Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 3. júna 2019
(v čase od 14:00 hod. do 16:30 hod.)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Návrh na schválenie podania projektu v rámci „Výzvy Úradu podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie ţiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“.
3. Návrh na schválenie zabezpečenia financovania výdavkov pre projekt
„Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy, Gagarinova ulica, Topoľčany“.
4. Výročná správa Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany za rok 2018.
5. Oceňovanie ţiakov za školský rok 2018/2019 - posúdenie návrhov, výber
ocenených a určenie definitívnych podrobností organizácie podujatia.
6. Ţiadosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany o vyradenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej umeleckej
školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky (1. Elokované pracovisko,
Mládeţnícka 504/15, Krnča, ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava
Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany ; 2. Elokované pracovisko, Nitrianska
Blatnica 3, Nitrianska Blatnica, ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava
Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany ; 3. Elokované pracovisko, Rezutova
58/63, Práznovce, ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého,
Moyzesova 1737/22, Topoľčany ; 4. Elokované pracovisko, Okruţná 368/1,
Tovarníky, ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova
1737/22, Topoľčany).
7. Návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej školy,
J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a návrh na počet
prijímaných ţiakov do piateho ročníka športovej triedy Základnej školy,
J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
8. Návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej školy,
Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a návrh na počet
prijímaných ţiakov do piateho ročníka športovej triedy Základnej školy,
Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 9/2019 o určení
výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Topoľčany.
10. Vyhodnotenie celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka základných škôl
v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 9/2019).
11. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 - štatisticko-bilančné informácie (stav
pred vydaním príslušných rozhodnutí).
12. Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 - prvé štatisticko-bilančné informácie.
13. Informácia o ţiadosti Mesta Topoľčany o poskytnutie finančných prostriedkov
na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením
na školský rok 2019/2020 + štatistický prehľad.
14. Informácie o ponukách, činnostiach a aktivitách škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany (t. j. ZŠ, ZŠ s MŠ a ZUŠ Ladislava Mokrého)

pre obdobie letných prázdnin školského roka 2018/2019 (tzv. Plán letnej
činnosti škôl).
15. Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
počas obdobia letných prázdnin školského roka 2018/2019.
16. Informácia o výsledku volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch.
17. Stanovenie termínov zasadnutí KMŠKaŠ na druhý polrok kalendárneho roka
2019.
18. 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.
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s navrhovaným programom zasadnutia,
pričom sa obrátila na predstaviteľov MsÚ s otázkou, či program zasadnutia komisie je uţ
definitívny alebo sa bude ešte rozširovať o ďalší bod. Odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik oznámil, ţe na základe
poţiadavky primátorky mesta JUDr. Alexandry Gieciovej je navrhnuté rozšírenie programu
zasadnutia KMŠKaŠ o ďalší bod programu s názvom „Podnet na inštalovanie pamätnej
tabule barónovi Augustovi Stummerovi v meste Topoľčany“. Na základe uvedeného bolo
konštatované, ţe do programu zasadnutia komisie bude dodatočne zaradený predmetný
podnet - a to ako bod č. 2. Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová následne oznámila,
ţe pôvodné body programu zasadnutia komisie, t. j. body č. 2. - č. 18., budú v rámci
rokovania komisie prerokované ako body č. 3. - č. 19.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/6/2019.
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/5/2019 – splnené.
Uznesenie č. 2/5/2019 – splnené.
Uznesenie č. 3/5/2019 – v štádiu plnenia.
Uznesenie č. 4/5/2019 – splnené.
Uznesenie č. 5/5/2019 – v štádiu plnenia.
Uznesenie č. 6/5/2019 – splnené.
2. Podnet na inštalovanie pamätnej tabule barónovi Augustovi Stummerovi v meste
Topoľčany
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik tlmočil poţiadavku primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej
o vyjadreniu KMŠKaŠ k podnetu (návrhu) na inštalovanie pamätnej tabule barónovi
Augustovi Stummerovi.
Predmetný podnet je síce zatiaľ iba v prvotnom štádium riešenia a vo verbálnej rovine,
no diskusia k nemu je ţiaduca uţ teraz.
Zámerom skupiny občanov je inštalovanie pamätnej tabule barónovi Augustovi Stummerovi
v meste Topoľčany - na priečelí radnice, príp. v priľahlých priestoroch budovy MsÚ,
resp. niekde v priestore na Námestí M. R. Štefánika. Pôvodne mali autori podnetu záujem
umiestniť túto pamätnú tabuľu v priestoroch topoľčianskej nemocnice, no nateraz je tento
zámer uţ nereálny a v súčasnosti sa hľadá dôstojnejšie miesto na realizáciu ich vízie najlepšie v centre mesta.
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Aktom inštalovania pamätnej tabule barónovi Augustovi Stummerovi by sa mala vyjadriť
úcta i poďakovanie za prínos Augusta Stummera a jeho rodiny pre rozvoj mesta Topoľčany.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky finančného zabezpečenia
predmetného podnetu.
KMŠKaŠ odporučila vedeniu mesta Topoľčany zaoberať sa predmetným podnetom
a zároveň konkretizovať podmienky na jeho realizáciu (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 2/6/2019.
3. Návrh na schválenie podania projektu v rámci „Výzvy Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie
v oblasti podpory regionálneho rozvoja“
Materiál predniesla a komentovala projektová manaţérka MsÚ Topoľčany Mgr. Marcela
Červeňanská, PhD.:
Dňa 02.05.2019 vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu „Výzvu
na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“.
V rámci uvedenej výzvy je moţné realizovať tieto aktivity:
1. Aktivity zamerané na podporu regionálneho rozvoja formou:
1.1 vytvárania partnerstiev a spolupráce so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja;
1.2 uľahčenia a podpory najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej,
cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce a vyuţívaním príkladov dobrej praxe.

2. Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a pilotných projektov zameraných na:
2.1 komplexné vyuţívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych,
materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov;
2.2 rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy
detí a mladých dospelých na trh práce ;
2.3 predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti
príleţitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít ;
2.4 zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu;
2.5 rozvoj cestovného ruchu;
2.6 zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel;
2.7 rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality ţivota
na vidieku;
2.8 ochranu prírody, efektívne vyuţívanie prírodných zdrojov regiónu a vyuţívanie alternatívnych zdrojov
energie;
2.9 budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva;
2.10 rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a tolerancie
v regiónoch a sídlach.

Z uvedených aktivít má mesto Topoľčany záujem zapojiť sa do aktivity „2.6 zachovanie
identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel“, v rámci
ktorej by sa zrealizovala rekonštrukcia kamenných sôch na Stummerovej ulici a to sochy
sv. Jána Nepomuckého a súsošie Piety. Sochy sú situované juţne od centra mesta,
umiestnené na vodnom toku Chocina, ktorý zároveň tvorí juţnú časť hranice pamiatkového
územia Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch.
Z dôvodovej správy k predmetnému návrhu vyplýva, ţe časť územia Stummerova ulica
s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch za pamiatkovú zónu vyhlásil Krajský úrad
v Nitre formou všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2000 zo dňa 24. marca 2000 (ďalej len
vyhláška), uverejnenou vo Vestníku vlády SR, čiastka 4 zo dňa 17. apríla 2000. Vyhláška
Krajského úradu v Nitre č. 7/2000 zo dňa 24. marca 2000 o vyhlásení časti územia
Stummerovej ulice s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch za pamiatkovú zónu
nadobudla účinnosť dňom 1. mája 2000. Z tohto dôvodu z hľadiska pamiatkovej ochrany
pre dané územie platí osobitný reţim - príslušné ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a Zásady ochrany pamiatkovej
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zóny Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch, vyprac. Krajským
pamiatkovým úradom Nitra, pracoviskom v Topoľčanoch, november 2007, ktoré nadobudli
účinnosť dňom 22.01.2010 (ďalej len „Zásady“).
Okrem toho predmetné sochy sú tieţ evidované v Zozname pamätihodností mesta
Topoľčany; evidencia pamätihodností mesta bola schválená MsZ v Topoľčanoch dňa
21.03.2006 uznesením č. 31/2006/V./35.
Projektová manaţérka MsÚ Topoľčany Mgr. Marcela Červeňanská, PhD. zdôraznila,
ţe v prípade plánovanej rekonštrukcie sôch na Stummerovej ulici v Topoľčanoch je
pamiatkovým úradom odporúčané ich obnovu riešiť minimálne umelecko-remeselným
spôsobom, z dôvodu zachovania ich pamiatkových hodnôt a prezentácie pamiatky.
Aj keď sú sochy v narušenom stave, značne zvetranom, modelácia stráca výraznosť,
dochádza k prirodzenej degradácii kamennej hmoty (pieskovca), sekundárne úpravy cementové vysprávky, piliere novodobé, je ţiaduce odstrániť nahromadené povrchové
anorganické a organické depozity a jednak dotvoriť jednotlivé detaily, či uţ figurálnej alebo
architektonickej kompozície, aby pamiatka bola prezentovaná v súlade s jej pamiatkovými
hodnotami (vzhľadom na materiál, z ktorého je zhotovená a priestor, kde je situovaná).
Pre potvrdenie alebo vyvrátenie prípadne zachovaného jadra pôvodného piliera,
a samozrejme i podľa finančných moţností, tunajší úrad by odporúčal vykonať umeleckohistorický výskum. Kamenné sochy tvoria neodmysliteľnú súčasť pamiatkovej zóny ;
hodnota vţitej podoby a hodnota emocionálnej pôsobivosti pamiatky, svojim umiestnením
- hodnota súvzťaţnosti pamiatky s prostredím. Preto pri ich obnove je nevyhnutné
postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (§ 32 pamiatkového zákona).
Projektová manaţérka MsÚ Topoľčany Mgr. Marcela Červeňanská, PhD. záverom
uviedla, ţe v rámci uvedenej výzvy Úradu podpredsedu vlády SR, má vedenie mesta záujem
taktieţ zrekonštruovať fontánu na Námestí M. R. Štefánika a to v minimálnom rozsahu
rekonštrukcie osvetlenia a obloţenia fontány, vrátane nutných vodárenských opráv.
Za účelom realizácie projektu je nutné zabezpečiť jeho spolufinancovanie zo strany mesta
Topoľčany najmenej vo výške 10 % z celkových predpokladaných výdavkov. Maximálna
výška dotácie predstavuje 50.000 Eur, tzn. maximálna výška spolufinancovania predstavuje
5.000 Eur. Projekt je nutné predloţiť najneskôr do 30.06.2019.
Kompletný materiál (Návrh na schválenie podania projektu v rámci „Výzvy Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie ţiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ - dôvodová správa a návrh na uznesenie)
bol zaslaný kaţdému členovi komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ podanie projektu, realizáciu projektu a spolufinancovanie projektu vo výške
minimálne 10 % z celkových predpokladaných výdavkov v rámci „Výzvy Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie ţiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ schválila podľa
predloţeného návrhu (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie č. 3/6/2019.
4. Návrh na schválenie zabezpečenia financovania výdavkov pre
„Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy, Gagarinova ulica, Topoľčany“

