Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 6. mája 2019
(v čase od 13:30 hod. do 14:30 hod.)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Oznámenie o zmene termínu júnového zasadnutia KMŠKaŠ MsZ.
3. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Topoľčany na roky 2016-2022 za rok 2018 a aktualizácia č. 2 Prílohy č. 17:
Finančný rámec realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
4. Informácie predstaviteľov Športového klubu polície Topoľčany.
5. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Topoľčany p. Gérardovi
Legrandovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín.
6. Informácia o príprave volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch.
7. Rôzne.
Zasadnutie Komisie mládeže, 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, prednostku MsÚ, členov
komisie i prizvaných hostí.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/5/2019.
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/4/2019 – splnené.
Uznesenie č. 2/4/2019 – splnené.
Uznesenie č. 3/4/2019 – splnené.
Uznesenie č. 4/4/2019 – v štádiu plnenia.
Uznesenie č. 5/4/2019 – splnené.
Uznesenie č. 6/4/2019 – splnené.
Uznesenie č. 7/4/2019 – splnené.
2. Oznámenie o zmene termínu júnového zasadnutia KMŠKaŠ MsZ
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová členov komisie informovala, že na základe
termínovníka zasadnutí KMŠKaŠ na prvý polrok kalendárneho roka 2019 je termín
júnového zasadnutia KMŠKaŠ naplánovaný na 5. júna 2019 (streda), ale v tento deň sa
v popoludňajších hodinách uskutoční zasadnutie Mestskej rady.
Na základe uvedeného predsedníčka komisie navrhla zmeniť pôvodný termín júnového
zasadnutia KMŠKaŠ na 3. júna 2019 (pondelok) so začiatkom o 14:00 hod.
Členovia KMŠKaŠ návrh predsedníčky komisie akceptovali a následne zmenu termínu
júnového zasadnutia KMŠKaŠ aj jednomyseľne schválili.
KMŠKaŠ zmenu termínu júnového zasadnutia komisie schválila (za - 5, proti - 0,
zdržal sa - 0). Viď uznesenie č. 2/5/2019.

3. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Topoľčany na roky 2016-2022 za rok 2018 a aktualizácia č. 2 Prílohy č. 17: Finančný
rámec realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta
Topoľčany na roky 2016 - 2022 za rok 2018 a aktualizáciu č. 2 Prílohy č. 17 : Finančný
rámec realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany
predniesla a komentovala projektová manažérka MsÚ Topoľčany Mgr. Marcela
Červeňanská, PhD.:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany (PHSR) je v zmysle zákona
č. 309/2014 Z. z. strategickým programovým dokumentom regionálneho rozvoja, na základe
ktorého sa realizuje podpora regionálneho rozvoja zo zdrojov EÚ. Vypracovaním programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja si mesto Topoľčany - ako samospráva - splnilo jeden
zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie, ktorým je princíp
programovania.
Nakoľko tento dokument predstavuje základný strednodobý programový dokument
zabezpečujúci podporu regionálneho rozvoja na území mesta Topoľčany, je nutné dbať
na jeho pravidelnú aktualizáciu a vyhodnocovanie. Táto povinnosť je zakotvená aj
v samotnom zákone č. 309/2014 Z. z., ktorý ukladá samosprávam podmienku každoročne do 31. mája - zasielať príslušnému VÚC správu o plnení svojho Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta. Pravidelné monitorovanie zabezpečuje prehľad o obsahovom
a finančnom postupe navrhnutých aktivít. Na základe vopred špecifikovaných ukazovateľov
zároveň konfrontuje ciele dokumentu s ich skutočným plnením v priebehu programového
obdobia a zároveň umožňuje odhaliť nedostatky počas implementovania programu
a tak nájsť vhodný spôsob ich odstránenia.
Monitorovacia správa pozostáva z troch hlavných častí. Prvú časť tvorí sledovanie vopred
špecifikovaných monitorovacích indikátorov výsledku, ktoré predstavujú krátkodobé,
priame účinky realizovaných aktivít prijatých počas roka. Druhou časťou monitorovacej
správy je vyhodnotenie akčného plánu, ktorý je konkrétnym nástrojom zabezpečovania
realizácie aktivít počas daného roka. Monitorovanie spočíva v zhodnotení plnenia
navrhnutých aktivít za rok predchádzajúci roku, v ktorom je realizované monitorovanie.
