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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 10. februára 2022 v čase od 08.00 h do 9,30 h  

 
Prítomní: H. Dadíková, Mgr. P. Krško, PaedDr. K. Ďurčová, Bc. Branislav Gigac; Mgr. V. 
                Dušičková, PaedDr. E. Porubcová, PaedDr. S. Bošnovičová; Ing. Soňa Babiaková,  
                Mgr. Ľudmila Húsková, Mgr. D. Horná 
Ospravedlnení: Ing. Richard Takáč 
 
P r o g r a m : 

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

   4.     Podujatia celomestského významu  
   5.     Rôzne 
   6.     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 nemala na prerokovanie žiadne materiály, ktoré budú predmetom februárového 
zasadnutia MsZ. 
 
K bodu 3) 
 
Komisia prerokovala  žiadosti o poskytnutie dotácie:  
 

1. VATEL, s. r. o Bojnice  – požadovaná suma 5000,00 € 
      -   na krytie časti nákladov, spojených s 20. ročníkom hudobného festivalu „Letná pauza“,     
          na Námestí Slobody – letná terasa Cafe Merlo (honoráre pre účinkujúcich, ubytovanie, 
          doprava, ozvučenie, osvetlenie) 
          Komisia   uznesením   č. 10/22   odporučila   primátorke   mesta  poskytnúť dotáciu z  
          rozpočtu   mesta vo výške 3000,00 € na uvedený účel. 
Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 9             Proti: 0           Zdržal sa: 1             
 

2. Spokojnosť–centrum sociál. služieb, n. o. Prievidza – požadovaná suma 2400,00 € 
- na krytie časti nákladov spojených s úhradou oslavy Medzinárodného dňa Rómov  

s názvom „Žijú medzi nami“, s cieľom podpory multikulturizmu a udržateľnosti rómskej 
kultúry – integrácie, inklúzie, exklúzie (propagácia, tlač, technické a mater. vybavenie, 
honoráre účinkujúcim taneč. a hudobného zoskupenia, občerstvenie, pitný režim, 
odmeny pre účinkujúce deti)  
Komisia uznesením č. 11/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta vo výške 2000,00 € na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
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3. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – požadovaná suma 4000,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s konaním 36. ročníka Hornonitrianskych 

folklórnych slávností v meste Prievidza (ozvučenie a osvetlenie podujatia, honoráre 
technickému štábu podujatia, prenájom koncertného pódia)  

- Komisia uznesením č. 12/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta tak, ako bola schválená v rozpočte mesta na rok 2022 - vo výške 
2000,00 € na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 9             Proti: 0           Zdržal sa: 1             
__________________________________________________________________________ 
Komisia neposudzovala nasledovnú žiadosť o poskytnutie dotácie, nakoľko sa v nej jedná 
hlavne o  voľnočasové aktivity pre deti a mládež.  Odporučila zaoberať sa žiadosťou v Komisii 
športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi:  
           

-  Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi, o. z. 
 – požadovaná suma 1000,00 € - na krytie časti nákladov na exkurziu „Po  stopách  M.  
 R. Štefánika“ – Košariská, Bradlo, Ivanka pri Dunaji pre členov OZ a žiakov II. stupňa  
 základných škôl (doprava, vstupné do múzeí a expozícií, poistenie, desiatové balíčky,  
 odmeny – suveníry pre žiakov)  

 
K bodu 4) 
 
A) Riaditeľka RKC Mgr. Ĺ. Húsková informovala členov komisie o  pripravovaných  kultúrnych  
     podujatiach, s  prihliadnutím na  možné zmeny v programoch, ktoré môžu nastať  súvislosti   
     s  aktuálnou  pandemickou situáciou:  
 
Podujatia v rámci 18. zimných slávností PONITRIA: 
      -    13. 2. 2022 o 14.00 h – Súzvuky –  programy spev.  skupín  spolkov  Karpat.  Nemcov  
            z pravnianskej doliny, Kultúrny dom Tužina  

- 27. 2. 2022 o 14.00 h – Deň  detského folklóru, obcí pravnianskej doliny, hosť: Detský 
folkl. súbor a Detská ľudová hudba Malý Vtáčnik z Prievidze, Kultúrny dom Poruba   

- 1. 3. 2022 o 19.00 h – Zimné slávnosti folklóru – folklórne kolektívy hornej Nitry, 
Kultúrny dom Pravenec 

