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Ko                    Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 

                                                             Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Komisie školstva a  kultúry pri MsZ v Prievidzi konaného 

                                   12. augusta 2020 v čase od 08.00 h do 10,45  h 

 
Prítomní: H. Dadíková, PaedDr. K. Ďurčová, Mgr. P. Krško, B. Gigac, Mgr. V. Dušičková, Ing. 
Soňa Babiaková, PaedDr. S. Bošnovičová, Mgr. D. Horná, Mgr. Ľ. Húsková 
 
Neprítomní - ospr: PaedDr. E. Porubcová, Ing. R. Takáč, 
 
Prizvaní: JUDr. R. Pietrik, ved. právnej kancelárie 
                Ing. M. Bielický, ved. ekonomického odboru 
                Ing. B. Jelačičová, odbor. zamestnanec školského úradu  
                PhDr. I. Vojtášová – ved. referátu obchodu a cestovného ruchu   
 
Ďalej prítomní: 0 
 

P r o g r a m :   
1. Otvorenie, schválenie programu 

   2.   Prerokovanie a stanovisko k materiálom MsZ    
   3.   Informácia o príprave škôl a školských zariadení na šk. rok 2020 - 2021    
   4.   Prerokovanie požiadavky - poskytnutie priestorov pre Spoločnosť M. R.  
         Štefánika, o. z.   
   5.   Podujatia celomestského významu (september – október 2020) 
   6.   Rôzne 
   7.   Uznesenie, záver 
 
K bodu 1) 
 
V úvode predsedníčka komisie Helena Dadíková privítala členov komisie, oboznámila ich 
s programom a dala hlasovať o jeho návrhu.  Prítomní členovia komisie program jednohlasne 
schválili. 
 
K bodu 2) 
 
Komisia   ŠaK   prerokovala  materiály,  ktoré  budú   predmetom   najbližšieho  zasadnutia 
MsZ: 
 
►  materiál č. 51/20 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2020 – predložil Ing. Bielický.   
Komisia uznesením č. 40/20 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 9           Proti:  0         Zdržal sa: 0                     
 
►   materiál  č.  52/20 – Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 – predložil 
Ing. Bielický. 
Komisia uznesením č.41/20 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9   
Hlasovanie – Za:  8          Proti: 0         Zdržal sa: 1        
 
►  materiál č. 48/20 – Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2019  – predložila 
Mgr. Horná. 
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Komisia uznesením č. 42/20 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9  
Hlasovanie – Za: 9            Proti: 0          Zdržal sa: 0       
 
►  materiál č. 49/20 – Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi v roku 2020 – predložila Mgr. Horná 
Komisia uznesením č. 43/20 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok. 
Prítomní: 9  
Hlasovanie – Za:  9           Proti: 0         Zdržal sa: 0  
 
►  materiál č. 53/20 – Návrh IS č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi - predložil JUDr. 
Pietrik  
Komisia uznesením č.44/20 odporučila MsZ schváliť materiál s pripomienkami. 
Prítomní: 9  
Hlasovanie – Za: 8           Proti: 0          Zdržal sa: 1   
 
Komisia uznesením č.45/20 neodporučila MsZ schváliť doplnenie materiálu č. 53/20 
o časť Poslanecké kluby v znení: 
 

1. Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch.  

2. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. 

3. Na utvorenie a fungovanie poslaneckého klubu sa vyžaduje počet najmenej troch 

poslancov MsZ. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu 

všetci ustanovujúci členovia poslaneckého klubu. 

4. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi utvorenie poslaneckého 

klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu, podpredsedu, mená a priezviska 

poslancov, ktorí sú jeho členmi. Zmeny v zložení poslaneckého klubu v priebehu v 

volebného obdobia oznámi predseda klubu primátorovi. 

5. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda, alebo poverený 

člen klubu. 

