Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 26. augusta 2019
(v čase od 14:00 hod. do 15:45 hod.)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Aktuálne informácie o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho
zamestnanca MsÚ Topoľčany - vedúci/vedúca odboru školstva, kultúry a práce
s mládeţou MsÚ Topoľčany.
3. Informácia o poverení riadením Materskej školy, Gagarinova ul., Topoľčany.
4. Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 - definitívne štatisticko-bilančné výsledky +
charakteristika, vyhodnotenie a analýza zápisu.
5. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v meste Topoľčany pre školský rok
2019/2020 - definitívne štatisticko-bilančné výsledky + charakteristika,
vyhodnotenie a analýza zápisu.
6. Návrh Dodatku č. 13/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Topoľčany č. 14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území
mesta Topoľčany.
7. Príprava školského roka 2019/2020 - základné úvodné informácie + návrhy škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany (materské školy, základné školy,
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého) na organizáciu školského roka
2019/2020.
8. Rôzne.
Zasadnutie Komisie mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ (ďalej len komisia, resp.
KMŠKaŠ) otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová. V úvode privítala
primátorku mesta Topoľčany, zástupcu primátorky mesta Topoľčany, členov komisie
i prizvaných hostí.
Sekretár KMŠKaŠ predstavil členom komisie novú vedúcu odboru starostlivosti o občanov
MsÚ Topoľčany Mgr. Janu Peterkovú a novozvolenú predsedníčku Mestskej školskej rady
v Topoľčanoch Mgr. Annu Krajčíkovú, ktorá bude najbliţšie štyri roky pravidelne pozývaná
na zasadnutia KMŠKaŠ.
Predsedníčka komisie oboznámila prítomných s navrhovaným programom zasadnutia.
V uvedenej súvislosti prítomných informovala, ţe do programu zasadnutia komisie bude
dodatočne zaradená poţiadavka p. Ing. Pavla Baláţa, ktorý poţiadal o vystúpenie v rámci
zasadnutia KMŠKaŠ. Na základe uvedeného bude preto pôvodný bod programu zasadnutia
komisie, t. j. bod č. 8, prerokovaný ako bod č. 9.
KMŠKaŠ uvedený program schválila (za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 1/8/2019.
1. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 2/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 3/6/2019 – splnené.

Uznesenie č. 4/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 5/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 6/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 7/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 8/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 9/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 10/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 11/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 12/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 13/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 14/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 15/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 16/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 17/6/2019 – splnené.
Uznesenie č. 18/6/2019 – v štádiu plnenia.
2. Aktuálne informácie o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho
zamestnanca MsÚ Topoľčany - vedúci/vedúca odboru školstva, kultúry a práce
s mládeţou MsÚ Topoľčany
Informácie predniesla a komentovala primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra
Gieciová:
Koncom kalendárneho mesiaca júl 2019 bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie
miesta vedúceho zamestnanca MsÚ Topoľčany - vedúci/vedúca odboru školstva, kultúry
a práce s mládeţou MsÚ Topoľčany - na dobu neurčitú.
V stanovenom termíne boli zaevidované tri obálky záujemcov o uvedenú funkciu.
Po otvorení obálok bolo konštatované, ţe jeden uchádzač nespĺňa predpísané kritériá
a podmienky a dvaja uchádzači predpísané kritériá a poţiadavky spĺňajú.
Na základe uvedenej skutočnosti, výberová komisia pozve na výberové konanie dvoch
uchádzačov. Výberové konanie sa uskutoční dňa 9. septembra 2019.
KMŠKaŠ zobrala aktuálne informácie o výberovom konaní na obsadenie miesta
vedúceho zamestnanca MsÚ Topoľčany - vedúci/vedúca odboru školstva, kultúry
a práce s mládeţou MsÚ Topoľčany - na vedomie. Viď uznesenie č. 2/8/2019.
3. Informácia o poverení riadením Materskej školy, Gagarinova ul., Topoľčany
Informácie predniesla a komentovala primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra
Gieciová:
Riaditeľka Materskej školy, Gagarinova ul., Topoľčany p. PaedDr. Soňa Grznárová
poţiadala k 31. augustu 2019 o rozviazanie pracovného pomeru. Z uvedeného dôvodu
k uvedenému dátumu končí aj vo funkcii riaditeľky Materskej školy, Gagarinova ul.,
Topoľčany.
