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Komisia pre  školstvo a kultúru 
-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 27.11.2018 

 
 
 
 

Dátum a miesto rokovania : 27.11.2018, 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. Informácia o pripravovaných kultúrnych podujatiach v meste. 

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

          roku 2017/2018 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

          mesta Žiar nad Hronom. 

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských  

          zariadení v meste Žiar nad Hronom. 

5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení 

VZN č. 12/2015. 

6. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 

12/2014,VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017. 

7. Rôzne, diskusia 

8. 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 na začiatku stretnutia 

9    z celkového počtu 11 členov, po bode 3 odišla Ing. Stela Víťazková z pracovných dôvodov. 

Komisia bola uznášania schopná. 

 

ad 2. Informácia o pripravovaných kultúrnych podujatiach v meste. 

Predkladateľom informácií bola  PhDr. Michaela Pribilincová PhD.  

 

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

2017/2018 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. 

     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. 
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     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 2017/2018 nasledovný (údaje sú uvedené podľa  

skutočného stavu vykázaného k 15. septembru): 

 

ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 

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

440 212 228  158 7 

počet tried   
10 11 

   

21    

 

 

ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17: 

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

641 316 325  248 10 

počet tried   
16 15 

   

31    

 

 

ZŠ, Jilemnického ulica č. 2: 

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

285 117 168  72 3 

počet tried   
7 9 

   

16    

 

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

 

Oddelenie : Počet záujmových útvarov Počet detí 

Veda a technika 1 9 

Estetika a spoločenské vedy 13 124 

TV, šport a rekreač.činnosť                   17 208 

SPOLU 31 341 

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:  268 

- počet účastníkov:      13517 

 

ZUŠ Zity Strnadovej Parákovej , Jilemnického ulica č. 2: 

Odbor: Počet žiakov 

Hudobný  318 

Tanečný 82 

Výtvarný 104 

Literárno-dramatický 60 

SPOLU 564 

 

 

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

 

 

      

 

 

 

Počet tried Počet detí          

 

 

  

28 525   
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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. 

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 
Mestské zastupiteľstvo 
 
schvaľuje: Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2017/2018 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. 

 
Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  
počet členov komisie 11  
prítomní  9 
ospravedlnení 2   
za  hlasov 9 
proti 0 hlasov  
zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

Uznesenie č. 3/2018 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: 
Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017/2018 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. 

 

ad 4.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení 

v meste Žiar nad Hronom. 

 

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

s obsahom  predkladaného materiálu :  

Rada školy a obecná/mestská školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré 

vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a 

vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a 

samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.  

 

Pôsobnosť rady školy a mestskej školskej rady, ich zloženie, ale aj kompetencie určuje zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. Podľa § 25 ods. 5 a ods. 9 sú členmi rady školy a obecnej/mestskej  

školskej rady aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, obce/mesta. Zloženie a počet členov rady školy 

podľa § 25 ods. 4 určuje zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia.  Počet členov obecnej/ mestskej školskej rady je stanovený v § 25 ods.9.  

Z dôvodu, že je nové funkčné obdobie MsZ je potrebné, aby doterajší delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa/obce  v mestskej školskej rade, v radách škôl a školských zariadení boli odvolaní 

v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) vzhľadom k tomu, že im zanikol mandát poslanca MsZ a zároveň boli 

delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa/obce. Materiál bol vopred prerokovaný na Komisii školstva 

a kultúry. 

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

Odvoláva: 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – rád škôl, školských 

zariadení  a Mestskej školskej rady - poslancov  mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom: 

 

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8     Anna Líšková 

Soňa Lukyová 

          Peter Sládeček  

        

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2                  Rastislav Uhrovič 

         Stella Víťazková 
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         Emil Vozár 

 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH    Dušan Bosák  

                    Peter Dubeň 

Miroslav Rybársky 

 

Základná škola,  Jilemnického ul. č. 2     Veronika Balážová 

         Norbert Nagy 

         Miloš Slávik 

 

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej Jilemnického ul. č. 2 

         Monika Balážová 

         Mária Biesová 

         Stela Šeševičková 

          

Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17   Monika Balážová 

 

Mestská školská rada                                                                          Monika Balážová 

 

Deleguje: 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – rád škôl, školských 

zariadení  a Mestskej školskej rady - poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom: 

 

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8     Anna Líšková 

Gabriela Hajdónyová 

          Branislav Šťastný 

            

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2                  Veronika Balážová 