6. Poslanec, ktorý nie je členom žiadneho klubu sa označuje ako “nezaradený”. 

7. Členstvo v poslaneckom klube zaniká na základe písomného vyhlásenia poslanca o 

vystúpení z poslaneckého klubu. Vyhlásenie poslanca o vystúpení z poslaneckého 

klubu sa doručuje predsedovi klubu, pričom členstvo v poslaneckom klube zaniká 

dňom doručenia oznámenia predsedovi poslaneckého klubu. 

Prítomní: 9  
Hlasovanie – Za: 1           Proti: 1          Zdržal sa: 7   
  
Komisia uznesením č.46/20 odporučila MsZ schváliť doplnenie materiálu č. 53/20 v časti 
Poslanecké kluby s pripomienkami: 
a)    znížiť počet poslancov v poslaneckom klube z 5 na 3 
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 5           Proti: 1          Zdržal sa: 3   
               
Komisia uznesením č.47/20 neodporučila MsZ schváliť doplnenie materiálu č. 53/20 
v časti Poslanecké kluby v znení: 
b)     zaradenie bodu diskusia poslancov do rokovania MsZ 

Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 1           Proti: 3          Zdržal sa: 5   
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Komisia uznesením č.48/20 neodporučila MsZ schváliť doplnenie materiálu č. 53/20 
v časti Poslanecké kluby v znení: 
c)     poslanci môžu kedykoľvek predniesť návrh na ukončenie diskusie k prejednávanému 

bodu rokovania. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď. MsZ rozhodne o návrhu hlasovaním. Meno 

navrhovateľa ukončenia diskusie sa zaprotokoluje do zápisnice. V prípade schválenia návrhu, 

má ktorýkoľvek z poslaneckých klubov prostredníctvom svojho predsedu alebo ním 

povereného poslanca právo predniesť stanovisko k prerokovávanému bodu i s predložením 

návrhu na uznesenie k predmetnému bodu rokovania, ak si to situácia vyžiada. 

Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 1           Proti: 1          Zdržal sa: 7   
 
 
Komisia uznesením č.49/20 odporučila MsZ schváliť doplnenie materiálu č. 53/20 v časti 
Poslanecké kluby s pripomienkami: 
d)     prestávka na poradu poslaneckých klubov s trvaním najviac 15 minút sa vyhlasuje 
bezprostredne po žiadosti predsedu ktoréhokoľvek poslaneckého klubu alebo jeho zástupcu. 
Prestávka sa vyhlasuje bez hlasovania len raz počas prerokovávaného bodu programu. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 4           Proti: 1          Zdržal sa: 3   
               
Komisia uznesením č.50/20 neodporučila MsZ schváliť doplnenie materiálu č. 53/20 
v časti Poslanecké kluby v znení: 
e)     v prípade, že po schválení uznesenia poslanci vznesú námietky, že hlasovanie bolo 

zmätočné (napr. že návrh nebol jednoznačne predložený, resp. im nebolo jasné, o akom alebo 

ktorom návrhu hlasovali, na hlasovacom zariadení bol uvedený iný bod hlasovania, alebo iným 

spôsobom boli pred hlasovaním uvedení do omylu), o ďalšom postupe rozhodne predsedajúci, 

čo sa vyznačí v zápisnici zo zasadnutia MsZ 

Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 1           Proti: 1          Zdržal sa: 6   
               
Stanovisko komisie k materiálom a odporúčania sú uvedené v uzneseniach.  
 
K bodu 3) 
 
Informáciu o príprave škôl a školských zariadení na šk. rok 2020 – 2021 poskytla členom 
komisie Ing. B. Jelačičová, odborný zamestnanec školského úradu, MsÚ Prievidza. 
V súlade so „Sprievodcom školským rokom 2020/2021“, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR majú 
školy povinnosť: 

- zmapovať priebeh dištančného vzdelávania v mesiacoch marec – jún 2020, pričom cieľom 
je zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a 
navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti 
opätovného prerušenia vyučovania.  

