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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 formou          
                  videokonferencie 13. mája 2021 v čase od 08.00 h do 09,15 h 
__________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: H. Dadíková, PaedDr. K. Ďurčová, Mgr. P. Krško, Mgr. V. Dušičková, B. Gigac, 
               Ing. S. Babiaková, PaedDr.  E.  Porubcová,  Mgr. Ľ. Húsková,   PaedDr.  S.  
               Bošnovičová;  
 
Ospravedlnení: Ing. R. Takáč, Mgr. D. Horná 
 
Ďalej prítomní:  Mgr. B. Révayová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ 
                         Ing. R. Fodor – riaditeľ Zariadenia pre seniorov Prievidza  
      
                     
P r o g r a m : 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálu MsZ 
3. Prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 
4. Podujatia celomestského významu (máj - jún) 
5. Rôzne 
6.     Uznesenie - záver 

 
 
K bodu 1) 
 
V úvode predsedníčka komisie H. 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  materiál,  ktorý  bude  predmetom  najbližšieho  zasadnutia MsZ.: 
 
►  materiál  č.  34/21  –-  Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby 
poskytované mestom Prievidza  - predložili Mgr. B. Révayová, Ing. R. Fodor.      
 
Komisia uznesením  č. 48/21 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok 
Prítomní: 8  
Hlasovanie – Za: 8              Proti: 0          Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) 
 
Komisia prerokovala  žiadosti o poskytnutie dotácie:  

1.  Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 1000,00 € 
- na úhradu nákladov spojených s podujatím letnej edície TUŽINA GROOVE - podporou 

nekomerčných žánrov populárnej hudby, obohatenia kultúrno-spoločenského života 
obyvateľov mesta Prievidza, možnosťou prezentácie prievidzskej hudobnej scény 
v prírodnom amfiteátri Tužina (honoráre účinkujúcim hudobným skupinám a 
ozvučenie), pričom celkový rozpočet na realizáciu projektu predstavuje 11000,00 €  . 
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Komisia uznesením č. 49/21 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu z rozpočtu 
mesta vo výške 1000,00 €  na uvedený účel.  
Prítomní: 9 
Hlasovanie – Za: 7             Proti: 0           Zdržal sa: 2             
   
     2.  ART kino Baník, OZ Prievidza – požadovaná suma 3000,00 eur 
     -    na úhradu časti nákladov, spojených s dvojdňovým festivalom „Stre3t PD“, zameraného 
na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, 
literátov a filmárov (honoráre pre účinkujúcich, lektorov, moderátorov, koordinácia 
a dramaturgia projektu, ozvučenie, svetelný park, preprava techniky, propagačné materiály 
a publicita, strava a občerstvenie, materiál. náklady – farby, stojany, maliarske podklady 
a pomôcky). Celkový náklad na realizáciu festivalu: z vlastných zdrojov ( asistenčnej dane 2%, 
členských príspevkov, darov ap.) 
 
Komisia uznesením č. 50/21 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu z rozpočtu 
mesta vo výške 3000,00 € na uvedený účel. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 
V súvislosti so žiadosťou Art kina Baník bola e-mailom pre členov komisie doručená 
informácia od riaditeľky KaSS Prievidza:   nakoľko KaSS už niektorých účinkujúcich 
z projektu festivalu „Stre3t PD“ oslovilo na účinkovanie počas Kultúrneho leta 2021, ktoré 
KaSS organizuje v mesiacoch jún – august 2021, bolo by vhodné, aby OZ Art kino Baník  
konzultovalo obsahovú stránku projektu s KaSS. Cieľom je zabezpečiť, aby sa účinkujúci 
v projektoch neopakovali, a teda na základe tejto skutočnosti aby OZ Art kino Baník oslovilo 
iné súbory z regiónu. 
 