projekt

Materiál predniesla a komentovala projektová manaţérka MsÚ Topoľčany Mgr. Marcela
Červeňanská, PhD.:
Dňa 03.11.2016 bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)
vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl. Mesto Topoľčany v rámci uvedenej výzvy dňa 13.04.2017 podalo ţiadosť
s názvom projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy Gagarinova ulica,
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Topoľčany“. Rozhodnutím o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa
14.09.2017 bol mestu Topoľčany schválený nenávratný finančný príspevok v maximálnej
výške 423.236,75 EUR, ktorý v priebehu realizácie nesmie byť prekročený. Celkové
oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 445.512,37 EUR.
Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúcich priestorov Materskej školy
na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch, ktorá bude pozostávať z:
- rekonštrukcie voľnej časti pavilónu MŠ 50+K za účelom rozšírenia kapacít materskej
školy a vytvorenia priestorových podmienok pre zriadenie novej triedy a jedálne,
- úpravy okolia materskej školy za účelom zriadenia detského ihriska,
- obstarania materiálno-technického vybavenia pre novozriadenú triedu a jedáleň,
- realizácie stavebných prác za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektu
materskej školy.
V roku 2019 mesto Topoľčany začalo prípravné práce pre vyhlásenie verejného obstarávania
na zabezpečenie realizácie stavebných prác a úprav vychádzajúcich zo schváleného
projektu. Počas prípravy podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania, boli zistené
potrebné práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte projektu a tak ich nie je
moţné dodatočne financovať z uţ schváleného nenávratného finančného príspevku
pre uvedený projekt.
V schválenom projekte výšku oprávnených výdavkov projektu ovplyvňuje počet ţiakov
danej materskej školy a tieţ počet ţiakov, o ktorý bude škola rozšírená. Podmienkou výzvy
bolo rozšírenie kapacity materskej školy minimálne o 10 detí. V prípade prekročenia
stanovených ukazovateľov, alebo prekročenia stanovených finančných limitov sú v zmysle
podmienok výzvy výdavky nad referenčnú hodnotu ukazovateľa, alebo výdavky
nad stanovený limit, posudzované ako neoprávnené.
Za účelom realizácie projektu, je v zmysle uvedeného, potrebné zabezpečiť financovanie
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Topoľčany a to ich zvýšením o 150.827,37
EUR.
Informácie projektovej manaţérky MsÚ Topoľčany Mgr. Marcely Červeňanskej, PhD.
doplnil vedúci ekonomického odboru MsÚ Topoľčany Ing. Ľuboš Štrba o nasledovné
informácie:
- pripravuje sa tzv. 4. zmena rozpočtu mesta Topoľčany, do ktorého bude zahrnutý aj
predmetný návrh ;
- je navrhnuté, aby spomínané financovanie výdavkov pre projekt „Rekonštrukcia
a rozšírenie Materskej školy, Gagarinova ulica, Topoľčany“ bolo zabezpečené
z rezervného fondu mesta ;
- najbliţšie zasadnutie MsZ v Topoľčanoch sa uskutoční 26. júna 2019.
Kompletný materiál (Návrh na schválenie zabezpečenia financovania výdavkov pre projekt
„Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy, Gagarinova ulica, Topoľčany“ - dôvodová
správa a návrh na uznesenie) bol zaslaný kaţdému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky súvisiace s realizáciou
uvedeného projektu:
- Ing. Ida Valachová - vyslovila plnú podporu predmetnému návrhu.
- členovia KMŠKaŠ - diskutovali o zámere zriadenia novej triedy v dotknutej materskej
škole a o otázkach prípadných negatívnych dopadov na celkové počty detí v iných
topoľčianskych materských školách v prípade realizácie uvedeného projektu a zriadenia
novej triedy v Materskej škole, Gagarinova ul., Topoľčany.
KMŠKaŠ súhlasila so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
„Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy, Gagarinova ulica, Topoľčany“
z rozpočtu mesta Topoľčany a zároveň zapracovanie výdavkov - spojených
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s uvedeným projektom - pri zmene rozpočtu schválila (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 4/6/2019.
5. Výročná správa Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany za rok 2018
Výročnú správu Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany za kalendárny rok 2018 mal
predniesť a komentovať správca nadácie Ing. Jozef Dalloš, ktorý svoju neúčasť vopred
avizoval, ospravedlnil sa a zároveń poţiadal, aby na zasadnutí KMŠKaŠ - v jeho
neprítomnosti - predniesla a komentovala predmetnú výročnú správu predsedníčka komisie
Ing. Ida Valachová, ktorá je členkou správnej rady Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra
Topoľčany.
Na základe týchto skutočností komentovala Výročnú správu Vzdelávacej nadácie Ľudovíta
Štúra Topoľčany za kalendárny rok 2018 predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová, ktorá
o. i. uviedla:
- Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra Topoľčany je vzdelávacia inštitúcia, ktorej
verejnoprospešným účelom je podpora a rozvoj vzdelávania a vedy v topoľčianskom
regióne ;
- predsedom správnej rady nadácie v roku 2018 bol vtedajší primátor mesta Topoľčany
Ing. Peter Baláţ ; členmi správnej rady nadácie sú traja poslanci MsZ v Topoľčanoch ;
- post správcu nadácie je v súčasnosti uţ iba čestná funkcia vykonávaná bez nároku
na odmenu... ;
- Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra Topoľčany v minulosti primárne zabezpečovala
(organizačne i finančne) bakalárske štúdium Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave - pedagogické pracovisko Topoľčany ; v roku 2015 nastal celoslovenský
trend rušenia externých pracovísk vysokých škôl - Ekonomická univerzita v Bratislave
(konkrétne Obchodná fakulta tejto univerzity) sa rozhodla ukončiť externé bakalárske
štúdiá vo všetkých svojich pedagogických strediskách ; bakalárske štúdium Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - pedagogické pracovisko Topoľčany
po ukončení akreditácie MŠVVaŠ SR v meste Topoľčany taktieţ skončilo...
- z uvedeného dôvodu uţ v školskom roku 2015/2016 nebol otvorený ani jeden ročník
bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pedagogické pracovisko Topoľčany ; tento stav trvá dodnes ;
- Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra Topoľčany utlmila svoju činnosť od 1. septembra
2015 a v školskom roku 2015/2016 si začala hľadať nový predmet činnosti vo sfére
vzdelávania a jeho podpory v topoľčianskom regióne ;
- začiatkom kalendárneho roka 2016 sa Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra Topoľčany
presťahovala do nových priestorov - novým sídlom je budova bývalej Základnej školy,
Gagarinova ul., Topoľčany (adresa: Gagarinova 2490/13, Topoľčany) ;
- nadácia má v nových podmienkach a na novom pôsobisku v pláne svoje zameranie
orientovať predovšetkým na vytváranie kvalitnejších podmienok pre štúdium
vysokoškolských študentov (najmä sociálne slabších študentov a nadaných študentov)
z mesta Topoľčany a tieţ aj na vzdelávanie seniorov ;
- v kalendárnom roku 2018 organizovala nadácia predovšetkým záujmové štúdium
pre seniorov v oblasti počítačových kurzov - pre začiatočníkov a pokročilých ;
- v kalendárnom roku 2018 zároveň začali rokovania medzi Ekonomickou univerzitou
v Bratislave a Vzdelávacou nadáciou Ľudovíta Štúra Topoľčany o zriadení Univerzity
tretieho veku pre seniorov v meste Topoľčany - prípravné práce pokračujú v roku 2019
s takým zámerom, ţe ak bude dostatočný záujem o štúdium, v druhej polovici roka 2019
bude otvorený 1. ročník topoľčianskej Univerzity tretieho veku pre seniorov ;
- skutočné príjmy (výnosy) Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany za rok 2018
predstavovali sumu 2.402,07 € a skutočné výdavky (náklady) Vzdelávacej nadácie
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Ľudovíta Štúra Topoľčany za rok 2018 predstavovali sumu 3.191,45 € → za rok 2018
bola zaznamenaná celková strata vo výške 789,38 € (po zdanení) ;
- v roku 2018 predstavoval podiel výdavkov (nákladov) na správu nadácie z celkových
výdavkov (nákladov) 64,73 % ;
- v roku 2018 sa príjmy (v porovnaní s rokom 2017) zníţili o čiastku 1.445,47 €
(čo predstavuje pokles o 37,57 %) ;
- Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra Topoľčany nevytvorila v roku 2018 ţiadny nadačný
fond ;
- výročná správa Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany bola schválená správnou
radou nadácie.
Kompletný materiál (Výročná správu Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany
za kalendárny rok 2018) bol zaslaný kaţdému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
pozvánkou na toto zasadnutie.
Vedúci ekonomického odboru MsÚ Topoľčany Ing. Ľuboš Štrba - poloţil otázku súvisiacu
s termínom zmeny zloţenia správnej rady Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany.
Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová - k zmene zloţenia správnej rady Vzdelávacej
nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany došlo vo februári 2019. Súčasnou predsedníčkou
správnej rady nadácie je primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky spojené s činnosťou nadácie
a s doterajším hľadaním naplnenia cieľa nadácie. Členovia KMŠKaŠ zároveň prejavili
záujem o poskytovanie aktuálnych informácií vzťahujúcich sa k prípadnému zaloţeniu
topoľčianskej Univerzity tretieho veku pre seniorov.
KMŠKaŠ Výročnú správu Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany za rok 2018
schválila predloţeného návrhu (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 5/6/2019.
6. Oceňovanie ţiakov za školský rok 2018/2019 - posúdenie návrhov, výber ocenených
a určenie definitívnych podrobností organizácie podujatia
Členovia komisie sa zaoberali jednotlivými nomináciami škôl - nominácie na ocenenie
úspešných ţiakov a úspešných ţiackych kolektívov predloţili topoľčianske základné školy
a topoľčianske základné umelecké školy.
Jednotlivé nominácie boli posudzované podľa stanovených kritérií, ktoré boli prijaté
a schválené na aprílovom zasadnutí KMŠKaŠ.
Po dôkladnom posúdení návrhov boli členmi KMŠKaŠ k slávnostnému oceňovaniu vybraní
títo úspešní ţiaci a tieto úspešné ţiacke kolektívy:
1. kategória: Prírodné vedy a technika
Ţiaci - jednotlivci:
-

Liliana Hallová (Chemická olympiáda + súťaţ Objavujeme čaro chémie) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Maxim Kopčan (súťaţ Čo vieš o hviezdach?) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Matúš Bujna (súťaţ Matematický klokan) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
- Dominik Hrdý a Adam Korčuška (súťaţ AMAVET Junior Internet) - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
-

Jakub Adamec a Samuel Rečný (Technická olympiáda) - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - záujmový útvar RoboLab - tím XLC-Younglings (4 členovia) (súťaţ RoboCup 2019)
- Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - záujmový útvar RoboLab - tím XLC-RoboTail (4 členovia) (súťaţ RoboCup Junior 2019)
- Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