Na základe analýzy vzniknutej situácie bude od 1. septembra 2019 poverená riadením
uvedenej materskej školy p. Mgr. Andrea Mádelová.
Poverenie bude termínované na pol roka (t. j. do 1. marca 2020).
KMŠKaŠ zobrala informáciu o poverení riadením Materskej školy, Gagarinova ul.,
Topoľčany na vedomie. Viď uznesenie č. 3/8/2019.
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4. Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 - definitívne štatisticko-bilančné výsledky + charakteristika,
vyhodnotenie a analýza zápisu
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany pre školský
rok 2019/2020 charakterizoval a štatisticko-bilančné informácie 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 ;
termín zápisu bol rozdelený na tzv. hlavný termín a tzv. náhradný termín ;
- zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnil v súlade s platnými legislatívnymi predpismi ;
- počas zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 neboli zaznamenané pripomienky, podnety, či sťaţnosti ;
- počas zápisu riaditeľky materských škôl poskytovali zriaďovateľovi aktuálne informácie
o počte zapísaných detí ;
- v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany bolo pre školský
rok 2019/2020 zapísaných celkom 299 detí ;
- zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 - z hľadiska počtu zapísaných detí - moţno hodnotiť ako
pomerne dobrý, pretoţe v sledovanom štatistickom období bolo pre školský rok
2019/2020 fyzicky zapísaných o 7 detí viac ako minulý rok ;
- zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
naďalej významne ovplyvňuje pomerne veľké mnoţstvo vydaných rozhodnutí o odklade
začiatku plnenia PŠD riaditeľmi/riaditeľkami základných škôl ; vysoký záujem
zákonných zástupcov detí mladších ako tri roky o umiestnenie detí do materských škôl pričom tento rok bolo následne do materských škôl prijatých cca viac ako 67 %
zapísaných detí do troch rokov veku a pokračujúci nezáujem časti zákonných zástupcov
zo sociálne marginalizovaných skupín o predškolské vzdelávanie ich detí.
+
Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2019/2020 - základné štatistické údaje:
Celkový počet zapísaných detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Topoľčany pre školský rok 2019/2020: 299 (z toho 146 dievčat a 153 chlapcov).
Z celkového počtu 299 zapísaných detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 bolo prijatých 250 detí a neprijatých 49 detí.
Aktuálny celkový počet ţiadateľov o miesto v materských školách: 16.
Odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor
Mócik ďalej uviedol, ţe:
- od 1. januára 2021 sa v rámci celej SR uvádza do praxe povinné predprimárne
vzdelávanie v materskej škole pre päťročné deti (!) ;
- od 1. januára 2021 sa na základe legislatívnych zmien vzťahujúcich sa k povinnému
predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole zároveň mení/menia aj:
- ustanovenia o nultom ročníku základnej školy → nultý ročník základnej školy uţ
nebude existovať,
- ustanovenia o prípravnom ročníku špeciálnej základnej školy → prípravný ročník
špeciálnej základnej školy uţ nebude existovať,
- situácia týkajúca sa rozhodnutia o odklade PŠD dieťaťa → rozhodovanie o odklade
PŠD dieťaťa na úrovni základnej školy uţ nebude moţné ; o tzv. pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole šesťročného dieťaťa, ktoré
nedosiahlo školskú spôsobilosť, bude rozhodovať (na základe súhlasu poradenského
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zariadenia, súhlasu pediatra a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dotknutého
dieťaťa) príslušná riaditeľka materskej školy ;
- od 1. januára 2021 sa na základe legislatívnych zmien menia aj:
- ustanovenie o vytvorení samostatnej triedy pre deti vo veku dva roky aţ tri roky →
bude uţ moţné vytvoriť aj samostatnú triedu pre dvojročné deti a trojročné deti s maximálnym počtom 18 detí,
- ustanovenie o vytvorení samostatnej triedy pre deti vo veku dva roky aţ šesť rokov s maximálnym počtom 21 detí.