    3.  Spokojnosť – centrum soc. služieb, n. o . Prievidza - požadovaná suma 1310,00 € 
    - na úhradu nákladov spojených s projektom s názvom „Spomienka na Deň Rómov“ 
s cieľom podpory a udržateľnosti rómskej kultúry – integrácie, inklúzie, exklúzie, komunitnej 
rehabilitácie, vzájomného nažívania Olašských Rómov, Rumungov a ostatných obyvateľov 
majoritnej skupiny na Ciglianskej ceste (propagácia, tlač, výzdoba, tech. zabezpečenie, 
ozvučenie, vystúpenie rómskej kapely, nákup plynu, odmeny pre účinkujúcich, občerstvenie)  
V súvislosti so žiadosťou o dotáciu požiadalo KŠaK o zmenu názvu projektu „Rómsky bašável“ 
na „Spomienka na Deň Rómov“  a zároveň v súvislosti s pandemickou situáciou o zmenu 
termínu realizácie projektu z 8. apríla 2021 na mesiac august – september 2021. 
 
Komisia uznesením č. 51/21 odporučila primátorke mesta schváliť zmenu názvu projektu   
a zároveň zmenu termínu realizácie projektu podľa požiadavky a poskytnúť dotáciu z rozpočtu 
mesta v celkovej výške 1310,00 eur na uvedený účel takto: 

- z kapitoly P11.4.3 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie ŠaK 
= 655,00 eur na materiálno-technické zabezpečenie javiska (ozvučenie, výzdoba...)  

- z kapitoly P9.8.2 -  Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie ŠaK 
= 655,00 eur vystúpenie rómskej kapely – tanečného súboru  
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8            Proti: 0           Zdržal sa: 0             
   
    4. K-2000, Združ. na podporu kultúry hor. Nitry požiadalo KŠaK o zmenu termínu 
schválenej dotácie na realizáciu projektu - Prezentácia publikácie „ Obyvatelia hornej Nitry 
v čs. odboji vo Francúzsku“ z pôvodného termínu apríl – august 2021, ktorý nebolo možné 
dodržať vzhľadom na pandemickú situáciu, na termín august – november 2021. 
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Komisia uznesením č. 52/21 odporučila primátorke mesta schváliť zmenu termínu realizácie 
projektu. 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 
K bodu 4) 
A) Pre neprítomnosť riaditeľky KaSS poskytla členom komisie informácie o pripravovaných 
podujatiach KaSS predsedníčka komisie H. Dadíková. 
     KaSS pripravuje: piknikové čítanie v tráve, besedy so spisovateľmi, rozprávky, aktivity pre 
deti... 

- 07.06.2021 o 17.00 h – Tváre mesta – ocenenie osobností mesta Prievidza – program 
-     25.06. 2021 o 18.00 h – rozprávka Divadlo na hojdačke – Strašiak Tomáš 
-     25.06. 2021 o 19.30 h – Radošinské naivné divadlo – Mužské oddelenie 

 
B) Riaditeľka RKC Mgr. Ĺ. Húsková informovala členov komisie o pripravovaných kultúrnych  
     podujatiach. 

- 17.05. – 11.06 – AMA 2021 – Regionálna súťaž a výstava výtvarných 
prác amatérskych výtvarníkov regiónu hornej Nitry, Galéria Regionart. 

- 20.05.2021 o 20,00 h – Slovanskí bohovia -  etnoprednáška  
- 20.05.2021 - CINEAMA 2021 – uzávierka prihlášok do krajskej súťaže a prehliadky 

amatérskej filmovej tvorby a videotvorby – 17. ročník 
- 29.05.2021 – TUŽINA GROOVE - Majáles 2021, Hatalisko Tužina  
- 03.06.2021 o 18,00 h – Štvrtok? Jedine koncert! Jazz – Etno jazz project – RKC PD 
- 13.06.2021 - Nedeľná klasika: Marec @ Tomka – koncert vážnej hudby, RKC PD 
- 16.06.2021 – Nedeľná klasika: HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo 

v umeleckom prednese poézie, prózy a divadel. poézie  
- 17.06.2021– Štvrtok? Jedine koncert! AFTERTEE - Jazzová skupina, RKC PD 
- 25.06.2021 – 27.08.2021 – Výstava hudobných ľudových nástrojov pri príležitosti 