2. kategória: Humanitné vedy
7

Ţiaci - jednotlivci:
- Ondrej Lauko (Geografická olympiáda) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
-

Juraj Kmeť (Geografická olympiáda) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Marianna Ibrahimi (rôzne súťaţe - poézia a próza) - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

-

Alexej Pokus (Dejepisná olympiáda) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Alexander Bobák (Biblická olympiáda) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Samuel Drţík (Olympiáda v nemeckom jazyku) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Ella Moravčíková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha...) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Vivien Pastieriková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha...) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany

-

Andrea Sitárová (súťaţ Šaliansky Maťko) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany
Lucia Čiţláková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha...) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
-

ţiaden

3. kategória: Kultúra
Ţiaci - jednotlivci:
-

Veronika Poluchová (súťaţ Biblia očami detí) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

-

Nela Kupcová (súťaţ mladých gitaristov) - Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
Matúš Burian (súťaţ v hre na keyboarde) - Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

-

Marianna Ibrahimi (rôzne súťaţe - poézia a próza) - Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
Vladimír Chrenko (súťaţ v hre na keyboarde) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany

-

Eva Piterková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha... - výtvarná časť) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
Viktória Adamkovičová (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha... - výtvarná časť) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany

-

Ema Molnárová (medzinárodná výtvarná súťaţ) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
- kolektív ţiačok - súbor TOSUMA (11 členiek) (súťaţ Deň tanca - prehliadka moderného a módneho tanca)
- Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

-

kolektív ţiačok - súbor TOSUMA (4 členky) (súťaţ Deň tanca - prehliadka moderného a módneho tanca)
- Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - tanečná skupina CIK CAK 1 (8 členov) (Showtime Dance Levice - súťaţ vo výrazových tancoch)
- Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - tanečná skupina CIK CAK 2 (6 členov) (Showtime Dance Levice - súťaţ vo výrazových tancoch)
- Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

4. kategória: Šport
Ţiaci - jednotlivci:
-

Alexandra Polťáková (viacboj všestrannosti) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Viktória Rešetková (viacboj všestrannosti) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

-

Daniela Gregušová (viacboj všestrannosti) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

-

Ema Daňová (viacboj všestrannosti) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Martin Ţiak (viacboj všestrannosti) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Sára Bujnová (šach) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
-

ţiacky kolektív (4 členovia) (súťaţ Mladý záchranár - civilná ochrana) - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

-

kolektív ţiakov (12 členov) (hádzaná - chlapci) - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
kolektív ţiakov (4 členovia) (stolný tenis - chlapci) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

kolektív ţiakov (5 členov) (gymnastický štvorboj - chlapci) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
kolektív ţiačok (5 členiek) (gymnastický štvorboj - dievčatá) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

kolektív ţiačok (3 členky) (stolný tenis - dievčatá) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

-

kolektív ţiakov (8 členov) (volejbal - chlapci) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany
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5. kategória: Prekroč svoj tieň
Ţiaci - jednotlivci:
- Ondrej Lauko - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
-

Nicolas Kováč - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Andrej Matejčík - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Rudolf Karaba - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
- ţiaden.

