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Komisia pre  školstvo a kultúru -  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 21.01.2019 

 

 

 

 

Dátum a miesto rokovania : 21.01.2019, 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. Informácia  o predloženom materiály na MsZ  -  zaradenie Elokovaného pracoviska  

         SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209,  

         Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení   

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie ako aj hosťa p. 

Ladiverovú zriaďovateľku SZUŠ v Hliníku nad Hronom.  Zúčastnených oboznámila s programom 

zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo na začiatku stretnutia 10    z celkového počtu 

11 členov. Komisia bola uznášania schopná. 

 

ad 2. Informácia  o predloženom materiály na MsZ  -  zaradenie Elokovaného pracoviska  

SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209,  Hliník nad 

Hronom do siete škôl a školských zariadení. Predkladateľom informácií bola  PhDr. Tatiana 

Ladiverová: 

p. Monika Balážová: Čo  vás viedlo k zaradeniu Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, 

Žiar nad Hronom ako súčasti SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení?  

p. Tatiana Ladiverová: Sídlo SZUŠ ostane v Hliníku nad Hronom a elokované pracovisko plánujem 

otvoriť v Základnej škole na Ul. Dr. Janského č. 2. Oslovil ma p. riaditeľ. 

p. Veronika Balážová: Vy potrebuje od nás priestory, keď máte  elokované pracovisko na Ul. Dr. 

Janského č. 9? 

p. Tatiana Ladiverová: Od roku 2012 sa sprísnili podmienky k zriaďovaniu elokovaných pracovísk, 

teraz musíme žiadať obec o súhlas so zaradením EP v jej katastrálnom území. Voľakedy to nebolo, 

preto tú mám v centre EP od roku 2005 v priestoroch Školy dokorán. MŠVVaŠ len posielalo obci  

oznam o zaradení EP do siete. Tam chcem aj naďalej fungovať , lebo tam mám koncertnú sálu. 

p. Veronika Balážová: My máme okolo 550 detí na našej ZUŠ – aké odbory tu chcete mať? 

p. Tatiana Ladiverová. Moja SZUŠ sa riadi tými istými zákonmi ako štátna ZUŠ. 

p. Stela Víťazková: Už máte LDO na ZŠ Ul. Dr. Janského č. 2? P. riaditeľ znovu začal tradíciu zboru 

a učí tam vaša zamestnankyňa? 

p. Tatiana Ladiverová: Nie , zbor je v Elokovanom pracovisku. 

p. Veronika Balážová: Aké teda odbory chcete otvoriť? 

p. Tatiana Ladiverová: Tie isté ako mám EP na Janského č.9. Je to z toho dôvodu, aby deti nemuseli 

z 1 ZŠ dochádzať do môjho EP ZH. Moji učitelia si teraz chodia brať deti do školy. 

p. Monika Balážová: Tým pádom žiaci 1 ZŠ, ktorí chodia na našu ZUŠ sa odhlásia a prihlásia na vaše 

EP na 1 ZŠ. 

p. Tatiana Ladiverová: Tu by mal hovoriť p. Baláž. Už dávno hľadal niekoho, kto by do jeho priestorov 

išiel – požiadal aj riaditeľku ZUŠ ZH aj CVČ ZH aby tam išli učiť. Ale odpoveď bola, že majú dosť 

žiakov. Ja som prišla s návrhom. 