V monitorovacej správe sa tiež nachádza i identifikácia dôvodov, ktoré spôsobili
nerealizovanie vybraných aktivít, prípadne navýšenie čerpania jednotlivých financií. Treťou
časťou monitorovacej správy je identifikácia projektov, ktoré sa realizovali navyše
v porovnaní s pôvodným plánom realizácie projektov. Súčasťou monitorovania je tiež
aktualizácia č. 2 Prílohy č. 17: Finančný rámec realizácie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja mesta Topoľčany (PHSR), ktorá aktualizuje plánované projektové
zámery na nasledujúce roky.
KMŠKaŠ zobrala Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Topoľčany na roky 2016-2022 za rok 2018 a znenie aktualizácie č. 2
Prílohy č. 17: Finančný rámec realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na vedomie a zároveň aktualizáciu č. 2 Prílohy č. 17: Finančný rámec
realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja schválila (za - 5, proti - 0,
zdržal sa - 0). Viď uznesenie č. 3/5/2019.
4. Informácie predstaviteľov Športového klubu polície Topoľčany
Informácie o Športovom klube polície Topoľčany predniesli štatutár klubu Ivan Ivanov
a členka výkonného výboru a zároveň organizačný zamestnanec klubu Mgr. Daniela
Ivanová:
- v minulosti mal klub v názve skratku ČH (Červená hviezda) ; v roku 1990 bol názov
klubu zmenený na Športový klub polície (ŠKP) ;
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- súčasným predsedom klubu je p. Viliam Selecký ;
- činnosť klubu sa v súčasnosti sústreďuje na 5 aktivít - ženská hádzaná, streľba, hokejbal,
turistika a minifutbal ;
- nosným a zároveň prioritným športom klubu je ženská hádzaná ; história ženského
hádzanárskeho klubu siaha do roku 1934 - v roku 2018 si pripomíname 85. výročie
topoľčianskej ženskej hádzanej ; ženské družstvo hrá v 1. lige nepretržite už od roku
1999 ;
- oddiely streľby, turistiky a minifutbalu zabezpečujú organizovanie športových podujatí
pre policajtov, zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov ; oddiel hokejbalu
tvorí iba mládež a zabezpečuje organizovanie turnajov ;
- počet členov klubu predstavuje v súčasnosti 176 členov - z toho 128 členov z radov detí
a mládeže a 48 dospelých členov ; v minulosti mal klub aj vyše 400 členov, ale stav sa
znížil kvôli klubovým finančným problémom ;
- klub sídli predovšetkým v priestoroch bývalej Sokolovne, ktorú dostal v minulosti
do prenájmu od mesta - mesto o. i. opravilo šatňu i sprchy ; vďaka sponzorskému daru si
klub v budove zriadil aj posilňovňu ; sú známe problémy s vlastníkom týchto priestorov v súčasnosti ešte stále prebieha súdny spor klubu s miestnym podnikateľom ;
- medzi najvýznamnejšie doterajšie úspechy klubu patria predovšetkým úspechy
v hádzanej - 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska mladších dorasteniek (v r. 1997),
1. miesto na Majstrovstvách Slovenska mladších žiačok (v r. 2000) + 1. miesto mladších
žiačok v rámci Majstrovstiev Slovenskej republiky školských športových stredísk
(v r. 2000) a 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska starších žiačok (v r. 2001) ; niektoré
hráčky klubu boli v minulosti aj členkami reprezentačných tímov Československa
a neskôr aj Slovenska ;
- súčasnú hráčsku štruktúru klubu tvoria: prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky,
dorastenky a ženy ;
- tréningové podmienky sú veľmi zlé - tréningový proces mladých i dospelých hádzanárok
sa uskutočňuje počas jarných a letných mesiacov väčšinou vonku (na hádzanárskom
ihrisku Sokolovne) a počas jesenného a zimného obdobia v telocvičniach topoľčianskych
základných škôl (Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany a Základná škola sv. Don