- 5. 3.  2022 o 14.00 h – Majstri pravnianskej doliny – jarmok tradič. ľudovoumeleckej  
výroby, Kultúrny dom Kľačno 

- 12. 3. 2022 o 15.00 h – Pašiový koncert – vokálnej skupiny SKLO z Bratislavy, FSk 
Lubená z Poluvsia – piesne pôstneho obdobia, Kostol  povýšenia  Sv. kríža Chvojnica  

 
Podujatia v RKC v Prievidzi: 

- 24.2.2022 ONLINE – Problémové správanie detí – prednáška cez ZOOM 
o problematike šikany a kyberšikany 

- 7. 3.- 11. 3. 2022 – Hudobno-textárska dielňa – Tvorba vlastných piesní pod vedením 
umelcov a lektorov Nanyho Hudáka a Mira Lukačoviča. Dielňa počas jarných prázdnin 
pre deti od 7 do 15 rokov, v režime OTP 

- 15. 3. 2022 – Bylinková škola – prednáška v rámci Týždňa mozgu 
- 16. 3.- 14. 4. 2022 –  PRIZMA 2022, regionálna súťaž a výstavba tvorby neprofesionál. 

fotografov hornej Nitry v Galérii Regionart. 
- 18. 3. 2022 – Javisková reč – workshop 
- 19. 3. 2022 -  Rozprávkové javisko – regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej 

dramatickej tvorivosti 
- 26. – 27.  3. 2022 – Ochotnícke javisko – regionálna postupová súťaž a prehliadka 

ochotníckeho divadla THALIA 
- 29. 3. 2022 – Učíme sa umeniu: Figúra a svetlo – výtvarný kurz pre dospelých 

s lektorkou Janou Ficovou 
- Marec 2022 – Návrat k tradičným remeslám: košikárstvo – kurz pre dospelých    
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B) Riaditeľka  KaSS,  Mgr. D. Horná  poskytla členom  komisie  informácie  o  pripravovaných 
     podujatiach v réžii KaSS: 

- 13. február 2022 o 18.00 h – Valentínsky večer, spojený s romantickým koncertom 
v podaní speváčky Radky Križanovej a gitaristu Romana Mečiara. Večer spríjemní 
premietanie romantickej komédie pod názvom Láska v Toskánsku  - Dom kultúry, 
Prievidza, režim OP. 

- 14. február 2022 o 16.00 h – Valentínske fotenie na Námestí slobody v Prievidzi – 
fotografie budú vytlačené za pár minút. Valentínske fotenie je zdarma 

- 19. február 2022 o 15.00 h – Užite si fašiangy - zábavné popoludnie v maskách pre 
deti, vystúpenie kúzelníka Magic Tristana, tvorivé dielničky, sladké odmeny, fotokútik 
na fofo zdarma. Dom kultúry Prievidza  

- 1. marca 2022 o 17.00 h – Fašiangy v Prievidzi na Námestí slobody – fašiangový 
program v podaní FS Senior Vtáčnik a DFS Vtáčnik. O zábavu sa postarajú aj 
obyvatelia Necpál zo združenia FanNecpaly. 

 
C) PaedDr. K. Ďurčová informovala prítomných členov o pripravovaných kultúrnych akciách v  
     réžii OZ FanNecpaly: 

- 27. 2. 2022 od 9.00 – 17.00 h Fašiangový sprievod, mestská časť Necpaly. 
 

K bodu 5)  
 
a) Bc. B. Gigac – požiadal o informáciu, či mesto pripravuje  celomestské oslavy Dňa učiteľov. 
H.Dadíková  informovala, že oslavy sú v procese príprav, vzhľadom na nepriaznivý vývoj 
pandemickej situácie budú bližšie informácie poskytnuté na komisii v marci. Mala záujem 
pozvať na rokovanie komisie ved. odboru školstva a starostlivosti o občana, ale tá je t. č. P.N.   
b) PaedDr. E. Porubcová  -  navrhla zvážiť možnosť rezervovať časť  finančných prostriedkov 
z dotácií  pre kultúrne podujatia v jednotlivých volebných obvodoch mesta Prievidza. 
c) Predsedníčka komisie H. Dadíková informovala prítomných členov o blížiacich sa 
významných okrúhlych výročiach mesta Prievidza v roku 2023:  910.  výročie prvej písomnej 
zmienky o meste a 640. výročie udelenia mestských privilégií. Uviedla, že vzhľadom na 
náročnosť príprav je potrebné sa zaoberať prípravami na oslavy už v roku 2022. Preto 
odporučila prijať uznesenia, ktorým by komisia zaviazala prednostu MsÚ, aby sa 
problematikou príprav osláv výročí mesta v roku 2023 už začalo mesto zaoberať v roku 2022.  
 
