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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 

9. januára 2020 v čase od 08.00 h do 10.40 h 

 
Prítomní:H. Dadíková, Mgr. P. Krško, PaedDr. K.Ďurčová, PaedDr. E. Porubcová;  
Branislav Gigac; Mgr. V. Dušičková, PaedDr. S. Bošnovičová;Mgr. D. Horná; 
Ospravedlnení: Ing. Richard Takáč, Mgr. Z. Vrecková, Mgr. Ľudmila Húsková 
 
Prizvaní: Ing. Lujza Chrvalová – vedúca finančného odd. 
               Roman Turcel – predseda OZ Art kino Baník 
 
Ďalej prítomní: 0 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálom MsZ 
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020 

   4.     Podujatia celomestského významu (január – február 2020) 
   5.     Rôzne 
   6.     Uznesenia, 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 za prítomnosti spracovateľky Ing. Lujzy Chrvalovej, vedúcej finančného odd. 
prerokovala  materiál, ktorý bude predmetom rokovania januárového zasadnutia MsZ: 
 
►  materiál č. 2/20 –  Návrh Internej smernice IS – 108, Postup pri čerpaní výdavkov 
z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov.  
Komisia uznesením č. 01/20 odporučila MsZ schváliť materiál s pripomienkami. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0                     
 
Stanovisko komisie k materiálu a odporúčanie je uvedené v uzneseniach.  
 
K bodu 3) 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosti o poskytnutie dotácie: 
 

1. Základná umelecká škola Ladislava Stančeka – požadovaná suma 1100,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s konaním dvojdňového orchestrálneho 

a klavírneho seminára, s verejným koncertom v podaní európ. koncertných 
majstrov,( ubytovanie, honoráre majstrom, občerstvenie). 

Komisia uznesením č. 02/20 odporučila poskytnúť Základnej umeleckej škole L. Stančeka 
finančnú dotáciu na uvedený účel vo výške 1100,00 € rozpočtovým presunom z Programu 
9.8.2 Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie školstva a kultúry, na 
Program 9.4.3. Tovary a služby  
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
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2. Rímskokatol. cirkev, farnosť Prievidza – mesto – požadovaná suma 500,00 € 
- na krytie časti materiálových nákladov, spojených s reštaurovaním obrazu 

Korunovania Panny Márie, ktorý sa nachádza v Mariánskom  kostole na cintoríne 
v Prievidzi – (UPF-12337/1). 

Komisia uzn. č. 03/20 odporučila  primátorke mesta poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi, 
farnosť Prievidza – mesto, dotáciu na uvedený účel z rozpočtu mesta vo výške 500,00 € 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0          
 

3. Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra – požadovaná suma 1 000,00 € 
- na krytie časti materiálových nákladov na dokončenie reštaurovania fasádnej 

sochárskej výzdoby na základe komplexnej obnovy Piaristického kostola Najsvätejšej 
Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, Nám. piaristov v Prievidzi. 

Komisia uznesením č. 04/20 odporučila  primátorke mesta poskytnúť Rehole piaristov  
dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel vo výške 500,00 €. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa: 0         

 
4. Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra – požadovaná suma 500,00 € 
- na krytie časti materiálových nákladov na reštaurovanie a obnovu západ. steny átria  
      č. 1 Kláštora piaristov na ul. A. Hlinku v Prievidzi. 

Komisia uznesením č. 05/20 neodporučila  primátorke mesta poskytnúť Rehole piaristov  
dotáciu z rozpočtu mesta. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 0             Proti: 8          Zdržal sa: 0         
 

5. ZO Slov. zväzu zdrav. postihnutých č. 1, Prievidza – požadovaná suma 1500,00 € 
- na náklady  spojené s činnosťou spev. súboru „Radosť“ pri príležitosti  20. výročia 
založenia súboru (ošatenie členov súboru, cestovné a technické zabezpečenie).  