Bosca Topoľčany) ; ku kondičnému tréningu členky hádzanárskeho klubu využívajú najmä počas priaznivých poveternostných podmienok - aj priestory mestského parku ;
každoročne v kalendárnom mesiaci august sa koná klubové letné sústredenie v obci
Uhrovec, kde tamojšia základná škola poskytuje členom klubu aj telocvičňu ;
- možno konštatovať, že podmienky a možnosti klubu sú - v porovnaní s mužským
hádzanárskym klubom, ale aj v porovnaní s niektorými inými topoľčianskymi klubmi oveľa skromnejšie ; klubu je vyplácaná finančná dotácia na mládež od mesta a klubu sú
hradené i energie, menšie finančné príspevky poskytujú klubu aj Slovenský hádzanársky
zväz a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - prostredníctvom UNITOP SR ; tieto
dotácie sú však veľmi nízke a nepostačujú pokrývať všetky náklady klubu - napr. len
počas súťažného ročníka hádzanárok je odohratých vyše 100 zápasov, ktoré je potrebné
organizačne zabezpečiť ; najmä kvôli slabšiemu finančnému i materiálno-technickému
zabezpečeniu, no i kvôli veľmi zlým tréningovým podmienkam, z klubu každoročne
odchádzajú hráčky do iných klubov za lepšími podmienkami ; z uvedených dôvodov aj
mnohí rodičia talentovaných detí zvažujú pre svoje ratolesti iné možnosti a ponuky ;
- spolupráca s hádzanárskym klubom HK AGRO Topoľčany je pomerne problematická napr. v športovej hale sa realizujú iba majstrovské zápasy, pretože za prenájom haly musí
klub uhrádzať príslušný finančný poplatok ; po príchode nového vedenia tohto klubu by
privítali nielen zlepšenie komunikácie, ale najmä intenzívnejšie a finančne menej
nákladnejšie využitie športovej haly pre topoľčianske hádzanárky (vrátane tréningového
procesu) ; klub dostal ponuku na spojenie ženskej a mužskej hádzanej do jedného
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športového oddielu, no tento projekt nie je zatiaľ detailne domyslený, nesie so sebou
značné riziká a preto je nateraz nerealizovateľný ;
- spolupráca s mestom je korektná, no vzhľadom k histórii klubu a jeho úspechom, počtu
členov a aktivitám klubu je namieste požiadavka o zvýšenie dotácie ; mnoho trénerov
a funkcionárov klubu sa podieľa na činnosti klubu bez nároku na odmenu ;
- propagácia klubu je adekvátna finančným možnostiam - klub má o. i. webovú stránku
a pripravuje sa aj facebookový profil klubu ; každoročne si klub robí nábor mladých
talentov aj v topoľčianskych školách, kde sa prezentuje najmä prostredníctvom
propagačných informačných letáčikov.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky súvisiace s činnosťou
športového klubu ŠKP Topoľčany ; s financovaním klubu, ; s existenčnými podmienkami
klubu, so špecifikami ženskej hádzanej, s finančným zázemím hádzanárok a s prácou klubu
s mládežou:
- členovia KMŠKaŠ - zaujímali sa o aktuálnu výšku finančnej dotácie, ktorú poskytuje
klubu mesto.
- Ing. Ida Valachová - položila otázku, za aký poplatok si prenajíma klub športovú halu
od hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany na zápasy svojich družstiev.
- Pavol Šípoš - spýtal sa, či klub dostáva nejaké finančné prostriedky na mládežnícke
družstvá v zmysle zákona o športe od príslušného športového zväzu.
- Mgr. Mária Haláková - vyslovila názor, aby sa v rámci financovania športových klubov
v meste zaviedli spravodlivejšie pravidlá, a to najmä vo vzťahu k úspechom klubu.
Ocenila zanietenosť dlhoročných funkcionárov klubu a vyzdvihla ich oddanosť klubu.
- Pavol Šípoš - zdôraznil, že podmienky klubu by sa mali jednoznačne zlepšiť. Problém
financovania športu v meste je však zložitý - upozornil napr. na nejasné pravidlá
prenájmov športovísk iným klubom - vrátane prenájmu športovej haly.