Komisia ŠaK uznesením č. 13/22 žiada prednostu mestského úradu, aby navrhol zloženie 
prípravného výboru v súvislosti  s prípravou osláv výročí mesta   v roku 2023 a zároveň, aby 
boli oslavy výročí mesta zohľadnené v  rozpočte mesta na rok 2023. 
Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0  
    
d) Mgr. P. Krško  -  informoval  prítomných  o  príprave súťaží a podujatí v ZUŠ LS,  ktorých 
realizácia závisí     od   vývoja   pandemickej   situácie.  Na  základe   momentálnej   
pandemickej   situácie  nebude  ZUŠ  LS zatiaľ organizovať  koncerty.  
e)  PaedDr. S. Bošnovičová – Materská škola A. Mišúta je v  súčasnej dobe prevádzkovaná   
s  výraznejšími absenciami a podobná situácia je aj na ostatných MŠ.    
f)  Ing. B. Jelačičová – odborný zamestnanec školského úradu MsÚ zaslala KŠaK  písomné 
stanovisko k aktuálnej situácii v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta:  
Aktuálne protiepidemické opatrenia pre školy           
Ministerstvo školstva, vedy, výáskumu a športu SR za  účelom  udržať  bezpečné  prostredie 
v  školách  a  škol. zariadeniach zostavilo manuál  ŠKOLSKÝ  SEMAFOR  v  školskom roku 
2021/2022,  ktorý    stanovuje     základné     prevádzkové    podmienky    škôl   a   školských   
zariadení,   vrátane    špecifík   dodržiavania    protiepidemických   opatrení    a    odporúčaní 
počas pandémie ochorenia  COVID-19. Je  platný pre všetky  materské, základné  a  stredné 
školy,  všetky   typy   špeciálnych  škôl, odborné učilištia   a   praktické školy, jazykové  školy, 
základné   umelecké   školy   a    školské  zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC,  LVS, 
CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. ŠKOLSKÝ SEMAFOR je aktualizovaný, vždy 
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v súlade s Vyhláškami ÚVZ. V tomto čase platí manuál,  ktorý  je aktualizovaný  k 4. 2.  2022   
z  dôvodu   potreby  spresnenia   postupov ukončovania  izolácie  (vrátane návratu žiakov   k 
fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky  z karantény   pre 
účel  návštevy  školy,  školského  zariadenia  a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky 
z karantény v škole, v školskom  zariadení a pri mimovyučovacích     aktivitách   môže   rodič  
predkladať    „Čestné   vyhlásenie   o    pozitivite    antigénového   samotestu   na   ochorenie 
COVID19 a  o  absolvovaní  izolácie“   (Príloha  č.  4a).  Vstup   zamestnancov na pracovisko 
zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP. Skrátením karantény 
na 5 dní sa veľmi zdynamizoval systém  ŠKOLSKÉHO SEMAFORU; pre školy to predstavuje 
obrovskú záťaž, pre žiakov nevhodné   podmienky  na povinné  vzdelávanie.  Už  pri  jednom  
pozitívnom žiakovi/učiteľovi putuje celá trieda do karantény na 5 dní.Takto nastavený systém 
znevýhodňuje zdravých žiakov a spôsobuje to, že v karanténe je trieda aj niekoľkokrát počas 
jedného mesiaca. 

Karanténa v  školách, aktualizované 10.02.2022 

1. 2. trieda včielky MŠ sv. Cyrila Prievidza. 
Karanténne opatrenie platné do  12.2.2022 vrátane. 

2. 8.A a 8.B ZŠ Rastislavova Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane. 

3. 9.A ZŠ Mariánska Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 12.2. 2022 vrátane. 

4. 7.B ZŠ S. Chalupku Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 12.2.2022 vrátane. 

5. 1.C, 1.B, 3.B ZŠ S. Chalupku Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane. 

6. 6.B ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane. 