 Z: zamestnanci - v prvom júlovom alebo v poslednom augustovom týždni,  žiaci -  2.- 4. 9.   
2020 

- vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia 
školského vzdelávania v školách. 

  Termín:  do 31.10.2020 
Pre základné školy vydalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR (ďalej len MŠ SR)    
Dodatok č. 7 ku Štátnym vzdelávacím programom, ktorým pripravilo pre školy nástroje na 
uľahčenie prekonania dôsledkov mimoriadnej situácie. Dodatok obsahuje:  

- V základných školách bude možné pod metodickým vedením a s podporou Štátneho 
pedagogického ústavu využiť aj dokumenty „Rámcový učebný plán podľa cyklov“ a 
„Upravené ciele a obsah vzdelávania“, ktoré umožňujú rozložiť nerovnomerne zvládnuté 
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učivo do dlhšieho časového úseku aj vo vyšších ročníkoch ZŠ. Do overovania je možné sa 
prihlásiť prostredníctvom online formulára.  
Ďalej informovala o vykonaných a ešte prebiehajúcich  rekonštrukčných prácach a letnej 
údržbe na školách v pôsobnosti mesta. 

 
MŠ SR  privíta nový školský rok s plánom bezpečnostných opatrení, ktorý pripravuje v 
spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Verejnosti aj školám ho predstaví už 18. 
augusta. Manuál bude obsahovať postupnosť krokov pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl. „Keď 
riaditeľ na škole zistí nejaký prípad ochorenia alebo podozrenia na ochorenie, bude vedieť, čo 
má robiť a ako má postupovať,“ vysvetlilo MŠ SR. 
Okrem toho v prípade dištančného vzdelávania pripravuje rezort aj opatrenia pre sociálne 
znevýhodnených žiakov a plánuje posilnenie portálu Učíme na diaľku. 

 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ohlásilo  MOŽNOSŤ PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O 
POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA UDRŽANIA 
ZAMESTNANOSTI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH“ Z OPERAČNĚHO PROGRAMU ĽUDSKÉ 
ZDROJE elektronicky. 
Cieľom projektu je poskytnúť materským školám podporu na udržanie pracovných miest 
formou poskytovania príspevku z dôvodu vyhlásenia a trvania MS a odstránením jej 
následkov. Projekt prispeje k zmierneniu ekonomických dopadov na zamestnanosť v dôsledku 
vyhlásenej MS a prislúchajúcimi prijatými opatreniami – 86 mil.€ 

- Úrad podpredsedu vlády( ešte počas svojej existencie) vypísal výzvu pre obce na 
zmierňovanie negatívnych dôsledkov „koronakrízy“.  Odbor školstva a SoO  MsÚ zaslal 
požiadavky škôl na dezinfekčné a čistiace prostriedky, ktoré budú školy potrebovať od 
septembra 2020. Projekt zatiaľ nie ja schválený. 

- Sociálny balíček – ruší obedy zadarmo – zatiaľ nie sú známe ďalšie informácie. 
- Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava vyhlásilo výzvu na zapojenie sa do 
národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Cieľom 
národného projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v materských, 
základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských 
zariadení. Vybratá bola ZŠ s MŠ Malonecpalská. 

K bodu 4) 
Na podnet Spoločnosti M. R. Štefánika, o. z. v Prievidzi sa uskutočnilo stretnutie na úrovni 
mesta Prievidza. Spoločnosť M. R. Štefánika žiadala poskytnutie priestorov na vytvorenie 
pamätnej izby, kde by boli umiestnené pamätné veci z obdobia života M. R. Štefánika - činiteľa 
česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, vojaka, diplomata a ministra 
prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov. Predsedníčka komisie H. Dadíková,  spoločne 
s riaditeľkou KaSS D. Hornou preveria možnosť umiestnenia hodnotných vecí a zároveň 
stretávania sa členov OZ za symbolický ročný nájom v priestoroch Art Pointu. 
  