- Mgr. Andrej Sitár - ocenil doterajšie výsledky klubu a pochválil aj výraznú starostlivosť
klubu o deti a mládež. Konštatoval, že finančná podpora klubu je - v porovnaní
s niektorými inými športovými klubmi v meste - naozaj vo výraznom nepomere k počtu
(najmä mladých) členov klubu a tiež k výsledkom i aktivitám klubu.
- Ing. Ida Valachová - spýtala sa, či klub vyberá od svojich členov členské príspevky.
- Mgr. Andrej Sitár - položil otázku, kam hráčky hádzanárskeho klubu najčastejšie
prestupujú za lepšími podmienkami.
- členovia KMŠKaŠ - zaujímali sa o ďalšie športy organizované pod hlavičkou klubu,
najmä o hokejbal a minifutbal.
Predstavitelia Športového klubu polície Topoľčany Ivan Ivanov a Mgr. Daniela Ivanová
vo svojich reakciách uviedli:
- aktuálna výška dotácie, ktorú mesto poskytuje klubu je cca 1.370 € ;
- športovú halu si klub prenajíma za 15 €/hod. ; pre názornosť možno uviesť, že dva
víkendové majstrovské zápasy stoja klub spolu 60 € ;
- klub dostáva financie od Slovenského hádzanárskeho zväzu - v zmysle zákona o športe na dorastenky, a to v sume 2.700 € ročne ;
- členovia klubu uhrádzajú členské príspevky ;
- hráčky zvyčajne prestupujú do hádzanárskych klubov sídliacich v Bánovciach
nad Bebravou a v Trenčíne ;
- pre hokejbalistov zabezpečuje klub najmä logistiku ; najčastejšie ide o dopravu hráčov
na turnaje ;
- v súvislosti s finančnou situáciou klubu, je ešte nutné dodať, že klub vlastní aj autobusy,
ktoré v minulosti prinášali do rozpočtu klubu nemalé finančné prostriedky, ale sú už
opotrebované a vyžadujú si pravidelnú údržbu a opravu.
Predstavitelia Športového klubu polície Topoľčany Ivan Ivanov a Mgr. Daniela Ivanová
záverom svojho vystúpenia uviedli, že ich cieľom je naďalej zlepšovať výkony členov
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klubu, úspešne reprezentovať mesto, propagovať šport a vychovávať mladú generáciu
k správnym zásadám životného štýlu. V najbližšom období očakávajú väčšiu pomoc
predovšetkým od mesta, pretože mládežnícke družstvá ich klubu dostávajú menšiu dotáciu,
no majú rovnaké náklady ako ostatné družstvá iných dotovaných športových klubov
v meste, pričom sa príliš neprihliada na to, aké dosahujú tieto družstvá výsledky. Kolektívne
športy sú nákladné, ale na druhej strane sú vhodné pre deti a mládež.
Viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Želiska v rámci diskusie uviedol, že oslovil
predstaviteľov hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany v súvislosti so zlepšením
podmienok spolupráce medzi oboma dotknutými hádzanárskymi klubmi - požiadal ich
o hľadanie konštruktívneho východiska vo vzťahu k problémom topoľčianskej ženskej
hádzanej. Črtá sa istá ústretovosť vo vzťahu k prenájmu športovej haly i k tréningovému
procesu hádzanárok. Pozval predstaviteľov Športového klubu polície Topoľčany
k spoločnému rokovaniu so zástupcami hádzanárskeho klubu HK AGRO Topoľčany
a k doladeniu detailov ďalšej spolupráce.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová v rámci diskusie zdôraznila,
že zámerom mesta je pripraviť nový systém financovania športových klubov v meste.
