
Zápisnica z komisie mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach 
konaná dňa 7. 9. 2011 o 15, 15 hod. v zasadačke MsÚ. 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesenia 
4. Informácia o vydaní štatútu TN a menovanie redakčnej rady TN /JUDr. Vozárová/ 
5. Informácia o aktivitách športového zväzu /Klub Slovenských turistov/ a kultúrneho 

združenia /Zlatňanka/ a riaditeľov predvolaných škôl a zariadení / Mgr. Kéry, Bc. Kereš, 
p. Zelenková/. 

6. Problematika školstva /PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Hollá/ 
7. Novelizácia VZN č. 3/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Zlaté 
Moravce 

8. Žiadosť Obecného úradu Tesárske Mlyňany do Spoločného školského úradu v Zlatých 
Moravciach 

9. Žiadosť Miroslava Piusa o spoluprácu pri vydaní novej publikácie 
10. Návrh na zrušenie kronikárky a schválenie novej kronikárky p. Beáty Horváthovej na 

rok 2011 pre mestskú časť Prílepy a navrhnutie odmeny 
11. Návrh na schválenie aktualizácie PHSR 
12. Zverenie majetku, nadobudnutého z eurofondov v rámci výzvy ROP 1.1 – 2008/01 

Infraštruktúra vzdelávania, do správy ZŠ Pribinova    
13. Rôzne  
14. Diskusia 
15. Návrh na uznesenie 
16. Záver 

 
 
K bodu 1./ 
Otvorenie:
 

  

Predseda privítal prítomných a hostí. 
 
K bodu 2./ 
 
Schválenie programu
 

:  

Mgr. Galabom bola navrhnutá zmena a to tak, aby sa bod č. 11 vymenil s bodom č.4. Na 
základe tejto požiadavky bol  program zasadnutia jednohlasne členmi komisie prijatý. 
 
K bodu 3./ 

Všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené a budú sa aj naďalej plniť. 
Kontrola uznesenia: 

 



K bodu 4./ 
 
Informácia o vydaní štatútu TN a menovanie redakčnej rady TN.
 

  

JUDr. Vozárová prítomných informovala, že štatút bol vydaný mestom 22. 7. 2011 a od 23. 8. 
2011 bola menovaná rada TN. Štatút je vydaný a zverejnený na stránke mesta.  
Primátor vydal tento štatút na základe jeho kompetencie a na základe zákona.  
Redakčná rada je poradný orgán primátora. Bude sa schádzať podľa potreby a každé 2 týždne. 
Redakčná rada bude pripravovať obsah TN. 
 
P. Chládek sa vyjadril, že štatút TN sa takto pripravuje prvýkrát. Súhlasili, aby sa tento bod 
dal do komisii kultúry, aby sa štatút pripravil. Ešte sa nestalo, aby mesto malo štatút 
neschválený mestským zastupiteľstvom. Nestretol sa ešte s tým, aby si redakčnú radu navrhol 
len jeden človek – primátor. Aspoň tá redakčná rada by mala byť schválená zastupiteľstvom. 
Vie si predstaviť návrh na zastupiteľstvo, aby si sami poslanci navrhli svojich zástupcov. Je to 
autokratické. 
 
JUDr. Vozárová sa vyjadrila, že keďže 14. 9. sa vydávajú noviny, preto si primátor navrhol 
redakčnú radu. Primátor je za TN zodpovedný, je primátor, preto si členov redakčnej rady 
navrhuje primátor. Aj v iných mestách to tak funguje, že štatutár si vyberá redakčnú radu. 
 
PaedDr. Petrovič sa vyjadril, že samozrejme, že zodpovednosť má primátor, ale myslí si, že sa 
mu tiež nepáči, že bez akejkoľvek diskusie poslancov si vybral sám primátor ľudí do rady. 
 
JUDr. Vozárová sa vyjadrila, že každý poslanec má právo vyjadriť sa v TN. 
 
P. Malý sa spýtal p. Rosinskej, či má skúsenosti s prácou novín. Vyslovila sa, že áno, už pol 
roka pracuje v redakcií. 
 
PaedDr. Husár sa pýtal, či p. Mondočková bude pracovať v TN. P. Rosinská sa vyjadrila, že 
bude. 
 
Prednosta sa vyjadril, že čas ukáže, aká bude úroveň novín a potom sa môže zasahovať 
a hovoriť si svoje stanoviská. 
 
PaedDr. Husár sa vyjadril, že on nevedel ani mená vtedajšej rady TN. 
 
Mgr. Galaba sa vyjadril, že si myslí, že právo poslancov je navrhnúť si svojich ľudí a je na 
primátorovi, či ich bude akceptovať. 
 
K bodu 5./ 
 

 
Informácia športového klubu.  