Komisia uznesením č. 06/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť ZO SZZP č. 1 
dotáciu z rozpočtu mesta v sume 300,00 € na  ošatenie členom súboru. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa: 0         
 

6. ARS PRO FEMINA, OZ Prievidza – požadovaná suma 1500,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s konaním cyklu tvorivých dielní „Tvorivý ateliér 

SENIORART III. (platba nájomného Centru voľného času, lektorské zabezpečenie 
projektu, nákup materiálu a pomôcok pre účastníkov dielní. 

Komisia uznesením č. 07/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť OZ ARSPRO FEMINA 
dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 1500,00 €. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa: 0         
 

7. Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 1000,00 € 
- na krytie časti nákladov na výstavy prievidzských výtvarníkov v Galérii RegionArt pri 

RKC – prezentáciu diel profesionálnych i amatérskych umelcov (inštalačný materiál, 
honoráre kurátorom výstav, umelcom účinkujúcich na vernisážach, tlač pozvánok, 
plagátov a sprievod. katalógov k výstavám). 

Komisia uznesením č. 08/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť RKC dotáciu 
z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 1000,00 €. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa: 0         
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8. Spokojnosť –centrum soc. služieb, n.o. Prievidza–požadovaná suma 491,00 € 
- na náklady, spojené s projektom podpory vzdelania marginalizovanej skupiny detí a 

mládeže s názvom „Spoznaj históriu a korene svojho národa“ (doprava do Múzea slov. 
dediny a späť, vstupné, poistné a stravné) 

Komisia uznesením č. 09/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť Spokojnosti – centru 
soc. služieb, n.o. dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 491,00 €. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa: 0         
 

9. Regionálne kultúrne centrum Prievidza –požadovaná suma 300,00 € 
- na krytie časti nákladov spojených s konaním slávnostného večera KULTÚRA 2019 – 

odmeňovanie  najúspešnejších a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry 
(zaobstaranie ocenení). 

Komisia uznesením č. 10/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť RKC dotáciu 
z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 300,00 €. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0          Zdržal sa: 0   
 

10. OZ FanNecpaly – požadovaná suma 1500,00 
- na náklady, spojené s celoročnou činnosťou OZ v oblasti kultúry – spoločenské, 

športové, zábav. akcie obyvateľov mesta ako Fašiangy, ŠuFut, MDD, Zatváranie 
prázdnin, Deň dobrých susedov, Príchod Mikuláša ( materiál na výrobu masiek, 
rekvizít, farba na nátery ihriska, občerstvenie, vecné odmeny pre súťažiacich, medaily, 
kancel. potreby, materiál a lopty na futbal, prenájom priestorov pre OZ). 

Komisia uznesením č. 11/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť FanNecpaly dotáciu 
z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 1500,00 €. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 7             Proti: 0          Zdržal sa: 1 
 

11. Art kino Baník, OZ – požadovaná suma 3000,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s výstavnou činnosťou v priestoroch Art point 

centra v kine Baník počas roku 2020 (honoráre kurátorom výstav, účinkujúcim 
v programoch vernisáží, príprava a tlač pozvánok, plagátov, katalógov k výstavám, 
materiál na realizáciu výstav, dovoz a odvoz exponátov)  

Komisia uznesením č. 12/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť Art kinu Baník 
dotáciu z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 3000,00 €. 
Prítomní: 6 
Hlasovanie – Za: 6             Proti: 0          Zdržal sa: 0   
 

12. Berkat Slovensko, o.z. – požadovaná suma 950,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s konaním 13. Ročníka region. festivalu „Jeden svet 

v Prievidzi“ – aktuálne dianie „Stratení v súčasnosti“ (materiál. zabezpečenie, 
ubytovanie hostí, cestovné náklady, pohostenie, poplatky za vysielacie práva, reklama, 
darček, prípadne honorár pre hostí)  

Komisia uznesením č. 13/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť OZ Berkat Slovensko 
dotáciu  z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 950,00 €. 
Prítomní: 6 
Hlasovanie – Za: 6             Proti: 0          Zdržal sa: 0   
 

13. Regionálne kultúrne centrum Prievidza –požadovaná suma 300,00 € 
- na krytie časti nákladov spojených s konaním školenia, venovanému občianskej 

obradnosti, výmene skúseností členov ZPOZ,  Metodický a repert. zborník  (honoráre 
lektorovi školenia, náklady na dopravu na výmenu skúseností). 

