţuje ;
- informoval, ţe záujem zákonných zástupcov detí o umiestnenie detí do materských škôl
v meste Topoľčany je tento školský rok zatiaľ uspokojený takmer na 100 % - v súčasnosti
sú v evidencii Spoločného školského úradu v Topoľčanoch evidovaní iba traja ţiadatelia
o umiestnenie detí do materských škôl v meste Topoľčany.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii k predmetnému bodu sústredili najmä na otázky súvisiace
s prednostným prijímaním vybraných kategórií detí do materských škôl, s aktuálnymi
počtami detí v materských školách, s aktuálnym počtom ţiadateľov o miesto
v topoľčianskych materských školách a s prípadným rozširovaním kapacít topoľčianskych
materských škôl.
KMŠKaŠ zobrala informácie o príprave zápisu detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 na vedomie.
Viď uznesenie č. 6/4/2019.
7. Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
(Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany)
Informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany (Materská škola, Čerešňová
90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany) predniesla primátorka mesta Topoľčany JUDr.
Alexandra Gieciová:
Uvedené výberové konanie sa uskutočnilo v kalendárnom mesiaci marec 2019. Do tohto
výberového konania sa prihlásil iba jeden kandidát - p. Tatiana Opátová, ktorá bola
do 31. marca 2019 poverená riadením Materskej školy vo Veľkých Bedzanoch.
Príslušná rada školy predloţila zriaďovateľovi školy (t. j. Mestu Topoľčany) návrh
na vymenovanie p. Tatiany Opátovej do funkcie riaditeľky Materskej školy, Čerešňová
90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany.
Zriaďovateľ (Mesto Topoľčany) predmetný návrh akceptoval.
P. Tatiana Opátová bola do funkcie riaditeľky Materskej školy, Čerešňová 90/44, Topoľčany
- Veľké Bedzany vymenovaná na päťročné funkčné obdobie od 1. apríla 2019.
KMŠKaŠ zobrala informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa/riaditeľky materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
(Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany) na vedomie.
Viď uznesenie č. 7/4/2019.
8. Rôzne
 Ing. Ida Valachová - vyslovila úprimné poďakovanie primátorke mesta JUDr.
Alexandre Gieciovej, bývalej vedúcej odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských
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činností a školstva MsÚ PaedDr. Martine Mazáňovej, PhD., odborným zamestnancom
Spoločného školského úradu v Topoľčanoch - Mgr. Tiborovi Mócikovi (za sumarizáciu
návrhov jednotlivých škôl na ocenenie) a Mgr. Soni Šilhárovej (za organizáciu a prípravu
slávnostného podujatia) - a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii
a realizácii slávnostnej akadémie pri príleţitosti Dňa učiteľov 2019. Konštatovala, ţe toto
podujatie malo veľmi pozitívne odozvy v jednotlivých školských komunitách ; všetky
komentáre a referencie boli mimoriadne pochvalné. Uviedla, ţe nový formát osláv Dňa
učiteľov v našom meste - spojený s oceňovaním pedagógov - sa vynikajúco ujal a je
predpoklad, ţe takáto forma podujatia pripomenutia si Dňa učiteľov bude realizovaná aj
v budúcich rokoch.
 Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová - podala informáciu o akciách
a podujatiach, ktoré sa uskutočnia v najbliţšom čase a ktoré bude organizovať,
spoluorganizovať, resp. zastrešovať Mesto Topoľčany:
- 25. apríl - Deň Zeme
- 12. máj - Deň matiek
- 18. máj - Majáles
- 31. máj 2019 - Deň detí
- 2. jún 2019 - Deň detí.
 Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Ţeliska - informoval, ţe Mesto Topoľčany
pripravuje aj na leto viacero zaujímavých podujatí (medzi ktorými nebude chýbať napr.
Pivný festival). Zároveň členov KMŠKaŠ informoval, ţe na námestí M. R. Štefánika
(v priestore za kostolom) bude onedlho uvedený do prevádzky tzv. exteriérový šach.
 Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová - v súvislosti so skvalitnením
propagácie mesta a tieţ v súvislosti s novinkami, ktoré postupne vedenie mesta uvádza
do praxe, upozornila na projekt Virtuálny sprievodca po Topoľčanoch. Poďakovanie patrí
predovšetkým autorom projektu - dvom ţiakom Základnej školy s materskou školou,
Gogoľova ul., Topoľčany, ktorí vytvorili virtuálneho sprievodcu po pamiatkach mesta
Topoľčany. Jadrom projektu je internetová stránka, ktorá je momentálne umiestnená
na adrese: http://virtual-topolcany.6f.sk/. Na tejto internetovej stránke sa nachádzajú
informácie o rôznych historických pamiatkach v Topoľčanoch. V rámci projektu budú
postupne po celom meste rozmiestnené QR kódy, ktoré po ich naskenovaní presmerujú
turistu, či iného záujemcu na uvedenú webovú stránku. QR kód sa o. i. nachádza aj
na budove topoľčianskej radnice.
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. 1/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 2/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o zmene organizačnej štruktúry MsÚ Topoľčany.
Uznesenie č. 3/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informácie
o hádzanárskom klube HK AGRO Topoľčany.
Uznesenie č. 4/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ schvaľuje:
a) kritériá oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov Ďakovným listom Mesta
Topoľčany za školský rok 2018/2019
b) termín slávnostného oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov, začiatok (čas)
podujatia a miesto slávnostného oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov za školský
rok 2018/2019 nasledovne:
 Termín podujatia: 26. jún 2019 (streda)
 Začiatok (čas) podujatia: od 13:00 hod.
 Miesto podujatia: zasadačka MsZ Topoľčany (budova MsÚ Topoľčany)
c) ďalšie podrobnosti prípravy organizácie podujatia oceňovania ţiakov a ţiackych
kolektívov Ďakovným listom Mesta Topoľčany za školský rok 2018/2019:
- sekretár komisie zabezpečí písomnú komunikáciu s jednotlivými školami súvisiacu
s výzvou adresovanou školám k predloţeniu návrhov na ocenenie ţiakov
a ţiackych kolektívov, následne podklady zosumarizuje a predloţí ich členom
KMŠKaŠ ;
- jednotlivé školy predloţia svoje návrhy na ocenenie ţiakov a ţiackych kolektívov
odborným zamestnancom Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch
v termíne najneskôr do 31. mája 2019 (piatok) ;
- posúdením návrhov, samotným výberom ţiakov a ţiackych kolektívov k oceneniu
a ďalšími podrobnosťami prípravy akcie sa bude komisia zaoberať na svojom
júnovom zasadnutí ;
- podujatie organizačne zabezpečí odbor školstva, kultúry a práce s mládeţou MsÚ
Topoľčany - prostredníctvom odborných zamestnancov Spoločného školského
obecného úradu v Topoľčanoch.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 5/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie prvé štatistickobilančné informácie o zápise detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
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Uznesenie č. 6/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informácie
o príprave zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
Uznesenie č. 7/4/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany (Materská škola, Čerešňová
90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany).

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

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