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VÝROČNÁ SPRÁVA 
                                         Mestskej školskej rady za rok 2012 
 

Mestská školská rada mesta Prievidza (ďalej MsŠR) v roku 2012 zasadala 
štyrikrát. V tomto roku pracovala v zložení: 

 
Ing. Jozef Polerecký, predseda, mesto Prievidza 
Mgr. Daniela Porubcová, podpredseda, ZŠ Mariánska 
Mgr. Anton Bakyta, člen, mesto Prievidza 
Jana Galková, člen, MŠ Matušku 
Edita Ertlová, člen, MŠ Sv. Cyrila,  riaditeľka MŠ 
Mária Ďuračková, člen, MŠ Benického 
Soňa Králiková, člen, MŠ Sv. Cyrila, predsedníčka RŠ  
Mgr. Adriána Gombarčíková, člen, ZŠ Rastislavova 
Mgr. Peter Krško, člen, ZUŠ L. Stančeka 
Ing. Milan Chmúra, člen, za rodičov 
Ing. Peter Paulík, člen, za rodičov 
 

Prvé zasadnutie v roku 2012 bolo 29.februára, na ktorom bolo 
prítomných 7 členov MsŠR, 4 boli ospravedlnení. 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie výročnej správy 
3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 
4. Informácia o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základných škôl 
5. Návrh dodatku č. 6 k VZN č. 96/2008 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
 
K bodu 1 

Zasadnutie MsŠR otvoril predseda MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Privítal  
prítomných členov MsŠR a zástupcov odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. 
Annu Aradyovú a Ing. Halahyjovú.  
 K bodu 2 

Predseda MsŠR Ing. Polerecký vypracoval a predložil rade na prerokovanie 
Výročnú správu MsŠR za rok 2011. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky. 
K bodu 3 

Mgr. Aradyová vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok šk. 
roka 2011/2012 v materských školách (účasť na vzdelávaní, zapojenosť do 
projektov, absolvovanie plaveckého výcviku na základe harmonogramu plávania 
vypracovaného OŠaSoO, aktivity realizované v súčinnosti so základnými školami 
a pod.). V 11 MŠ je k dispozícii 55 tried, v ktorých je v súčasnosti umiestnených 1158 
detí. Bol zaznamenaný nárast počtu detí o 48 oproti počtu detí k 15.9.2011. V 
8 základných školách je spolu 162 tried, s počtom žiakov 3235 ( k 15.9.2011 bolo o 4 
žiakov viac). Okrem aktivít, zapájania učiteľov do vzdelávania a pod. spomenula aj 
odbornosť, ktorá je za všetky školy 93,77 %. 
K bodu 4 

Mgr. Aradyová poskytla informáciu o zápise detí do prvých ročníkov 
základných škôl pre šk. rok 2012/2013. Zapísaných bolo  spolu 380 detí,  17 detí  
bolo zapísaných do 0- tého ročníka a počet odkladov je 38. V minulom školskom roku 



 2

bolo zapísaných 396 žiakov , 42 žiakov malo odklad, ale reálne k 1.septembru 2011  
do prvého  ročníka základných škôl nastúpilo 328 detí. 
K bodu 5 

Ing. Halahyjová informovala  o návrhu Dodatku č. 6 k VZN č. 96/2008 o určení 
príspevku od zákonných zástupcov (úprava v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2012), 
ktorým sa určuje poplatok v ŠKD o 0,5 €, zvýšenie poplatkov v ZUŠ o 1 € a menili sa 
poplatky v CVČ.  Dodatok rieši zavedenie nového poplatku – príspevok na čiastočnú 
úhradu réžií v ŠJ, a to spravidla na 3 €. Príspevky na réžie budú uhrádzať všetci 
detskí stravníci, vrátane predškolákov. 

Ing. Halahyjová ďalej informovala o normatívnych finančných prostriedkoch, 
ktoré boli prerozdelené na jednotlivé školy. Chýbajú finančné prostriedky na 
doplatenie osobných príplatkov u pedagogických zamestnancov vo výške 6% 
a nepedagogických zamestnancov vo výške 2%.   Spolu chýba 218 tis. € na osobné 
náklady, možným riešením na čiastočnú kompenzáciu chýbajúcich prostriedkov bude 
dohodovacie konanie na MŠVVaŠ SR. 

Finančné objemy určené deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktoré sú zverejnené aj na stránke MŠVVaŠ , budú prerozdelené bez 
akýchkoľvek zásahov, rovnako aj finančné prostriedky z KŠÚ pre rok 2012 pre 
predškolákov.  
K bodu: 6 

Ing. Polerecký – informoval o prebiehajúcich voľbách do rád škôl. Nakoľko nie 
sú v súlade voľby do rád škôl s voľbou do MsŠR, navrhol skrátenie volebného 
obdobia MsŠR a zosúladiť voľby v zmysle zákona. Prítomní návrh  jednohlasne 
odsúhlasili. 
K bodu 7 

- p. riaditeľka Ďuračková požiadala Ing. Halahyjovú o  informáciu ohľadne 
schválenia Dodatku č. 6 k VZN č. 96/2008, aby o príspevku na čiastočnú úhradu réžií 
v ŠJ ako aj o spôsobe úhrady tohto príspevku mohli  včas informovať rodičov. 

- p. riaditeľka Ertlová sa informovala o výške príspevku v materskej škole pre 
rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. /Ing. Halahyjová –  Výška  
navrhovaného príspevku  je 1€. /. Ďalej sa informovala, či mesto počíta 
s kofinancovaním projektov v prípade, že by reagovali na Výzvy MŠVVaŠ /Ing. 
Polerecký – kompetentný v tejto oblasti je Mgr. Benca, vedúci referátu pre strategický 
rozvoj mesta/ 
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia MsŠR zo dňa 29.2.2012. 