Komisia uznesením č. 14/20 odporučila primátorke mesta poskytnúť RKC dotáciu 
z rozpočtu mesta na uvedený účel v sume 300,00 €. 
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Prítomní: 6 
Hlasovanie – Za: 6             Proti: 0          Zdržal sa: 0   
 

14. Hornonitriansky banícky spolok – požadovaná suma 400,00 € 
- na krytie časti nákladov - materiál a služby nevyhnutne súvisiace s činnosťou spolku  

pri prezentácii baníctva pri baníckych aktivitách, prezentácia baníctva mesta Prievidza 
(cestovné, dopravné náklady, prenájom priestorov spolku).  
Mestským zastupiteľstvom bola samostatne v rozpočte na rok 2020 schválená na tento 
účel suma 400,00 € 
pod Programom 11.4.8  s názvom Podpora aktivít Hornonitrianskeho baníckeho 
spolku.  

 
15. Rímskokatol. cirkev, farnosť Prievidza – mesto – požadovaná suma 2000,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s organizovaním Prievidzskej púte na Mariánskom 

vŕšku v Prievidzi (stavba tribúny). 
Mestským zastupiteľstvom bola samostatne v rozpočte na rok 2020 schválená na tento 
účel suma 1500,00 € pod Programom 11.4.10 s  názvom Prievidzská púť – technické 
zabezpečenie 

 
16. Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 4000,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s organizovaním 35. Ročníka Hornonitrianskych 

folklórnych slávností (ozvučenie a osvetlenie podujatia, honoráre technickému štábu 
podujatia, nákup dvoch stanov – šatní pre účinkujúcich, nákup 1 zásobníka na vodu 
pre účinkujúcich, honoráre účinkujúcim hosťom).  
Mestským zastupiteľstvom bola samostatne v rozpočte na rok 2020 schválená na tento 
účel suma 2000,00 € pod Programom 11.4.5 s názvom Hornonitrianske folklórne 
slávnosti. 

 
Komisia neposudzovala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie, nakoľko sa v nich jedná 
hlavne o športové podujatia a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.  Odporučila zaoberať sa 
žiadosťami v Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi:__________ 
 
       1. Rímskokatol. cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka  

–požadovaná suma 500,00 € - na krytie časti nákladov na materiál pri príležitosti 
konania Farského dňa – Dňa rodiny v Hradci ( práca s deťmi, tričká, športové potreby, 
občerstvenie) 

 
       2. Rímskokatol. cirkev, farnosť Krista Kráľa Prievidza – Veľká Lehôtka  

–požadovaná suma 700,00 € - na náklady, spojené s konaním Detského kresťanského 
tábora v Močiari pri B. Štiavnici (cestovné, materiál pre prácu s deťmi –tričká, športové 
potreby, stravné) 
 

Komisia neposudzovala nasledovné žiadosti: 
 
       1. Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra – požadovaná suma 16 500,00 € 

- na krytie časti nákladov na vybudovanie odbornej učebne IKT, fyziky a techniky 
v Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi (tovary – stoly Variolab, meracie 
prístroje) 
Dôvod : Piaristická spojená škola  F. Hanáka nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Prievidza. Dotácie na účel  vybudovania odborných učební mesto neposkytuje, 
budovanie učební hradia zriaďovatelia škôl a školských zariadení z vlastného 
rozpočtu.   