O klube slovenských turistov informoval predseda p. Hučka. Vyjadril sa, že majú do 80 
členov. Zúčastňujú sa veľa akcií: stretnutie turistov v Martine, Tekovskej kotline a v Rožňave. 
Pochod oslobodenia, cykloturistika okolo Vysokých Tatier, českého zrazu turistov 
v Prílepoch, Besáne a v okolí Prahy. Kapolkov chodník, brigádovali pri oprave hradu Hrušov,  
25. rokov Hviezdoslavového pochodu, Cyklokolo okolo Veľkého Inovca. 
 



PaedDr. Petrovič sa pýtal, či na cykloturistiku chodia aj rodiny. P. Hučka sa vyjadril, že áno. 
Majú aj vlastné logo a reprezentujú mesto Zlaté Moravce. P. Petrovič sa spýtal, že dostali aj 
viac financií, že budú značiť trasy. P. Hučka sa vyjadril, že Požitavské cyklotrasy sú značené 
a musia sa značiť len znalcom, ktorý môže len značiť. 
 
PaedDr. Husár sa vyjadril, že veľa cyklotrás je zničených.  
 
P. Hučka sa vyjadril, že boli cez projekt robené umelé smerovky, ktoré sú zničené a mali by 
sa vymeniť za železné.  
 
P. Chládek povedal, že je to až cez 300 cyklotrás a je to finančne veľmi náročné. Projekt 
nehovoril, aké budú smerovky ale primátorka to zadala firme, aby majiteľ firmy na tom 
zarobil. 750 000 Sk stál projekt. 
Ľu ďo m sa aj z iných miest naše cyklotrasy páčia, ale treba ich udržiavať. Preto navrhuje, 
obnoviť značky aspoň v okolí nášho mesta za peniaze, ktoré sú turistom schválené. 
 
PaedDr. Petrovič sa informoval u Ing. Struhárovej, ako sa budú púšťať finančné prostriedky 
združeniam.  
Ing. Struhárová mu povedala, že pokiaľ mesto bude mať financie, budú sa preplácať len 
faktúry za vykonanú činnosť. 
 
PaedDr. Husár sa vyjadril, že chata na Inovci je vo veľmi ťažko udržateľnom stave. Ľudia to 
postavili z vlastných financií a teraz chátra.  
 
P. Hučka sa vyjadril, že pozemok pod chatou nie je zväzu turistov, iba chata. Bolo by dobré, 
keby si ju mesto zobralo pod svoju.  
 
Informácia riaditeľa Správy Športových zariadení – Mgr. Kéry
 

. 

Prevádzkujú sa športy tradičné, teraz aj netradičné. Využívajú sa športové plochy školám 
bezodplatne.  
 
Kúpalisko vykazuje straty. V júli bolo veľmi zlé počasie a zvažovali v polovici augusta, že to 
zatvoria. Ale z dôvodu oteplenia to nezatvorili. Strata je na úrovni 14 – 16 000 eur. Je to 
o niečo lepšie, ako vlani. Samostatne by bez dotácie mesta nevedeli fungovať.  
 

 
Informácia riaditeľa MsKS – Bc. Kereš 

Bc. Kereš – Mesto zabezpečuje kultúru činnosť  mesta. Tiež bojujú s financiami. Prevádzka 
budov je veľmi ťažká, robia údržbu viacmenej na  kolene. Tento rok bude kino mať 100 
rokov. Ku koncu roka by mali byť bez straty.  
 
Mgr. Galaba sa informoval, či by sa niečo nemohlo vybudovať modernejšie. 
 
Bc. Kereš sa vyjadril, že by to mesto stálo 1,5 mil. Sk. Je otázka však len času, dokedy sa 
takto bude musieť premietať. Z dôvodu šetrenia financií ani nepremietali na amfiteátri.  
Do decembra 2009 dostávali za vedenie folklórnych súborov financie. Z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov oboch vedúcich informoval, že nebudú od roku 2010 dostávať 
vedúci dotácie. Inovec a Zlatňanka majú zdarma priestory, kedykoľvek je im k dispozícií 
teplo, telefónne priestory. Niekedy nedostal on pre divadlo žiadne financie ako vedúci súboru. 
Inovec bol pozvaný k vystúpeniam aj v roku 2010 a ani jednej akcií sa nezúčastnil.  



 
Mgr. Hatiarová sa vyjadrila, že pán Kereš povedal, že financie na knižnicu nemá. Bc. Kereš 
sa vyjadril, že riaditeľka Hatiarová klame. Hľadali na meste riešenie a 2. 8. 2011 boli mestom 
financie poslané.  
 