 
I. MsŠR prerokovala a berie na vedomie: 

 a) výročnú správu MsŠR za rok 2011 
 b) výchovno-vzdelávacie výsledky škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za I. polrok školského roka 
2011/2012 

            c) informáciu o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 
            d) informáciu o Dodatku č. 6 ku VZN č. 96/2008 
            e) informáciu o normatívnych finančných prostriedkoch 
 
II.         MsŠR súhlasí: 

- so skrátením funkčného obdobia MsŠR do konca mája 2012 
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III.        MsŠR ukladá: 
                - predsedovi MsŠR v spolupráci s OŠaSoO zabezpečiť voľby MsŠR do    
konca mája 2012 
                  

V Prievidzi 05.03.2012      Ing. Jozef Polerecký                              
zapísala: Mgr. Alena Laufová                                 predseda MsŠR                                   
zapisovateľka MsŠR                                                                     
 
 
          Druhé zasadnutie bolo 23. mája, kedy boli realizované voľby 
novej školskej rady. Voľby zorganizoval odbor školstva pod vedením 
Mgr. Vlasty Miklasovej. 
 

Zápisnica z volieb členov Mestskej  školskej rady,  
konaných dňa 23.5.2012 v zasadačke prednostu MsÚ v Prievidzi 

Prítomní: predsedovia rád škôl a školských zariadení - podľa prezenčných listín, 
ktoré sú súčasťou zápisnice :  
za zriaďovateľa –   Mgr. Vlasta Miklasová,  Ing.  Alena Mikulášová, Mgr. Alena 
Laufová, Ing. Beáta Jelačičová. 
za delegovaných poslancov MsZ – Ing. Jozef Polerecký, súčasný predseda MsŠR.
  
 Zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 24 a §25 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zabezpečil prípravu a priebeh volieb do mestskej 
školskej rady. Na voľby do mestskej školskej rady boli pozvaní oprávnení voliči - 
predsedovia rád škôl a školských zariadení. 

Mgr. Miklasová, vedúca OŠaSoO zdôvodnila  potrebu uskutočnenia volieb – 
ukončenie funkčného obdobia MsŠR (na zasadnutí MsŠR 29.02.2012 bolo 
jednohlasne odsúhlasené  skrátenie funkčného obdobia v snahe zosúladiť voľby do 
MsŠR s voľbami do rád škôl v zmysle zákona) a potreba voľby nových členov na 
nasledujúce 4 roky. Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. sa MsŠR skladá z 11 členov, a to 
zo 4 zvolených zástupcov z riaditeľov škôl, 3 zvolených zástupcov z predsedov rád 
škôl, 2 zvolených zástupcov z rodičov a 2 zástupcov mesta, ktorým bolo primátorkou 
mesta opätovne potvrdené ich delegovanie do MsŠR uznesením MsZ č. č.371/10 zo 
dňa 21.12.2010. 

Kandidátmi do MsŠR sú riaditelia ZŠ (riaditeľka ZŠ Ul. energetikov sa vzdala 
kandidatúry), riaditeľky MŠ, riaditeľky ZUŠ a CVČ, predsedovia rád škôl pri ZŠ, 
MŠ, ZUŠ a CVČ. Kandidátov do MŠR z rodičov navrhli jednotlivé rady školy. 
Volebnú komisiu v zložení Mgr. Zuzana Grillusová, Ing. Alenu Mikulášovú, Renátu 
Kotianovú vymenovala JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta. Volieb sa 
zúčastnilo 19 predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorí obdŕžali po 3 
hlasovacie lístky s jednotlivými navrhovanými kandidátmi, a to osobitne – hlasovací 
lístok s kandidátmi riaditeľov škôl, hlasovací lístok s kandidátmi predsedov rád škôl a 
hlasovací lístok s kandidátmi rodičov. 
  V súlade s vyhláškou č. 291/2004 MŠ SR, ktorou sa určujú podrobnosti 
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení volia členov mestskej školskej rady 
predsedovia rád škôl, ktorých bolo prítomných 19 z 20, čo je 95% účasť. 
 Bol vysvetlený postup uskutočnenia tajného hlasovania do mestskej školskej 
rady v súlade s ods. 9 § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. a v zmysle vyhlášky č. 291/2004. 

Prítomní uskutočnili akt tajného hlasovania zakrúžkovaním uvedeného počtu 
v hlasovacom lístku a vhodením volebného lístku do volebnej urny. 
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Volebná komisia sa odobrala na spočítanie hlasov a vyhodnotenie volieb do 
mestskej školskej rady. 

Počas spočítavania hlasov sa slova ujal Ing. Jozef Polerecký, predseda 
MsŠR, ktorý informoval o činnosti MsŠR, jej zasadnutiach a organizačnom 
zabezpečení týchto zasadnutí, poukázal na hlavné úlohy a poslanie MsŠR, ktoré sú 
obsiahnuté v Štatúte MsŠR. Pani vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana, 
Mgr. Vlasta Miklasová, informovala o potrebe racionalizácie škôl a školských 
zariadení v meste, o aktuálnom stave spusteného procesu rušenia dvoch základných 
škôl ( ZŠ Mariánska ul. III. ZŠ S. Chalupku) a o zámere prerozdelenia žiakov 
zrušených resp. zrušenej školy. 

Po ukončení aktu spočítavania hlasov predsedníčka volebnej komisie Mgr. 
Zuzana Grillusová oznámila výsledky hlasovania. 