K bodu 5) 
A/ Riaditeľka  KaSS Mgr. Horná informovala prítomných členov komisie o kultúrnych 
podujatiach, ktoré KaSS pripravilo na mesiace september a október 2020: 
 

- 25. 9. 2020 - Radošínske naivné divadlo: Mužské oddelenie – Dom kultúry Prievidza 
- 5. 10. 2020 - nová koncertná šou Fíha tralala so skupinou Baby Band – Dom kultúry 

PD 
- 6. 10. 2020 – Mafiánske historky 2: Csabova pomsta - pokračovanie úspešnej 

komédie – Dom kultúry Prievidza 
- 14. 10. 2020 – Metódy vypočúvania a získavania informácií – prednáška 

kriminálneho psychológa Ondreja Kubíka – Dom kultúry Prievidza 
- 18. 10. 2020 – Peter Pan – rodinný muzikál – Dom kultúry Prievidza 
- 18. 10. 2020 – West Side Story – muzikálové divadlo – Športová hala Prievidza 

https://www.webnoviny.sk/firmy-institucie/urad-verejneho-zdravotnictva-sr/


5 

 

- 19. 10. 2020 – Pyžamo pre šiestich – divadelná hra Marca Camolettiho (voľné 
pokračovanie hry Tri letušky v Paríži) – Dom Kultúry Prievidza 

B/ Riaditeľka RKC Mgr. Ľ. Húsková informovala prítomných o pripravovaných kultúrnych 
podujatiach, ktoré RKC pripravilo na mesiace 9-10/2020. Zatiaľ sú všetky koncerty zrušené. 
 
C/ B. Gigac informoval prítomných o pripravovanom výberovom konaní na riaditeľa CVČ. 
 
K bodu 6) 
O konaní príležitostných trhov v dňoch 15.-16. augusta 2020 bola informovať na základe výzvy 
prítomných členov komisie vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu PhDr. I. Vojtášová. 

- Nakoľko od jari sa na referát OaCR hlásilo množstvo remeselníkov, drobných výrobcov 
vlastných výrobkov, ktorí v pandemickom čase prichádzajú o množstvo obživy, 
rozhodol sa organizátor – mesto zorganizovať prievidzské piatkové a sobotné remeslá 
na Námestí slobody v časti pri fontáne a tak umožniť remeselníkom prezentovať 
a zároveň  predávať svoj tovar s dodržiavaním príslušných opatrení (dezinfekčné 
prostriedky, rúška, dostatočná  vzdialenosť ľudí, ako aj samotných stánkov od seba). 
Všetky ostatné akcie v súvislosti s trhmi na území mesta Prievidza sú do konca roka 
2020 zrušené.  

 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť  zasadnutie 
komisie ukončila s tým, že o ďalšom termíne zasadnutia  komisie ŠaK budú jej členovia včas 
informovaní. 
 
 
                                                                                                 Helena Dadíková, v. r.      
                                                                                   predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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K bodu 7) 
UZNESENIA 

komisie školstva a kultúry 
                                             Zoznam uznesení z 12. augusta 2020  
                                                           od 40/20 do 51/20 
 
40/20 - Stanovisko k materiálu č. 51/20 
41/20 - Stanovisko k materiálu č. 52/20 
42/20 - Stanovisko k materiálu č. 48/20 
43/20 - Stanovisko k materiálu č. 49/20 
44/20 - Stanovisko k materiálu č. 53/20 
45/20 -              -„- 
46/20 -              -„-  
47/20 -              -„- 
48/20 -              -„- 
49/20 -              -„- 
50/20 -              -„- 
51/20 – k bodu rôzne 
Uzn. č. 40/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 51/20 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta a Monitorovacia správa 
programového rozpočtu za obdobie I. – VI./2020  
     II.          odporúča MsZ schváliť materiál č. 51/20 bez pripomienok  
 
Uzn. č. 41/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 52/20 –  Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2020 

