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Komisia pre  školstvo a kultúru 

-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 06.09.2016 

 

 

 

 

 Dátum a miesto rokovania : 

 06.09.2016, MsÚ Žiar nad Hronom  

                       Prítomní :  

           podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie  

2. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl 

a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom  

3. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v školskom roku 2015/2016 v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom 

4.            Návrh všeobecne záväzného naradenia mesta Žiar nad Hronom č. .../2016  
            o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného občianstva mesta Žiar  
            nad  Hronom 

5. Rôzne, diskusia 

6. Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo 9 z celkového počtu 

11 členov a  je uznášania schopná. 

 

ad 2.  Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s predkladaným materiálom - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl 

a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom. 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

 

Berie na vedomie : 

Informáciu o zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy zástupcov zriaďovateľa delegovaných 

do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení: 

 

          

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH                             Mgr. Adriana Giláňová 

         Mgr. Andrej Jánoška 

         Ing. Peter Dubeň 

Mgr. Katarína Dekýšová 
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Deleguje: 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – 

poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom a zamestnancov mesta Žiar nad 

Hronom: 

 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH                             Mgr. Adriana Giláňová 

         Ing. Dušan Bosák 

         Ing. Peter Dubeň 

Ing. Miroslav Rybársky 

 

Mesto Žiar nad Hronom je v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinné delegovať 

svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení vo svojej územnej 

pôsobnosti. Vzhľadom na to, že  delegovaným  zástupcom zriaďovateľa členstvo zaniklo uplynutím 

funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy – rady školy, predkladáme návrh na delegovanie 

zástupcov zriaďovateľa do novo ustanovených samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení.  

 

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov rieši § 25 členstvo v orgánoch školskej samosprávy a to:  

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.  

(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy 

môže byt nižší ako 11.  

(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový 

počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  

(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový 

počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov 

rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.  

(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a 

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho 

zástupca. 

(6) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká  

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,  

b) vzdaním sa členstva,  

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,  

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,  

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,  

f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,  

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,  

h) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,  

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,  

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.  

 

ad 3. Správa o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2015/2016 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta 

Žiar nad Hronom. 

 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s obsahom  predkladaného materiálu :  

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (Správy o VVČ) boli vypracované v súlade s Vyhláškou MŠ 

SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení.  Majú informatívnu a zároveň komplexnú výpovednú 

platformu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za konkrétny školský rok. 



Komisia školstva a kultúry -  zápisnica zo  zasadnutia konaného dňa 06.09.2016 
Strana 3 z 5 

     Správu o VVČ za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní 

v pedagogickej rade a v rade školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi na schválenie v súlade 

so zákonom MŠVVaŠ č. 596/2003 Z. z.  § 5 ods. 7 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

      Metodické usmernenie č. 10/2006-R z 25. mája 2006 k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. určuje 

školám postup, vymedzuje časový rámec a rozsah informácií, ktoré je  potrebné v správe zverejniť. 

     Predkladaný materiál obsahuje správy o VVČ zo všetkých škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Za ich vypracovanie zodpovedá riaditeľ. 

     Podľa predložených Správ o VVČ bol počet žiakov a detí v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2015/2016 nasledovný: 

 

 
ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

459 213 246  174 8 

počet tried   
11 12 

   

23    

 
 
ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17: 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

559 276 283  250 10 

počet tried   
14 13 

   

27    

 
 
ZŠ, Jilemnického ulica č. 2: 

počet žiakov   1.-4. roč.   5.-9. roč.    počet žiakov ŠKD počet oddelení 

310 126 184  64 3 

počet tried   
7 10 

   

17    

 
 
CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17:  a) pravidelná záujmová činnosť: 
 

Oddelenie : Počet záujmových útvarov Počet detí 

Veda a technika 2 13 

Estetika a spoločenské vedy 11 110 

TV, šport a rekreač.činnosť                   17 205 

SPOLU 30 328 

b) príležitostná záujmová činnosť: zahŕňa oblasti: jazykov, spoločenských vied, prírodovedných 
vied, vedy a techniky, kultúry a umenia, telovýchovy a športu, turist. a branných športov a iné:  
 - počet podujatí spolu:  175 
- počet účastníkov:      12217 
 
ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej , Jilemnického ulica č. 2: 

Odbor: Počet žiakov 

Hudobný  285 

Tanečný 96 

Výtvarný 123 

Literárno-dramatický 74 

SPOLU 578 

 
 
MŠ, Ul. Dr. Janského č. 8 s elokovanými pracoviskami:                  

 
 
      
 

Počet tried Počet detí          
 
 

  

28 532   
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      Riaditelia škôl sú povinní zverejniť svoju Správu o VVČ na verejne prístupnom mieste a  na svojich 
webových stránkach. Správy poskytujú dostatok informácií o živote školy, žiakoch a učiteľoch, ako aj 
o iných významných oblastiach a udalostiach školy. 
 

ad 4.  Predkladateľom návrhu bodu bol Bc. Martin Baláž. Prítomných oboznámil s predkladaným 

materiálom - Zosúladenie erbu mesta s požiadavkami Heraldickej komisie MV SR 

 

Materiál je predložený na základe toho, že tri základné symboly mesta – erb, vlajka a farby – z piatich 

(plus insígnie a pečať) nie sú v súlade s heraldickými pravidlami, s ktorými pracuje Heraldická komisia 

MV SR. Základná nezhoda podľa vyjadrení komisie spočíva pri erbe v tvare kríža, jeho ukotvení, farbe 

a počte lúčov a pri vlajke v sivej farbe, ktorá sa v heraldike nepoužíva. Aby mohol byť oficiálny erb 

mesta zaradený do Heraldického registra SR, musí mať tieto znaky také ako udáva komisia a rovnako 

to je aj pri vlajke. V minulosti už bol vypracovaný návrh na verziu erbu v zmysle heraldických pravidiel, 

avšak samospráva na to z neznámych dôvodov nereflektovala. Dal tiež do pozornosti, že používaním 

súčasných symbolov nie je porušený žiadny zákon, sú to oficiálne symboly mesta schválené v r. 1992 

a následne v r. 1995. Návrh postupnosti zosúladenia vyššie uvedeného spočíva v tom, že komisia 

kultúry na svojom zasadnutí  prerokuje nové znenie VZN o používaní symbolov, ktoré bude meniť 

VZN mesta Žiar nad Hronom č. 4/1995 o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného 

občianstva mesta Žiar nad Hronom, v ktorom budú predložené nové návrhy symbolov na základe 

odporúčaní heraldickej komisie. 

 

ad 5. Rôzne, diskusia 

Mgr. Gabriela Hajdoniová dala požiadavku na zabezpečenie tienidiel v telocvični v ZŠ Jilemnického ul. 
č. 2 ZH. Mgr. Norbert Nagy požiadal, aby sa zabezpečilo otvorenie športových areálov pri školách pre 
verejnosť v zimnom období do 19.00 hod., v letnom období do 21.00 hod.. Prítomní sa informovali 
o finančných prostriedkoch potrebných na zabezpečenie zmien v zmysle návrhu nového VZN 
o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného občianstva mesta Žiar nad  Hronom, 
odporučili odstrániť z navrhnutého VZN ČL II.ods.9. 
Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

ad 6. Záver 

Uznesenie č. 4/2016 

Komisia školstva a kultúry – odporúča 

A – zobrať na vedomie:   

Informáciu o zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy zástupcov zriaďovateľa delegovaných 

do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení: 

 

          

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH                             Mgr. Adriana Giláňová 

         Mgr. Andrej Jánoška 

         Ing. Peter Dubeň 

Mgr. Katarína Dekýšová 

B - Delegovať: 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – 

poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom a zamestnancov mesta Žiar nad 

Hronom: 

 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH                             Mgr. Adriana Giláňová 

         Ing. Dušan Bosák 

         Ing. Peter Dubeň 

Ing. Miroslav Rybársky 
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C – schváliť: 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom 

roku 2015/2016 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  

mesta Žiar nad Hronom. 

2. Návrh všeobecne záväzného naradenia mesta Žiar nad Hronom č. .../2016  

o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného občianstva mesta 

Žiar  nad  Hronom 

 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 9 

ospravedlnení 2 

za 11 hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania  hlas 

 

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

                    Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                                 predsedníčka 

Dňa : 07.09.2016 

 


