
Mestská školská rada mesta Prievidza 
 

Zápisnica č. 4/ 2014 
zo zasadnutia mestskej školskej rady 

 

termín konania : 03.12.2014 

miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi 

prítomní: podľa prezenčnej  

 

Program : 

 

1. Privítanie a oboznámenie s programom 

2. Predloženie Správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení   v šk.    

roku 2013/2014  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza 

3. Informácie OŠ a SoO 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

 

K bodu č. 1 : 

 Zasadnutie otvoril predseda MsŠR Ing. J. Polerecký, ospravedlnil neúčasť vedúcej OŠ 

a SoO Mgr. Miklasovej, členov MsŠR Ing. B. Bucáka a Ing. R. Grolmusa a prítomných 

oboznámil s programom zasadnutia. 

 

K bodu č. 2 : 

 Mgr. B. Révayová – metodik pre školy a ŠZ  informovala o obsahu Správy OŠ a S o O  

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

mesta Prievidza za školský rok 2013/ 2014.  

Členovia MsŠR jednohlasne schválili znenie správy bez pripomienok. Správa bude 

zverejnená na webovom sídle mesta. 

  

K bodu č. 3 :  

 Ing. M. Halahyjová informovala : 

-  o schválení rozpočtu MsZ v Prievidzi  na kalendárny rok 2015 – krátení kapitálových 

výdavkov v rozsahu 474 800 €, ktoré bude prehodnotené začiatkom roka 2015 podľa výšky 

prídelu podielových daní zo štátu, 

- o schválení  VZN č. 160/ 2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka 

základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území 

mesta Prievidza pre rok 2015 mestským zastupiteľstvom, 

- pripomienke Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi k návrhu VZN č. 160/2014 na 

zvýšenie dotácie mesta pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov škôl a ŠZ z 88% na 

100%  výšky finančných prostriedkov, zároveň upozornila na skutočnosť, že prípadné 

zvýšenie dotácie by sa týkalo všetkých súkromných a cirkevných zriaďovateľov, ktorých 

školy sídlia na území mesta Prievidza, 

-  o uznesení  Mestskej rady v Prievidzi, na ktorej bolo uložené prednostovi MsÚ pripraviť 

návrh na zabezpečenie rozšírenia priestorov pre zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho 

procesu ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi v jednom z pavilónov ZŠ na Rastislavovej ulici v 

Prievidzi. 

 



 Ing. A. Mikulášová vysvetlila výpočet dotácie z VZN č. 160/2014 – mesto Prievidza 

poskytuje svojim školám a ŠZ finančné prostriedky nad mieru prídelu zo štátu, z uvedenej 

vyššej sumy je následne vypočítaných 88% pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov. 

Ohľadom stanovenia výšky dotácie ostatným neštátnym zriaďovateľom budú ešte prebiehať 

ďalšie rokovania pri 1. úprave rozpočtu mesta v roku 2015.   

 Ing. A. Mikulášová ďalej informovala o : 

- vypracovaní Monitoringu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prievidza, ktorý má slúžiť ako podklad k vypracovaniu alternatívnych riešení optimalizácie siete 

škôl a školských zariadení a tiež ako východisko k vypracovaniu novej koncepcie škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2016 – 2020, 

- čerpaní finančných prostriedkov na osobné náklady a dohodovacích konaniach v kalendárnom 

roku 2014, 

- krátení rozpočtu podľa poklesu počtu žiakov základných škôl k 15.09.2014, 

- čerpaní finančných prostriedkov v originálnych kompetenciách. 

    

K bodu č. 4 :  

 PaedDr. V. Juríková, riaditeľka ZŠ Ul. Rastislavova  sa vyjadrila k jednaniu Mestskej 

rady v Prievidzi o poskytnutí pavilónu ZŠ pre potreby ZUŠ, zdôraznila, že všetky priestory 

ZŠ sú využívané na výchovno – vzdelávací proces v súlade so školských vzdelávacím 

programom ZŠ a projektmi školy. Zdôraznila, že kompetentní musia brať do úvahy uvedené 

fakty  a žiada, aby vedenie školy bolo prizvané na rokovania o poskytnutí priestorov. 

 Riaditeľka ZŠ Ul. Rastislavova sa ďalej informovala o vyplácaní  nadčasov a výpočte 

osobných nákladov v originálnych kompetenciách. 

 Ing. A. Mikulášová poskytla odpoveď v súlade so Zákonníkom práce. 

 Riaditeľka ZŠ Ul. Rastislavova sa tiež informovala, či bude vyplatených 100 € aj pre 

zamestnancov v rámci originálnych kompetencií. 

 Ing. A. Mikulášová odpovedala, že mesto nemá ďalšie finančné dotácie na vyplatenie 

tohto príspevku, ktorý MŠVV a Š SR vypláca všetkým zamestnancom základných a stredných 

škôl, preto odporúča vyplatiť tento príspevok formou preklasifikovania finančných 

prostriedkov. 

 

K bodu č. 5 :   

 PaedDr. J. Polakovičová v mene všetkých členov MsŠR zablahoželala Ing. J. 

Polereckému k opätovnému zvoleniu za poslanca MsZ v Prievidzi. 

 Predseda MsŠR poďakoval za gratuláciu a aktívnu účasť na zasadnutí. Všetkým 

prítomným zaželal veľa zdravia, životného elánu a úspechov, tiež pokojné prežitie 

vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 03.12.2014 

 

 

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 za školský rok 2013/ 2014, 

 

b) informácie OŠ a SoO. 

 

 

II.       Mestská školská rada schvaľuje : 

 

Správu odboru školstva a starostlivosti o občana o VVČ škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza za školský rok 2012/2013. 

 

 

III.      Mestská školská rada ukladá : 

 

predsedovi MsŠR zverejniť na webovom sídle mesta Prievidza plán zasadnutí MsŠR na 

kalendárny rok 2015. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Beata Révayová, zapisovateľka MsŠR 

V Prievidzi dňa 03.12.2014   

 

 

 

 

 

                      Ing. Jozef Polerecký,v.r. 

               predseda MsŠR 

 

 

 


