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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. januára 2022 v čase od 08.00 h do 09.15 h  

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

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Plán zasadnutí KŠaK v I. polroku 2022 
3. Prerokovanie a stanovisko k materiálu MsZ  
4. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta 

   5.     Podujatia celomestského významu (január – február) 
   6.     Rôzne  
   7.     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) 
 
Predsedníčka komisie predložila prítomným členom komisie plán termínov rokovaní komisie 
ŠaK na I. polrok 2022:  
 
štvrtok 13. januára   2022 o 08,00 h – z dôvodu pandemickej situácie formou videokonferencie    
štvrtok 10. februára 2022 o 08,00 h 
štvrtok 10. marca    2022 o 08,00 h 
štvrtok 21. apríla     2022 o 08,00 h 
štvrtok 09. júna       2022 o 08,00 h 
 
Komisia uznesením č. 01/22  zobrala navrhované termíny na vedomie 
Prítomní: 10    Hlasovanie – Za (zobrali na vedomie): 10              Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3)  
 
Komisia  ŠaK  prerokovala  materiál,  ktorý  bude   predmetom   najbližšieho  zasadnutia MsZ: 
 
►  materiál  č.  1/22  - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Prievidza č. 1/2022 
                                    „Doplnku  č. 7 VZN mesta Prievidza  č. 100/2009  o  určení názvov 
                                    ulíc a iných verejných priestranstiev 

- pre ospravedlnenú neprítomnosť Ing. L. Pánisovej – ved. organizačného a personál. 
oddelenia, materiál predložila predsedníčka komisie ŠaK H. Dadíková 

Komisia uznesením č. 02/22 odporučila MsZ schváliť materiál bez pripomienok 
Prítomní: 10          Hlasovanie – Za: 10              Proti: 0             Zdržal sa: 0 



2 

 

Bc. B. Gigac – v súvislosti s uvedeným materiálom - o schválení názvu novej ulice, Ulice J. 
Čvíkotu upozornil, aby sa mesto zaoberalo povoľovacím konaním pri výstavbe  nehnuteľností 
a napájaní na inžinierske siete na uvedenej ulici  v zmysle stavebného zákona. 
 
K bodu 4) 
 
Komisia prerokovala  žiadosti o poskytnutie dotácie:  
 

1. K-2000, OZ Prievidza – požadovaná suma 5000,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s vytvorením zbierky v pripravovanej Galérii Imricha 

Vysočana v Meštianskom dome v Prievidzi v roku 2022 „Akvizícia diel prievidzských 
výtvarníkov“ (nákup diel, honoráre na zostavenie a tlač bulletinu, fotodokumentácia 
nadobudnutých diel) 
Komisia uznesením č. 03/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta vo výške 5000,- eur na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 

2. ARS PRO FEMINA, OZ Prievidza – požadovaná suma 1500,00 € 
- na krytie časti materiálových nákladov spojených s cyklom tvorivých dielní „Tvorivý 

ateliér SENIORART V. (úhrada nájomného, honoráre pre lektorov, nákup materiálu 
a pomôcok pre účastníkov dielní)   
Komisia uznesením č. 04/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta vo výške 1500,- eur na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 

3. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi – požadovaná suma 1000,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených so zimnou edíciou festivalu TUŽINA GRO(O)VE –

prezentáciu a propagáciu prievidzských a regionálnych umelcov, hudob. zoskupení 
(autorské honoráre pre účinkujúcich, zvukového technika) – podujatie realizované 
v PIANO klube v Prievidzi.  
Komisia uznesením č. 05/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta vo výške 1000,- eur na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 9             Proti: 0           Zdržal sa: 1             
 

4. K – 2000, OZ Prievidza – požadovaná suma 1500,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených so sprievod. aktivitou v rámci sprístupnenia 

galerijnej expozície I. Vysočana (honoráre, nákl. na propag., materiál a tech. vybavenie 
galérie.   
Komisia uznesením č. 06/22 s prihliadnutím na odôvodnenie podania žiadosti mimo 
určeného termínu, v súlade s VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta 
vo výške 1500,- eur na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 

5. OZ FanNecpaly Prievidza – požadovaná suma 1600,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s konaním spoločenských, zábavných, kultúrnych 

akcií pre obyvateľov mesta Prievidza (materiál na výrobu masiek a rekvizít, aj 
k súťažným disciplínam, farba na nátery, občerstvenie, vecné odmeny pre súťažiacich, 
medaily, kancelárske potreby, spojov. materiál, lopty, prenájom priestorov, doména 
web stránky Necpál)      
Komisia uznesením č. 07/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta vo výške 800,- eur na uvedený účel na I. polrok 2022. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 9             Proti: 0           Zdržal sa: 1             
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6. Divadelná spoločnosť, OZ Prievidza  – požadovaná suma 500,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s ušitím nového historického stanu, ktorý bude 

využívaný ako neoddeliteľná súčasť predstavení pri pouličných podujatiach.  
Komisia uznesením č. 08/22 s prihliadnutím na odôvodnenie podania žiadosti mimo 
určeného termínu, v súlade s VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta 
vo výške 500,- eur na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 

7. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza - mesto – požadovaná suma 500,00 € 
- na krytie časti nákladov, spojených s reštaurovaním oltára sv. Michala archanjela 

v Kostole Nanebovzatia Panny Márie – V. fáza reštaurovania (ÚZPF 826/1-2) 
Komisia uznesením č. 09/22 odporučila primátorke mesta poskytnúť dotáciu 
z rozpočtu mesta vo výške 500,- eur na uvedený účel. 