Kompletný materiál bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky súvisiace s problematikou
prijímania dvojročných detí do materských škôl a ich zaraďovania do príslušných tried
materských škôl a otázky súvisiace s novou legislatívou determinujúcou filozofiu
a zameranie materských škôl a predprimárneho vzdelávania.
KMŠKaŠ zobrala definitívne štatisticko-bilančné výsledky + charakteristiku,
vyhodnotenie a analýzu zápisu detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 4/8/2019.
5. Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v meste Topoľčany pre školský rok
2019/2020 - definitívne štatisticko-bilančné výsledky + charakteristika, vyhodnotenie
a analýza zápisu
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v meste Topoľčany pre školský rok 2019/2020
charakterizoval a štatisticko-bilančné informácie predniesol a komentoval odborný
zamestnanec Spoločného školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
- zápis detí do základných škôl v meste Topoľčany pre školský rok 2019/2020 bol
realizovaný počas celého kalendárneho mesiaca apríl ;
- zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnil počas troch pracovných dní druhého
kalendárneho týţdňa kalendárneho mesiaca apríl 2019 ; zápis mimo určeného termínu bol
v kompetencii riaditeliek príslušných základných škôl ;
- zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany sa
uskutočnil v súlade s platnými legislatívnymi predpismi ;
- zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre šk. rok 2019/2020 sa uskutočnil nového VZN mesta Topoľčany o školských
obvodoch a nového VZN mesta Topoľčany o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky ;
- počas zápisu detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 neboli zaznamenané pripomienky, podnety, či sťaţnosti ;
- počas zápisu riaditeľky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
poskytovali zriaďovateľovi aktuálne informácie o počte zapísaných detí ;
- v porovnaní s minulými rokmi nebolo potrebné realizovať odvolacie konania ;
- zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
(i na území mesta Topoľčany) pre školský rok 2019/2020 - z hľadiska počtu zapísaných
detí - moţno hodnotiť ako pomerne dobrý ; v sledovanom štatistickom období bolo
na území mesta Topoľčany pre školský rok 2019/2020 reálne zapísaných o 38 detí viac
ako minulý rok (konkrétne na úrovni mestských základných škôl o 20 detí viac
a na úrovni cirkevných základných škôl o 18 detí viac) ;
- celkové počty ţiakov 1. ročníka budú ešte ovplyvnené prijímaním detí - tzv. výnimiek do základných škôl.
+
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Zápis detí do ZŠ a ZŠ s MŠ pre šk. rok 2019/2020 - základné štatistické údaje:
Celkový počet zapísaných detí do 1. ročníka základných škôl v meste Topoľčany
pre školský rok 2019/2020: 344 (z toho 161 dievčat a 183 chlapcov)
Celkový počet zapísaných detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany
pre školský rok 2019/2020: 266 (z toho 124 dievčat a 142 chlapcov)
Celkový počet zapísaných detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Biskupského úradu Nitra pre školský rok 2019/2020: 78 (z toho 37 dievčat a 41 chlapcov)

Kompletný materiál bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
s pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky súvisiace s odkladom povinnej
školskej dochádzky, na otázky spojené s moţným eliminovaním účelových prípadov zmien
trvalých pobytov detí pred zápisom a počas zápisu a tieţ na problematiku pripravovaného
povinného predškolského vzdelávania päťročných detí.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová sa spýtala na spokojnosť rodičov so školskými
obvodmi a poţiadala predsedníčku Mestskej školskej rady a zároveň riaditeľku Základnej
školy, Tribečská ul., Topoľčany Mgr. Annu Krajčíkovú a taktieţ aj člena KMŠKaŠ
a zároveň zástupcu riaditeľa Základnej školy sv. Don Bosca Topoľčany Mgr. Andreja Sitára,
aby prítomných informovali o zápise na základe ich osobných skúseností a z pohľadu
školských komunít, ktoré reprezentujú.
Mgr. Anna Krajčíková - o. i. uviedla, ţe:
- počas prvého dňa zápisu bolo v Základnej škole, Tribečská ul., Topoľčany zapísané
pomerne veľké mnoţstvo detí, ale novým VZN určené tri dni zápisu sú postačujúce ;
- nezačlenenie Ul. Streďanská do školského obvodu Základnej školy, Tribečská ul.,
Topoľčany bolo správnym rozhodnutím ;
- zákonným zástupcom neprijatých detí do Základnej školy, Tribečská ul., Topoľčany bolo
odporúčané dodatočne zapísať deti prednostne do Základnej školy s materskou školou,
Gogoľova ul., Topoľčany.