P. Kereš sa vyjadril, že sa mu zdá, že priestory sú pre knižnicu neadekvátne. Okná tam fučia. 
Riešil to s energetikom, nie je to jednoduché vypočítať. Knižnica je otvorená 5 dní v týždni, 
5 766, 40 eur platia len za elektrinu za rok. 
 
Mgr. Kéry sa vyjadril, že by to mali brať do úvahy pri transformácií podnikov, že kultúra 
a šport nie sú zárobkové.  
 
P. Tonkovič sa vyjadril, že MsKS je bez financií a spolupráca s MsKS je nulová. Sú teraz 
dosť veľké ohlasy, aby sa KS v Chyzerovciach prebrali pod OZ Chyzerovce. Majú veľa         
členov v združení, nevie, či sa to bude dať pod správu OZ, ale stará sa o to len toto združenie.  
Teraz majú zlú strechu a ľudia sa boja, aby nedali do toho vlastné financie a aby pri 
transformácií podnikov neprišlo k tomu, že OZ nebude môcť využívať.  
 

 
Informácia riaditeľky MŠ na Žitavskom nábr. 

Riaditeľka Zelenková informovala o chode MŠ. Uskutočňujú množstvo krúžkov (tanečné, 
výtvarné, logopedické). Budovy sú už staré, najväčšie problémy majú s oknami, fasádou 
a s kotolňou, lebo sa im kúri cez centrálnu kotolňu. Potrebovali by celkovú rekonštrukciu 
materskej školy od okien až po vybudovanie novej kotoľne, čo by bolo pre mesto lacnejšie 
a ušetrené finančné prostriedky. 
 
 
K bodu 6./ 
 

 

Návrh na zrušenie kronikárky a schválenie novej kronikárky p. Beáty Horváthovej na 
rok 2011 pre mestskú časť Prílepy a navrhnutie odmeny 

Mestská časť Prílepy si vybralo novú kronikárku. Je navrhnutá p. Beáta Horváthová, ktorá 
býva v Prílepoch.   
Komisia túto informáciu doporučila na MsR a MsZ na schválenie a berie informáciu poslanca 
Hritza  na vedomie. 
 
K bodu 7./ 
 

 
Problematika školstva – PaedDr . Ivanovičová 

Do ZŠ v roku 2011 je spolu zapísaných 128 prvákov, 11 detí je v 0 ročníku. ZUŠ má tiež 
najvyšší počet žiakov, okolo 550. V tanečnej je navýšených z 25 na 75 detí. CVČ má tiež 
problémy, lebo sa oveľa viac prihlásilo detí do tanečnej zložky a musia pribrať pedagóga. 
Do materských škôl v meste je nahlásených o 36 detí viac ako po iné roky, preto sa museli 
pribrať učiteľky do materských škôl na Slnečnej a na Štúrovej ul. Pre materské školy na 
Kalinčiakovej a na Žitavskom nábrežie sme žiadali výnimku na zvýšený počet detí. 
 
K bodu 8./ 
 



 

Novelizácia VZN č. 1/2008 o určené výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Zlaté Moravce – 
Mgr. Hollá 

Novelizuje sa už po tretíkrát, pretože MŠ  SR vydalo nové finančné pásma pre školy.  
MŠ a ZŠ budú v 3. finančnom pásme. Doporučuje schváliť VZN. 
 
K bodu 9./ 
 

 

Žiadosť Obecného úradu Tesárske Mlyňany do Spoločného školského úradu v Zlatých 
Moravciach 

 

Mgr. Hollá sa vyjadrila, že obec Tesárske Mlyňany majú záujem vstúpiť do Zlatomoraveckého 
školského úradu.  

K bodu 10./ 
 

 
 Žiadosť Miroslava Piusa o spolupráci pri vydaní novej publikácie 

Mgr. Galaba sa vyjadril, že nie je na komisií, či todoporučí alebo neodporučí.  Komisia to 
môže doporučiť a záleží na meste, či bude mať financie.  
 
Bc. Kereš sa vyjadril, že doporučil p. Piusovi, aby požiadal o grant on ako občianske 
združenie.  
 
PaedDr. Petrovič sa vyjadril, že doporučuje spoluprácu s ním, ale nesúhlasí aby Mesto bolo 
vydavateľom. 
Komisia jeho návrh jednohlasne doporučila.  
 
K bodu 11./ 
 

 
Návrh na schválenie aktualizácie PHSR 

Bc. Levická sa vyjadrila, že sa pripravila skrátená verzia, pretože nás tlačí termín. Je to 
v súlade so zákonom. 
 
PaedDr.  Petrovič sa vyjadril, že by bolo dobré PHSR doplniť aspoň o tie aktivity, ktoré mesto 
určite bude riešiť.            
 