Na základe tajného hlasovania boli do mestskej školskej rady zvolení 4 
zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení, 3 zástupcovia z predsedov rád 
škôl a školských zariadení a 2 zástupcovia z rodičov žiakov a detí škôl a školských 
zariadení. Členmi mestskej školskej rady sú aj 2 delegovaní zástupcovia mesta na 
základe uznesenia MsZ č.371/10 zo dňa 21.12.2010. 

 
 

Do MsŠR boli zvolení: 
 
z kandidátov za riaditeľov: 

1. Juríková Václava, PaedDr.                      ZŠ Ul. Rastislavova 
2. Holíková Ľubomíra, RNDr.  ZŠ Malonecpalská ul. 
3. Polakovičová Jana, PaedDr.  ZŠ Ul. P. Dobšinského 
4. Tunáčková Gabriela, Mgr.  ZUŠ Ladislava Stančeka 

 
z kandidátov za predsedov školských rád: 

1.Adriana Gombarčíková, Mgr.  ZŠ Ul. Rastislavova 
   2.Mečiar Ján, Bc.    CVČ Spektrum 
  3.Grolmus Roman, Ing.   ZŠ Mariánska ul. 
 
z kandidátov za rodičov: 

1.  Frimel Vladimír, Ing.   ZŠ Ul. Rastislavova 
2.  Dragašová Eva    ZŠ Ul. energetikov 

 
delegovaní za zriaďovateľa: 

1. Jozef Polerecký, Ing.   poslanec MsZ, predseda MsŠR 
2. Anton Bakyta, Mgr. art.   poslanec MsZ 

 
 
Na   základe   ods. 7 § 6  vyhlášky  č. 291/2004 Z.z.  sa  ustanovujúce  zasadnutie 
MsŠR  uskutoční dňa 31.5.2012. v zasadačke prednostu MsÚ. 
V Prievidzi dňa 28.05.2012  
 
 
 
 
 

Ing. Jozef Polerecký    JUDr. Katarína Macháčková 
  predseda MsŠR             primátorka mesta 
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          31. mája bolo ustanovujúce zasadnutie novozvolenej MsŠR na 
nové funkčné obdobie, na ktorom boli realizované voľby predsedu 
a podpredsedu MsŠR. 

 
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestskej školskej rady 
( ďalej MsŠR ) v Prievidzi 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dátum konania: 31. máj 2012 

 
Prítomní: členovia MsŠR, novozvolení členovia MsŠR,  hostia 
                 ( viď prezenčnú listinu, ktorá je prílohou tejto zápisnice ) 
Počet prítomných novozvolených členov: 
10 členov z celkového počtu 11 t.j. MsŠR bola uznášania schopná 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Slávnostné zasadnutie MsŠR – poďakovanie bývalým členom MsŠR 
3. Ustanovujúca schôdza MsŠR – voľba predsedu a podpredsedu 
4. Informácie  z odboru školstva a starostlivosti o občana o súčasnej situácii 

a ekonomicko - personálnych otázkach 
5. Rôzne, diskusia 
6. Záver 
 

K bodu 1 
 Ing. Polerecký privítal prítomných, zdôvodnil potrebu zvolať na ustanovujúce 

zasadnutie aj bývalých členov MsŠR, ktorým sa poďakoval za ich aktívnu prácu 
v MsŠR a odovzdal v mene zriaďovateľa spolu s vedúcou OŠaSoO ďakovné listy. Po 
slávnostnom akte bývalí členovia MsŠR opustili zasadnutie. 
 
K bodu 2 

 Mgr. Vlasta Miklasová, za zriaďovateľa, privítala členov mestskej školskej 
rady na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré bolo zvolané v súlade s vyhláškou č. 
291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 
Informovala o voľbách a výsledkoch volieb do mestskej školskej rady, ktoré sa 
uskutočnili 23.5.2012 a zablahoželala  k zvoleniu. Oboznámila prítomných 
s priebehom a výsledkami volieb do MsŠR. Na základe tajného hlasovania boli do 
mestskej školskej rady zvolení 4 zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení, 
3 zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení a 2 zástupcovia z rodičov 
žiakov a detí škôl a školských zariadení. Členmi mestskej školskej rady sú aj 2 
delegovaní zástupcovia mesta na základe uznesenia MsZ č.371/10 zo dňa 
21.12.2010. 
Do MsŠR boli zvolení: 
 
 z kandidátov za riaditeľov: 

1. Juríková Václava, PaedDr.                      ZŠ Ul. Rastislavova 
2. Holíková Ľubomíra, RNDr.  ZŠ Malonecpalská ul. 
3. Polakovičová Jana, PaedDr.  ZŠ Ul. P. Dobšinského 
4. Tunáčková Gabriela, Mgr.  ZUŠ Ladislava Stančeka 
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z kandidátov za predsedov školských rád: 

1. Adriana Gombarčíková, Mgr.  ZŠ Ul. Rastislavova 
2. Mečiar Ján, Bc.    CVČ Spektrum 
3. Grolmus Roman, Ing.   ZŠ Mariánska ul. 

z kandidátov za rodičov: 
1. Frimel Vladimír, Ing.   ZŠ Ul. Rastislavova 
2. Dragašová Eva    ZŠ Ul. energetikov 

delegovaní za zriaďovateľa: 
1. Jozef Polerecký, Ing.   poslanec MsZ 
2. Anton Bakyta, Mgr. art.   poslanec MsZ 