7. Trieda zelená MŠ Benického Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane. 

8. 2.B ZŠ Mariánska Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 12.2022 vrátane. 

9. 6. trieda pampúšiky MŠ sv. Cyrila Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane. 

10. 1.A a 1.B ZŠ Malonecpalská Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane. 

11. 4.B ZŠ Mariánska Prievidza. 
Karanténne opatrenie platné do 12.2.2022 vrátane. 

12. 4.C ZŠ Mariánska Prievidza. 
Karanténne opatrenia do 13.2.2022 vrátane. 

13. 6.A a 7.A ZŠ Ul. Energetikov Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 13.2.2022 vrátane. 

14. 5.C ZŠ Ul. Rastislavova Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 

15. ZŠ Malonecpalská Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 

16. 2.tr. MŠ Ul. Mišúta Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 

17. 9.A, 9.B ZŠ Šafárika Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 15.2.2022 vrátane.   

18. 2.B, 5.C., ZŠ S. Chalupku Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 

19. 8.C ZŠ S. Chalupku Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 
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20. 6.B ZŠ Mariánska Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 

21. 2.B ZŠ Ul. Energetikov Prievidza. 
Karanténne opatrenia platné do 14.2.2022 vrátane. 

Ďalej poskytla informácie o výsledkoch v súvislosti s vysvedčeniami žiakov ZŠ v I. polroku: 
 

Hodnotenie úrovne vedomostí žiakov základných škôl riaditeľmi.   
         
Úroveň vedomostí žiakov je priamo úmerná spôsobu vzdelávania počas uplynulých  2  rokov.  
Niektoré triedy prechádzali z prezenčného vzdelávania na dištančné vzdelávanie. Dištančné 
vzdelávanie mali zabezpečené online hodinami. V prípade potreby sa vyučovanie 
uskutočňovalo aj „hybridne“. Vyučujúci sa sústredili na základné učivo. Rozširujúce učivo si 
osvojovali len tí žiaci, ktorí prejavili záujem.  Realizoval sa monitoring žiakov: sledovanie 
správania,  hodnotenie pokroku a výsledkov žiakov. Hodnotenie podľa pokynov MŠVVaŠ SR 
sa upravovalo, čím sa znížila aj úroveň vedomostí žiakov oproti rokom, kedy sa vyučovanie 
uskutočňovalo „za  normálnych okolností“. 
Niektoré školy zaznamenali najvýraznejší pokles v  úrovni vedomostí žiakov 9.ročníka. 
Bohužiaľ, žiaci budú niesť následky a určite sa to odrazí aj v ich úspešnosti pri prijímaní na 
stredné školy. 
Pri hodnotení vedomostí pedagógovia prihliadali na osobitosti, možnosti a individuálne 
podmienky na domácu prípravu počas prerušenia vyučovania. Aj napriek veľkej snahe 
učiteľov  sa k 1. polroku 2021/2022 vyskytli aj neprospievajúci žiaci a niektorí neboli  
klasifikovaní – komisionálne skúšky ich čakajú v marci. 
Napriek týmto negatívam môžeme skonštatovať, že porovnaním s výsledkami žiakov v 
predchádzajúcom školskom roku v jednotlivých predmetoch sú vedomosti žiakov  na približne 
rovnakej úrovni, v niektorých školách aj lepšie. Mierne priemerné zhoršenie je v 
prírodovedných predmetoch s potrebou logického myslenia.  Tí žiaci, ktorí boli vždy naučení 
systematicky pracovať, svojou snahou dosiahli  porovnateľné výsledky  ako  pred  pandémiou. 
 
K bodu 6) 
 
Na záver rokovania komisie formou videokonferencie predsedníčka komisie poďakovala 
prítomným za účasť.  Termín nasledujúceho rokovania komisie ŠaK je plánovaný na štvrtok,  
10. marca 2022 o 8.00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Helena Dadíková, v. r .  
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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                          UZNESENIA komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 
 
                                            Zoznam uznesení z 10. februára 2022 
                                                            od 10/22 do 13/22   
 
10/22 -  Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie – VATEL, s. r. o Bojnice – festival „Letná pauza“   
11/22 -  Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie – Spokojnosť–centrum soc.služieb, n. o. Prievidza 
12/22 -  Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie – Regionálne kultúrne centrum  - 36. ročník HFS 
13/22 – Požiadavka na prípravu významných okrúhlych výročí mesta v roku 2023 
 
Uzn. č. 10/22 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie VATEL, s. r. o Bojnice 
     -   na krytie časti nákladov, spojených s 20. ročníkom hudobného festivalu „Letná pauza“,     
         na Námestí Slobody – letná terasa Cafe Merlo (honoráre pre účinkujúcich, ubytovanie, 
         doprava, ozvučenie, osvetlenie) 
     II.    odporúča primátorke mesta: 
-  poskytnúť dotáciu vo výške 3000,00 € na uvedený účel. 
 