Komisia školstva a kultúry -  zápisnica zo  zasadnutia konaného dňa 21.01.2019 
Strana 2 z 4 

p. Gabriela Hajdoniová: Ako chcete všetky odbory učiť v 2 triedach? Personál, ktorý by tu učil má 

odbornosť? 

p. Tatiana Ladiverová: Ja sa venujem aj predškolským deťom, mám zmluvu s Yamaha školou. Na 

strane 9 mojej koncepcie píšem o počte zamestnancov – ich počet je priamo závislý od záujmu. 

p. Stela Víťazková: My vieme, že u vás učili učitelia aj neodborne. 

p. Tatiana Ladiverová: Legislatíva dovolovala aby u nás učila tanec p. Kristová.V našej škole učíme aj 

operný spev. 

p. Stela Víťazková: Ča sa týka výsledkov – koľko detí išlo po skončení do štátnych konzervatórií? 

p. Tatiana Ladiverová: Na webovej stránke máme správy o VVČ. Pri 10. výročí školy (2014) sme 

vydali bilten, kde sú deti, ktoré postupovali  na odborné školy zamerané na herectvo, konzervatórium. 

p. Stela Šeševičková: Ja si myslím , že  ZŠ bude mať z toho príjem. 

p. Monika Balážová: Nebude, pretože školám nevraciame vlastné príjmy. 

p. Tatiana Ladiverová: Ja som Žiarčanka, mám vzťah k mestu. P. riaditeľ 1 ZŠ povedal, že ak s tým 

bude zastupiteľstvo súhlasiť, tak bude rád. Ja budem radšej, keď budem priamo v škole, je to úplne 

iná spolupráca s učiteľmi. Viem, že mi môže poskytnúť priestory  len na samom vrchu budovy, lebo na 

prízemí má žiakov 1. ročníka. Netreba za tým nič hľadať. 

p. Gabriela Hajdoniová: Máte EP aj v iných obciach – Janova Lehota, ... – Viete vôbec poskytnúť 

presúvanie zamestnancov medzi jednotlivými obcami z jedného pracoviska na druhé? 

p. Tatiana Ladiverová: Už pri prijímaní učiteľov im poviem, kde budú učiť. Napr. p. Repiský učí 1 deň v 

EP ZH keybrod a ostatné dni učí v Hliníku n/ Hr.. 

p. Gabriela Hajdoniová: Ako to riešite keď je niekto z učiteľov chorý? 

p. Tatiana Ladiverová: Dávame náhradné hodiny v iný deň, je to vecou p. učiteľa. 

p. Stela Víťazková: Koľko máte detí? 

p. Tatiana Ladiverová: 222 – sme škola rodinného typu, máme Open class – tzn., že na hodine môžu 

byť aj rodičia. 

p. Stela Šeševičková: Ja to vidím tak, že trh to vyrieši. Keď máte v ZH 80 detí, zrejme je dôvod prečo 

sú u vás. To isté bude aj na 1 ZŠ. Buď bude záujem alebo nie. 

p. Stela Víťazková: Nevidím dôvod prečo v ZH takéto niečo otvárať. 

p. Tatiana Ladiverová: P. riaditeľ 1 ZŠ je veľmi hrdý, že znovu obnovili spevácky zbor. To všetko je 

v mojich emóciách. Ja som chodila na 1 ZŠ, zažila som aj spevácky zbor p. Félixa. Pre moju SZUŠ 

som až teraz našla p. učiteľku, ktorá má vyštudované konzervatórium , klasický spev. Poprosila so p. 

Félixa či nám bude záštitou. Organizujeme benefičný koncert „Svetielko nádeje“ v spolupráci s POS. 

p. Gabriela Hajdoniová: Chcem sa spýtať či oddelenie bicích nástrojov máte aj v Janovej Lehote? 

p. Tatiana Ladiverová: Nie, máme ich len v Hliníku nad Hronom, bicie sa môžu učiť len starší žiaci – 

z dotácii, ktoré dostaneme nemôžeme vyskakovať. Pod školou funguje neinvestičný fond Petra 

Mikuláša – tento rok sme z peňažného príspevku fondu dali ušiť róby pre spevácky zbor. 

p. Gabriela Hajdoniová: Nehovorme o konkurencii ale o tom či všetky deti, ktoré majú záujem o ZUŠ 

sú uspokojené a dostanú sa do nej. 