 
       2. Art kino Baník, OZ – požadovaná suma 4000,00 € 
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- na krytie časti nákladov, spojených s podporou Art pointu v I. polroku 2020, 
prevádzkovaním mestskej Art galérie (úhrada časti mzdových nákladov pre minimálne 
dvoch zamestnancov galérie) 

Žiadosť na základe  VZN č. 8/2019 nespĺňa podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
Prievidza, nakoľko dotácie nie je možné poskytnúť na úhradu miezd, platov a odmien 
zamestnancov. 
 
Stanovisko komisie k žiadostiam o dotácie a odporúčania sú uvedené v uzneseniach. 
 
K bodu 4) 
a) Riaditeľka KaSS Mgr. D. Horná poskytla informácie o pripravovaných kultúrnych  
    podujatiach v mesiacoch január a február 2020 

- Ples mesta Prievidza - 11. 1. 2020 o 19.00 h v KaSS PD 
- Celoslovenský ples nepočujúcich – charitatívny ples – 18. 1. 2020 v KaSS PD 
- Snehová kráľovná – muzikál – 24. 1. 2020 o 17.00 h v Športovej hale Prievidza 
- Pohni hlavou - Stand-up – 28. 1. 2020 od 19.00 – 22.00 h v KaSS PD 
- Filmový festival Scandi – severské filmy – 3. – 7. 2. 2020 v KaSS PD 
- Kollárovci - Novoročný koncert – 8. 2. 2020 o 18.00 h v Kine Baník  
- Kultúra 2019 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilujúcich kultúrnych pracovníkov 

a kult. inštitúcií v regióne horná Nitra – 14. 2. 2020 
- Valentínsky koncert so Zdenkou Prednou a Oskarom Rózsom - 16. 2. 2020 

o 19.00 h  v KaSS PD 
- Charitatívny koncert pre Miška - 18. 2. 2020 v KaSS PD 
- Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov - 21. 2. 2020 v KaSS PD 
- Folklórny súbor Vtáčnik – výročný program – 29. 2. 2020 v KaSS PD 

 
b) Pre neprítomnosť riaditeľky RKC, poskytla informácie o pripravovaných kultúrnych  
    podujatiach  predsedníčka komisie H. Dadíková: 
 
      -    Novoročný  vokálny koncert mladých talentov – s poéziou M. Rúfusa - 19. 1. 2020 
           o 17.00 h - Galéria Regionart pri RKC PD 
      -    AMA -výstava tvorby neprofesionál. výtvarníkov okr. Prievidza – 29. 1. – 28. 2. 2020  
           v Galérii Regionart pri RKC v PD 
      -    Nedeľná klasika – Tango Quarteto re Campo  – tantgo argentino z 20. a 30r.  
           minulého storočia – 2. 2. 2020 v RKC PD 
      -    Whiskyho cestovateľské kino: Juhozápad USA – rozprávanie o krajinách – 11.2. 
           2020 v RKC PD 
 
      ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA: 

- Otvorenie zimných slávností  - spojené s vernisážou výstavy - 1. 2.  2020 – Obecný  
úrad Nitrianske Pravno 

- Zimné slávnosti folklóru – programy folklórnych kolektívov hornej Nitry – 1. 2. 2020 
– Kultúrny dom Pravenec 

- Súzvuky – programy spev. skupín spolkov Karpat. Nemcov obci pravnianskej doliny 
v rámci projektu ZHS – 8. 2. 2020 Kultúrny dom Tužina 

- Pamätnica Jozefa Strečanského – spomienkové podujatie, súťaž neprofesionálnych 
interpretov ľudovej piesne – 15. 2. 2020 – Kultúrny dom Poluvsie 

- Deň detského folklóru – programy detských folklórnych súborov obcí pravnianskej 
doliny – 23. 2. 2020 – Kultúrny dom Nedožery - Brezany 

- Majstri pravnianskej doliny – jarmok tradičnej ľudovej tvorby – 29. 2. 2020 – Kulltúrny 
dom Malinová 

 
K bodu 5) 

■  Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala  problémom spolupráce a komunikácie 
medzi predsedom OZ Art kino Baník a riaditeľkou KaSS za   účasti obidvoch štatutárov 
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organizácií. Členovia komisie nepovažujú za vhodné riešiť  vzťahové problémy. Odporučili 
predsedníčke komisie, aby sa s problémom  obrátila na kanceláriu primátorky vo veci 
prehodnotenia obsahu nájomnej zmluvy vo vzťahu k OZ.   
 
