
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu  pri MsZ v Zlatých Moravciach 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Zápisnica č. 4 
 zo zasadnutia komisie mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ 

 
 

Dátum:  20. novembra 2013 
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu 
3. Kontrola uznesenia 
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2012/2013 v MŠ ZŠ 
5. Oboznámenie sa s rozpočtom pre školy na rok 2014 
6. Koncepcia rozvoja školstva v Meste Zlaté Moravce s výhľadom na roky 2014-2016 
7. Predloženie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vstupnej chodby v MŠ, 

Žitavské nábrežie č. 1, 953 01 Zlaté Moravce (čerpanie úveru) 
8. Návrh na doplnenie členov Rady školy v ZŠ Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce 
9. Rôzne 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
 

 
 
K bodu 1  
Otvorenie  
Predseda komisie PaedDr. Pavol Petrovič otvoril zasadnutie komisie. Privítal hostí a prítomných 
členov komisie a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa,  prítomných je 
sedem z ôsmich členov . 
  

 
K bodu 2 
Prítomní schválili rokovacie body programu jednohlasne. 
 
K bodu 3 
Po kontrole uznesenia zo 4. zasadnutia , ktoré sme skonštatovali za splnené, sme pristúpili 
k samotnému rokovaniu. 
 
K bodu 4 
Všetky zariadenia odovzdali správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2012/2013 spracovanú v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-



vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení. Správy boli 
prerokované na pedagogickej rade a v Rade školy. Všetky tieto prerokované správy sú 
odporúčané na schválenie zriaďovateľovi Mestu Zlaté Moravce. Toto stanovisko zriaďovateľ 
Mesto Zlaté Moravce vzal na vedomie a správy schválil svojím podpisom primátor Mesta 
Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CsC. Na odporúčanie pracovníčok škôl a školských 
zariadení Mesta Zlaté Moravce. 
 
K bodu 5 
Všetky riaditeľky prevzali rozpočty na rok 2014, ktorý je pre všetky školy nedostačujúci, 
pretože bol krátený. Školy sa nevedia správne nastaviť na čerpanie rozpočtu, nakoľko nemajú 
prehľad o priebežnom čerpaní rozpočtu. Riaditeľka, p. Kutišová ( MŠ Kalinčiakova), nebola 
spokojná s menším rozpočtom o 20.000 eur. Upozornila na pána Šidlovského, ktorého má 
v databáze pracovníkov, a ktorý vykonáva elektrikárske práce vo všetkých zariadeniach na 
území mesta. Hoci plat dostáva v MŠ Kalinčiakovej , ale jeho výkon je závislý aj od iných 
zariadení, navrhovala refundáciu platu. Takáto situácia je aj pri pracovníčke práčovne. Pani 
Kičindyová, ktorá pracuje pre 2 materské školy v práčovni. Tiež navrhuje refundáciu platu. 
MŠ Prílepy, má problémy s počtom detí – nízky počet . Boli návrhy pripraviť školský 
vzdelávací program s takou náplňou, aby pritiahla aj deti z mesta. Ďalšie návrhy hovorili 
o tom, či sa budú deti voziť mestským autobusom z mesta do Prílep alebo naopak. Kuchárka 
je zároveň upratovačkou aj školníčkou. Cudzí stravníci priniesli do zariadenia viacej 
finančných prostriedkov, preto je kuchyňa moderne a dobre vybavená (antikorové stoly). Za 
mesiac október 2013 vydali 113 obedov pre cudzích stravníkov. 
Pani riaditeľka je presvedčená, že by nebolo dobré budovu zavrieť, pretože v nej sídli okrem 
MŠ aj pošta , KD, a súbor Kolovrátok. Má minimálne náklady na kúrenie ( gamatky).  
Pani riad. Bajaníková má 1 kuchárku, ktorá varí pre 78 stravníkov. 
Pán prednosta hovoril o krátení rozpočtu z podielových daní. Odôvodní to Ing. Szobiová. 
Pán Husár rozoberal školné za MŠ. 12 eur – je to zapracované v rozpočte, no je to nevýhoda 
malých materských škôl. Učiteľky MŠ by nemali manipulovať s peniazmi. Zlaté Moravce 
majú príspevky za MŠ najväčšie, v obciach sa vyberá po 5 – 7 eur. Každá riaditeľka  by mala 
rozmýšľať nad tým, ako zníži náklady na prevádzku svojho zariadenia. 
Pán prednosta podotkol, že mesto dobieha minulosť. Jedna časť sú uznesenia ( schválenie 
rozpočtu ) a druhá –návrh na štvrťročné vyúčtovanie preddavkov. 
Komisia MŠKaŠ navrhuje posielať raz štvrťročne prehľad čerpania rozpočtu do materských 
škôl, Komisia navrhuje, aby sa príspevok ( 12 eur ) spojený s hmotným zabezpečením  
dieťaťa v MŠ vracal späť do MŠ, zisk z cudzích stravníkov aby bol percentuálne započítaný 
v rozpočte, aby sa platy Šidlovského a Kičindyovej refundovali. 
 