 
K bodu 3  
a) Hlasovanie za verejnú voľbu 

Návrh na verejné hlasovanie predložila Mgr. V. Miklasová. Vyzvala členov na 
hlasovanie za verejnú voľbu. Výsledky hlasovania: za: 8, proti 0, zdržali sa 2 

b) Voľby predsedu MsŠR 
Návrh   kandidáta na   predsedu   MsŠR   predložila PaedDr. Václava Juríková,  
ktorá  navrhla Ing. Jozefa Polereckého,  poslanca MsZ v Prievidzi, ktorý vykonával 
funkciu predsedu MsŠR   v uplynulom funkčnom období.   
Hlasovanie - Voľba predsedu MsŠR 
Mgr. V. Miklasová  vyzvala členov k hlasovaniu za predložený návrh. 
Výsledky hlasovania: za 8, proti: 0, zdržali sa:  Ing. J. Polerecký, Ing. R. Grolmus 
Za predsedu MsŠR bol nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov MsŠR, t.j. 
8, zvolený Ing. Jozef Polerecký.  
Ing. Jozef Polerecký poďakoval za prejavenú dôveru, prijal funkciu predsedu 
MsŠR a prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia. 

c) Ustanovenie podpredsedu OŠR 
Ing. Jozef Polerecký navrhol, aby funkciu podpredsedníčky vykonávala PaedDr. 
Václava Juríková. Vyzval členov MsSŘ k hlasovaniu za návrh. 
Výsledky hlasovania: za: 8, proti:0, zdržali sa: PaedDr. Václava Juríková, Ing. 
Roman Grolmus. 
PaedDr. Václava Juríková funkciu prijala. 
 

K bodu 4 
 Mgr. Miklasová poskytla novozvoleným členom : 

 - informáciu o školách a školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta  Prievidza. 
-  informáciu o zložení a fungovaní OŠaSoO. 
-  o riadiacej práci riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl a školských zariadení. 
- informáciu o spôsobe financovania školstva a o aktuálnom rozpočte. 
 
K bodu 5 

Ing. J. Polerecký, novozvolený predseda MsŠR navrhol, aby  súčasný Štatút   
MsŠR  v Prievidzi bol otvorený, prehodnotený a podľa potrieb doplnený a 
prerokovaný na najbližšom zasadnutí MsŠR, ktoré sa uskutoční v septembri za 
účasti novozvolených predsedov rád škôl, navrhol zachovanie plánu zasadnutí MsŠR 
na rok 2012, ktorý už bol odsúhlasený členmi „starej“ MsŠR . K navrhovanému neboli 
pripomienky. 

Informoval členov MsŠR, že zasadnutia podľa plánu práce budú zvolávané 
elektronickou formou a odporučil preštudovať si pracovnú stránku na webe Mesta 
Prievidza. 
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UZNESENIE 
 
Mestská školská rada 
I. s c h v a ľ u j e 
1. zvoleného predsedu MsŠR Ing. Jozefa Polereckého. 
2. zvolenú podpredsedníčku MsŠR PaedDr. Václavu Juríkovú. 
 
II. b e r i e   n a  v e d o m i e 
1. informácie o školstve a rozpočte školstva. 
2. existujúci plán zasadnutí MsŠR na kalendárny rok 2012. 
 
III. o d p o r ú č a 
členom MsŠR oboznámiť sa s obsahom štatútu MsŠR, ktorý bude predmetom 
schválenia na nasledujúcom zasadnutí MsŠR. 
 
 
V Prievidzi  31.mája 2012     Ing. Jozef Polerecký 
Zapísala: Mgr. Alena Laufová                                               predseda MsŠR 
 
 
 
          Tretie zasadnutie  sa konalo 3. októbra 2012, ktoré viedla 
podpredsedníčka MsŠR PaedDr. Václava Juríková. 
 

M e s t s k á  š k o l s k á  r a d a  m e s t a  P r i e v i d z a  
 

Zápisnica č.2 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady 

 
Termín konania: 3.10.2012 
Miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ Prievidza 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – PaedDr. Václava Juríková, Eva Dragašová, Ing. 
Vladimír Frimel, Mgr. Adriana Gombarčíková, Ing. Roman Grolmus, RNDr. Ľubomíra 
Holíková, Bc. Ján Mečiar, PaedDr. Jana Polakovičová, Mgr. Gabriela Tunáčková 
Neprítomný - ospravedlnený: Ing. Jozef Polerecký 
Neprítomný - neospravedlnený: Mgr. Art. Anton Bakyta 
Hostia: Mgr. Vlasta Miklasová, Ing. Mária Halahyjová, Ing. Beáta Jelačičová 
 
 
Program: 
     1.  Privítanie a oboznámenie s programom 
     2.  Štatistický prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
 mesta Prievidza 
     3.   Zmeny v školskej legislatíve 
     4. Informácie z Odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ Prievidza    
 o súčasnej situácii a ekonomicko-personálnych otázkach 
     5.   Prerokovanie a prehodnotenie štatútu MsŠR 
     6.   Rôzne 
     7.   Diskusia 
     8.   Záver  
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K bodu č. 1 

Zasadnutie Mestskej školskej rady (ďalej len MsŠR) otvorila a viedla 
podpredsedníčka MsŠR PaedDr. Václava Juríková. Na úvod privítala 
prítomných, oboznámila ich s programom zasadnutia a vyzvala ich k návrhom na 
doplnenie programu. Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom. 
 