■  Predsedníčka komisie navrhla hľadať možnosti - do budúcnosti zosúladiť termíny 
kultúrnych podujatí jednotlivých kultúrnych organizácií tak, aby sa  nekonali v jeden 
deň viaceré súčasne. Za týmto účelom navrhuje konať koordinačné podujatia jednotlivých 
zástupcov (štatutárov) právnických osôb, ktoré organizujú na úrovni mesta kultúrno – 
spoločenské podujatia. 
 

       ■  Predsedníčka komisie žiada odbor školstva do najbližšieho zasadnutia komisie školstva 
       a kultúry poskytnúť informácie o výročiach  škôl a školských zariadení v školskom roku  
       2019/2020. 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a určila  ďalší 
termín zasadnutia komisie ŠaK na deň štvrtok 6. februára 2020 o 8.00 h. 
 
 
 
 
                                                                                            Helena Dadíková, v.r.  
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
 
Zapísala: A. Bartolenová 
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K bodu 6) 
UZNESENIA 

komisie školstva a kultúry 
 
                                             Zoznam uznesení z 9. januára 2020 
                                                          od 01/20 do  14/20 
01/20  - Stanovisko k materiálu č. 2/20 
02/20  - Stanovisko k žiadosti o poskytnutie dotácie - ZUŠ L. Stančeka 
03/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Rímskokat. cirkev, PD – mesto 
04/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Rehoľa piaristov Slovenska - sochy 
05/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Rehoľa piaristov Slovenska - átrium 
06/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - ZO SZZP č. 1 Prievidza 
07/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - ARS PRO FEMINA 
08/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - RKC Prievidza – výst. výtvarníkov 
09/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Spokojnosť – centrum soc. služieb 
10/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - RKC Prievidza – Kultúra 2019 
11/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - OZ FanNecpaly  
12/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Art kino Baník – výstavná činnosť 
13/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - Berkat Slovensko 
14/20  - Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie z rozp. mesta - RKC Prievidza – školenie - ZPOZ 
 
Uzn. č. 01/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie: 
►  materiál č. 2/20 – Návrh Internej smernice IS – 108 - Postup pri čerpaní výdavkov 
z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov. 
 

II.          odporúča MsZ schváliť materiál č. 2/20 s pripomienkami:  
Komisia navrhuje : a) z bodu 3.2. písmeno d) Postup pri čerpaní výdavkov vylúčiť časť  -   
                                   opravy chodníkov; 
                               b) zmenu v bode 3.4 takto: Z rozpočtu mesta budú finančne 
                                   podporené v jednom kalendárnom roku  podujatia organizované 
                                   VVO  do výšky max. 50 % z celkových výdavkov v rozpočte mesta   
                                   na konkrétnom výbore..... 
 
Uzn. č. 02/20 
Komisia školstva a kultúry 
      I.      berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Základná umelecká škola L. Stančeka – požadovaná suma 1100,00 € 

- na krytie časti nákladov, spojených s konaním dvojdňového  orchestrálneho 
a klavírneho seminára, s verejným koncertom v podaní európ. koncertných 
majstrov,( ubytovanie, honoráre majstrom, občerstvenie). 