Hornonitrianskych folklórnych slávností, Galéria Regionart pri RKC PD   
 
K bodu 5) 
►  Mgr. B. Révayová, ved. odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ poskytla prítomných 
členov  komisie  aktuálne informácie  o stave vyučovania v školách  a  školských zariadeniach 
mesta:  
– všetky školy a školské zariadenia sú v prevádzke, nie sú žiadne personálne alebo 
materiálno-technické problémy so zabezpečením vyučovania. Dochádzka detí a žiakov do 
škôl sa zlepšuje : 
- dochádzka detí do MŠ je v priemere 75 % zo všetkých zapísaných detí , 
- dochádzka žiakov 1. a2. stupňa ZŠ je 90% zo všetkých žiakov školy, 
- momentálne sú v covid karanténe : 
Energetikov - 4. B (18 žiakov) v karanténe od 06.05.2021 do 20.05.2021 
Šafárika - 2. A (22 žiakov) v karanténe od 07.05.2021 do 21.05. 23021. 
 
Napriek obmedzeniam vo vyučovaní sa školy a školské zariadenia mesta Prievidza zapojili do 
viacerých projektov, úspešní boli : 

 ZŠ Ul. energetikov úspešná v projekte „Spolu múdrejší“ - Cieľom rozvojového 

projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného 

a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s 

nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich 

vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. 

 MŠ Ul. P. Benického, MŠ Ul. M. Mišúta, MŠ Nábr. sv. Cyrila, MŠ Ul. M. Matúšku – 

úspešné v projekte „Múdre hranie“  - cieľom je poskytnutie finančných prostriedkov 

na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických 

pomôcok 
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 ZŠ Ul. energetikov, ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského, ZŠ Rastislavova ul. úspešné v  

projekte  zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. 

 ukončenie projektu Ekorok s Nestlé – vysadenie  1-2 stromčeky, okrasné kríčky 

v areáloch škôl do konca mája. 

 
Základné školy mesta Prievidza už teraz realizujú,  ale aj pripravujú  v čase letných prázdnin, 
doučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ. 
 
Uskutočnil sa zápis detí do 1. ročníka ZŠ, predpokladaný počet prvákov je 323 a 17 tried, čo 
je oproti školskému roku 2020/2021 pokles o 9 detí. 
 
Na začiatku mája sa konalo  prijímanie detí do materských škôl, riaditeľky MŠ prijali až 530 
prihlášok, ale zaznamenali vysoký počet prihlášok, kedy rodič prihlásil dieťa do viacerých 
materských škôl. Aktuálne teda zabezpečujú  triedenie týchto detí a ich zaraďovanie len do 
jednej MŠ. Všetky deti, ktoré musia absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie, sú 
umiestnené do MŠ. 

 
► Predsedníčka komisie informovala prítomných členov o iniciácii odboru školstva, ktoré 
zabezpečovalo rekonštrukciu Materskej školy na Ul. M. Mišíka, uskutočniť aj obnovu (čistenie 
a vyspravenie) dekoratívnej sochy, ktorá sa nachádza pred MŠ. Podľa predpokladaného 
rozsahu prác a nákladov vyčíslených akademickým sochárom Dušanom Hagarom by čiastka 
na povrchové čistenie a údržbu  dekoratívnej sochy predstavovala sumu 990,00 eur. 
 
Komisia uznesením č. 53/21 odporučila schváliť obnovu dekoratívnej sochy nachádzajúcej 
sa pred MŠ Ul. M. Mišíka a  zároveň žiada vykonať rozpočtový presun v sume 990,00 € 
z kapitoly Vzdelávanie – Program 9.8.2 – Žiadosti schválené na základe odporučeného 
návrhu komisiou školstva a kultúry, na kapitolu Kultúra – Program 11.5.2 – Údržba pamiatok 
a pamätihodností. 
 
Prítomní: 8 
Hlasovanie – Za: 8            Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 
 
Na záver zasadnutia komisie ŠaK formou videokonferencie predsedníčka komisie poďakovala 
prítomným členom za účasť a zasadnutie ukončila.  
 