K bodu č. 2 

Ing. B. Jelačičová, metodik pre školy a školské zariadenia  oboznámila 
prítomných so sumarizáciou štatistických údajov vypracovanou odborom školstva 
a starostlivosti o občana k 15.09.2012. Údaje sú nasledovné: 
Celkový počet žiakov je 3155,oproti minulému školskému roku je pokles o 84. Do 
prvého ročníka nastúpilo 337 detí, počet žiakov deviateho ročníka je 372. Počet 
žiakov s trvalým pobytom mimo Prievidze dochádzajúcich do ZŠ v Prievidzi je 543. 
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je 169, čo je o 6 
žiakov menej oproti minulému školskému roku. Z toho žiakov vzdelávaných 
v programe APROGEN je 28, pokles oproti minulému školskému roku je 22 žiakov. 
Počet všetkých pedagogických zamestnancov je 215, z toho učiteľov 179. 
V školských kluboch detí je zapísaných 990 žiakov a pracujú v 34 oddeleniach. 
V školských strediskách záujmovej činnosti je prihlásených 284 žiakov. 

V Centre voľného času Spektrum je prihlásených 1235 detí. Informácie 
týkajúce sa CVČ sú neúplné z toho dôvodu, že zápis detí do záujmových útvarov 
prebieha počas celého mesiaca september a k dnešnému dňu stále nie je ustálený 
počet detí ani záujmových útvarov. Z celkového počtu zapísaných detí v CVČ je 48% 
detí navštevujúcich záujmové útvary CVČ a 52% tvoria deti navštevujúce športové 
kluby. V CVČ pracuje 11 pedagogických zamestnancov. 

V Základnej umeleckej škole L. Stančeka v Prievidzi sa vzdeláva 776 detí,  
380 v individuálnej forme vyučovania a 396 v skupinovej forme vyučovania. Počet 
pedagogických zamestnancov v ZUŠ je 37. 

Materské školy zaznamenali zvýšený záujem zo strany rodičov na umiestnenie 
detí v MŠ; ide najmä o deti mladšie ako 3 roky. Celkový počet detí umiestnených 
v materských školách je 1137, čo je oproti minulému roku nárast o 27 detí. Detí 
mladších ako 3 roky je zapísaných v materských školách 57 a jeden rok pred začatím 
povinnej školskej dochádzky je 384. V materských školách pracuje 110 
pedagogických zamestnancov. 
 
K bodu č.3 

Ing. M. Halahyjová informovala o úpravách týkajúcich sa financovania škôl, o 
stave rozpočtu po 2. úprave. Momentálne je rozpracovaný modelový rozpočet na 
kalendárny rok 2013, v ktorom sa zohľadňuje pokles počtu žiakov. Predpokladá sa 
ďalší pokles normatívu na žiaka z predošlých 62€ a terajších 57€ . 
V súčasnosti dochádza aj k legislatívnym zmenám – zákon č. 596/2003 Z. z. a zákon 
č. 597/2003 Z. z. Navrhované úpravy boli schválené NR SR, no zatiaľ nie sú 
podpísané prezidentom SR. 

Z navrhovaných úprav upozornila na zmenu využitia finančných prostriedkov 
pre deti predškolského veku – finančné prostriedky budú môcť byť použité len na 
účely výchovy a vzdelávania, nie na vybavenie interiéru a údržbu MŠ.  

Ďalej upozornila na zmenu týkajúcu sa financovania centier voľného času – 
finančné prostriedky mesto dostane na základe počtu detí vo veku od 5 do 14 rokov 
veku, ktoré majú trvalý pobyt v meste Prievidza. V súčasnosti je to približne 3740 
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detí. Tento počet sa má prepočítať koeficientom 1,1, z čoho vyplýva, že nemôžeme 
počítať s nárastom finančných prostriedkov vyčlenených pre CVČ zo štátu. Podľa 
nových navrhovaných úprav by tiež mali zaniknúť školské strediská záujmovej 
činnosti a automaticky sa premenovať na centrá voľného času. Vedúca odboru 
školstva Mgr. V. Miklasová doplnila Ing. Halahyjovú, že problém ŠSZČ bude riešený 
priamo s riaditeľkami dotknutých škôl. Mesto nemá zámer rozširovať CVČ. 

Ing. Halahyjová ďalej informovala o navrhovanej  zmene vyraďovania/ 
zaraďovania do siete škôl a školských zariadení, podľa ktorej sa návrhy budú môcť 
podávať k 31.3. kalendárneho roka pred rokom vyradenia/ zaradenia do siete škôl 
a školských zariadení. 
 
K bodu č. 4 

Vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. V. Miklasová upozornila 
na potrebu VZN upravujúceho podmienky prijímania detí s trvalým pobytom mimo PD 
do CVČ. Mesto Prievidza dofinancováva z podielových daní CVČ cez 50tis.€, čo 
zaťažuje rozpočet mesta, preto bol odbor školstva poverený v spolupráci s riaditeľkou 
CVČ vypracovaním optimalizácie nákladov CVČ. Je to náročná úloha, pretože CVČ 
organizuje mnoho podujatí pre deti a mládež do 30 rokov a zámerom mesta je 
zachovanie doterajšej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v CVČ. Vedúca OŠ   
Mgr. V. Miklasová ďalej informovala o vyradení majetku III. ZŠ S. Chalupku, ktorý 
prešiel do správy I. ZŠ S. Chalupku a o návrhu, aby bol tento majetok prenesený do 
správy majetku mesta. 

Tiež oboznámila prítomných s pripravovanými zmenami všeobecne záväzných 
nariadení o dotáciách na mzdy a prevádzku, o plnení školskej dochádzky 
a vytvorenie internej smernice o zápise detí do materských škôl. 

