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Komisia pre  školstvo a kultúru 
-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 19.06.2018 

 
 
 
 

Dátum a miesto rokovania : 19.06.2018, 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. Správa o činnosti MsKC za rok 2017 

3. Informácia o aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci Kalendára aktivít   

          zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov 

          v roku 2017 

4. Rôzne, diskusia 

5. 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 8    z celkového 

počtu 11 členov a je uznášania schopná. 

 

ad 2. Správa o činnosti MsKC za rok 2017 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Prítomných 

oboznámila s predkladaným materiálom: 

1.Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2017 

 Zmeny a novinky v MsKC v roku 2017 

 Mestská knižnica Michala Chrásteka 

 Výstavná činnosť, Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana  

 Kino HRON  

 ZPOZ  

 Detský kútik Hopa - Hopa 

 Podujatia MsKC  

2.Čerpanie rozpočtu  za rok 2017 

 Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu 

 Čerpanie rozpočtu  za rok 2017 

 Bilancia aktív a pasív 

 Merateľné ukazovatele 2017 

Návrh na uznesenie do MZ : 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Schvaľuje:   

• Berie na vedomie správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 
2017 

• MZ schvaľuje vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2017, zisk vo výške 3419,53 €, 
preúčtovať na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Zostatok 
rezervného fondu po vysporiadaní VH bude 4479,93 € 
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ad 3.  Informácia o aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci Kalendára aktivít 

zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov v roku 

2017  

Predkladateľom návrhu bodu programu bola Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila s 
obsahom predkladaného materiálu : Informáciách o aktivitách a podujatiach organizovaných v rámci 
Kalendára aktivít zameraných na prevenciu drogových závislostí a iných sociálne patologických javov 
v roku 2017. V meste Žiar nad Hronom sa prevencii sociálne patologických javov a drogových 
závislostí aj v roku 2017 venovali tieto spolupracujúce subjekty:  

 Okresné riaditeľstvo policajného zboru  

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

 BB SK – Pohronské osvetové stredisko  

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

 Centrum voľného času  

 Mestská polícia  

 Mesto Žiar nad Hronom: odbor vnútornej správy a odbor starostlivosti o obyvateľa.  
Pre mesto Žiar nad Hronom v oblasti prevencie, riešenia závislostí ako aj pre zaistenie bezpečnosti, 
spokojnosti a kvality života obyvateľov, ostáva prioritou vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj 
komunitného života s aktívnym a koordinovaným pôsobením spolupracujúcich subjektov a naďalej 
pokračovať v realizovaní programov v oblasti prevencie:  

 drogových závislostí a prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu (najmä odborné 
intervencie pre rizikové deti) a preventívne programy a aktivity (besedy, zážitkové bloky) pre 
adolescentov s cieľom podporiť duševné zdravie a predchádzať rizikovému správaniu.  

 sexuálneho násilia páchaného na deťoch a prevencie obchodovania s ľuďmi, prevencie drogových 
závislostí, prevencie rizík používania internetu a mobilnej komunikácie, prevencie, kyberšikany a 
prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a na odbornú pomoc rizikovým deťom,...  
Aktivity organizujú spolupracujúce subjekty jednorazovo, alebo priebežne počas celého roka. 
Pravidelne sú zverejňované aj v Mestských novinách a vo vysielaní ATV. Podrobnejšie informácie o 
jednotlivých aktivitách sú rozpísané v správe. 
 
ad 4. Rôzne, diskusia 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

ad. 5. Záver 

Uznesenie č. 2/2018 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

A. vziať na vedomie:   

1. Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom  
2. Správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2017 
 
B. schváliť: 
1. vysporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2017, zisk vo výške 3419,53 €, preúčtovať na účet 
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Zostatok rezervného fondu po 
vysporiadaní VH bude 4479,93 € 
 
 
Hlasovanie:  
počet členov komisie 11  
prítomní  8 
ospravedlnení 3  
za 8 hlasov  
proti 0 hlasov  
zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

   

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 
             Mgr. Monika Balážová 
                                                                                                                 predsedníčka 
Dňa : 19.06.2018 