 
                                                                                             Helena Dadíková, v. r.  
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
 
Zapísala: A. Bartolenová 
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K bodu 6) 
 

UZNESENIA  
komisie školstva a kultúry zo dňa  13. mája 2021 

                                                                č. 48 - 54/21               
 
48/21 – Stanovisko k materiálu č. 34/21 
49/21 – Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie – Tužina Groove - letná edícia  
50/21 – Stanov. k žiad. o poskyt. dotácie -  Art Kino Baník – festival Stre3t PD   
51/21 – Stanov. k žiad. o posk. dot. - Spokojnosť – centr.soc.služ. 
             – Spomienka na „Deň Rómov“  
52/21 – Stanov. k žiad. o zmenu termínu použitia  schválenej dotácie - K-2000 - Prezentácia  
             Publikácie „Obyvatelia hornej Nitry v čs. odboji vo Francúzsku“ 
53/21 – Stanovisko k návrhu odboru školstva  -  obnovy – čistenia dekoratívnej sochy pred MŠ  
             Ul. M. Mišíka  
54/21 – Situácia o stave vyučovania v školách a školských zariadeniach mesta 
 
Uzn. č. 48/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
►  materiál  č.  34/21  –- Návrh VZN č. 7/21 o určení úhrad za sociálne služby poskytované 
mestom Prievidza  
     II.    odporúča MsZ schváliť materiál bez  pripomienok 
 
Uzn. č. 49/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie  
-  Regionálne kultúrne centrum Prievidza – požadovaná suma 1000,00 € 
na úhradu nákladov spojených s podujatím letnej edície TUŽINA GROOVE - podporou 
nekomerčných žánrov populárnej hudby, obohatenia kultúrno-spoločenského života 
obyvateľov mesta Prievidza, možnosťou prezentácie prievidzskej hudobnej skupiny 
v prírodnom amfiteátri Tužina (honoráre účinkujúcim hudobným skupinám a ozvučenie), 
     II.    odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu 

- na uvedený účel vo výške 1000,00 € 
 
Uzn. č. 50/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
-  ART kino Baník, OZ Prievidza – požadovaná suma 3000,00 eur 
     -    na úhradu časti nákladov, spojených s dvojdňovým festivalom „Stre3t PD“, zameraného 
na netradičnú prezentáciu prievidzských hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, 
literátov a filmárov (honoráre pre účinkujúcich, lektorov, moderátorov, koordinácia 
a dramaturgia projektu, ozvučenie, svetelný park, preprava techniky, propagačné materiály 
a publicita, strava a občerstvenie, materiál. náklady – farby, stojany, maliarske podklady 
a pomôcky). Celkový náklad na realizáciu festivalu: z vlastných zdrojov ( asistenčnej dane 2%, 
členských príspevkov, darov ap.) 
     II.    odporúča primátorke mesta poskytnúť dotáciu 

- na uvedený účel vo výške 3000,00 € 
 
Uzn. č. 51/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie: 
Spokojnosť – centrum soc. služieb, n. o . Prievidza - požadovaná suma 1310,00 € 
    - na úhradu nákladov spojených s projektom s názvom „Spomienka na Deň Rómov“ 
s cieľom podpory a udržateľnosti rómskej kultúry – integrácie, inklúzie, exklúzie, komunitnej 
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rehabilitácie, vzájomného nažívania Olašských Rómov, Rumungov a ostatných obyvateľov 
majoritnej skupiny na Ciglianskej ceste (propagácia, tlač, výzdoba, tech. zabezpečenie, 
ozvučenie, vystúpenie rómskej kapely, nákup plynu, odmeny pre účinkujúcich, občerstvenie)  
V súvislosti so žiadosťou o dotáciu požiadalo KŠaK o zmenu názvu projektu „Rómsky bašável“ 
na „Spomienka na Deň Rómov“  a zároveň v súvislosti s pandemickou situáciou o zmenu 
termínu realizácie projektu z 8. apríla 2021 na mesiac august – september 2021. 
     II.    odporúča primátorke mesta schváliť 

- zmenu názvu projektu   a zároveň zmenu termínu realizácie projektu podľa 
požiadavky a poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta v celkovej výške 1310,00 eur na 
uvedený účel takto: 

- z kapitoly P11.4.3 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie ŠaK 
= 655,00 eur na materiálno-technické zabezpečenie javiska (ozvučenie, výzdoba...) 