Komisia školstva a kultúry poverila OŠaSoO vypracovaním návrhu 
koncepčného riešenia predškolských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza. Koncepciu je nutné dôkladne premyslieť, zvážiť všetky možnosti 
racionalizácie a ekonomické hľadiská. Vedúca odboru školstva Mgr. V. Miklasová 
navrhuje vytvorenie tímu odborníkov, ktorí by vypracovali analýzu súčasného stavu 
materských škôl. Spomenula aj neúmernú finančnú zaťaženosť rodičov detí, ktoré sú 
umiestnené v materských školách a nespokojnosť mnohých rodičov s daným stavom. 
Situáciu navrhuje riešiť výpočtom  nákladov na dieťa a stanovením tzv. normatívu na 
dieťa umiestnenom v MŠ (hygienické potreby, zabezpečenie pitného režimu a pod.). 
Pripomenula, že budúci rok sa nesie v znamení významných výročí mesta Prievidza. 
Pri tejto príležitosti RKC, KaSS, HNM  organizujú mnoho podujatí, do ktorých sa 
zapoja aj ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa stanoveného 
harmonogramu tak, aby sa čo najmenej narušoval výchovno-vzdelávací proces. 

V závere svojho príspevku informovala o personálnych zmenách na OŠaSoO, 
členom MsŠR predstavila metodičky Ing. B. Jelačičovú a Mgr. B. Révayovú. 
Momentálne je stav zamestnancov stabilizovaný, ale z praxe vyplýva potreba 
vytvorenia pracovného miesta metodika pre materské školy a zariadenia školského 
stravovania. 
 
K bodu č.5 

Na základe návrhu predsedu MsŠR Ing. Polereckého z ustanovujúceho 
zasadnutia MsŠR v Prievidzi konaného dňa 31.5.2012, aby bol súčasný štatút MsŠR  
otvorený, prehodnotený, podľa potrieb doplnený a prerokovaný, podpredsedníčka 
MsŠR  PaedDr. V. Juríková predniesla návrh na konkrétne zmeny a doplnenia 
štatútu. Štatút vo finálnej podobe bude doručený v elektronickej podobe všetkým 
členom MsŠR a zverejnený na webovom sídle mesta Prievidza v sekcii Školstvo. 
MsŠR súhlasila s predloženým návrhom a uvedené zmeny a doplnenia štatútu 
jednohlasne schválila. 
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K bodu č. 6 

Podpredsedníčka MsŠR PaedDr. V. Juríková podporila návrh vytvorenia 
profesionálneho tímu, ktorý by sa venoval problematike a analýze materských škôl. 
Dôraz kládla najmä na to, aby spomínaný tím tvorili ľudia kvalifikovaní a znalí 
problematiky materských škôl. Členovia MsŠR nepodporujú návrh začlenenia 
materských škôl k jednotlivým základným školám, toto riešenie by bolo vhodné len 
v prípade ZŠ a MŠ Malonecpalská, kde sa obidve školy nachádzajú v jednom 
objekte. 
 
K bodu č. 7 

Podpredsedníčka MsŠR PaedDr. V. Juríková poďakovala vedúcej odboru 
školstva za komplexné informácie a prítomných vyzvala k diskusii: 
- Mgr. Adriana Gombarčíková požiadala odbor školstva o podporu riešenia problému 
vo veci parkovania rodičov v parkovacej zóne v blízkosti škôl v čase odprevádzania 
detí do školy a ich vyzdvihovania si zo školy.  
- PaedDr. V. Juríková informovala, že primátorka mesta Prievidza dala prísľub na 
riešenie tohto problému a bude sa parkovaním v blízkosti škôl v centre mesta 
zaoberať (Stretnutie s primátorkou – VO č.1, dňa 1.10.2012).  
- Ing. Grolmus navrhol riešenie problému parkovania pre rodičov vytvorením zóny 
krátkodobého parkovania do 30 až 60 minút zdarma. V tomto smere dal na mesto aj 
písomný podnet. 
- Ing. Grolmus vyjadril názor, že právne subjekty v oblasti školstva majú nulové 
právomoci. Povinnosti sa na školy presunuli, ale právomoci nie. Pýta sa prečo, keď 
riaditeľ zodpovedá za celý chod školy. Preto vyzýva k dokončeniu aktu právnej 
subjektivity tak, aby právomoci boli plne prenesené na právne subjekty. 
Vedúca odboru školstva Mgr. V. Miklasová reagovala na jeho podnet - zriaďovateľ 
nevstupuje do riadenia škôl, príťažou je však správa majetku mesta bez potrebných 
finančných prostriedkov a súčasná legislatíva, od ktorej sa odvíjajú interné smernice 
mesta, jedná sa predovšetkým o smernicu č.63 o verejnom obstarávaní. A práve to 
vnímajú školy ako zasahovanie do právnej subjektivity, preto podporuje úpravu a 
zefektívnenie tejto smernice. 
- Ing. Grolmus tiež upozornil na chyby vykonané pri vypracovávaní zmlúv týkajúcich 
sa prenájmu majetku škôl. Mal konkrétne na mysli nájomcu opatrovateľského štúdia 
ELENKA v priestoroch ZŠ Mariánska. 
Vedúca odboru školstva Mgr. V. Miklasová ho informovala, že mesto má záujem 
riešiť daný problém a intenzívne sa ním zaoberá právna kancelária mesta Prievidza. 
  
K bodu č. 8 

Podpredsedníčka MsŠR  poďakovala členom MsŠR za účasť, konštruktívny 
prístup k rokovaniu MsŠR  a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
        PaedDr. Václava Juríková 
          podpredsedníčka MsŠR 
Zapísala : Mgr. Beata Révayová 

       zapisovateľka MsŠR 
 
 
 
 
 



 11

 
Uznesenie 

zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 3.10. 2012 
 
 
 

I. Mestská školská rada  berie na vedomie: 
a) informáciu o štatistických údajoch škôl a školských zariadení na školský rok 

2012/2013 
b) informáciu o pripravovaných legislatívnych zmenách v rezorte školstva 
c) informáciu o súčasnej situácii škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Prievidza 
d) informáciu, že najbližšie rokovanie zvolá predseda prvý decembrový týždeň 

roku 2012. 
 