Členovia komisie sa následne dohodli na definitívnych podrobnostiach organizácie
slávnostného oceňovanie ţiakov za školský rok 2018/2019:
 Organizáciu podujatia zabezpečí odbor školstva, kultúry a práce s mládeţou MsÚ
Topoľčany nasledovne:
- spracovanie finálnych podkladov k oceňovaniu ţiakov a ţiackych kolektívov
zabezpečí sekretár KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik
- pozvánky adresované dotknutým školám a hosťom podujatia zabezpečí sekretár
KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik
- Ďakovné listy zabezpečí Mgr. Tibor Mócik
- vecné ceny a občerstvenie zabezpečí Mgr. Soňa Šilhárová
- scenár programu podujatia zabezpečí Mgr. Soňa Šilhárová a Bc. Dominika Bačíková
(v spolupráci so Základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého, Moyzesova ul.,
Topoľčany)
- fotografovanie zabezpečí Ing. Martin Drgoňa
- TV Central zabezpečí zástupca primátorky mesta Topoľčany Juraj Ţeliska.
 Termín podujatia: 26. jún 2019 (streda)
 Začiatok (čas) podujatia: od 12:00 hod.
 Miesto podujatia: Koncertná sála pod radnicou (budova MsÚ Topoľčany).
Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová záverom uviedla, ţe pozvánka na slávnostné
oceňovanie úspešných ţiakov a úspešných ţiackych kolektívov bude tento rok zaslaná aj
všetkým poslancom MsZ v Topoľčanoch.
Kompletný materiál (Návrhy škôl na ocenenie úspešných ţiakov a úspešných ţiackych
kolektívov za školský rok 2018/2019 - prehľady nominácií) bol zaslaný kaţdému členovi
komisie e-mailovou poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ vybraných ţiakov a vybrané ţiacke kolektívy na oceňovanie úspešných
ţiakov a ţiacke kolektívy topoľčianskych škôl za školský rok 2018/2019 - podľa
jednotlivých kategórií - schválila. KMŠKaŠ zároveň stanovila definitívne podrobnosti
organizácie slávnostného oceňovania - aj s vymedzením zodpovednosti za jednotlivé
procedúry organizácie podujatia (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 6/6/2019.
7. Ţiadosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany o vyradenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
poţiadala Mesto Topoľčany - ako zriaďovateľa školy - o vyradenie zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2019 a následné zrušenie štyroch elokovaných
pracovísk školy:
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1. Elokované pracovisko, Mládeţnícka 504/15, Krnča, ako súčasť Základnej umeleckej
školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany ;
2. Elokované pracovisko, Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica, ako súčasť Základnej
umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany ;
3. Elokované pracovisko, Rezutova 58/63, Práznovce, ako súčasť Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany ;
4. Elokované pracovisko, Okruţná 368/1, Tovarníky, ako súčasť Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany.
Dôvodom predmetnej ţiadosti je skutočnosť, ţe v uvedených elokovaných pracoviskách
Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany je
od školského roku 2017/2018 registrovaný nízky záujem zo strany zákonných zástupcov detí
a ţiakov o zabezpečovanie umeleckej výchovy a vzdelávania učiteľom základnej umeleckej
školy a preto je výchovno-vzdelávací proces v týchto elokovaných pracoviskách základnej
umeleckej školy neefektívny. Medzi ďalšie dôvody, ktoré riaditeľka Základnej umeleckej
školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany v predmetnej poţiadavke
uviedla, patrí náročnosť presúvania pedagógov z Topoľčian do jednotlivých elokovaných
pracovísk základnej umeleckej školy a späť a taktieţ aj sťaţené a čoraz náročnejšie
zabezpečovanie primeraného rozvrhu vyučovacích hodín v uvedených elokovaných
pracoviskách základnej umeleckej školy zo strany príslušného pedagóga základnej
umeleckej školy.
V súčasnosti Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
rozvíja svoju činnosť - okrem jej topoľčianskeho kmeňového sídla - v 18-ich elokovaných
pracoviskách. Z nich 5 elokovaných pracovísk sa nachádza priamo v meste Topoľčany,
1 elokované pracovisko sa nachádza v mestskej časti Veľké Bedzany a 12 elokovaných
pracovísk je zriadených v obciach okr. Topoľčany. Všetky uvedené elokované pracoviská sú
zaradené do siete škôl a školských zariadení SR a sú uvedené v zriaďovacej listine
predmetnej školy. Väčšina zo súčasných elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého (vrátane dotknutých štyroch elokovaných pracovísk školy) bola
zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
od 1. septembra 2015.
Na začiatku školského roka 2017/2018 - v rámci štatistickej evidencie a vykazovania detí
a ţiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
za účelom rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre dané rozpočtové
obdobie (údaje k 15.09.2017) - bolo v jednotlivých dotknutých elokovaných pracoviskách
základnej umeleckej školy evidovaných celkom iba 14 ţiakov školy, z toho v elokovanom
pracovisku základnej umeleckej školy v Krnči bolo evidovaných 6 ţiakov (pozn. 1 ţiak
v individuálnej forme štúdia a 5 ţiakov v skupinovej forme štúdia), v elokovanom
pracovisku základnej umeleckej školy v Nitrianskej Blatnici boli evidovaní 3 ţiaci (pozn.
všetci v skupinovej forme štúdia), v elokovanom pracovisku základnej umeleckej školy
v Práznovciach bolo evidovaných 0 ţiakov a v elokovanom pracovisku základnej umeleckej
školy v Tovarníkoch bolo evidovaných 5 ţiakov (pozn. všetci v skupinovej forme štúdia).
Na začiatku školského roka 2018/2019 - v rámci štatistickej evidencie a vykazovania detí
a ţiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
za účelom rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre dané rozpočtové
obdobie (údaje k 15.09.2018) - uţ nebol evidovaný v jednotlivých dotknutých elokovaných
pracoviskách základnej umeleckej školy ani jeden ţiak (!).
Výchovu a vzdelávanie detí a ţiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého,
Moyzesova 1737/22, Topoľčany po vyradení štyroch dotknutých elokovaných pracovísk
základnej umeleckej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ich
následnom zrušení zabezpečí predovšetkým kmeňová škola sídliaca v Topoľčanoch.
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Celý administratívny proces je determinovaný zákonom 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. Vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky síce vymedzuje § 17 uvedeného zákona, ale v prípade
vyradenia elokovaného pracoviska školy ide z legislatívneho hľadiska iba o tzv. zmenu
v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorú vymedzuje § 18 uvedeného
zákona - v zmysle § 18 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov totiţ platí, ţe: „Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo
zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne
o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.“
Ţiadosť o tzv. zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky - adresovanú
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - podáva zriaďovateľ,
pričom ţiadosť musí obsahovať nasledovné informácie, údaje a doklady:
a) názov a adresa elokovaného pracoviska,
b) rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je elokované
pracovisko zriadené,
c) dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
d) termín zrušenia elokovaného pracoviska,
e) spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí a ţiakov po zrušení elokovaného
pracoviska,
f) príslušné uznesenie MsZ.
Po schválení predmetnej ţiadosti zriaďovateľa na úrovni Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky budú Mestu Topoľčany vydané Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutia o zmenách v sieti škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky vzťahujúce sa k vyradeniu dotknutých štyroch
elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova
1737/22, Topoľčany zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Po vyradení príslušných elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ladislava
Mokrého zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriaďovateľ (t. j. Mesto Topoľčany) tieto
elokované pracoviská základnej umeleckej školy oficiálne zruší (prostredníctvom uznesenia
MsZ) - súčasťou uvedeného procesu bude aj schválenie (dodatku, resp. úplného znenia)
zriaďovacej listiny dotknutej školy (taktieţ prostredníctvom uznesenia MsZ).
Kompletný materiál (Ţiadosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova
1737/22, Topoľčany o vyradenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky + dôvodová správa) bol zaslaný kaţdému členovi komisie e-mailovou
poštou spolu pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ ţiadosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany o vyradenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy
Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky schválila (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 7/6/2019.
8. Návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej školy,
J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a návrh na počet prijímaných
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ţiakov do piateho ročníka športovej triedy Základnej školy, J. Hollého 696/3,
Topoľčany pre školský rok 2019/2020
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
V zmysle § 5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 29 ods. 5 písm. e) a v súlade s § 105 zákona NR SR
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Základnej školy, J. Hollého 696/3,
Topoľčany predloţila zriaďovateľovi na schválenie návrh na zriadenie jednej športovej
triedy piateho ročníka (so zameraním na plávanie) pre školský rok 2019/2020 a návrh
na prijatie 29 ţiakov do piateho ročníka športovej triedy (so zameraním na plávanie)
pre školský rok 2019/2020.
K predmetným návrhom bolo priloţené aj súhlasné stanovisko rady školy.
Dôvodová správa k predmetnému návrhu uvádza, ţe:
- v zmysle § 5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov platí, ţe: „Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy
na vyjadrenie návrhy na počty prijímaných ţiakov a návrhy na počty tried“ ;
- v zmysle § 29 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platí, ţe: „Najvyšší počet ţiakov v triede základnej školy je 29 ţiakov v triede piateho aţ
deviateho ročníka“ ;
- ustanovenie § 105 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzťahuje
k výchove a vzdelávaniu detí a ţiakov škôl s nadaním.
Kompletný materiál (Návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej
školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a návrh na počet prijímaných
ţiakov do piateho ročníka športovej triedy Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 + dôvodová správa) bol zaslaný kaţdému členovi komisie
e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázku zmysluplnosti zriaďovania
športových tried v základných školách.
KMŠKaŠ schválila zriadenie jednej športovej triedy piateho ročníka Základnej školy,
J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 s maximálnym počtom
29 prijímaných ţiakov podľa predloţeného návrhu (za - 3, proti - 1, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 8/6/2019.
9. Návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej školy,
Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a návrh na počet
prijímaných ţiakov do piateho ročníka športovej triedy Základnej školy, Škultétyho
2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
V zmysle § 5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 29 ods. 5 písm. e) a v súlade s § 105 zákona NR SR
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Základnej školy, Škultétyho 2326/11,
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Topoľčany predloţila zriaďovateľovi na schválenie návrh na zriadenie jednej športovej
triedy piateho ročníka (so zameraním na ľadový hokej a hádzanú) pre školský rok
2019/2020 a návrh na prijatie 29 ţiakov do piateho ročníka športovej triedy (so zameraním
na ľadový hokej a hádzanú) pre školský rok 2019/2020.
K predmetným návrhom bolo priloţené aj súhlasné stanovisko rady školy.
Dôvodová správa k predmetnému návrhu uvádza, ţe:
- v zmysle § 5 ods. 7 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov platí, ţe: „Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy
na vyjadrenie návrhy na počty prijímaných ţiakov a návrhy na počty tried“ ;
- v zmysle § 29 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platí, ţe: „Najvyšší počet ţiakov v triede základnej školy je 29 ţiakov v triede piateho aţ
deviateho ročníka“ ;
- ustanovenie § 105 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzťahuje
k výchove a vzdelávaniu detí a ţiakov škôl s nadaním.
Kompletný materiál (Návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej
školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 a návrh na počet
prijímaných ţiakov do piateho ročníka športovej triedy Základnej školy, Škultétyho 2326/11,
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 + dôvodová správa) bol zaslaný kaţdému členovi
komisie e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázku zmysluplnosti zriaďovania
športových tried v základných školách.
KMŠKaŠ schválila zriadenie jednej športovej triedy piateho ročníka Základnej školy,
Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 s maximálnym počtom
29 prijímaných ţiakov podľa predloţeného návrhu (za - 3, proti - 1, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 9/6/2019.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 9/2019 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:
Aktualizáciu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany o určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany determinujú
predovšetkým tri zásadné dôvody:
1. Aplikácia tzv. projektu „obedy zdarma“ pre ţiakov základných škôl od 1. septembra
2019.
2. Určenie jedného z finančných stravovacích pásiem na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov (stanovených Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2019) pre všetky
vekové kategórie stravníkov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany.
3. Stanovenie zvýšeného mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa mladšieho ako tri roky v materskej škole (resp. v materskej škole ako súčasti
základnej školy s materskou školou) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.
↓
Aplikácia tzv. projektu „obedy zdarma“ pre ţiakov základných škôl od 1. septembra 2019:
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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 podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len
„dotácia na stravu“ ;
b) dotácia na stravu detí v materských školách je poskytovaná uţ od 1. januára 2019,
dotácia na stravu ţiakov v základných školách bude poskytovaná od 1. septembra 2019 ;
c) dotácia na stravu predstavuje hodnotu 1,20 €.
Cieľom tzv. projektu „obedy zdarma“ pre vybrané skupiny detí materských škôl
a pre všetkých ţiakov základných škôl je nielen podpora výchovy detí a ţiakov
k stravovacím návykom, ale aj finančné odbremenenie rodičov detí a ţiakov od platenia
úhrady za stravu (predovšetkým za obed).
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 zníţiť 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 základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - vzťahujúca sa k zákonným zástupcom
všetkých ţiakov základných škôl - musí byť zníţená o dotáciu na stravu ţiaka základnej
školy (t. j. o dotáciu v sume 1,20 €).
Určenie jedného z finančných stravovacích pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov (stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2019) pre všetky vekové
kategórie stravníkov materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má kompetenciu
stanovovať tzv. finančné stravovacie pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov. Zriaďovatelia škôl - v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 9
a ods. 10 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 - určujú výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti školy
pre príslušné vekové kategórie stravníkov alikvotne - na základe denných súm príslušného
finančného stravovacieho pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky stanovilo
v apríli 2019 nové finančné stravovacie pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov. K zmene finančných stravovacích pásiem dochádza
po ôsmich rokoch. Uvedené nové finančné pásma budú účinné od 1. septembra 2019.
V súčasnosti sú stravníci všetkých vekových kategórií materských škôl a základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany zaradení do 4. finančného stravovacieho
pásma z 5-ich moţných. Na základe zmeny finančných pásiem zo strany Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky moţno konštatovať,
ţe od 1. septembra 2019 bude moţné zaradiť stravníkov uţ iba do jedného z troch moţných
finančných stravovacích pásiem. Berúc do úvahy fakt, ţe rezortné ministerstvo nemení
finančné stravovacie pásma kaţdý rok, taktieţ i skutočnosť, ţe ceny potravín sa neustále
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zvyšujú a berúc do úvahy predovšetkým aj odborné výstupy a podnety z prostredia
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, navrhuje sa zaradenie
stravníkov všetkých vekových kategórií materských škôl a základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany od 1. septembra 2019 do 3. finančného
stravovacieho pásma.
Z uvedeného vyplýva, ţe:
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za kompletnú dennú stravu vzťahujúca sa
k zákonným zástupcom vybraných skupín detí (t. j. detí s dotáciou v kategóriách „predškoláci“, „hmotná núdza“, „ţivotné minimum“) - predstavuje celkovú
sumu 1,54 €/deň, pričom zákonní zástupcovia týchto detí budú uhrádzať celkovú sumu
0,34 €/deň (t. j. desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 € → 1,54 €/deň mínus
1,20 €/deň (dotácia) = 0,34 €) ;
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za kompletnú dennú stravu vzťahujúca sa k zákonným zástupcom ostatných detí (t. j. detí bez dotácie) - predstavuje
celkovú sumu 1,54 €/deň, ktorú budú zákonní zástupcovia týchto detí aj uhrádzať
(t. j. desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 € → 1,54 €/deň mínus 0,00 €/deň
(dotácia) = 1,54 €) ;
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za obed - vzťahujúca sa
k zákonným zástupcom ţiakov vekovej kategórie od 6 rokov do 11 rokov, resp. ţiakov
1. - 4. ročníka (t. j. ţiaci s dotáciou) - predstavuje sumu 1,21 €/deň, pričom zákonní
zástupcovia týchto ţiakov budú uhrádzať sumu 0,01 €/deň (t. j. obed = 1,21 €/deň mínus
1,20 €/deň (dotácia) = 0,01 €) ;
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za obed - vzťahujúca sa
k zákonným zástupcom ţiakov vekovej kategórie od 11 rokov do 15 rokov, resp. ţiakov
5. - 9. ročníka (t. j. ţiaci s dotáciou) - predstavuje sumu 1,30 €/deň, pričom zákonní
zástupcovia týchto ţiakov budú uhrádzať sumu 0,10 €/deň (t. j. obed = 1,30 €/deň mínus
1,20 €/deň (dotácia) = 0,10 €) ;
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za desiatu - vzťahujúca sa
k zákonným zástupcom ţiakov vekovej kategórie od 6 rokov do 11 rokov, resp. ţiakov
1. - 4. ročníka - predstavuje sumu 0,52 €/deň, pričom zákonní zástupcovia týchto ţiakov
budú uhrádzať sumu 0,52 €/deň ;
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany za desiatu - vzťahujúca sa
k zákonným zástupcom ţiakov vekovej kategórie od 11 rokov do 15 rokov, resp. ţiakov
5. - 9. ročníka - predstavuje sumu 0,56 €/deň, pričom zákonní zástupcovia týchto ţiakov
budú uhrádzať sumu 0,56 €/deň ;
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy a v školskej jedálni ako súčasti základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany za obed - vzťahujúca sa k zamestnancom škôl - predstavuje sumu 1,41 €/deň.
A. Z uvedeného vyplýva, ţe celková úhrada zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy
(s dotáciou) za stravovanie dieťaťa v materskej škole bude predstavovať sumu max.
7,82 €/mesiac (v závislosti od počtu odstravovaných dní). Z hľadiska porovnania moţno
uviesť, ţe celková úhrada zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy (bez dotácie)
za stravovania dieťaťa v materskej škole bude predstavovať sumu max. 35,42 €/mesiac
(v závislosti od počtu odstravovaných dní).
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B. Z uvedeného vyplýva, ţe celková úhrada zákonného zástupcu ţiaka vekovej kategórie
od 6 rokov do 11 rokov, resp. ţiaka 1. - 4. ročníka základnej školy (s dotáciou)
za stravovanie v základnej škole bude predstavovať sumu max. 0,23 €/mesiac (v závislosti
od počtu odstravovaných dní). V prípade, ţe dotknutý ţiak 1. - 4. ročníka základnej školy
bude odoberať aj desiatu, zákonný zástupca tohto ţiaka uhradí mesačne ďalších max.
11,96 €. (Pozn. V prípade pouţitia sankcií by uhradenie tzv. plnej sumy stravného za odobraný obed
predstavovalo - v rámci tohto modelu - úhradu vo výške 1,21 €/deň).