Zároveň uviedla, že kým v niektorých mestách má športoviská v správe samotné mesto,
ktoré rozhoduje aj o prenájmoch športovísk ; v meste Topoľčany je situácia taká,
že športoviská majú v nájme príslušné športové kluby, ktoré majú od mesta súhlas
na prenájom, pričom reálna situácia využitia športovísk vo vzťahu k nájomným zmluvám je
neprehľadná a daný stav je pomerne ťažko monitorovateľný a kontrolovateľný. Tento počin,
majúci korene v minulosti, nebol správny a nie je ani spravodlivý. Je prístupná k zmene
zaužívaných pravidiel, ale uvedomuje si, že zmena nebude jednoduchá - je pravdepodobné,
že niektorým športovým klubom tento model vyhovuje a preto budú nový model odmietať.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová uviedla, že spomenuté zámery vedenia mesta
interpretované pani primátorkou podporí. Vyslovila nádej, že finančná situácia klubu a osobitne podmienky topoľčianskej ženskej hádzanej - sa v čo najkratšom čase zlepšia.
Záverom poďakovala obom predstaviteľom Športového klubu polície Topoľčany za účasť,
prezentáciu klubu i informácie a v mene všetkých členov komisie im zaželala veľa
klubových, športových, funkcionárskych i osobných úspechov.
KMŠKaŠ zobrala informácie predstaviteľov Športového klubu polície Topoľčany
na vedomie. Viď uznesenie č. 4/5/2019.
5. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Topoľčany p. Gérardovi Legrandovi
pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín
Materiál predniesla a komentovala primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra
Gieciová:
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta v Topoľčanoch,
v zastúpení Mgr. Jarmilou Godálovou, predložila dňa 15. apríla 2019 vedeniu mesta
Topoľčany návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Topoľčany p. Gérardovi
Legrandovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín.
Čestné občianstvo mesta Topoľčany sa udeľuje v súlade so Zásadami Mesta Topoľčany
pre udeľovanie čestného občianstva mesta Topoľčany, mestských vyznamenaní a cien. Toto
ocenenie patrí medzi verejné uznania mesta Topoľčany. O udelení Čestného občianstva
mesta Topoľčany rozhoduje - v súlade s bodom 3. uvedených zásad - mestské
zastupiteľstvo.
Čestné občianstvo mesta Topoľčany je najvýznamnejším ocenením, ktoré mesto Topoľčany
udeľuje osobám, ktoré sa osobitným spôsobom alebo významnými humánnymi činmi
zaslúžili o rozvoj mesta a života jeho obyvateľov, jeho propagáciu doma i v zahraničí.
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Nominovaný k oceneniu - p. Gérard Legrand - je občanom Francúzska, t. č. už na dôchodku,
ktorý každoročne organizuje zájazdy Slovenskej spoločnosti priateľov Francúzska
a frankofónneho sveta v Topoľčanoch do rôznych oblastí Francúzska a taktiež aj sprevádza
členov tohto spolku po najkrajších miestach Francúzska. Zároveň pravidelne navštevuje
Slovensko a osobitne i mesto Topoľčany, pričom vo Francúzsku neustále propaguje
a zviditeľňuje nielen aktivity spolku, ale aj mesto a okres Topoľčany, regióny Slovenska
i slovenské prírodné a kultúrne pamiatky, športové strediská, kúpele i náš folklór.
Zúčastňuje sa aj besied z francúzštinármi a študentmi miestneho gymnázia, otvára
topoľčiansky francúzsky ples Grand bal. V Topoľčanoch má mnoho osobných priateľov.
Záverom je potrebné zdôrazniť, že p. Gérard Legrand realizuje svoju činnosť a aktivity
nezištne, bez nároku na odmenu. Význam Slovenskej spoločnosti priateľov Francúzska
a frankofónneho sveta v Topoľčanoch - a osobitne prínos takých zanietených nadšencov ako
je p. Gérard Legrand - najlepšie vystihuje zápis v kronike spolku: „Keby národy Európy
počuli ten súzvuk sŕdc Slovákov z Topoľčian a Francúzov, Európa by bola už dávno
zjednotená“.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová uviedla, že ako štatutárka mesta
sa s uvedeným podnetom stotožňuje a má záujem predložiť predmetný návrh na júnové
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová reagovala, že uvedeného pána pozná - je to
seriózny pán s príjemným vystupovaním. Môže potvrdiť, že sa slovenským delegáciám
navštevujúcim Francúzsko venuje s ochotou a maximálnym nasadením. Iniciatívu
Slovenskej spoločnosti priateľov Francúzska a frankofónneho sveta v Topoľčanoch víta
a udelenie Čestného občianstva mesta Topoľčany p. Gérardovi Legrandovi pri príležitosti
jeho životného jubilea 80. narodenín podporí.