 
     II.       odporúča vykonať rozpočtový presun : 
Presun 1100,00 € na uvedený účel z Programu 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe 
odporučenia komisie ŠaK na Program 9.4.3 – Tovary a služby 
 
 
Uzn. č. 03/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Rímskokatol. cirkev, farnosť Prievidza – mesto – požadovaná suma 500,00 € 

- na krytie časti materiálových nákladov  spojených s reštaurovaním obrazu Korunovania 
Panny Márie, ktorý sa nachádza v Mariánskom kostole na cintoríne v Prievidzi – (UPF-
12337/1). 
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   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prievidza – mesto  na uvedený účel vo výške 500,00 € 
 
Uzn. č. 04/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra– požadovaná suma 1 000,00 € 

- na krytie časti materiálových nákladov na dokončenie reštaurovania fasádnej 
sochárskej výzdoby na základe komplexnej obnovy Piaristického kostola Najsvätejšej 
Trojice a Nanebovzatia Panny Márie, Nám. piaristov v Prievidzi. 

 
   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
 Rehole piaristov  na uvedený účel vo výške 500,00 €. 
 
Uzn. č. 05/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra – požadovaná suma 500,00 € 

- na krytie časti materiálových nákladov na reštaurovanie a obnovu západnej steny  
átria č. 1 Kláštora piaristov na ul. A. Hlinku v Prievidzi. 

 
   II.          neodporúča primátorke mesta poskytnúť : 
Rehole piaristov  dotáciu z rozpočtu mesta na kryte časti nákladov na obnovu átria. 
 
Uzn. č. 06/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
ZO Slov. zväzu zdrav. postihnutých č. 1, Prievidza – požadovaná suma 1500,00 € 
     -     na náklady, spojené s činnosťou spev. súboru „Radosť“ pri príležitosti  20. výročia    
           založenia súboru (ošatné členom súboru, cestovné a technické zabezpečenie).  
 
   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
ZO SZZP č. 1 v sume 300,00 € na  ošatné členom súboru. 
 
Uzn. č. 07/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
ARS PRO FEMINA, OZ Prievidza–požadovaná suma 1500,00 € 

- na krytie časti nákladov, spojených s konaním cyklu tvorivých dielní „Tvorivý ateliér 
SENIORART III. (platba nájomného Centru voľného času, lektorské zabezpečenie 
projektu, nákup materiálu a pomôcok pre účastníkov dielní). 

 
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 

OZ ARS PRO FEMINA  na uvedený účel v sume 1500,00 €. 
 
Uzn. č. 08/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 1000,00 € 

- na krytie časti nákladov na výstavy prievidzských výtvarníkov v Galérii RegionArt pri 
RKC – prezentáciu diel profesionálnych i amatérskych umelcov (inštalačný materiál, 
honoráre kurátorom výstav, umelcom účinkujúcich na vernisážach, tlač pozvánok, 
plagátov a sprievod. katalógov k výstavám). 
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   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
RKC Prievidza  na uvedený účel v sume 1000,00 €. 
 
Uzn. č. 09/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Spokojnosť – centrum soc. služieb, n.o. Prievidza – požadovaná suma 491,00 € 

- na náklady, spojené s projektom podpory vzdelania marginalizovanej skupiny detí a 
mládeže s názvom „Spoznaj históriu a korene svojho národa“ (doprava do Múzea slov. 
dediny a späť, vstupné, poistné a stravné). 
 

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
Spokojnosti – centru soc. služieb, n.o. na uvedený účel v sume 491,00 €. 
 
Uzn. č. 10/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 300,00 € 

- na krytie časti nákladov spojených s konaním slávnostného večera KULTÚRA 2019 – 
odmeňovanie  najúspešnejším a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry 
(zaobstaranie ocenení). 

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
 RKC Prievidza na uvedený účel v sume 300,00 €. 
 
Uzn. č. 11/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
OZ FanNecpaly – požadovaná suma 1500,00 

- na náklady, spojené s celoročnou činnosťou OZ v oblasti kultúry – spoločenské, 
športové, zábav. akcie obyvateľov mesta ako Fašianky, ŠuFut, MDD, Zatváranie 
prázdnin, Deň dobrých susedov, Príchod Mikuláša ( materiál na výrobu masiek, 
rekvizít, farba na nátery ihriska, občerstvenie, vecné odmeny pre súťažiacich, medaily, 
kancel. potreby, materiál a lopty na futbal, prenájom priestorov pre OZ). 