C. Z uvedeného vyplýva, ţe celková úhrada zákonného zástupcu ţiaka vekovej kategórie
od 11 rokov do 15 rokov, resp. 5. - 9. ročníka základnej školy (s dotáciou) za stravovanie
v základnej škole bude predstavovať sumu max. 2,30 €/mesiac (v závislosti od počtu
odstravovaných dní). V prípade, ţe dotknutý ţiak 5. - 9. ročníka základnej školy bude
odoberať aj desiatu, zákonný zástupca tohto ţiaka uhradí mesačne ďalších max. 12,88 €.
(Pozn. V prípade pouţitia sankcií by uhradenie tzv. plnej sumy stravného za odobraný obed predstavovalo v rámci tohto modelu - úhradu vo výške 1,30 €/deň).

Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej doplnil informácie, ţe v súvislosti s aplikáciou tzv. projektu „obedy zdarma“
pre ţiakov základných škôl a v súvislosti so stanovením nového finančného pásma
od 1. septembra 2019 bude základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany vydané usmernenie, ktoré bude konkretizovať niektoré procesy a procedúry
neuvedené vo všeobecne záväznom nariadení o poplatkoch a ktoré vyplynú o. i. aj
z podnetov dotknutých subjektov, resp. dotknutých osôb (napr. ÚPSVaR so sídlom
v Topoľčanoch, zriaďovateľ škôl, školy, resp. zodpovední zamestnanci škôl, zákonní
zástupcovia ţiakov...).
Stanovenie zvýšeného mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa mladšieho ako tri roky v materskej škole (resp. v materskej škole ako súčasti
základnej školy s materskou školou) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany.
V súlade s ustanovením § 28 ods. 5 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
doterajšia výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole určená za jedno dieťa v sume nachádzajúcej sa vo finančnom rozpätí
13,00 € - 20,00 € (pozn. reálna suma uvedeného mesačného príspevku však predstavuje na základe interného dohovoru riaditeliek škôl - vo všetkých materských školách výšku
15,00 €). Tento finančný príspevok doteraz nezohľadňoval vek detí a ani iné faktory spojené
s predškolskou výchovou detí a s ich predprimárnym vzdelávaním.
Od 1. septembra 2019 sa navrhuje stanoviť zvýšený mesačný príspevok na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa mladšieho ako tri roky v materskej škole (resp. v materskej škole
ako súčasti základnej školy s materskou školou) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany, a to vo výške 25,00 €.
Medzi hlavné dôvody tohto návrhu patrí skutočnosť, ţe za posledné roky neustále vzrastá
počet prijímaných dvojročných detí do materských škôl, pričom pre deti do troch rokov
veku má Mesto Topoľčany zriadené mestské detské jasle ako súčasť sociálnych sluţieb
najmä pre občanov mesta Topoľčany i okolitých obcí. Na jednej strane moţno konštatovať,
ţe mestské detské jasle nie sú po celý rok permanentne kapacitne vyťaţené, no na strane
druhej je vo väčšine tried materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
(predovšetkým kaţdoročne v prvom polroku príslušného školského roka) - prednostne
určených pre trojročné deti a štvorročné deti - evidovaný čoraz vyšší počet dvojročných detí
(napr. na začiatku školského roka 2018/2019 bolo z celkového počtu 848 detí materských
škôl evidovaných aţ 126 dvojročných detí, čo predstavovalo cca 1/8 všetkých detí
materských škôl).
Okrem toho je nutné pripomenúť, ţe:
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1. v zmysle 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:
- „Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov jeho veku; výnimočne moţno prijať dieťa od dvoch rokov veku.“ (§ 59)
- „Najvyšší počet detí v triede materskej školy je 20 v triede pre troj- aţ štvorročné deti
(§ 28 ods. 9 písm. a)“
- „Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10 sa môţe zohľadniť počet detí v triede
mladších ako tri roky.“ (§ 28 ods. 10)“
+
2. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej školy v znení neskorších
predpisov platí, ţe:
- „Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môţe byť prijaté do materskej školy, ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.“ (§ 3 ods. 1)
- „Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí
a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich
výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.“ (§ 4 ods. 2)
- „S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov
a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vţdy
za prítomnosti dvoch zamestnancov.“ (§ 7 ods. 4).
K uvedenej problematike je potrebné zdôrazniť aj nasledovné skutočnosti:
- ani jedna riaditeľka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
nezohľadňuje počet detí v triede, kde sú zaradené deti mladšie ako tri roky, t. j. ani jedna
riaditeľka materskej školy maximálny počet detí v príslušnej triede materskej školy stanovený školským zákonom - nezniţuje ;
- ani jedna riaditeľka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
nevytvára počas školského roka samostatnú triedu s deťmi mladšími ako tri roky (!) ;
dvojročné deti sú zaraďované buď do tried pre trojročné a štvorročné deti alebo do tried
pre deti od troch rokov veku do šiestich rokov veku (t. j. do tzv. heterogénnych tried) ;
- v triede s deťmi mladšími ako tri roky, kde je zaradených viac ako desať detí by mali
výchovu a vzdelávanie zabezpečovať striedavo tri učiteľky, no v praxi sa to často
nedodrţiava... ;
- do väčšiny tried materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany (vrátane
tried pre trojročné a štvorročné deti, príp. tried pre deti od troch rokov veku do šiestich
rokov veku) sú často prijímané aj deti, ktoré predstavujú presah maximálneho počtu detí stanoveného školským zákonom - ide o prijímanie tzv. výnimiek (najčastejšie z dôvodu
zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o materskú školu) ; do kaţdej triedy materskej
školy je moţné - v súlade so školským zákonom - prijať ďalšie deti v počte 1 - 3 ;
- neakceptovanie platných právnych predpisov zo strany riaditeliek materských škôl vo vzťahu k prijímaniu a zaraďovaniu dvojročných detí do tried materskej školy - má
v neposlednej miere dopad nielen na psychohygienu prostredia a bezpečnosť detí, ale aj
na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu realizovaného v materskej škole ;
- legislatívne i interné pravidlá materských škôl vymedzujúce prijatie, či neprijatie
dvojročných detí do materských škôl sú nejednoznačné a nejasné ;
- dvojročné deti predstavujú čoraz početnejšiu časť zapísaných detí do materských škôl
(napr. v rámci zápisu detí do materských škôl v minulom školskom roku malo aţ 65 %
zapísaných detí iba dva roky) ;
- výška mesačného poplatku za materskú školu je mnohonásobne niţšia ako výška
mesačného poplatku za detské jasle.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej informoval, ţe výška jednotlivých mesačných príspevkov v materských
školách, v základných školách, v základnej umeleckej škole i v jednotlivých školských
zariadeniach (školské kluby detí, centrá voľného času a školské jedálne) v zriaďovateľskej
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pôsobnosti Mesta Topoľčany sú vo väčšine prípadov vymedzené prostredníctvom
finančného rozpätia. Finálnu výšku jednotlivých mesačných príspevkov určuje príslušná
riaditeľka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, ktorá je povinná vydať aj
rozhodnutia o určení výšky príslušných mesačných príspevkov. Výška príslušného poplatku
a všetky podrobnosti súvisiace s úhradou jednotlivých mesačných poplatkov musia byť
uvedené v internom predpise školy.
Z uvedeného vyplýva, ţe v školskom roku 2019/2020 môţe dôjsť k istým rozdielom
vo výške mesačných poplatkov v školách a školských zariadeniach ako súčastiach škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany (napr. výška poplatkov za ŠKD, výška
poplatkov za CVČ, výška tzv. reţijných nákladov za stravovanie a pod.). Je však
bezpodmienečne nevyhnutné, aby výška príslušného poplatku bola v súlade s príslušným
finančným rozpätím, ktoré určil zriaďovateľ (t. j. Mesto Topoľčany) vo všeobecne
záväznom nariadení o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik záverom zdôraznil, ţe v prípade schválenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Topoľčany č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany predmetné všeobecne záväzné nariadenie
nadobudne účinnosť od 1. septembra 2019.
Kompletný materiál (Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 9/2019
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Topoľčany + návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 9/2019
o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Topoľčany s farebne vyznačenými zmenami + nové finančné pásma stanovené
MŠVVaŠ SR a platné od 1. septembra 2019 + dôvodová správa) bol zaslaný kaţdému
členovi komisie e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 9/2019 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Topoľčany schválila podľa predloţeného návrhu (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0).
Viď uznesenie č. 10/6/2019.
11. Vyhodnotenie celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka základných škôl
v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 9/2019)
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
- Testovanie 9/2019 sa uskutočnilo v kalendárnom mesiaci apríl 2019
(hlavný termín testovania: 3. - 4. apríl 2019 ; náhradný termín testovania: 16. - 17. apríl 2019) ;