II. Mestská školská rada schvaľuje: 
a) prerokované zmeny Štatútu Mestskej školskej rady v Prievidzi 
b) Štatút MsŠR s platnosťou od 3.10.2012 
 
III. Mestská školská rada odporúča predsedovi rokovať s vedením mesta  o : 
a) internej smernici č.63 - Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

s nízkou hodnotou; 
b) o vytvorení pracovného miesta metodika pre materské školy a zariadenia 

školského stravovania; 
c) organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí mestskými organizáciami tak, 

aby  v čo najmenšej miere narúšali výchovno-vzdelávací proces a rešpektovali 
nutnosť plnenia štátneho a školského vzdelávacieho programu. 

 
IV. Mestská školská rada žiada: 
zverejňovanie materiálov na webovom sídle mesta Prievidza zo zasadnutí 
ostatných komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.  
 
 
 

V Prievidzi dňa 10.10.2012    PaedDr. Václava Juríková 
          podpredsedníčka MsŠR 
 
          Posledné zasadnutie MsŠR v roku 2012  bolo 3. decembra. 
 

M e s t s k á   š k o l s k á   r a d a   m e s t a   P r i e v i d z a 
 

Zápisnica č. 3 
zo zasadnutia mestskej školskej rady 

 
termín konania : 3.12.2012 
miesto konania zasadnutia: zasadačka primátorky mesta Prievidza 
prítomní : podľa prezenčnej listiny – Ing. Jozef Polerecký, PaedDr. Václava 
Juríková, 
 Mgr. Art. Anton Bakyta, Eva Dragašová, Mgr. Adriana Gombarčíková, Ing. Roman 
Grolmus, RNDr. Ľubomíra Holíková, Bc. Ján Mečiar, PaedDr. Jana Polakovičová, 
Mgr. Gabriela Tunáčková 
neprítomný – ospravedlnený: Ing. Vladimír Frimel 
hostia : Mgr. Vlasta Miklasová, Ing. Beáta Jelačičová 
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Program : 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 
2. Predloženie a prejednanie Správy odboru školstva a starostlivosti o občana 

o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza 

3. Informácie z odboru školstva a starostlivosti o občana o návrhoch zmien 
všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza týkajúcich sa škôl 
a školských zariadení 

4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 
7. Uznesenie 
 

K bodu č. 1 
Zasadnutia Mestskej školskej rady v Prievidzi (ďalej len MsŠR) otvoril a viedol 

predseda MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Všetkých prítomných privítal a oboznámil ich 
s programom zasadnutia. 

 
K bodu č.2 
 Mgr. B. Révayová, metodička pre školy a školské zariadenia predložila  MsŠR 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza. Uviedla, že východiskom pre vypracovanie súhrnnej 
správy odboru školstva boli jednotlivé správy  materských škôl, základných škôl, 
základnej umeleckej školy a centra voľného času vypracované riaditeľmi škôl 
a školských zariadení. Všetci členovia MsŠR dostali správu k dispozícii pred 
zasadnutím v elektronickej podobe a s jej obsahom boli oboznámení. Ing. Grolmus 
pripomienkoval údaje týkajúce sa :  
- počtu žiakov škôl – ZŠ Mariánska uvádza celkový počet žiakov 313, počet tried 19 
s naplnenosťou 16,47, z toho počet žiakov APROGEN 50, počet tried 5 
a naplnenosťou 10 a počet žiakov v klasických triedach 263, počet tried 14 
s naplnenosťou 18,78.  
Mgr. Révayová uviedla, že podľa vyhlášky 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o VVČ 
bodu b) správa má obsahovať údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP, 
preto vyčlenenie tried APROGENU ako aj klasických tried nie je nutné. 
- pomenovania druhého stĺpca tabuľky – zmena označenia počet integrovaných 
žiakov na žiakov s vývinovými poruchami učenia.  
Mgr. Révayová ozrejmila pojem integrovaný žiak, zmeny pomenovaní v tabuľke nie 
sú opodstatnené. 
- aktivít a prezentácie ZŠ Mariánska ul. na verejnosti – sú stručné a heslovité. 
Mgr. Révayová objasnila, že spomínané údaje v správe odboru školstva sú totožné 
s údajmi v správe ZŠ Mariánska ulica. 

Po prejednaní správy predseda MsŠR Ing. Polerecký vyzval prítomných 
členov, aby hlasovaní vyjadrili súhlas so znením správy odboru školstva 
a starostlivosti o občana. Výsledky hlasovania boli nasledovné:  
počet prítomných - 10, 
počet hlasov za - 9,  
počet hlasov proti – 1,  
zdržal sa hlasovania – 0. 
Úplné znenie správy bude zverejnené na webovom sídle mesta Prievidza. 
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K bodu č.3 
Vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mgr. V. Miklasová 

oboznámila prítomných s návrhmi úprav všeobecne záväzných nariadení  mesta 
Prievidza vyplývajúcich z legislatívnych zmien v rezorte školstva: 
Dodatok č.7 k VZN 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov, návrh 
VZN č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy, Dodatok č.2 k VZN 98/2008 
o povinnej školskej dochádzke a jej plnení. 

