
 

Mestská školská rada v Prievidzi  
 

Z á p i s n i c a  č.1/2018 

zo zasadania Mestskej školskej rady mesta Prievidza 

 

 

Termín konania:    6.marca 2018 o 14:00 h. 

Miesto konania zasadania:  Zasadačka prednostu MsÚ 

    Nám. slobody 12, Prievidza  

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  

 

 

 

Návrh programu:                

 

1.  Otvorenie,  schválenie programu 

2.  Vyhodnotenie Uzneseniazo zasadnutia dňa 13.12.2017 

3.  Informácie Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ v Prievidzi  

4.  Rôzne 

5.  Diskusia 

6.  Uznesenie 

7.  Záver 

 

 

K bodu č.1 

 

Rokovanie Mestskej školskej rady v Prievidzi (ďalej len MsŠR) otvorila a viedla jej 

predsedníčka H. Dadíková. Na úvod privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom 

programu zasadnutia, ktorý bol následne jednohlasne schválený.  

  

 

K bodu č.2 

 

 

 V Uznesení zo dňa 13.12.2017 MsŠR žiadala prehodnotenie a podanie návrhu riešenia 

dopravnej situácie v okolí Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi z dôvodu ochrany 

a bezpečnosti chodcov – žiakov školy. 

Táto požiadavka bola prerokovaná v Komisii dopravy, výstavby, územného plánu a životného 

prostredia pri MsZ v Prievidzi. Predseda uvedenej komisie a člen MsŠR, Ing. Jozef Polerecký,  

jednal o probléme s riaditeľkou dotyčnej školy, ktorá následne zvolala plenárne zasadnutie 

Rodičovského združenia pri ZŠ, Mariánska ul.. Na zasadnutí boli rodičia žiakov školy 

upozornení, aby zvlášť v ranných hodinách vozili svoje deti do školy a parkovali tak, aby 

nespôsobovali nebezpečné dopravné situácie. Všetci rodičia školy boli tiež prostredníctvom 

návratky požiadaní o dodržiavanie zásad bezpečnosti. Vďaka týmto opatreniam sa situácia 

čiastočne zlepšila. Vedenie ZŠ však bude dopravnú situáciu v okolí školy priebežne 

monitorovať, pokiaľ nenastane trvalé zlepšenie, situácia bude riešená v spolupráci 

s dopravným inšpektorátom.      

 

 

 



 

 

K bodu č.3 

 

 

Ing. M. Halahyjová, odborný referent pre rozpočet a financie, informovala o: 

- Finančných prostriedkoch vyčlenených v rozpočte mesta Prievidza v kapitole školstvo a  

o 1.úprave rozpočtu, 

- výške prídelu normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené 

kompetencie školstva ( ZŠ ), 

- výške prídelu finančných prostriedkov z podielových daní na originálne kompetencie 

školstva (MŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ a MŠ), 

- schválenom pláne investícií do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Prievidza vo výške 301 013 € na kapitálové výdavky  a 81 000 € na bežné výdavky pre 

ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ, CVČ a ŠJ pri ZŠ ; 876 500 € na kapitálové výdavky pre MŠ a ŠJ pri MŠ.  

 

 

Mgr. Beata Révayová, odborný zamestnanec školského úradu, informovala o 

materiáloch, ktoré OŠaSoO dňa 26.03.2018 predkladá na schválenie MsZ, a to: 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2018, ktorým sa stanovujú školské obvody pre 

ZŠ mesta Prievidza, 

- Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/ 2016 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 

Ďalej informovala o rokovaní k problematike použitia finančných príspevkov, ktoré 

rodičia poskytujú rodičovským združeniam pri MŠ, organizačnom zabezpečení osláv 

Dňa učiteľov a zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ( 25.04.2018 od 8:00 do 17:00). 

 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

 

K bodu č. 4  

 

Členovia MsŠR prerokovali požiadavku Okresného výboru Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, aby sa na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti osláv 

oslobodenia mesta Prievidze zúčastnili aj  žiaci základných škôl. 