- Testovania 9 sa zúčastnili ţiaci 9. ročníka ZŠ a prvýkrát aj ţiaci 4. ročníka osemročných
gymnázií (!) ; Testovanie 9/2019 sprevádzalo niekoľko ďalších zmien: napr. otvorené
úlohy sa objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, navýšili sa počty testovacích úloh
ako aj testovací čas ; úlohy v testoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie
vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické
myslenie ; v teste z matematiky sa tradične vyskytovali aj nesúvislé texty obsahujúce
tabuľky a diagramy ; súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek ;
v testoch z vyučovacích jazykov majú uţ niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy
na čítanie s porozumením, v ktorých ţiaci pracujú s ukáţkami súvislých a nesúvislých
textov ;
- počet škôl zúčastnených na testovaní: 1.569 (z toho 1.422 škôl s vyučovacím jazykom
slovenským) - z nich 1.446 základných škôl a 113 osemročných gymnázií ;
- počet testovaných ţiakov: 40.529 (z nich 38.038 ţiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským) ;
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- z celkového počtu bolo testovaných 3.584 ţiakov so zdravotným znevýhodnením ; 811
ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 cudzincov ;
- koordináciu Testovania 9 uţ tradične zabezpečoval Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM) ;
- kontrolu Testovania 9/2019 zabezpečovali najmä zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie
a tzv. externý dozor (t. j. poverení učitelia iných základných škôl) ;
- v tzv. výsledkových listinách škôl boli medzi základné údaje tento rok zaradené tieto
ukazovatele: počet testovaných ţiakov školy z daného predmetu, maximálny počet bodov
v teste, priemerný počet bodov školy, priemerný počet bodov v SR, priemerná
percentuálna úspešnosť školy, priemerná percentuálna úspešnosť v SR, rozdiel
priemernej percentuálnej úspešnosti školy v porovnaní s národným priemerom ;
- v rámci základných škôl mesta Topoľčany boli uţ tradične v uvedenom testovaní ţiakov
9. ročníkov úspešné predovšetkým cirkevné školy (Základná škola sv. Don Bosca
a Základná škola sv. Ladislava) ; z topoľčianskych škôl, ktoré pôsobia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany, dosiahli najlepšie výsledky - v rámci predmetu slovenský
jazyk a literatúra - ţiaci 9. ročníka zo ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany - a - v rámci
predmetu matematika - taktieţ ţiaci 9. ročníka zo ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany ;
- všetky informácie o Testovaní 9/2019 sa nachádzajú na webovej stránke www.nucem.sk ;
- výsledky Testovania 9 topoľčianskych základných škôl sa kaţdoročne zverejňujú
aj na webovej stránke mesta www.topolcany.sk (podstránka Školstvo).
 Test zo slovenského jazyka a literatúry:
- priemerná úspešnosť ţiakov (tzv. národný priemer): 62,3 % ;
- maximálny počet bodov v teste: 30 b. ;
- priemerný dosiahnutý počet bodov (tzv. národný priemer): 18,7 b. ;
- úspešnosť ţiakov osemročných gymnázií bola vyššia ako úspešnosť ţiakov
základných škôl ;
- úspešnosť dievčat bola vyššia ako úspešnosť chlapcov ;
- najúspešnejšie kraje: Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj a Ţilinský kraj ;
- úspešnosť podľa zriaďovateľa: 1. cirkevné školy, 2. súkromné školy, 3. štátne školy ;
- ďalšie zaujímavosti: školy vo väčších sídlach boli viac úspešné ako školy v menších
sídlach ; školy s väčším počtom testovaných ţiakov boli úspešnejšie ako školy
s menším počtom testovaných ţiakov ; boli zistené preukazné rozdiely na regionálnej
úrovni okresov (významne lepšie výsledky ako národný priemer boli zaznamenané
v okresoch: Bratislava I. + Bratislava II., Košice I. a Bratislava IV. a významne horšie
výsledky ako národný priemer boli zaznamenané v okresoch: Poltár a Revúca
+ Gelnica, Sabinov, Roţňava, Trebišov, Krupina, Keţmarok, Rimavská Sobota
a Veľký Krtíš) ;
+
- počet testovaných ţiakov v meste Topoľčany: 254 (z toho 194 ţiakov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany a 60 ţiakov cirkevných škôl) ;
- najúspešnejšie topoľčianske školy: ZŠ sv. Don Bosca (21,7 b. = 72,2 %),
ZŠ, Tribečská ul. (19,9 b. = 66,4 %) a ZŠ sv. Ladislava (19,6 b. = 65,5 %).
 Test z matematiky:
- priemerná úspešnosť ţiakov (tzv. národný priemer): 63,1 % ;
- maximálny počet bodov v teste: 30 b. ;
- priemerný dosiahnutý počet bodov (tzv. národný priemer): 18,9 b. ;
- úspešnosť ţiakov osemročných gymnázií bola vyššia ako úspešnosť ţiakov
základných škôl ;
- úspešnosť chlapcov bola vyššia ako úspešnosť dievčat ;
- najúspešnejšie kraje: Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj a Ţilinský kraj ;
- úspešnosť podľa zriaďovateľa: 1. cirkevné školy, 2. súkromné školy, 3. štátne školy ;
19

- ďalšie zaujímavosti: školy vo väčších sídlach boli viac úspešné ako školy v menších
sídlach ; školy s väčším počtom testovaných ţiakov boli úspešnejšie ako školy
s menším počtom testovaných ţiakov ; boli zistené preukazné rozdiely na regionálnej
úrovni okresov (významne lepšie výsledky ako národný priemer boli zaznamenané
v okresoch: Bratislava I. + Bratislava IV., Bratislava II., Povaţská Bystrica a Trenčín
a významne horšie výsledky ako národný priemer boli zaznamenané v okresoch:
Revúca a Gelnica + Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Poltár, Trebišov,
Krupina, Sobrance, Medzilaborce a Košice - okolie) ;
+
- počet testovaných ţiakov v meste Topoľčany: 253 (z toho 193 ţiakov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany a 60 ţiakov cirkevných škôl) ;
- najúspešnejšie topoľčianske školy: ZŠ sv. Don Bosca (21,5 b. = 71,6 %),
ZŠ sv. Ladislava (20,0 b. = 66,7 %) a ZŠ, Tribečská ul. (19,8 b. = 66,1 %).
Kompletný materiál (štatistické výsledky celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníkov
základných škôl v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 + výsledky Testovania
9/2019 v rámci celej SR - tlačová správa NÚCEM + výsledky Testovania 9/2019 prezentácia NÚCEM-u) bol zaslaný kaţdému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
s pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ zobrala vyhodnotenie celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka
základných škôl v meste Topoľčany v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 9/2019)
na vedomie. Viď uznesenie č. 11/6/2019.
12. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020 - štatisticko-bilančné informácie
(stav pred vydaním príslušných rozhodnutí)
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
- štatisticko-bilančné informácie o zápise detí do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 (stav pred
vydaním príslušných rozhodnutí) sú datované ku dňu 3. mája 2019 ;
- celkovo bolo do 1. ročníka topoľčianskych základných škôl pre školský rok 2019/2020
zapísaných 340 detí, z toho do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany bolo zapísaných 262 detí (pozn. do 1. ročníka cirkevných základných
škôl v meste Topoľčany bolo zapísaných 78 detí) ;
- momentálne ešte ojedinele dochádza k tzv. dodatočným zápisom detí a zároveň
riaditeľstvá škôl spresňujú počty prijatých detí, počty neprijatých detí a počty odkladov
PŠD ;
- významný počet voľných miest pre budúcich prvákov je ešte v Základnej škole
s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany - cca 20 miest ;
- v súčasnosti nie je vedomosť o zápise cca 40-ich detí s trvalým pobytom v meste
Topoľčany - zákonní zástupcovia týchto detí budú v blízkej dobe prostredníctvom
odborných zamestnancov Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch vyzvaní
k podaniu vysvetlenia.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej zdôraznil nasledovné skutočnosti:
- operatívne pozápisové stretnutie s riaditeľkami základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany sa uskutočnilo 15. mája 2019 ;
- definitívne výsledky zápisu detí do základných škôl v meste Topoľčany budú známe aţ
po vydaní príslušných rozhodnutí ; príslušné rozhodnutia by mali byť vydané do 15. júna
2019 ;
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- správa o zápise detí do základných škôl v meste Topoľčany pre školský rok 2019/2020