Z dôvodu zmien v sieti škôl a školských zariadení, ale aj v legislatíve rezortu 
školstva bolo potrebné upraviť zriaďovacie listiny:   
- I.ZŠ S. Chalupku, kde nastala zmena adresy  zariadenia školského stravovania, 
- ZŠ Ul. energetikov a ZŠ Mariánska ul. zo zákona sa od 1.1.2013 školské strediská 
záujmovej činnosti zriadené pri týchto základných školách premenujú na centrá 
voľného času, 
- ZŠ Malonecpalská, z dôvodu zrušenia školského strediska záujmovej činnosti 
v roku 2011. 
 Vedúca odboru školstva Mgr. Miklasová informovala, že legislatívne zmeny sa 
týkajú aj činnosti školských klubov detí, preto bude potrebná ďalšia úprava 
zriaďovacích listín všetkých základných škôl. 
 
K bodu č. 4 

Predseda MsŠR vyhodnotil uznesenie zo zasadnutia z dňa 3.11.2012 bod III. 
MsŠR odporúča predsedovi rokovať s vedením mesta o : 
- internej smernici č.63 – postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou – splnené, mesto bude prijímať novú smernicu vzhľadom na 
zmeny vyplývajúce zo zákona, 
- vytvorení pracovného miesta metodika pre MŠ a ZŠS – v štádiu jednania, 
- organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí mestskými organizáciami tak, aby 
nenarúšali výchovno-vzdelávací proces – školy sa budú zapájať do jednotlivých 
podujatí podľa vypracovaného harmonogramu, je však potrebné zo strany škôl 
rešpektovať požiadavky zriaďovateľa. 

     MsŠR žiadala zverejňovanie materiálov zo zasadnutí komisií MsZ na 
webovom sídle mesta Prievidza. Zasadnutia komisií sú neverejné a ich 
výsledky majú odporúčací charakter, preto nie je dôvod zverejňovať materiály zo 
zasadnutí. Toto stanovisko je predbežné, žiadosť je v ďalšom jednaní. 

Predseda MsŠR Ing. Polerecký navrhol plán zasadnutí na rok 2013 v 
mesiacoch : február, jún, september, november. Členovia MsŠR budú o presnom 
termíne a programe zasadnutia informovaní prostredníctvom elektronickej pošty 10 
dní pre zasadnutím. 

 
K bodu č. 5 
 Ing. Grolmus sa vyjadril k vysokým poplatkom v novovzniknutých CVČ  pre 

deti s trvalým pobytom mimo mesta Prievidza. Mgr. Art. Bakyta navrhol kvantifikovať 
nákladovosť a podľa toho upraviť poplatky pre deti s trvalým pobytom mimo 
Prievidze. 

Bc. Mečiar požiadal o úpravu členenia klientov CVČ nad 15 rokov a do 30 
rokov na dve kategórie – zárobkovo a nezárobkovo činný a podľa tohto členenia určiť 
poplatky. 
Vedúca OŠaSoO Mgr. Miklasová uviedla, že nový spôsob financovania centier 
voľného času (podľa počtu detí s trvalým pobytom v príslušnej obci) vyvoláva veľkú 
diskusiu verejnosti. Finančné prostriedky, ktoré obce takto získajú, nie sú účelovo 
viazané, každá obec ich môže využiť podľa vlastného uváženia. V CVČ Spektrum 
v Prievidzi prevažuje príležitostná činnosť, ktorú podľa požiadaviek bude teda môcť 
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mesto finančne podporiť. Navrhované poplatky v CVČ sú predmetom jednania MsR 
a MsZ. 
 Ing. Grolmus a RNDr. Holíková vyjadrili  v diskusii nespokojnosť s dochádzkou 
členov rád škôl delegovaných za zriaďovateľa na zasadnutia RŠ. 
Vedúca OŠaSoO Mgr. Miklasová požiadala o prispôsobenie zasadnutí pracovným 
povinnostiam jednotlivým členom RŠ, ďalšia výmena členov RŠ za zriaďovateľa 
zatiaľ nie je možná z personálnych dôvodov. 
 
K bodu č. 6 
 Predseda MsŠR Ing. Polerecký poďakoval všetkým za aktívnu účasť na 
zasadnutí, ale aj za spoluprácu počas kalendárneho roka 2012. Prítomným zaželal 
príjemné prežitie zvyšku roka a vianočných sviatkov v kruhu najbližších, v novom 
roku veľa zdravia, životného elánu a pracovných úspechov. K želaniu sa pripojila aj 
vedúca OŠaSoO Mgr. Miklasová. 
 
       Ing. Jozef Polerecký 
          predseda MsŠR 
 
Zapísala: Mgr. Beata Révayová, zapisovateľka MsŠR 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 3.12.2012 

 
      I.   Mestská školská rada berie na vedomie : 

a) Správu odboru školstva a starostlivosti o občana o výchovno-vzdelávacej 
činnosti škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, 

b) informácie o návrhoch zmien všeobecne záväzných nariadení mesta 
Prievidza, 

c) informácie o zmenách zriaďovateľských listín základných škôl v Prievidzi, 
d) informácie o pláne zasadnutí MsŠR v roku 2013. 

 
II.   Mestská školská rada schvaľuje : 
a) Správu odboru školstva a starostlivosti o občana o VVČ škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 
2011/2012, 

b) plán zasadnutí MsŠR na rok 2013. 
 

III.  Mestská školská rada ukladá : 
predsedovi MsŠR vypracovať výročnú správu za rok 2012 v termíne do 
zasadnutia MsŠR vo februári 2013. 

 
 
V Prievidzi dňa 10.12.2012    Ing. Jozef Polerecký 
           predseda MsŠR 

 
 
          Výročná správa bola prerokovaná na zasadnutí MsŠR dňa 20.   
februára 2013. 
 
 
V Prievidzi dňa 20. februára 2013.                                           Ing. Jozef Polerecký 
                                                                                                 predseda MsŠR 