Uzn. č. 11/22 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie Spokojnosť–centrum sociálnych služieb, n. o. Prievidza   

- na krytie časti nákladov spojených s úhradou oslavy Medzinárodného dňa Rómov  
s názvom „Žijú medzi nami“, s cieľom podpory multikulturizmu a udržateľnosti rómskej 
kultúry – integrácie, inklúzie, exklúzie (propagácia, tlač, technické a mater. vybavenie, 
honoráre účinkujúcim taneč. a hudobného zoskupenia, občerstvenie, pitný režim, 
odmeny pre účinkujúce deti)  

     II.    odporúča primátorke mesta: 
- poskytnúť dotáciu vo výške 2000,00 € na uvedený účel  

 
Uzn. č. 12/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

- na krytie časti nákladov, spojených s konaním 36. ročníka Hornonitrianskych 
folklórnych slávností v meste Prievidza (ozvučenie a osvetlenie podujatia, honoráre 
technickému štábu podujatia, prenájom koncertného pódia)      

     II.    odporúča primátorke mesta: 
- poskytnúť dotáciu vo výške 2000,00 € na uvedený účel tak, ako bola schválená 

samostatne v rozpočte mesta na rok 2022 pod Programom 11.4.5 – Hornonitrianske 
folklórne slávnosti 

 
Uzn. č. 13/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► informáciu predsedníčky komisie H.  Dadíkovej   o   blížiacich   sa  významných  okrúhlych 
    výročiach mesta Prievidza v  roku 2023:  910.   výročie  prvej  písomnej  zmienky  o  meste 
     a 640. výročie udelenia mestských privilégií. 
    II.    žiada prednostu mestského úradu: 
aby navrhol zloženie prípravného výboru v súvislosti  s prípravou osláv výročí mesta   v roku 
2023 a zároveň, aby boli oslavy výročí mesta zohľadnené v  rozpočte mesta na rok 2023. 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 10. februára 2022 
 
Číslo uznesenia: .........10/22...... 
                                   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 ospr. 

 7. Bc. 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: 10 
Hlasovanie - Za: 9            Proti: 0             Zdržal sa: 1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........11/22...... 
                                   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 ospr. 

 7. Bc. Branislav Gigac za  

 8. Ing. Soňa Babiaková za  

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za  
Prítomní: 10 
Hlasovanie - Za: 10           Proti: 0             Zdržal sa: 0   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........12/22...... 
                                   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 ospr. 

 7. Bc. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková zdržala sa 
Prítomní: 10 
Hlasovanie - Za: 9          Proti: 0             Zdržal sa: 1   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Číslo uznesenia: .........13/22...... 
                                   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 ospr. 

 7. Bc. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková za 

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná za 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za 
Prítomní: 10 
Hlasovanie - Za: 10           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 10. februára 2022  v čase  od  08,00 h do 9,30 h   
 
 
 
 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8,00........   do .. 9,30............                            ................prítomná...................... 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8,00........   do .. 9,30............                            ................prítomný...................... 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8,00........   do .. 9,30............                            ................prítomná...................... 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od ..8,00........   do ........................                          ................prítomná....................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ..8,00........   do .. 9,30.............                           ................prítomná....................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od ....................do .......................                           ................ospravedlnený............. 
 
Bc. Branislav Gigac 
od ..8,00...........do ...9,30............                            .................prítomný...................... 
 
Ing. Soňa Babiaková 
od ..8,00.......... do ...9,30............                            .................prítomná...................... 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ...8,00....... do .... 9,30.............                           .................prítomná ..................... 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ...8,00....... do .....9,30..............                          .................prítomná.....................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od ...8,00........ do.....9,30 .............                          .................prítomná......................  
 
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ....9,30..............                          .................prítomná...................... 

 