(s definitívnymi výsledkami zápisu) bude zaradená do programu rokovania komisie
v auguste 2019.
KMŠKaŠ zobrala štatisticko-bilančné informácie o zápise detí do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany pre školský rok
2019/2020 (stav pred vydaním príslušných rozhodnutí) na vedomie. Viď uznesenie
č. 12/6/2019.
13. Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 - prvé štatisticko-bilančné informácie
Materiál predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
- zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 bol realizovaný počas celého kalendárneho mesiaca máj
2019 ;
- predbeţné výsledky zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany sa týkajú bilancie po prvých dvoch týţdňoch zápisu (t. j. ide o bilanciu zápisu
detí do materských škôl počas tzv. hlavného termínu zápisu) ;
- celkovo bolo - počas tzv. hlavného termínu zápisu do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany (na základe informácií riaditeliek dotknutých materských
škôl) - zapísaných 260 detí ;
- definitívne výsledky zápisu detí do materských škôl v meste Topoľčany budú známe aţ
po vydaní príslušných rozhodnutí ; príslušné rozhodnutia by mali byť vydané do konca
júna 2019 ;
- správa o zápise detí do materských škôl v meste Topoľčany pre školský rok 2019/2020
(s definitívnymi výsledkami zápisu) bude zaradená do programu rokovania komisie
v auguste 2019.
KMŠKaŠ zobrala prvé štatisticko-bilančné informácie o zápise detí do materských škôl
v meste Topoľčany pre školský rok 2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 13/6/2019.
14. Informácia o ţiadosti Mesta Topoľčany o poskytnutie finančných prostriedkov
na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením
na školský rok 2019/2020 + štatistický prehľad
Informáciu o ţiadosti Mesta Topoľčany o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné
náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok
2019/2020 predniesol a komentoval odborný zamestnanec Spoločného školského obecného
úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podáva kaţdoročne
- na základe poţiadaviek základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - ţiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov
so zdravotným postihnutím.
Mesto Topoľčany podalo predmetnú ţiadosť rezortnému ministerstvu (prostredníctvom
Okresného úradu v Nitre) aj tento rok - a to na školský rok 2019/2020. Pre nasledujúci
školský rok ţiada Mesto Topoľčany finančné prostriedky na 20 asistentov učiteľa (pre 57
ţiakov) - z toho dvoch asistentov učiteľa sa ţiada pre ZŠ, Ul. J. Hollého, Topoľčany ; deväť
asistentov učiteľa je poţadovaných pre ZŠ, Škultétyho ul., Topoľčany a deväť asistentov
je ţiadaných pre ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany. Predpokladá sa, ţe všetci poţadovaní
asistenti učiteľa by mali mať 100 %-ný pracovný úväzok.
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O výsledku riešenia ţiadostí vzťahujúcich sa k poţiadavkám o poskytnutie finančných
prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným postihnutím by
mali byť zriaďovatelia (a následne jednotlivé školy) informovaní rezortným ministerstvom
koncom júna 2019.
O výsledku riešenia uvedenej ţiadosti budú členovia komisie informovaní, a to počas
školského roka 2019/2020.
Štatistický materiál (prehľadný sumár ţiadosti zriaďovateľa o poskytnutie finančných
prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným postihnutím
na školský rok 2019/2020 - podľa jednotlivých škôl) bol zaslaný kaţdému členovi komisie
e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
KMŠKaŠ zobrala informáciu o ţiadosti Mesta Topoľčany o poskytnutie finančných
prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným
znevýhodnením na školský rok 2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 14/6/2019.
15. Informácie o ponukách, činnostiach a aktivitách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany (t. j. ZŠ, ZŠ s MŠ a ZUŠ Ladislava Mokrého) pre obdobie letných
prázdnin školského roka 2018/2019 (tzv. Plán letnej činnosti škôl)
Informácie o ponukách, činnostiach a aktivitách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre obdobie letných prázdnin školského roka 2018/2019 (tzv. Plán letnej činnosti
škôl) poskytol odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch
Mgr. Tibor Mócik:
Na základe predloţených návrhov majú školy (ZŠ, ZŠ s MŠ a ZUŠ Ladislava Mokrého)
zámer organizovať počas obdobia letných prázdnin školského roka 2018/2019 nasledovné
aktivity a činnosti:
o Základná škola s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany → škola neplánuje
organizovať ţiadne letné aktivity ;
o Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany → škola ponúka organizovanie letných
prázdninových činností v jednom termíne: od 1. júla 2019 do 14. júla 2019 (t. j. 9 dní)
(prostredníctvom CVČ ako súčasti školy) ;
o Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany → škola ponúka organizovanie denného
letného tábora v dvoch termínoch: od 1. júla 2019 do 4. júla 2019 (t. j. 4 dni) a od 8. júla
2019 do 12. júla 2019 (t. j. 5 dní) (prostredníctvom ŠKD ako súčasti školy
a prostredníctvom CVČ ako súčasti školy) ;
o Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany → škola neplánuje organizovať ţiadne letné
aktivity ;
o Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova ul., Topoľčany → škola
neplánuje organizovať ţiadne letné aktivity.
Skutočnosť, či sa spomínané predmetné zámery a aktivity dvoch dotknutých škôl budú
realizovať, bude známa aţ počas obdobia samotných letných prázdnin.
Vyhodnotenie a bilancia prázdninových aktivít a letnej činnosti škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany budú predloţené komisii na začiatku nasledujúceho školského
roka.
KMŠKaŠ zobrala informácie o ponukách, činnostiach a aktivitách škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany) pre obdobie letných prázdnin
školského roka 2018/2019 (tzv. Plán letnej činnosti škôl) na vedomie. Viď uznesenie
č. 15/6/2019.
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16. Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany počas
obdobia letných prázdnin školského roka 2018/2019
Informáciu o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
počas obdobia letných prázdnin školského roka 2018/2019 poskytol odborný zamestnanec
Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
platí, ţe „cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týţdne
z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia
a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov”. Zároveň platí,
ţe „prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi
riaditeľ spravidla dva mesiace vopred”.
Aj na základe uvedeného legislatívneho predpisu pripravuje zriaďovateľ materských škôl
(t. j. Mesto Topoľčany) kaţdoročne tzv. Harmonogram prevádzky materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany počas obdobia letných prázdnin príslušného
školského roka.
Princípom je o. i. dohodnutá zákonitosť, ţe kaţdá materská škola má svoju akoby partnerskú
materskú školu (v niektorých prípadoch i viac takýchto materských škôl), s ktorou
pri umiestňovaní detí počas obdobia letných prázdnin spolupracuje - v prípade prerušenia
prevádzky materskej školy budú mať zákonní zástupcovia detí moţnosť umiestniť deti práve
do tejto partnerskej materskej školy (príp. do týchto partnerských materských škôl) ;
v prípade, ţe bude materská škola otvorená, tak ju okrem kmeňových detí budú na určitý čas
- počas obdobia letných prázdnin - navštevovať práve deti partnerskej materskej školy
(príp. partnerských materských škôl).
Väčšina materských škôl počas letných prázdnin preruší svoju prevádzku na jeden mesiac,
no tento rok je situácia trošku komplikovanejšia, pretoţe dve materské školy budú mať
prerušenú prevádzku počas oboch kalendárnych mesiacov letných prázdnin:
- Materská škola, Lipová ul., Topoľčany bude mať prerušenú prevádzku v júli i v auguste,
a to z dôvodu rekonštrukcie školy ;
- Materská škola ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Gogoľova ul., Topoľčany
bude mať prerušenú prevádzku v júli i v auguste, a to z dôvodu prípravy školskej
kuchyne na bezproblémovú realizáciu projektu „obedy zdarma“ od 1. septembra 2019.
V uvedenej súvislosti sa na úrovni zriaďovateľa (Mesta Topoľčany) uskutočnilo operatívne
pracovné stretnutie s riaditeľkami všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany. Na uvedenom stretnutí boli dohodnuté všetky detaily prevádzkovania
materských škôl počas letných prázdnin školského roka 2018/2019 a určenie partnerských
škôl, pričom bol zadefinovaný aj predbeţný počet záujemcov o umiestnenie detí v materskej
škole počas letných prázdnin.
Komunikáciu so zákonnými zástupcami detí počas prázdninového obdobia zabezpečujú
riaditeľky jednotlivých materských škôl. Pri riešení mimoriadnych situácií spolupracujú
medzi sebou predovšetkým riaditeľky príslušných partnerských materských škôl.
V nevyhnutných prípadoch bude vzniknutý problém riešený aj v spolupráci s predstaviteľmi
zriaďovateľa.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik záverom uviedol, ţe Harmonogram prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany počas obdobia letných prázdnin školského roka 2018/2019
bude zverejnený aj na webovej stránke mesta Topoľčany (v centrálnej časti webu i v časti
Samospráva - podstránka Školstvo).
KMŠKaŠ zobrala informáciu o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany počas obdobia letných prázdnin školského roka
2018/2019 na vedomie. Viď uznesenie č. 16/6/2019.
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17. Informácia o výsledku volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch
Informáciu o výsledku volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch poskytol odborný
zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
Dňa 27. mája 2019 sa uskutočnili voľby do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch.
Voliteľmi boli - v zmysle platných právnych predpisov - jednotliví predsedovia rád škôl
a školských zariadení pôsobiacich na území mesta, ktorí pri voľbách vyberali 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
predsedov rád škôl - z kandidačnej listiny predsedov rád jednotlivých škôl a školských
zariadení pôsobiacich na území mesta.
Komunikáciu s príslušnými predsedami rád škôl a školských zariadení pôsobiacich na území
mesta Topoľčany a zároveň aj prípravu a organizáciu týchto volieb zabezpečili odborní
zamestnanci Spoločného školského úradu v Topoľčanoch.
Voľby do mestskej školskej rady determinovali 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
zloţení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
V súlade s uvedenými právnymi predpismi platí, ţe funkčné obdobie mestskej školskej rady
je štvorročné. Mestskú školskú radu v Topoľčanoch tvorí 11 členov a za jej ustanovenie
zodpovedá mesto. Členmi mestskej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov,
traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a dvaja
delegovaní zástupcovia mesta.
Do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch boli zvolení:
- štyria zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta
Topoľčany:
 Mgr. Anna Krajčíková - Základná škola, Tribečská ul., Topoľčany
 PaedDr. Zuzana Kapustová - Základná škola, Ul. J. Hollého, Topoľčany
 Mgr. Slavomíra Šeligová - Materská škola, Ul. Ľ. Fullu, Topoľčany
 Silvia Kajzerová - Materská škola, Lipová ul., Topoľčany
- traja zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta
Topoľčany:
 Mgr. Janka Bošanská - Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany
 Bc. Mariana Duchová - Materská škola, Ul. J. Kráľa, Topoľčany
 PhDr. et Mgr. Andrej Martoš, MBA - Základná škola, Škultétyho ul., Topoľčany
- dvaja zástupcovia z rodičov ţiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území
mesta Topoľčany:
 Ing. Marianna Martošová - Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany
 Mgr. Jaroslava Václavová - Základná škola sv. Ladislava, Lipová ul., Topoľčany.
Dvaja zástupcovia mesta - poslanec MsZ v Topoľčanoch Mgr. Peter Schwarz a poslanec
MsZ v Topoľčanoch Ing. Peter Ţembera - boli uţ do topoľčianskej mestskej školskej rady
delegovaní ; stalo sa tak po voľbách do samosprávnych orgánov miest a obcí.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik záverom uviedol, ţe ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady v Topoľčanoch
v novom zloţení sa uskutoční dňa 10. júna 2019 so začiatkom o 14:30 hod. Na tomto
zasadnutí si členovia mestskej školskej rady zvolia predsedu a podpredsedu mestskej
školskej rady.
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KMŠKaŠ zobrala informáciu o výsledku volieb do Mestskej školskej rady
v Topoľčanoch na vedomie. Viď uznesenie č. 17/6/2019.
18. Stanovenie termínov zasadnutí KMŠKaŠ na druhý polrok kalendárneho roka 2019
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová navrhla termíny zasadnutí KMŠKaŠ na druhý
polrok kalendárneho roka 2019.
Navrhované termíny zasadnutí KMŠKaŠ na druhý polrok kalendárneho roka 2019:






26. august 2019 (pondelok), o 14:00 hod.
16. september 2019 (pondelok), o 14:30 hod.
14. október 2019 (pondelok), o 14:30 hod.
11. november 2019 (pondelok), o 14:30 hod.
2. december 2019 (pondelok), o 14:00 hod.

KMŠKaŠ termínovník zasadnutí KMŠKaŠ na druhý polrok kalendárneho roka 2019
schválila podľa predloţeného návrhu (za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 18/6/2019.
19. Rôzne
 Viceprimátor Juraj Ţeliska - informoval, ţe dňa 26. júna 2019 sa uskutoční zasadnutie
MsZ v Topoľčanoch ; v rámci programu tohto zasadnutia MsZ bude prerokovávaný aj
bod vzťahujúci sa k podpore športu v meste Topoľčany - schvaľovanie finančných dotácií
športovým klubom mesta Topoľčany na druhý polrok kalendárneho roka 2019. Zdôraznil,
ţe mesto šport podporuje a v budúcnosti aj bude podporovať, no nateraz sa nebudú
zvyšovať finančné dotácie do športu ; v rámci prerozdeľovania financií by však malo
dôjsť k istým úpravám. Osobne je za istú mieru spravodlivosti a preto navrhne, aby bola
časť finančnej dotácie pôvodne adresovaná futbalovému klubu MFK Topoľčany
presunutá trom športovým klubom, ktoré doteraz nedostávali od mesta finančnú dotáciu,
no majú silnú členskú základňu, rozvíjajú činnosť a aktivity a predovšetkým je potrebné
uviesť, ţe majú aj zaujímavé výsledky - ide o športové kluby topoľčianskych florbalistov,
hokejbalistov a tenistov. Taktieţ bude napr. navrhnutá zvýšená finančná dotácia
pre športový klub ŠKP Topoľčany, ktorého predstavitelia boli hosťami májového
zasadnutia KMŠKaŠ. V prípade, ţe poslanci MsZ na zasadnutí MsZ zmenu rozpočtu
schvália, následne - dňa 27. júna 2019 - sa uskutoční slávnostné podpísanie zmluvy
o dotáciách medzi mestom Topoľčany a dotknutými športovými klubmi.
 Viceprimátor Juraj Ţeliska:
- uviedol, ţe spolu s členmi športovej komisie majú záujem o to, aby súčasťou kaţdej
zmluvy o dotácii mesta Topoľčany medzi mestom Topoľčany a športovým klubom
bola uvedená povinnosť klubu predloţiť mestu 1x ročne zápisnicu z členskej schôdze
klubu a taktieţ predloţiť podpísané čestné prehlásenie ;
- zdôraznil, ţe finančné prostriedky na športovú činnosť klubov nie sú nárokovateľné ;
- informoval, ţe bola ukončená mimoriadna kontrola MFK Topoľčany za rok 2018 vedenie klubu deklarovalo a poskytlo faktúry, ţe nakúpili športové potreby pre mládeţ
v hodnote viac ako 20 tisíc eur, no mimoriadna kontrola ukázala, ţe materiál sa
v areáli štadióna nenachádza, zástupcovia klubu nekomunikujú a dotácia kontrole
nebola zúčtovaná - na základe uvedeného bolo podané trestné oznámenie
zo subvenčného podvodu ;
- informoval, ţe došlo k významným posunom v rokovaní medzi Hádzanárskym
klubom HK AGRO Topoľčany a Športovým klubom polície Topoľčany ohľadom
prenájmu športovej haly ; v uvedenej súvislosti uviedol, ţe stále je v riešení aj
prípadná rekonštrukcia športovej haly ;
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- poďakoval predstaviteľom Informačného centra mladých v Topoľčanoch a osobitne
PhDr. Vladimíre Matušíkovej za spoluorganizovanie topoľčianskeho Dňa detí, ktoré
sa uskutočnilo dňa 2. júna 2019 v oddychovej zóne Zábavného parku Margarétka ;
 Ing. Ida Valachová - vyzvala členov komisie k prezentovaniu podnetov, názorov, resp.
príspevkov. Ţiaden z členov komisie v rámci tohto bodu programu nevystúpil.
Diskusia sa uskutočnila v rámci rokovania programu.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová
poďakovala prítomným za účasť a rokovanie komisie ukončila.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik - sekretár komisie, v. r.
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UZNESENIA
Uznesenie č. 1/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 2/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie podnet na inštalovanie pamätnej tabule barónovi Augustovi
Stummerovi v meste Topoľčany
b) odporúča vedeniu mesta Topoľčany zaoberať sa predmetným podnetom a zároveň
konkretizovať podmienky na jeho realizáciu.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 3/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie Návrh na schválenie podania projektu v rámci „Výzvy Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie ţiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“
b) odporúča MsZ schváliť podanie projektu, realizáciu projektu a spolufinancovanie
projektu vo výške minimálne 10 % z celkových predpokladaných výdavkov v rámci
„Výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na predkladanie
ţiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ podľa
predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 4/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie Návrh na zabezpečenie financovania výdavkov pre projekt
„Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy Gagarinova ulica, Topoľčany“
b) odporúča MsZ schváliť
1) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Topoľčany
2) zapracovanie výdavkov spojených s projektom pri zmene rozpočtu.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 5/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie Výročnú správu Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra Topoľčany
za rok 2018
b) odporúča MsZ schváliť Výročnú správu Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra
Topoľčany za rok 2018.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
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Uznesenie č. 6/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
A. berie na vedomie návrhy topoľčianskych základných škôl a základných umeleckých
škôl na ocenenie ţiakov a ţiackych kolektívov Ďakovným listom Mesta Topoľčany
za školský rok 2018/2019
B. schvaľuje na ocenenie za školský rok 2018/2019 týchto úspešných ţiakov a tieto
úspešné ţiacke kolektívy:
1. kategória: Prírodné vedy a technika
Ţiaci - jednotlivci:
-