- z kapitoly P9.8.2 – Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisie ŠaK 
= 655,00 eur na vystúpenie rómskej kapely – tanečného súboru  
 
Uzn. č. 52/21 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
-   žiadosť K-2000, Združ. na podporu kultúry hor. Nitry o zmenu termínu schválenej dotácie 
na realizáciu projektu - Prezentácia publikácie „ Obyvatelia hornej Nitry v čs. odboji vo 
Francúzsku“ z pôvodného termínu apríl – august 2021, ktorý nebolo možné dodržať vzhľadom 
na pandemickú situáciu, na termín august – november 2021. 
     II.    odporúča primátorke mesta schváliť zmenu termínu realizácie projektu  
 
Uzn. č. 53/21 
Komisia školstva a kultúry 
     I.    odporúča schváliť  
-    obnovu dekoratívnej sochy nachádzajúcej sa pred MŠ Ul. M. Mišíka 
    II.   žiada  
-   vykonať rozpočtový presun v sume 990,00 eur z kapitoly Vzdelávanie – Program 9.8.2 – 
Žiadosti schválené na základe odporučeného návrhu komisiou školstva a kultúry, na kapitolu 
Kultúra – Program 11.5.2 – Údržba pamiatok a pamätihodností. 
 
Uzn. č. 54/21 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
-   informáciu od Mgr. B. Révayovej o aktuálnej situácii o stave vyučovania v školách 
a školských zariadeniach mesta. 
  
 
                                                                               
                                                                                           Helena Dadíková, v. r.   
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
              
Zapísala: A. Bartolenová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 13. mája 2021 
 
Číslo uznesenia: .........48/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac                   neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8          Proti: 0            Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........49/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová zdržala sa 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 9 
Hlasovanie - Za: 7          Proti: 0             Zdržal sa: 2   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........50/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za:8          Proti: 0            Zdržal sa: 0    
 



8 

 

Číslo uznesenia: .........51/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 8         Proti:0            Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........52/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za:8         Proti: 0              Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........53/21...... 
                                   Meno a priezvisko                                       Hlasoval/a  

 1. Helena Dadíková za 

 2. PaedDr. Kvetoslava Ďurčová za 

 3. Mgr. Peter Krško za 

 4. Mgr. Viera Dušičková za 

 5. PaedDr. Eleonóra Porubcová za 

 6. Ing. Richard Takáč neprítomný 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac neprítomný 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná  

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za:8          Proti: 0           Zdržal sa: 0   
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                  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 
                                                 formou videokonferencie, 
 
                         konaného  13. mája 2021  v čase  od  08,00 h  do 09,15 h   
 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8,00........   do ...09,15............                        .................prítomná...................... 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8,00........   do .. 09,15............                        .................prítomný...................... 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8,00........   do .. 09,15............                        .................prítomná...................... 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od ..8,00........   do ...09,15............                        .................prítomná...................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ..8,00........   do .. 09,15............                        .................prítomná..................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od ..................  do .........................                        .................ospravedlnený............ 
 
Mgr. Soňa BABIAKOVÁ 
od ..8,00...........do ...09,15...........                          ................prítomná....................... 
 
Branislav GIGAC 
od ..8,00 ......... do ...08,30. ..........                         ................prítomný....................... 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ..8,05.......... do ...09,15.............                        ................prítomná....................... 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ..................  do .........................                       .................ospravedlnená..............  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od ...8,00........ do ....09,15 ............                       .................prítomná.......................  
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ....09,15.............                       .................prítomná....................... 

 
Prizvaná:   
Mgr. B. Révayová – ved. odb. školstva a star. o obč.        .............prítomná....................... 
Ing. Richard Fodor – riaditeľ Zariadenia pre seniorov        .............prítomný....................... 