p. Tatiana Ladiverová: P. riaditeľ povedal, že ZUS ZH nemala záujem byť v jeho priestoroch. 

p. Gabriela Hajdoniová: Pre nás by bola relevantná informácia, či sú uspokojené potreby rodičov. 

p. Tatiana Ladiverová:  Je veľký predpoklad , že ZUŠ ZH pôjde do priestorov kaštieľa, ale to sú veci 

zriaďovateľa. 

p. Veronika Balážová: My vieme o pláne p. primátora so ZUŠ ZH. 

p. Tatiana Ladiverová: Viete, ja som za zdravú konkurenciu, nemám rada ohováranie. Tak ako môže 

ZUŠ ZH naštartovať mňa v ponuke - oni vymyslia niečo, tak ja sa pokúsim vymyslieť niečo iné. 

p. Stela Šeševičková: Hovoríte, že máte 80 detí, a to chcete tie deti rozdeliť do EP SZUŠ ZH 

Janského č. 2 a EP Janského č. 9 SZUŠ Hliník n/Hr. 

p. Monika Balážová: Čo je skupinové vyučovanie? 

p. Tatiana Ladiverová: To je odbor výtvarný, herectvo, tanečná. 

p. Gabriela Hajdoniová: Máte vo vašej ZUŠ deti, , ktoré sa neumiestnili do našej ZUŠ a chodia k vám 

do Hliníka? 

p. Tatiana Ladiverová: Bolo to dávno, keď mali záujem o p. Repiského a on učil v Hliníku. 

U nás sa cca platí 10 € za individuálny predmet a 8 € za skupinový. Mali sme aj kontrolu zo ŠŠI. 

p. Monika Balážová: Chcete otvoriť EP v ZH na 1 ZŠ s 2 triedami, a chcete nových 40 žiakov?  
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p. Tatiana Ladiverová: Budeme v 2 triedach na samom vrchu. Keď nenaplníme toto pracovisko 

novými deťmi, budeme robiť presuny deti z EP Janskéhoč.9 ZH SZUŠ Hliník do EP Janského č. 2  ZH 

SZUŠ. 

p. Monika Balážová: Viete koľko detí máte v EP ZH  z 1 ZŠ? 

p. Tatiana Ladiverová: Väčšinu máme  z 1 ZŠ  a z 2 ZŠ. Chodíme si deti do školy brávať, učiteľom za 

túto službu neplatíme. 

p. Gabriela Hajdoniová: Máte aj takú ambíciu , že by ste učili dospelých? 

p. Tatiana Ladiverová: Áno, dospelý v súčasnosti u nás platia cca 40 €, ročne ma dospelý stojí 1200 

€. Učili sme aj dôchodcu. 

p. Monika Balážová: Ak nikto nemá otázky, tak ďakujem p. Ladiverovej za jej účasť. Pokračovať 

v rokovaní budú len členovia komisie. 

 

 

ad 3. Rôzne, diskusia 

P. Balážová poprosila p. Giláňovú aby ozrejmila prítomným predkladaný materiál, zároveň vyslovila 

nespokojnosť svoju a svojich kolegov poslancov - s krátkym časovým rozpätím, pre vyjadrenie sa 

z pohľadu komisie k tomuto materiálu. 

Mgr. Adriana Giláňová prítomných oboznámila s obsahom  predkladaného materiálu : 

Dňa 14.01.2019 bola doručená na mesto Žiar nad Hronom žiadosť PhDr. Tatiany Ladiverovej, U. Š. 