Komisia doporučuje schváliť PHSR jednohlasne s doplnením akcií, ktoré sa budú konať 
v najbližších troch rokoch.      
 
K bodu 12./ 
 

 

Zverenie majetku, nadobudnutého z eurofondov v rámci výzvy ROP 1.1 – 2008/01 
Infraštruktúra vzdelávania, do správy ZŠ Pribinova 

Bc. Levická prítormných informovala o konci projektu a o tom, že majetok, ktorý mesto 
nadobudol sa bude musieť zveriť ZŠ.  
Komisia jednohlasne doporučila.  
 



K bodu 13./ 
 

 
Rôzne: 

Mgr. Galaba – transformácia podnikov. Objavujú sa informácie, že SŠZ by sa mala zlúčiť 
s TS. Nevie, aké budú dopady, myslí si, že šport a kultúru treba dotovať a preto by bolo 
dobré, keby sa zlúčili do jedného podniku a TS s inými subjektmi do ďalšieho podniku. 
Ing. Borkovič  sa vyjadril, že bol na komisií a má sa pripraviť návrh, aby vznikol 1 podnik, 
potom bola alternatíva, aby vzniklo oddelenie na meste školstvo, kultúra a šport a mali by tam 
byť SŠZ a MsKS. Má to ekonómka pripraviť, ako by to mesto malo transformovať. 
Doporučuje, aby sa komisia vyjadrila, aby sa kultúra, šport a školstvo dali dokopy. Je jedno, 
či to bude ako príspevková alebo ako spoločný podnik alebo pod Mesto spoločne. 
Mgr. Galaba 

Komisia to jednomyseľne schválila a odporučila dať uznesenie Rade pre transformáciu 
podnikov. 

 doporučuje, aby v rámci transformácie mestských podnikov vznikla 1 športovo 
– kultúrna  príspevková organizácia. Treba to dať aj uznesením do rady pre transformáciu 
podnikov.  

 
K bodu 14./ 
 

 
Diskusia:  

Mgr. Chrenková  sa  informovala, v akom štádiu je zábradlie pri ZŠ Mojmírovej. 
Ing. Latika
 

 sa vyjadril, že sa druhýkrát maľuje a zajtra bude namontované. 

K bodu 15./ 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Uznesenie č. 3/2011 
 
Zobrala na vedomie: 
 

• Program zasadnutia 
• Kontrolu uznesenia  
• Informáciu o vydaní štatútu TN a menovanie redakčnej rady TN /JUDr. Vozárová/ 
• Informáciu o aktivitách športového zväzu /Klub Slovenských turistov/ a riaditeľov 

predvolaných škôl a zariadení / Mgr. Kéry, Bc. Kereš, p. Zelenková/. 
• Problematiku školstva /PaedDr. Ivanovičová, Mgr. Hollá/ 
• Novelizáciu VZN č. 3/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí 

a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Zlaté 
Moravce 

• Žiadosť Obecného úradu Tesárske Mlyňany do Spoločného školského úradu v Zlatých 
Moravciach 

• Žiadosť Miroslava Piusa o spoluprácu pri vydaní novej publikácie 
• Návrh na zrušenie kronikárky a schválenie novej kronikárky p. Beáty Horváthovej na 

rok 2011 pre mestskú časť Prílepy a navrhnutie odmeny 
• Návrh na schválenie aktualizácie PHSR 
• Zverenie majetku, nadobudnutého z eurofondov v rámci výzvy ROP 1.1 – 2008/01 

Infraštruktúra vzdelávania, do správy ZŠ Pribinova    
 



 
 
Komisia na svojom zasadnutí doporučila na schválenie MsR a MsZ:   

 
• Rozšírenie školského úradu Zlaté Moravce o obec Tesárske Mlyňany 
• Novelizáciu VZN mesta Zlaté Moravce č.  1 /2008  o určení výšky 

príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a v školských zariadeniach  Mesta Zlaté  Moravce 

• Schválenie aktualizácie PHSR 
• Zverenie majetku, nadobudnutého z eurofondov v rámci výzvy ROP 1.1 – 2008/01 

Infraštruktúra vzdelávania, do správy ZŠ Pribinova    
• Zrušenie kronikárky a schválenie novej kronikárky na rok 2011 pre mestskú časť 

Prílepy a navrhnutie odmeny 
• Doporučuje spoluprácu s Miroslavom Piusom pri vydaní knihy, ale nesúhlasí aby 

Mesto bolo vydavateľom. 
 
 
K bodu 15./ 
 

 
Záver:  

Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
 
 
 

PaedDr. Pavol Petrovič v.r. 
     predseda komisie 

 
 
 
 
Zapísala: PaedDr. Klaudia Ivanovičová 
 
 
 
 


	PaedDr. Pavol Petrovič v.r.