KMŠKaŠ vyjadrila súhlas s udelením Čestného občianstva mesta Topoľčany
p. Gérardovi Legrandovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín podľa
predloženého návrhu (za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0). Viď uznesenie č. 5/5/2019.
6. Informácia o príprave volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch
Informácie interpretoval a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského
obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
V júni 2019 sa skončí funkčné obdobie Mestskej školskej rady v Topoľčanoch a preto je
potrebné uskutočniť nové voľby. Výsledkom týchto volieb bude kreovanie nového zloženia
Mestskej školskej rady v Topoľčanoch pre nasledujúce obdobie.
Voľby sa uskutočnia dňa 27. mája 2019.
Komunikáciu s príslušnými predsedami rád škôl a školských zariadení pôsobiacich na území
mesta Topoľčany a zároveň aj prípravu a organizáciu týchto volieb zabezpečujú odborní
zamestnanci Spoločného školského úradu v Topoľčanoch.
Voľby do mestskej školskej rady determinujú najmä dva právne predpisy - zákon NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z.,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Voliteľmi sú - v zmysle platných právnych predpisov - jednotliví predsedovia rád škôl
a školských zariadení pôsobiacich na území mesta, ktorí pri voľbách vyberajú kandidátov
z troch kandidačných listín: riaditeľov - z kandidačnej listiny riaditeľov jednotlivých škôl
a školských zariadení pôsobiacich na území mesta, ďalej rodičov - z kandidačnej listiny
rodičov jednotlivých škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta a napokon
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predsedov rád škôl - z kandidačnej listiny predsedov rád jednotlivých škôl a školských
zariadení pôsobiacich na území mesta.
Mestskú školskú radu v Topoľčanoch tvorí 11 členov a za jej ustanovenie zodpovedá mesto.
Členmi mestskej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení
zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a dvaja delegovaní
zástupcovia mesta.
Dvaja zástupcovia mesta sú už do topoľčianskej mestskej školskej rady delegovaní ; stalo sa
tak nedávno - na sklonku kalendárneho roka 2018 - po voľbách do samosprávnych orgánov
miest a obcí.
Ustanovujúce zasadnutie mestskej školskej rady v novom zložení sa uskutoční najneskôr
do 14 dní od uskutočnenia volieb.
Funkčné obdobie mestskej školskej rady je štvorročné.
KMŠKaŠ zobrala informácie o príprave volieb do Mestskej školskej rady
v Topoľčanoch na vedomie. Viď uznesenie č. 6/5/2019.
7. Rôzne
 Ing. Ida Valachová - vyzvala prítomných k prezentovaniu podnetov, názorov, resp.
príspevkov. Žiaden z členov komisie v rámci tohto bodu programu nevystúpil.
Diskusia sa uskutočnila v rámci rokovania programu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová
poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončila.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik - sekretár komisie, v. r.
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UZNESENIA
Uznesenie č. 1/5/2019
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie č. 2/5/2019
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ schvaľuje zmenu termínu júnového
zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2019 so začiatkom o 14:00 hod.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie č. 3/5/2019
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Topoľčany na roky 2016-2022 za rok 2018 a znenie aktualizácie č. 2
Prílohy č. 17: Finančný rámec realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja
b) odporúča MsZ schváliť aktualizáciu č. 2 Prílohy č. 17: Finančný rámec realizácie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie č. 4/5/2019
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informácie
predstaviteľov Športového klubu polície Topoľčany.
Uznesenie č. 5/5/2019
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Topoľčany
p. Gérardovi Legrandovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín
b) súhlasí s udelením Čestného občianstva mesta Topoľčany p. Gérardovi Legrandovi
pri príležitosti jeho životného jubilea 80. narodenín podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie č. 6/5/2019
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o príprave volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik - sekretár komisie, v. r.
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