Moysesa 440/52 Žiar nad Hronom, IČO 41 051 165 žiadosť  o súhlasné stanovisko so zaradením  

Elokovaného pracoviska SZUŠ Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti Súkromnej 

základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Mesto Žiar nad Hronom sa k tejto žiadosti vyjadruje 

v súlade § 18 ods. 7 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Pred touto žiadosťou, ktorá 

bude predložená MsZ p. Ladiverová požiadala prvý krát mesto o zriadenie Elokovaného pracoviska 

SZUŠ na Ul. Dr. Janského č. 2 v Žiari nad Hronom a dlhodobý prenájom nebytových priestorov na 

Základnej škole Ul. Dr. Janského č. 1 ZH pre novozriadené EP  SZUŠ. Táto žiadosť bola osobne 

prekonzultovaná a p. Ladiverová bola upozornená, že mesto v zmysle platnej legislatívy sa 

nevyjadruje k zriadeniu a k dlhodobému nájmu sa vyjadruje v zmysle IS Zásady hospodárenia 

s majetkom obce MsZ. P. Ladiverová následne - 15.01.2019 od prvej žiadosti odstúpila a predložila 

novú žiadosť.  Na základe uvedeného požiadalo mesto Žiar nad Hronom žiadateľku v zmysle § 18 

ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o nasledovné údaje a dokumentáciu: 

a)názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a 

priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,  

b)rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované 

pracovisko zriadiť,  

c)zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia, 

d)názov a adresu elokovaného pracoviska, 

e)predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov, 

f)predpokladaný počet všetkých tried, 

g)výchovno-vzdelávací jazyk, 

h)predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, 

i)doklad o zabezpečení priestorov, 

 Okrem požadovanej dokumentácie boli doručené: 

- Koncepcia Elokovaného pracoviska Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti Súkromnej 

základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom, 

- Súhlasné stanovisko riaditeľa Základnej školy na Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom 

s prenájmom priestorov pre Elokované pracovisko Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti 

Súkromnej základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom. 

- nájomná zmluva. 

Zaradenie Elokovaného pracoviska Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti Súkromnej 

základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení, nebude mať dopad na rozpočet mesta Žiar nad Hronom vo vzťahu k prerozdeľovaniu 

podielových daní subjektom v originálnej pôsobnosti mesta. 
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p. Stela Víťazková: Upozornila, že môže dôjsť k úbytku žiakov v našej ZUŠ , a tým príde do mesta aj 

menej podielových daní. 

p. Rastislav Uhrovič : Ide tu vlastne o to, aby na 1 ZŠ bola možnosť pre rodičov mať ZUŠ – je jedno či 

to už bude súkromná ZUŠ alebo štátna. 

K tejto veci sa vyjadrila aj p. Dana Kravecová – komunikácia bola zabezpečená prostredníctvom 

mobilu. Potvrdila, že komunikovali s p. riaditeľom Balážom ale to nedokončili. P. riaditeľka už hľadala 

priestory  v Úliku. 

Vzhľadom k tomu, aby sa dalo k danému materiálu objektívne vyjadriť, prítomní vyjadrili názor , že by 

bolo dobré k tejto veci poznať aj názor p. riaditeľa 1 ZŠ, a p. riaditeľky ZUŠ. S čím všetci súhlasili. P. 

riaditeľa 1 ZŠ Mgr. Mareka Baláža a pani riaditeľku ZUŠ Mgr. Danu Kravecovú predvolá predsedkyňa 

Komisie pre školstvo a kultúru na vysvetlenie na neformálne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční:  

 

 

23.01.2019  na MsÚ ZH.  

ad 4. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

Uznesenie č. 1/2019 

Komisia školstva a kultúry:  

nezaujala stanovisko k prednému bodu MsZ.  

Navrhuje : predvolať p. riaditeľa 1ZŠ Mgr. Mareka Baláža a p. riaditeľku ZUŠ Mgr. Danu 

Kravecovú na neformálne zastupiteľstvo,  za účelom vyjadrenia sa k danej problematike 

z ich pohľadu.  

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  10 

ospravedlnení 1 

za  hlasov 9 

proti 0 hlasov  

zdržal sa hlasovania 1 hlasov 

 

 

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

             Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                          predsedníčka 

Dňa : 21.01.2019 