II.         odporúča MsZ schváliť materiál č. 52/20 bez  pripomienok  
 
Uzn. č. 42/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 48/20 - Návrh na II. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska 
v Prievidzi v roku 2020 

II.          odporúča MsZ schváliť materiál č. 48/20 bez pripomienok  
 
Uzn. č. 43/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 49/20 – Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2019   

II. odporúča MsZ schváliť materiál č. 49/20 bez pripomienok  
 
Uzn. č. 44/20 
Komisia školstva a kultúry 
       I.         berie na vedomie: 
►  materiál č. 53/20 – Návrh IS č. 111 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidza 
      II.        odporúča  MsZ schváliť materiál č. 53/20 s pripomienkami: 

     § 7 - Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva, bod 15 
–  v rámci jedného bodu programu môže poslanec vystúpiť viackrát.  
  
Uzn. č. 45/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.         berie na vedomie návrh doplniť materiál č. 53/20 o  časť: Poslanecké kluby   
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     II.        neodporúča  MsZ schváliť materiál o  časť Poslanecké kluby v predloženom   
                znení,  t. j. bod 1-7. 
 
Uzn. č. 46/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.        berie na vedomie návrh doplniť materiál č. 53/20 v  časti: Poslanecké kluby   
    II.        odporúča MsZ schváliť materiál s pripomienkami: 
a)       znížiť počet poslancov v poslaneckom klube z 5 na 3 
 
Uzn. č. 47/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.      berie na vedomie návrh doplniť materiál č. 53/20 v časti: Poslanecké kluby   
    II.      neodporúča MsZ schváliť materiál v znení: 
b)     zaradenie bodu diskusia poslancov do rokovania MsZ 

 

Uzn. č. 48/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.      berie na vedomie návrh doplniť materiál č. 53/20 v časti: Poslanecké kluby   
    II.      neodporúča MsZ schváliť materiál  v znení: 
c)       poslanci môžu kedykoľvek predniesť návrh na ukončenie diskusie k prejednávanému 

bodu rokovania. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď. MsZ rozhodne o návrhu hlasovaním. Meno 

navrhovateľa ukončenia diskusie sa zaprotokoluje do zápisnice. V prípade schválenia návrhu, 

má ktorýkoľvek z poslaneckých klubov prostredníctvom svojho predsedu alebo ním 

povereného poslanca právo predniesť stanovisko k prerokovávanému bodu i s predložením 

návrhu na uznesenie k predmetnému bodu rokovania, ak si to situácia vyžiada. 

  
Uzn. č. 49/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.      berie na vedomie návrh doplniť materiál č. 53/20 v časti: Poslanecké kluby   
    II.      odporúča MsZ schváliť materiál s pripomienkami: 
d)      prestávka na poradu poslaneckých klubov s trvaním najviac 15 minút sa vyhlasuje 
bezprostredne po žiadosti predsedu ktoréhokoľvek poslaneckého klubu alebo jeho zástupcu. 
Prestávka sa vyhlasuje bez hlasovania, len raz počas prerokovávaného bodu programu. 
 
Uzn. č. 50/20 
Komisia školstva a kultúry 
     I.      berie na vedomie návrh doplniť materiál č. 53/20 v časti: Poslanecké kluby   
    II.      neodporúča MsZ schváliť materiál v znení: 
e)        v prípade, že po schválení uznesenia poslanci vznesú námietky, že hlasovanie bolo 

zmätočné (napr. že návrh nebol jednoznačne predložený, resp. im nebolo jasné o akom alebo 

ktorom návrhu hlasovali, na hlasovacom zariadení bol uvedený iný bod hlasovania, alebo iným 

spôsobom boli pred hlasovaním uvedení do omylu), o ďalšom postupe rozhodne predsedajúci, 

čo sa vyznačí v zápisnici zo zasadnutia MsZ. 

   
Uzn. č. 51/20 
Komisia školstva a kultúry 

- berie na vedomie informáciu v súvislosti s prípravou škôl a školských zariadení.  
- berie na vedomie situáciu v súvislosti s organizovaním príležitostných trhov.  