Za:  7                                       Proti: 0                        Zdržali sa hlasovania:   
 
K bodu  6 
   Koncepcia rozvoja školstva – p. Chládek  veľmi emotívne a s rozhorčením kritizoval 
pripravené materiály . Považoval ich za paškvil a za slabé. Koncepcia sa robí podľa šablóny, 
pozeral si to na internete. Rozsah koncepcie požaduje na 10 až 20 strán, fakty, argumenty a 
ekonomické ukazovatele. Toto je len informácia a nie koncepcia. Hanbil by sa to predložiť na 
Komisiu. Žiadal o vypracovanie Koncepcie do budúcej Komisie MŠKaŠ, všetko treba obšírne 
rozpísať, stretnúť sa s riaditeľmi MŠ a ZŠ a spoločne vypracovať Koncepciu rozvoja. Potom 
p. Chládek začal slovne útočiť na sekretára Komisie, že je nekompetentná vykonávať takúto 
funkciu, že nepracuje tak, ako si to on predstavuje a podobné invektívy. Pani Nociarová 
zareagovala na pána Chládeka a spýtala sa ho, prečo tak zmenil svoju rétoriku, lebo ich 
spolupráca od januára 2013 bola na výbornej úrovni. Dostala odpoveď, že vraj nechodí na 



otvorenie výstavy, nezaujíma sa o akcie , ktoré organizuje p. Chládek. Pani Nociarová 
vyargumentovala aj názvy výstav, na ktorých sa zúčastnila, čo  si vraj pán Chládek nepamätá, 
ale vecné fakty na jeho správanie boli nedostačujúce a zavádzajúce. 
Komisia MŠKaŠ prijala odporúčanie, aby Koncepcia rozvoja školstva bola premenovaná na 
Informáciu o rozvoji školstva, po pracovnej porade s riaditeľmi škôl a školských zariadení 
spoločne vypracovať KONCEPCIU RIZVOJA ŠKOLSTVA NA ROKY 2014-2016 
a predložiť Komisii MŠKaŠ do 30. júna 2014. 
 
Za:   7                              Proti:   0                           Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
K bodu 7 
  Členom Komisie MŠKaŠ sme predložili projektovú dokumentáciu na riešenie havarijného 
stavu chodby v Materskej škole, Žitavské nábrežie č. 1, 953 01 Zlaté Moravce s cenovou 
kalkuláciou 31.000 eur. Pani riaditeľka podala informáciu o vypracovaní projektovej 
dokumentácie a žiadala Komisiu MŠKaŠ o podporu pri riešení jej návrhu. Poslanci podporili 
predkladaný návrh, len žiadali od projektanta zníženie ceny rekonštrukcie pre rýchlejšie 
vybavenie . 
 
Za:   7                              Proti:  0                            Zdržali sa hlasovania:   0 
 
 
Pani riad. Kutišová tiež predložila projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kanalizácie 
v MŠ Kalinčiakova v cenovej ponuke 35.000 eur. Pretože z úveru  zostalo iba 15.000 eur, 
tieto finančné prostriedky dostane MŠ Kalinčiakova 12, 953 01 Zlaté Moravce v prvej etape 
a zostatok v druhej etape prác. Poslanci podporili aj túto rekonštrukciu. 
 
Za:   7                             Proti:  0                           Zdržali sa hlasovania:    0 
 
K bodu 8 
 
Pani sekretárka Komisie  predložila návrh na vymenovanie členov Rady školy pri Základnej 
škole, Pribinova č. 1, 953 01 Zlaté Moravce: 
 
1. Erika   Babocká 
2. PaedDr. Pavol Petrovič 
 
Za:    7                          Proti:    0                            Zdržali sa hlasovania:   0 
 
 
 
 
K bodu 9 
 
V tomto bode boli vyčerpané všetky pripomienky poslancov, a tak sme prešli k ďalšiemu 
bodu. 
 
 
 
 



 
 
 
K bodu 10 
 
Návrh na uznesenie 
 
Komisia MŠKaŠ navrhuje prijať správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2012/2013 v materských a základných školách a školských 
zariadeniach 
 
Hlasovanie: 
Za:  7                                            Proti: 0                          Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Komisia MŠKaŠ  vzala na vedomie návrh rozpočtu na rok 2014 a žiada oddelenie financií 
a rozpočtu o štvrťročné predkladanie čerpania rozpočtu  pre materské školy, navrhuje vracať 
späť do materských škôl príspevok 12,- eur a percentuálne zisk z cudzích stravníkov, navrhuje 
refundovať platy Šidlovského a Kičindyovej. 
Hlasovanie: 
 
 
Za: 7                                              Proti: 0                         Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
Komisia MŠKaŠ navrhuje  premenovať Koncepciu na Informáciu, ukladá vypracovať 
Koncepciu Rozvoja školstva spolu s riad. škôl a škol. zariadení  na roky 2014 – 2016 do 
30.06.2014 
 
Za: 7                                              Proti: 0                          Zdržali sa hlasovania: 0 
 
 
 
 
 
Komisia MŠKaŠ doporučuje MsZ prijať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodby 
v MŠ Žitavské nábrežie č.1 a rekonštrukciu kanalizácie v MŠ Kalinčiakova č.12, 953 01 Zlaté 
Moravce 
 
Za.   7                                           Proti:   0                       Zdržali sa hlasovania:    0 
 
 
 
 
KMŠKaŠ odporúča vymenovať za členov Rady školy v Základnej škole , Pribinova č. 1. 953 
01 Zlaté Moravce navrhovaných kandidátov: 
1. Eriku Babockú 
2. PaedDr. Pavla Petroviča 
 
Za:   7                                          Proti:    0                      Zdržali sa hlasovania:    0 



 
 
K bodu 11 
Záver 
P. predseda Petrovič poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Komisie MŠKaŠ. 
 
 
 
V Zlatých Moravciach 20.11.2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: ............................     ......................................         
Mgr.Katarína Nociarová                PaedDr. Pavol Petrovič 
 
 