 
   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
FanNecpaly  na uvedený účel v sume 1500,00 €. 
 
Uzn. č. 12/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Art kino Baník, OZ – požadovaná suma 3000,00 € 

- na krytie časti nákladov, spojených s výstavnou činnosťou v priestoroch Art point 
centra v kine Baník počas roku 2020 (honoráre kurátorom výstav, účinkujúcim 
v programoch vernisáží, príprava a tlač pozvánok, plagátov, katalógov k výstavám, 
materiál na realizáciu výstav, dovoz a odvoz exponátov)  
 

   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
Art kinu Baník, OZ  na uvedený účel v sume 3000,00 €. 
 
Uzn. č. 13/20 
Komisia školstva a kultúry 
 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Berkat Slovensko, o.z. –požadovaná suma 950,00 € 
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- na krytie časti nákladov, spojených s konaním 13. Ročníka region. festivalu „Jeden svet 
v Prievidzi“ – aktuálne dianie „Stratení v súčasnosti“ (materiál. zabezpečenie, 
ubytovanie hostí, cestovné náklady, pohostenie, poplatky za vysielacie práva, reklama, 
darček, prípadne honorár pre hostí)  
 

II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
OZ Berkat Slovensko na uvedený účel v sume 950,00 €. 
 
Uzn. č. 14/20 
Komisia školstva a kultúry 

I. berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 300,00 € 

- na krytie časti nákladov spojených s konaním školenia, venovanému občianskej 
obradnosti, výmene skúseností členov ZPOZ,  Metodický a repertoárový zborník  
(honoráre lektorovi školenia, náklady na dopravu na výmenu skúseností). 

   II.          odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu: 
RKC na uvedený účel v sume 300,00 €. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Helena Dadíková, v.r. 
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 09. januára 2020 
 
Číslo uznesenia: .........01/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........02/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: .........03/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8            Proti: 0             Zdržal sa: 0  
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Číslo uznesenia: .........04/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8            Proti:  0            Zdržal sa: 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........05/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8          Proti: 0             Zdržal sa: 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: ........06/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za:  8          Proti:  0            Zdržal sa:  
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Číslo uznesenia: .........07/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........08/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8             Proti: 0             Zdržal sa: 0  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: .........09/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8            Proti: 0             Zdržal sa: 0   
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Číslo uznesenia: .........10/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

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

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 7             Proti: 0             Zdržal sa: 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........12/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie - Za: 6            Proti: 0             Zdržal sa: 0  
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Číslo uznesenia: .........13/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková neprítomná 
 
Prítomní: 6 
Hlasovanie - Za: 6        Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Číslo uznesenia: .........14/20...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. Mgr. Zuzana Vrecková neprítomná 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Mgr. Viera Dušičková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
                 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 
 

                    09. januára 2020  v čase  od  08.00 h   do ...10,40...  h 

 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8,00........   do ..10,40............                        .................v.r................................ 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8,00........   do ..10,40............                        .................v.r................................ 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8,00........   do ..10,40............                        .................v.r................................ 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od ..8,00........   do ..10,40............                        .................v.r............................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ..8,00........   do ..10,40............                        .................v.r............................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od ................do ......................                            ................ ospr............................ 
 
Mgr. Zuzana VRECKOVÁ 
od ...............     do ......................                        ................. ospr............................ 
 
Branislav GIGAC 
od ..8,00........   do ..10,00...........                        ..................v.r............................... 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ...8,00....... do ....10,40.....                            ....................v.r................................ 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ...8,00........ do ...10,00.....                            ....................v.r................................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od .................. do ..................                             ..................ospr.............................  
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ...10,40.....                            .....................v.r............................... 

 
Prizvaní: 
Ing.  Lujza Chrvalová, vedúca finančného odd.          ...........v.r............. 
 
Roman Turcel, predseda OZ  Art kino Baník              ...........v.r............. 
 
 