Liliana Hallová (Chemická olympiáda + súťaţ Objavujeme čaro chémie) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Maxim Kopčan (súťaţ Čo vieš o hviezdach?) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Matúš Bujna (súťaţ Matematický klokan) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
-

Dominik Hrdý a Adam Korčuška (súťaţ AMAVET Junior Internet) - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
Jakub Adamec a Samuel Rečný (Technická olympiáda) - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - záujmový útvar RoboLab - tím XLC-Younglings (4 členovia) (súťaţ RoboCup 2019)
- Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - záujmový útvar RoboLab - tím XLC-RoboTail (4 členovia) (súťaţ RoboCup Junior 2019)
- Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

2. kategória: Humanitné vedy
Ţiaci - jednotlivci:
-

Ondrej Lauko (Geografická olympiáda) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Juraj Kmeť (Geografická olympiáda) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

-

Marianna Ibrahimi (rôzne súťaţe - poézia a próza) - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

-

Alexej Pokus (Dejepisná olympiáda) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Alexander Bobák (Biblická olympiáda) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Samuel Drţík (Olympiáda v nemeckom jazyku) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Ella Moravčíková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha...) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany

-

Vivien Pastieriková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha...) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany
Andrea Sitárová (súťaţ Šaliansky Maťko) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

-

Lucia Čiţláková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha...) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
-

ţiaden

3. kategória: Kultúra
Ţiaci - jednotlivci:
-

Veronika Poluchová (súťaţ Biblia očami detí) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany
Nela Kupcová (súťaţ mladých gitaristov) - Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

-

Matúš Burian (súťaţ v hre na keyboarde) - Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany
Marianna Ibrahimi (rôzne súťaţe - poézia a próza) - Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

-

Vladimír Chrenko (súťaţ v hre na keyboarde) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany
Eva Piterková (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha... - výtvarná časť) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany

-

Viktória Adamkovičová (súťaţ ...a Slovo bolo u Boha... - výtvarná časť) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany

-

Ema Molnárová (medzinárodná výtvarná súťaţ) - Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša, Stummerova 20, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
-

kolektív ţiačok - súbor TOSUMA (11 členiek) (súťaţ Deň tanca - prehliadka moderného a módneho tanca)
- Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
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-

kolektív ţiačok - súbor TOSUMA (4 členky) (súťaţ Deň tanca - prehliadka moderného a módneho tanca)
- Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - tanečná skupina CIK CAK 1 (8 členov) (Showtime Dance Levice - súťaţ vo výrazových tancoch)
- Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

-

ţiacky kolektív - tanečná skupina CIK CAK 2 (6 členov) (Showtime Dance Levice - súťaţ vo výrazových tancoch)
- Základná umelecká škola Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany

4. kategória: Šport
Ţiaci - jednotlivci:
-

Alexandra Polťáková (viacboj všestrannosti) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

-

Viktória Rešetková (viacboj všestrannosti) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Daniela Gregušová (viacboj všestrannosti) - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

-

Ema Daňová (viacboj všestrannosti) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Martin Ţiak (viacboj všestrannosti) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Sára Bujnová (šach) - Základná škola sv. Don Bosca, Ľ. Fullu 2805/6, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
-

ţiacky kolektív (4 členovia) (súťaţ Mladý záchranár - civilná ochrana) - Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

-

kolektív ţiakov (12 členov) (hádzaná - chlapci) - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
kolektív ţiakov (4 členovia) (stolný tenis - chlapci) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

kolektív ţiakov (5 členov) (gymnastický štvorboj - chlapci) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

kolektív ţiačok (5 členiek) (gymnastický štvorboj - dievčatá) - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
kolektív ţiačok (3 členky) (stolný tenis - dievčatá) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

-

kolektív ţiakov (8 členov) (volejbal - chlapci) - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

5. kategória: Prekroč svoj tieň
Ţiaci - jednotlivci:
-

Ondrej Lauko - Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Nicolas Kováč - Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

-

Andrej Matejčík - Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

-

Rudolf Karaba - Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868/10, Topoľčany

Ţiacke kolektívy:
- ţiaden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

SPOLU: 31 ţiakov - jednotlivcov a 15 ţiackych kolektívov (82 členov kolektívov)
C. súhlasí s organizáciou podujatia, ktorú zabezpečí odbor školstva, kultúry a práce
s mládeţou MsÚ Topoľčany nasledovne:
- spracovanie finálnych podkladov k oceňovaniu ţiakov a ţiackych kolektívov
zabezpečí sekretár KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik
- pozvánky adresované dotknutým školám a hosťom podujatia zabezpečí sekretár
KMŠKaŠ Mgr. Tibor Mócik
- Ďakovné listy zabezpečí Mgr. Tibor Mócik
- vecné ceny a občerstvenie zabezpečí Mgr. Soňa Šilhárová
- scenár programu podujatia zabezpečí Mgr. Soňa Šilhárová a Bc. Dominika
Bačíková (v spolupráci so Základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého,
Moyzesova ul., Topoľčany)
- fotografovanie zabezpečí Ing. Martin Drgoňa
- TV Central zabezpečí zástupca primátorky mesta Topoľčany Juraj Ţeliska.
D. upravuje organizáciu slávnostného oceňovania ţiakov a ţiackych kolektívov
nasledovne:
 Termín podujatia: 26. jún 2019 (streda)
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 Začiatok (čas) podujatia: od 12:00 hod.
 Miesto podujatia: Koncertná sála pod radnicou (budova MsÚ Topoľčany).
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 7/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie ţiadosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého,
Moyzesova 1737/22, Topoľčany o vyradenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej
umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky:
- Elokované pracovisko, Mládeţnícka 504/15, Krnča,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany
- Elokované pracovisko, Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany
- Elokované pracovisko, Rezutova 58/63, Práznovce,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany
- Elokované pracovisko, Okruţná 368/1, Tovarníky,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany.
b) odporúča MsZ schváliť ţiadosť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého,
Moyzesova 1737/22, Topoľčany o vyradenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej
umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky:
- Elokované pracovisko, Mládeţnícka 504/15, Krnča,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany
- Elokované pracovisko, Nitrianska Blatnica 3, Nitrianska Blatnica,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany
- Elokované pracovisko, Rezutova 58/63, Práznovce,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany
- Elokované pracovisko, Okruţná 368/1, Tovarníky,
ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého, Moyzesova 1737/22,
Topoľčany.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0 .
Uznesenie č. 8/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie
- návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej školy,
J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020
- návrh na počet prijímaných ţiakov do piateho ročníka športovej triedy
Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020
b) odporúča MsZ schváliť
30

- zriadenie jednej športovej triedy piateho ročníka Základnej školy, J. Hollého
696/3, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 s maximálnym počtom
29 prijímaných ţiakov.
Hlasovanie: za - 3, proti - 1, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 9/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie
- návrh na počet zriadených športových tried piateho ročníka Základnej školy,
Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020
- návrh na počet prijímaných ţiakov do piateho ročníka športovej triedy
Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020
b) odporúča MsZ schváliť
- zriadenie jednej športovej triedy piateho ročníka Základnej školy, Škultétyho
2326/11, Topoľčany pre školský rok 2019/2020 s maximálnym počtom
29 prijímaných ţiakov.
Hlasovanie: za - 3, proti - 1, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 10/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Topoľčany
b) odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Topoľčany podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 11/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie vyhodnotenie
celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka základných škôl v meste Topoľčany
v školskom roku 2018/2019 (Testovanie 9/2019).
Uznesenie č. 12/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie štatisticko-bilančné
informácie o zápise detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 (stav pred vydaním príslušných
rozhodnutí).
Uznesenie č. 13/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie prvé štatistickobilančné informácie o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
Uznesenie č. 14/6/2019
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Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o ţiadosti Mesta Topoľčany o poskytnutie finančných prostriedkov na osobné náklady
asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2019/2020.
Uznesenie č. 15/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informácie
o ponukách, činnostiach a aktivitách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pre obdobie letných prázdnin školského roka 2018/2019 (tzv. Plán letnej
činnosti škôl).
Uznesenie č. 16/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany počas
obdobia letných prázdnin školského roka 2018/2019.
Uznesenie č. 17/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o výsledku volieb do Mestskej školskej rady v Topoľčanoch.
Uznesenie č. 18/6/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom termínovníka
zasadnutí KMŠKaŠ na druhý polrok kalendárneho roka 2019:






26. august 2019 (pondelok), o 14:00 hod.
16. september 2019 (pondelok), o 14:30 hod.
14. október 2019 (pondelok), o 14:30 hod.
11. november 2019 (pondelok), o 14:30 hod.
2. december 2019 (pondelok), o 14:00 hod.

Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdrţal sa - 0.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

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