Mgr. Andrej Sitár - o. i. uviedol, ţe:
- zápis detí do Základnej školy sv. Don Bosca Topoľčany bol bezproblémový ;
- podľa výsledkov zápisu moţno konštatovať, ţe kaţdá topoľčianska základná škola môţe
byť relatívne spokojná.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová v rámci diskusie uviedla, ţe:
- v praxi sa ukázalo, ţe zápis sa dá uskutočniť aj v kratšom intervale ;
- nové VZN o školských obvodoch je nastavené dobre a nateraz ho netreba meniť ;
- je dobré, ţe sa napokon zriadi aj druhá trieda Základnej školy s materskou školou,
Gogoľova ul., Topoľčany ;
- účelové zmeny trvalých pobytov detí pred zápisom a aj počas zápisu sú problémom je moţné, ţe v rámci preventívnych opatrení budú pred budúcoročným zápisom zákonní
zástupcovia detí mediálne vopred upozornení a vyzvaní, aby sa nedopúšťali takýchto
nekalých praktík.
PhDr. Vladimíra Matušíková - vyslovila názor, ţe je potrebné pokúsiť sa riešiť
eliminovanie účelových zmien trvalých pobytov detí, ktoré majú absolvovať zápis - v rámci
osvety a prostredníctvom upozornení adresovaných rodičom budúcich prvákov - ešte pred
samotným zápisom.
KMŠKaŠ zobrala definitívne štatisticko-bilančné výsledky + charakteristiku,
vyhodnotenie a analýzu zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v meste Topoľčany
pre školský rok 2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 5/8/2019.
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6. Návrh Dodatku č. 13/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Topoľčany
č. 14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany
Materiál predniesol a komentoval vedúci ekonomického odboru MsÚ Topoľčany
Ing. Ľuboš Štrba:
Financovanie originálnych kompetencií v školách upravuje zákon 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 zmysle tohto zákona (§ 6 ods. 12 c) „je povinnosťou obce určiť
vo VZN podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení, výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na ţiaka, lehotu na predkladanie údajov a termín na poskytnutie prostriedkov“.
V predloţenom návrhu dodatku pre rok 2019 je aktualizovaný reálny nárast miezd
zamestnancov od začiatku tohto roka a zohľadnená je aj predpokladaná úprava platov
pedagogických zamestnancov od 1. septembra 2019.
Pôvodne boli dotácie na ţiakov prepočítané podľa štátom avizovaného zvýšenia miezd
o 10 %. Skutočné zvýšenie platov od začiatku roka 2019 však bolo vyššie.
Pri zamestnancoch ZUŠ medziročný nárast predstavoval 12,6 %, pri iných pedagogických
zamestnancoch cca 11 % a pri nízkopríjmových nepedagogických zamestnancoch bol
medziročný nárast ešte podstatne vyšší.
Na základe vývoja v tomto roku mesto upravilo výšku jednotlivých dotácií, pričom táto
úprava zvýšila výdavky mesta o 74,0 tis. €.
Pri prostriedkoch pre školské jedálne je premietnuté spolufinancovanie zamestnancov
prijatých prostredníctvom ÚPSVaR ako pomocných síl do školských kuchýň v súvislosti
s predpokladaným zvýšením počtu stravníkov od 1. septembra 2019.
Aj po tejto úprave dotácií mesto dodrţuje povinnosť poskytovať dotácie cirkevným
a súkromným školám a školským zariadeniam minimálne vo výške 88,0 %.
Kompletný materiál bol zaslaný každému členovi komisie e-mailovou poštou spolu
pozvánkou na toto zasadnutie.
Členovia KMŠKaŠ sa v diskusii sústredili najmä na otázky súvisiace s navrhovanými
finančnými úpravami v rámci školských klubov detí ako súčastí základných škôl a v rámci
školských jedální ako súčastí základných škôl:
- Mgr. Andrej Sitár - uviedol, ţe od 1. septembra 2019 sa zniţujú úväzky
vychovávateliek školských klubov detí a tým klesá aj ich výchovno-vzdelávacia
povinnosť. V uvedenej súvislosti sa zaujímal, či je daná skutočnosť premietnutá aj
v návrhu uvedeného dodatku k VZN.