 

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

 

K bodu č.5 

  

 H. Dadíková zdôraznila, že poslanci MsZ pri schvaľovaní rozpočtu mesta dbajú o to, 

aby školy a školské zariadenia mesta Prievidza mali dostatok finančných prostriedkov na 

zabezpečenie vyučovacieho procesu a svojej prevádzky. 

 

 E. Ertlová vyjadrila súhlas s názorom, že zriaďovateľ, mesto Prievidza, v porovnaní 

s minulými rokmi finančne zabezpečuje školy a školské zariadenia vo väčšej miere, ale 

napriek tomu, materské školy majú nedostatok finančných prostriedkov na nákup o opravy 

rôznych drobností, preto využívajú finančné prostriedky od rodičov – z rodičovského 

združenia pri MŠ. Podľa názoru riaditeliek MŠ, poplatok do RZ pri MŠ je primeraný a teda 

nie je dôvod ho znižovať. 



 

Členovia MsŠR prediskutovali problematiku termínov výberových konaní na 

riaditeľov škôl, zhodli sa, že zmena riaditeľa školy nie je vhodná v čase vyučovacích dní. 

 

  

K tomuto bodu rokovania prijala MsŠR uznesenie. 

 

K bodu č.6 

  

Príloha č. 1 – Uznesenie zo zasadnutia MsŠR dňa 06.03.2018 v Prievidzi. 

 

 

 

K bodu č.7 

 

 Predsedníčka MsŠR poďakovala prítomným za účasť a po dohode stanovila ďalší 

termín zasadnutia na 05.06.2018 o 14:00 hod.. 

 

 

 

 

 

 

 

       Helena Dadíková  v. r. 

        predsedníčka MsŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Beata Révayová, zapisovateľka MsŠR 

 

 

Prílohy :  

 

Príloha č. 1 – Uznesenie zo zasadnutia MsŠR dňa 06.03.2018 v Prievidzi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

 

U z n e s e n i e 
zo zasadania Mestskej školskej rady v Prievidzi 

dňa 06.03.2018 

 

 

I. Mestská školská rada b e r i e    n a   v e d o m i e : 

 

a) informácie  Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ ( ďalej len OŠ a SoO) 

rozpočte na kalendárny rok 2018 a o 1. úprave rozpočtu mesta Prievidza týkajúcej sa 

oblasti školstva, 

 

     b)   informácie OŠ a SoO o návrhu VZN č.  1/ 2018, ktorým sa stanovujú školské obvody 

pre ZŠ mesta Prievidza a Doplnku č. 1 k VZN č. 1/ 2016 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, 

 

c)   informácie OŠ s SoO o oslavách Dňa učiteľov, 

 

d)   informácie OŠ s SoO o zápise detí do 1. ročníka základnej školy. 

 

 

II. Mestská školská rada  o d p o r úč a : 

 

 

a) MsZ schváliť navrhované zmeny vo VZN č. 1/ 2018 a v Doplnku č. 1 k VZN č. 1/ 

2016, 

 

b) prispôsobiť termín začiatku funkčného obdobia riaditeľov škôl a školských zariadení 

podľa možností tak, aby sa zmena riaditeľa školy uskutočnila k 01.07. príslušného 

kalendárneho roka, 

 

c) aby žiaci základných škôl neboli prizývaní na oslavy oslobodenia mesta Prievidza 

v čase vyučovania, 

 

d) aby finančné prostriedky z Rodičovských združení pri MŠ boli využívané výlučne na 

zabezpečenie skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu detí MŠ. 

 

 

III. Mestská školská rada i n f o r m u j e : 

 

a) o termíne ďalšieho zasadnutia MsŠR dňa 05.06.2018.  

  

 

 

 

V Prievidzi dňa 06.03. 2018     Helena Dadíková,  v. r. 

          predsedníčka MsŠR 


