
Mestská školská rada mesta Prievidza 
 
                                           Zápisnica č. 6 
                                   zo zasadnutia mestskej školskej rady 
 
termín konania : 03.10.2013 
miesto konania zasadnutia: zasadačka prednostu MsÚ v Prievidzi 
prítomní : podľa prezenčnej listiny  
hostia : Mgr. V. Miklasová, Ing. M. Halahyjová, Ing. B. Jelačičová 
 
 
Program : 

 
1. Privítanie a oboznámenie s programom 
2. Informácie z  OŠaSoO 
3. Informácie vedúcej odboru školstva a starostlivosti o občana  
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 
Uznesenie 
 
 
K bodu č. 1 

Zasadnutie Mestskej školskej rady v Prievidzi (ďalej len MsŠR) otvoril a viedol 
predseda MsŠR Ing. Jozef Polerecký. Všetkých prítomných privítal. Prítomných oboznámil 
s programom zasadnutia a vyzval ich k doplneniu programu v časti rôzne. Všetci prítomní 
súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia. 

Predseda vyhodnotil uznesenie z júnového zasadnutia, dané úlohy boli splnené. 
 
 
K bodu č.2 
 Ing. Jelačičová oboznámila prítomných so štatistickými údajmi škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa uvedeného prehľadu v prílohe 
č.1. 
  Ing. Halahyjová informovala o návrhu rozpočtu mesta na rok 2014. Pri vytváraní 
rozpočtu pre školstvo sa vychádza zo zberu údajov k 15.09.príslušného kalendárneho roka a 
prepočtu finančných prostriedkov podľa platných koeficientov. Finančné prostriedky sú 
členené na prenesené kompetencie, originálne kompetencie a doplnkové zdroje, t.j. poplatky 
od rodičov. Upozornila, že tri štvrtiny rozpočtu tvoria osobné náklady a na údržbu a správu 
budov  chýbajú finančné prostriedky, preto je nevyhnutné vykonať ďalšie racionalizačné 
opatrenia na úseku originálnych kompetencií, a to zníženie úväzkov pedagogických 
zamestnancov, zníženie osobných príplatkov a využitie vlastných zdrojov v zariadeniach 
školského stravovania. Napriek zlej ekonomickej situácii mesto Prievidza finančne  podporuje 
školstvo, sú riešené havarijné situácie v ZŠ Rastislavova ul., ZŠ Ul. energetikov, ZUŠ L. 
Stančeka, v MŠ Ul. Krmana, MŠ Ul. Benického, MŠ Nábr. sv. Cyrila.   
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č.3 
 Mgr. V. Miklasová informovala o dokumentoch schválených mestským 
zastupiteľstvom v mesiacoch júl a august : 
- Dodatok č. 8 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných 
zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, 
v školských kluboch detí,  v školských jedálňach pri MŠ a pri ZŠ. 
Ďalej vedúca OŠ oboznámila prítomných so zmenami v poplatkoch za štúdium v ZUŠ - bol 
stanovený poplatok za druhý a ďalší predmet, s odovzdávaním čestných vyhlásení na účely 
financovania umeleckého vzdelávania a s dofinancovávaním prevádzky ZUŠ  mestom 
Prievidza. Mgr. Miklasová informovala prítomných, že v budúcom kalendárnom roku bude 
potrebné vyriešiť financovanie štúdia tých žiakov, ktorých rodičia neodovzdajú čestné 
prehlásenie ZUŠ L. Stančeka. 
- Interné smernice č. 74 a č.75 týkajúce sa poskytovania finančných príspevkov na záujmové 
vzdelávanie v centrách voľného času na základe zmlúv medzi obcami, organizácie 
záujmových útvarov v CVČ a administrácie vzdelávacích poukazov. 
Na záujmové vzdelávanie detí v CVČ SPEKTRUM v Prievidzi bolo poukázaných 801 €  od 
piatich obcí, sú to finančné prostriedky určené na záujmové vzdelávanie 17 detí, ktoré majú 
trvalý pobyt mimo mesta Prievidza a navštevujú ZÚ v uvedenom CVČ. 

 
 
K bodu č. 4 
 Prítomní členovia MsŠR nemali žiadne príspevky do bodu rôzne. 
 
 
K bodu č. 5 
 Ing. Grolmus prezentoval názor rodičovskej verejnosti, že možným dôvodom nízkeho 
počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov školám a školským zariadeniam je aj spôsob 
refundácie poplatkov obcami  za záujmové vzdelávanie. 
 Mgr. Miklasová vyjadrila spokojnosť s náborom detí do ZUŠ a organizačným 
zabezpečením odovzdávania čestných vyhlásení rodičov, vďaka čomu má ZUŠ uspokojivý 
počet žiakov. 
 Pani Ertlová pripomenula, že zníženie poplatkov za prípravné štúdium v ZUŠ podľa 
VZN č. 96 / 2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre 
voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri 
základných školách pre deti predškolského veku by bolo prínosom. Tiež požiadala 
prítomných poslancov MsZ, aby pri schvaľovaní rozpočtu zohľadnili záujmy školstva. 
 Ing. Polerecký zdôraznil, že poslanci MsZ berú do úvahy požiadavky školstva, no 
navýšenie finančných prostriedkov v tejto oblasti by bolo možné len na úkor iných potrieb 
mesta. Zároveň upozornil na fakt, že rozpočet mesta musí byť vyrovnaný. 
 
 
K bodu č. 7 
 Predseda MsŠR Ing. Polerecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
MsŠR.        
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia Mestskej školskej rady mesta Prievidza zo dňa 03.10.2013 
 

I. Mestská školská rada berie na vedomie : 
 
a) informácie odboru školstva a starostlivosti o občana, 

 
 

II.      Mestská školská rada ukladá : 
 
predsedovi MsŠR zverejniť zápisnicu zo zasadnutia MsŠR. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Jozef Polerecký, v. r. 

                    predseda MsŠR 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Beata Révayová 

     zapisovateľka MsŠR 
 
 
 
 

V Prievidzi dňa 03.10.2013     
 
 