- Ing. Ida Valachová - spýtala sa, či zvýšený finančný normatív na prevádzku a mzdy
pre školské jedálne bude stačiť. Zároveň poloţila otázku, ako sú mestské základné
školy pripravené na projekt „obedy zdarma“.
Vedúci ekonomického odboru MsÚ Topoľčany Ing. Ľuboš Štrba vo svojich reakciách
uviedol:
- zníţené úväzky vychovávateliek školských klubov sú v návrhu dodatku k VZN
zohľadnené ;
- finančný normatív na prevádzku a mzdy pre školské jedálne by mal postačovať ; návrh
dodatku k VZN berie do úvahy predpokladané počtu ţiakov - stravníkov, ktoré v rámci
monitoringu poskytli jednotlivé základné školy ;
- na projekt „obedy zdarma“ vyčlenilo mesto finančné prostriedky v celkovej sume
cca 200.000 € - uvedená suma zatiaľ nie je vyčerpaná ani na 50 %.
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Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová doplnila svojho predrečníka
a o. i. uviedla:
- stavebné úpravy bolo potrebné uskutočniť predovšetkým v školskej kuchyni a školskej
jedálni Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany - predpokladá sa, ţe práce budú
ukončené koncom kalendárneho mesiaca september ;
- mesto vysúťaţilo gastronomické zariadenia pre školy za sumu cca 70.000 € - proces je
však veľmi náročný a zdĺhavý a preto investície do zabezpečenia školského stravovania,
výmena zariadení a technické úpravy školských jedální nebudú nárazové, ale postupné.
KMŠKaŠ Dodatok č. 13/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Topoľčany
č. 14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany schválila
podľa predloţeného návrhu (za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0). Viď uznesenie
č. 6/8/2019.
7. Príprava školského roka 2019/2020 - základné úvodné informácie + návrhy škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany (materské školy, základné školy,
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého) na organizáciu školského roka 2019/2020
Informácie k uvedenému bodu programu predniesol odborný zamestnanec Spoločného
školského obecného úradu v Topoľčanoch Mgr. Tibor Mócik:
A. Najdôleţitejšie vstupné informácie (SR) – šk. rok 2019/2020 - stručný prehľad:
- zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov a mierna úprava platov ostatných
pedagogických zamestnancov,
- pokračovanie realizácie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,
- nadobudnutie účinnosti nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch,
- nadobudnutie účinnosti novely školského zákona,
- nadobudnutie účinnosti nariadenia vlády SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,
- ďalšie skvalitňovanie a zatraktívňovanie systému duálneho vzdelávania,
- čiastočné otvorenie trhu s učebnicami,
- uvedenie projektu „obedy zdarma“ do praxe (na úrovni ZŠ),
- rodičia prváčikov dostanú príspevok v hodnote 100 €,
- prvý povinne voliteľný cudzí jazyk uţ nebude anglický jazyk,
- pokračovanie v informatizácii (školy a internet) a v debyrokratizácii (napr. potvrdenia
o návšteve školy si uţ úrady nebudú ţiadať od zákonných zástupcov ţiakov),
- realizácia testovaní počas šk. roka 2019/2020 (najmä projekt celoplošného testovania
pohybových predpokladov ţiakov prvých ročníkov základných škôl ; Testovanie
5/2019 ; Testovanie 9/2020).