 
 
                                                                                                Helena Dadíková, v. r.    
                                                                                   predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 12. augusta 2020 
 
Číslo uznesenia: .........40/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško za 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková za 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 9             Proti: 0            Zdržal sa: 0  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Číslo uznesenia: .........41/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško za 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková za 

 7. Branislav Gigac zdržal sa 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa:1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Číslo uznesenia: .........42/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za   

 2. Mgr. Peter Krško za 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková za 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 9             Proti: 0             Zdržal sa: 0  
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Číslo uznesenia: .........43/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško za 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková za 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 9              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
Číslo uznesenia: .........44/20......k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško zdržal sa 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková za 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za:8             Proti: 0             Zdržal sa: 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Číslo uznesenia: .........45/20...... k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková zdržala sa 

 2. Mgr. Peter Krško proti 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková zdržala sa 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková zdržala sa 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za:  1        Proti:   1          Zdržal sa: 7 
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Číslo uznesenia: .........46/20...... k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško proti 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková za 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 5             Proti: 1             Zdržal sa: 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
Číslo uznesenia: .........47/20...... k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková proti 

 2. Mgr. Peter Krško proti 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková zdržala sa 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková proti 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 1            Proti:  3          Zdržal sa: 5  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Číslo uznesenia: .........48/20...... k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková zdržala sa 

 2. Mgr. Peter Krško proti 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková zdržala sa 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková zdržala sa 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za:  1        Proti:  1          Zdržal sa:  
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Číslo uznesenia: .........49/20...... k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško proti 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková už neprítomná 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 4             Proti: 1             Zdržal sa: 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
Číslo uznesenia: .........50/20...... k materiálu č. 53/20 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková zdržala sa 

 2. Mgr. Peter Krško proti 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková už neprítomná 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková zdržala sa 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová zdržala sa 

10. Mgr. Dana Horná zdržala sa 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 1            Proti:  1          Zdržal sa: 6  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Číslo uznesenia: .........51/20...... k bodu rôzne 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Peter Krško už neprítomný 

 3. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 4. PaedDr. Eleonóra Porubcová neprítomná 

 5. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 6. Mgr. Viera Dušičková už neprítomná 

 7. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová už neprítomná 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 6 
Hlasovanie - Za: 6            Proti:  0          Zdržal sa: 0  



12 

 

 
                 Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 
                                            P r e z e n č n á    l i s t i n a 
          zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi, konaného 
  

                   12. augusta 2020  v čase  od  08.00 h   do 10,45....  h 

 
 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8,00........   do ..10,45............                        .................v.r................................ 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8,00........   do ..10,15............                        .................v.r................................ 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8,00........   do ..10,00............                        .................v.r................................ 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od .................   do .......................                         .............ospr................................ 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ...8,00........  do ..10,45............                        .................v.r................................ 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od .................   do .......................                         ..............ospr................................ 
 
Branislav GIGAC 
od ..8,00........   do ..10,45.............                        .................v.r................................ 
 
Ing. Soňa Babiaková 
od ..8,00........   do ..10,45.............                        .................v.r................................ 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ...8,00....... do ....10,15...........                          .................v.r................................ 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ...8,00........ do ...10,45..........                          ..................v.r...............................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od ...8,00........ do ...10,45...........                          ..................v.r..............................  
 
 
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ...10,45.....                                ..................v.r............................... 

 
Prizvaní: 
Mgr. B. Révayová, ved. odboru školstva a st. o obč.    ............v.r. ........... 
Ing.  Lujza Chrvalová, vedúca finančného odd.            ........... v.r............. 
Ing. M. Bielický, ved. ekonom. úseku                            ............v.r............. 
PhDr. I.Vojtášová, ved. referátu obchodu a CR            ............v.r............. 