         Stella Víťazková 

         Emil Vozár 

 

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

         František Páleník 

Tomáš Fábry 

 

Základná škola,  Jilemnického ul. č. 2     Miroslav  Rybársky 

         Norbert Nagy 

         Juraj Krátky 

 

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej Jilemnického ul. č. 2 

         Monika Balážová 

         Mária Biesová 

         Stela Šeševičková 

          

Centrum voľného času, Ul. M. R. Štefánika č. 17   Monika Balážová 

 

Mestská školská rada                                                                          Monika Balážová 

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  
počet členov komisie 11  
prítomní  8 
ospravedlnení 3 
za  hlasov 0 
proti 0 hlasov  
zdržal sa hlasovania 8 hlasov 

Uznesenie č. 4/2018 
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Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ predložený návrh ešte prerokovať so všetkými 

poslancami na neformálnom stretnutí. 

 

ad 5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 

12/2015. 

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

s obsahom  predkladaného materiálu :  

Návrh zmeny VZN č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 12/2015, predkladáme na 

rokovanie MsZ v súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zriaďovateľovi ukladá takouto formou určiť miesto 

a čas zápisu. Termín zápisu stanovený  VZN nie je vyhovujúci, vzhľadom k tomu, že v ten istý termín 

prebieha Testovanie-9 , čo je pre školy organizačne náročné na  zabezpečenie všetkých podmienok 

stanovených platnou legislatívou tak vo vzťahu k zápisu ako aj k Testovaniu-9. 

Z tohto dôvodu je potrebné vykonať zmenu  v   § 3 ods. 2, ktorý v pôvodnom znení znie: 

 

Čas zápisu: prvá aprílová streda v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod.. 

 

Po prerokovaní legislatívnej úpravy s riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žiar nad Hronom navrhujeme nasledovnú zmenu : 

 

1. Ustanovenie § 3 ods. 2 znie: 

 

Čas zápisu: prvý  aprílový pracovný deň v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod.. 

 

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

schvaľuje VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 12/2015. 
 
Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  
počet členov komisie 11  
prítomní  8 
ospravedlnení  3 
za  hlasov 8 
proti 0 hlasov  
zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

Uznesenie č. 5/2018 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 12/2015. 
 

ad 6. VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, 

VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017. 

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

s obsahom  predkladaného materiálu :  

V zmysle § 6 ods. 12 písm. f) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov obec oznámi zriaďovateľovi cirkevnej  materskej školy a školského 

zariadenia – zriadených na území obce a základným umeleckým školám, jazykovým školám, 

materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných 

prostriedkov určených na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. 

VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta 
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Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/201, VZN č. 10/2016, VZN č. 

9/2017   navrhujeme v zmysle  uvedeného legislatívneho predpisu zmeniť a doplniť nasledovne: 

 
Článok I 
 
VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta 

Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 

9/2017      sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. Za prílohu č. 7 sa dopĺňa príloha č. 8 - Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  Žiar nad Hronom  na príslušný rok – 2019 a výška finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školského 

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  na príslušný rok – 2019.  

 
N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 
Mestské zastupiteľstvo 
Schvaľuje VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  
počet členov komisie 11  
prítomní   
ospravedlnení  
za  hlasov  
proti 0 hlasov  
zdržal sa hlasovania 0 hlasov 

Uznesenie č. 6/2018 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť: VZN, ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017 

 
ad 7. Rôzne, diskusia 

V diskusii sa členovia venovali v prevažnej miere delegovaniu zástupcov zriaďovateľa do RŠ. P. 

Giláňová vysvetlila postavenie rady školy a jej kompetencie. P. Uhrovič a p. Veronika Balážová 

nesúhlasili s navrhnutým materiálom, p. Uhrovič požiadal o delegovanie do RŠ pri ZŠ Ul. Dr. 

Janského č. 2, a p. Veronika Balážová o delegovanie do RŠ na Jilemnického ul. č 2 v ktorých pôsobili  

v minulom volebnom období čo im bolo aj vyhovené. P. predsedníčka komisie Monika Balážová 

upozornila poslancov , že je dôležité v súlade so štatútmi zúčastňovať sa stretnutí rád škôl. Členovia 

sa vzájomne dohodli , že tento predložený materiál je potrebné ešte prerokovať so všetkými 

poslancami na neformálnom stretnutí. 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

ad. 8. Záver 

 
 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 
             Mgr. Monika Balážová 
                                                                                                          predsedníčka 
Dňa : 27.11.2018 