B. Najdôleţitejšie vstupné informácie (Topoľčany) – šk. rok 2019/2020 - stručný prehľad:
- nástup nového vedúceho/vedúcej do funkcie vedúceho/vedúcej odboru
a skompletizovanie tímu odboru školstva, kultúry a práce s mládeţou + nastavenie
pravidiel, ťaţiskových tém a priorít šk. roka 2019/2020,
- vyhodnotenie šk. roka 2018/2019,
- nadobudnutie účinnosti VZN o poplatkoch od 1. septembra 2019 + aplikácia
jednotlivých ustanovení VZN do praxe,
- uvedenie projektu „obedy zdarma“ do praxe,
- začatie realizácie a organizovania tzv. odborno-metodických dní určených
pre riaditeľov/riaditeľky škôl a školských zariadení pôsobiacich v meste Topoľčany
a pre ostatných členov topoľčianskych školských komunít,
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- zrušenie štyroch elokovaných pracovísk Základnej umeleckej školy Ladislava

Mokrého, Moyzesova 1737/22, Topoľčany,
- realizácia dvoch výberových konaní (na funkcie riaditeľov/riaditeliek škôl),
- pokračovanie v organizovaní akcií zameraných na topoľčianske školské komunity
(oceňovanie učiteľov, oceňovanie úspešných ţiakov + súťaţe, projekty, prehliadky,
zábavné podujatia a pod.),
- monitorovanie stavu činnosti centier voľného času ako súčastí základných škôl.
KMŠKaŠ zobrala základné úvodné informácie o príprave školského roka 2019/2020
a zároveň návrhy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany na organizáciu
školského roka 2019/2020 na vedomie. Viď uznesenie č. 7/8/2019.
8. Poţiadavka p. Ing. Pavla Baláţa
Ing. Pavol Baláţ uviedol, ţe dňa 10. septembra 2018 KMŠKaŠ prerokovávala podnet, ktorý
podal spolu s ďalšími občanmi mesta Topoľčany. V predmetnom podnete poţadovali
hĺbkovú kontrolu športového klubu ŠKST Topoľčany.
Ing. Pavol Baláţ ďalej uviedol, ţe od 1. septembra 2019 sa stane zamestnancom MsÚ
Topoľčany a bol by rád, keby nastúpil do práce s dobrou povesťou. Poţiadal, aby sa niektoré
skutočnosti z minulosti vysvetlili, pretoţe je sklamaný postojom hlavného kontrolóra mesta
pri riešení daného podnetu a zároveň sa cíti dotknutý niektorými vyjadreniami členov
KMŠKaŠ, ktoré si prečítal v zápisnici z rokovania komisie zo dňa 10. septembra 2018.
Zdôraznil, ţe niektorí členovia spochybnili pravdivosť jeho tvrdení uvedených
v predmetnom podnete adresovanému mestu a taktieţ nie je pravdivé konštatovanie,
ţe v čase prerokovávania podnetu nebol členom ŠKST Topoľčany. Z jeho pohľadu bola
diskusia členov komisie k uvedenému podnetu nekorektná a preto poţiadal o nápravu
a o ospravedlnenie.
Citácia časti zápisnice z rokovania KMŠKaŠ zo dňa 10.09.2019:
„Členovia KMŠKaŠ sa v rámci diskusie sústredili najmä na obsah podnetu Ing. Pavla Baláža a občanov mesta
Topoľčany na hĺbkovú kontrolu športového klubu ŠKST Topoľčany a dôvody, ktoré autorov podnetu k tomu
viedli :
- Mgr. Mária Haláková - uviedla, že tento prípad je jej známy a má o ňom informácie. Vyslovila názor,
že po futbalistoch je to ďalší prípad, ktorý vrhá zlé svetlo na šport v meste a určite to nie je dobrá vizitka.
Podľa jej názoru by asi naozaj bolo vhodné v takýchto prípadoch pozastaviť dotáciu pre kontroverzné
športové kluby.
- niektorí členovia komisie - diskutovali o obsahu podnetu a zároveň upozornili aj na prezumpciu neviny
a na skutočnosť, že tvrdenia a indície p. Ing. Pavla Baláža a ďalších autorov podnetu sa nemusia úplne
alebo aj celkom zakladať na pravde.
- Mgr. Andrej Sitár - v rámci diskusie konštatoval, že podobné prípady sa stávajú vtedy, keď nejaký bývalý
člen športového klubu poukazuje na negatíva, ktoré neboli riešené počas jeho členstva v klube. Položil
preto otázku, či je v súčasnosti Ing. Pavol Baláž členom športového klubu ŠKST Topoľčany. Takisto by ho
zaujímalo, či sú i ostatní spoluautori uvedeného podnetu členmi tohto klubu. Ak nie sú členmi klubu,
tak potom je logické, že sú tu dva tábory a vyťahujú sa veci, ktoré dlhodobo neboli riešené internými
klubovými mechanizmami.
- Mgr. Mária Haláková - nadviazala na svojho predrečníka a uviedla, že podľa jej informácií p. Pavol Baláž
už nie je členom športového klubu ŠKST Topoľčany.
- Ing. Ida Valachová - konštatovala, že bude potrebné počkať na výsledky vyšetrovania a taktiež na výslednú
správu hlavného kontrolóra z kontrolnej návštevy dotknutého športového klubu, ktorá sa v súčasnosti
realizuje. Navrhla, aby KMŠKaŠ zobrala tento bod programu na vedomie.“

Členovia KMŠKaŠ - vysvetlili Ing. Pavlovi Baláţovi, ţe KMŠKaŠ pracuje
po komunálnych voľbách 2018 uţ v novom zloţení. Noví členovia komisie nepoznajú
spomínaný podnet a o jeho prerokovávaní orgánmi mesta nevedia.
Mgr. Mária Haláková - uznala, ţe členovia KMŠKaŚ v čase prerokovania predmetného
podnetu nemali presné informácie o aktívnom členstve dotknutého v ŠKST Topoľčany.
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Bývalá a zároveň súčasná predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová - potvrdila,
ţe KMŠKaŠ daný podnet v septembri 2018 prerokovala. Uviedla, ţe ani ona a väčšina
členov komisie nespochybnili pravdivosť predloţených informácií p. Ing. Pavlom Baláţom,
ani kompetencie hlavného kontrolóra. Vyjadrila ľútosť nad tým, ţe tvrdenia niektorých
členov (chýbajú konkrétne mená) KMŠKaŠ boli Ing. Pavlom Baláţom vyhodnotené tak,
ako uviedol. Preto sa Ing. Pavlovi Baláţovi sa v mene bývalej KMŠKaŠ ospravedlnila.
KMŠKaŠ zobrala poţiadavku Ing. Pavla Baláţa na vedomie. Viď uznesenie č. 8/8/2019.
9. Rôzne
 Predsedníčka KMŠKaŠ Ing. Ida Valachová - poďakovala primátorke mesta i vedeniu
mesta za zlepšovanie kvality športového ţivota v meste.
 Zástupca primátorky mesta Topoľčany Juraj Ţeliska - informoval o finalizácii zámeru
inštalovania pamätnej tabule Rudolfovi Vrbovi.
 Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová - v krátkosti informovala o:
- záväzku investora nového nákupného centra Jama vybudovať v priľahlých priestoroch
susediaceho sídliska detské ihrisko ;
- príprave spomienkovej akcie pri príleţitosti 30. výročia tzv. Neţnej revolúcie ;
- kreovaní harmonogramu podujatí mesta plánovaných do konca kalendárneho roka
2019 ;
- aktuálnej situácii v realizácii zámeru rekonštrukcie športovej haly.
 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. 1/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ súhlasí s návrhom programu
rokovania.
Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdrţal sa - 0.
Uznesenie č. 2/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie aktuálne
informácie o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca MsÚ
Topoľčany - vedúci/vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládeţou MsÚ
Topoľčany
Uznesenie č. 3/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie informáciu
o poverení riadením Materskej školy, Gagarinova ul., Topoľčany.
Uznesenie č. 4/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie definitívne
štatisticko-bilančné výsledky + charakteristiku, vyhodnotenie a analýzu zápisu detí
do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany pre školský rok
2019/2020.
Uznesenie č. 5/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie definitívne
štatisticko-bilančné výsledky + charakteristiku, vyhodnotenie a analýzu zápisu detí
do 1. ročníka základných škôl v meste Topoľčany pre školský rok 2019/2020.
Uznesenie č. 6/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ
A. berie na vedomie návrh Dodatku č. 13/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Topoľčany č. 14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta
Topoľčany
B. odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 13/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Topoľčany č. 14/2012 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta
Topoľčany podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdrţal sa - 0.
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Uznesenie č. 7/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie:
a) základné úvodné informácie o príprave školského roka 2019/2020
b) návrhy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany na organizáciu
školského roka 2019/2020.
Uznesenie č. 8/8/2019
Komisia mládeţe, školstva, kultúry a športu MsZ berie na vedomie poţiadavku
p. Ing. Pavla Baláţa.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

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