Prítomní: 10             Hlasovanie – Za: 10             Proti: 0           Zdržal sa: 0             
 

8. Hornonitriansky banícky spolok Prievidza – požadovaná suma 400,00 € 
- na krytie časti nákladov - materiál a služby súvisiace s činnosťou spolku, (prenájom 

priestorov klubovne, prevádzkových, cestovných a dopravných nákladov) 
Mestským zastupiteľstvom bola samostatne v rozpočte na rok 2022 schválená na tento účel 
suma 400,00 € pod Programom 11.4.8  s názvom Podpora aktivít Hornonitrianskeho 
baníckeho spolku.  
 

9. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. s. II. 
146 „TIGAMA“ – požadovaná suma 2000,00 € 

- na krytie časti nákladov, spojených so zachovaním fasádnych sgrafít (výroba verných 
3 D kópií)  

 
S prihliadnutím na odôvodnenie podania žiadosti mimo určeného termínu, v súlade s VZN č. 
6/2021  o  podmienkach  poskytovania  dotácií  z rozpočtu  mesta  a  na  základe  schválenia 
Mestským zastupiteľstvom ako samostatnú položku v rozpočte na rok 2022 je schválená na 
tento účel suma 2000,00 € pod Programom 11.5.4  s názvom Podpora SVB na Sídlisku Píly 
pri oprave a zateplení bytového domu so zachovaním fasádnych sgrafít.  
 
K bodu 5) 
 
A) Riaditeľka  KaSS,  Mgr. D. Horná – vzhľadom na pretrvávajúci stav v súvislosti s aktuálnou 
     situáciou COVID-19,kedy nie je možné uskutočniť „živé“ podujatia, poskytla členom komisie 
     informácie o plánovaných podujatiach v réžii KaSS PD (www.Facebook.com/Kass.PD):  
 

- 30.01.2022  – Rozprávka pre deti z dielne Divadla pri Kolkárni Kiki a Kuky 
- február  2022 – „Kúzelný karneval“ – Maškarný ples pre deti 
- 01.03. 2022 – Fašiangová slávnosť 
- pred Veľkou nocou – „Vyrob si ikebanu“ - workshop  

 
B) Riaditeľka RKC Mgr. Ĺ. Húsková  poskytla  členom  komisie  informácie  o  pripravovaných  
     nasledovných kultúrnych podujatiach v réžii RKC PD (web.rkcpd.sk)  
 

- 22.01.2022 – Zlatá krása – výšivky cez kartón (tvorivá dielňa pre dospelých) v RKC PD 
- 25.01.2022 – Učíme sa umeniu – výtvarnú kurz pre dospelých (kresba portrétu) 
- január – február 2022 – SNOW FILM FEST – filmová prehliadka outdoor.filmov 
- 09.02. – 09.03.2022  –  AMA 2022  –  výstava  tvorby  neprofesionálnych  výtvarníkov 

okresu Prievidza v maľbe, kresbe, grafike  a  plastike – Galéria Regionart pri  RKC PD 
- 07. - 11.02.2022 – Detská hudobná dielňa v RKC v PD 
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- 19.02.2022 – TUŽINA GRO(O)VE 2022 – zimná edícia festivalu OZ GROOVE Tužina 
Gro(o)ve – koncert 3 hud. hostí- NUEBO, Dissmatik a Vydrapená Bužírka Punk System 

- 22.02.2022 – Učíme sa umeniu – výtvarný kurz pre dospelých – (figúra a svetlo) 

 

ZIMNÉ SLÁVNOSTI PONITRIA – 30. ročník 
- 05.02.2022 – Otvorenie Zimných slávností Hornonitria v Nitrianskom Pravne (vernisáž 

výstavy tradičného odevu zo zbierky B. Krpelanovej a výstava kraslíc region. umelkýň) 
- 05.02.2022 – Zimné slávnosti folklóru v Pravenci – (prezentácia  regionálnych folklór. 

skupín a súborov spojená s tradičnou fašiangovou zábavou 

- 13.02.2022 – Súzvuky - v Kľačne (prezentácia speváckych skupín národnostných 

menšín regiónu + hosť 

- 19.02.2022 – Pamätnica Jozefa Strečanského – v Poluvsí (súťažná prehliadka 

neprofesionálnych spevákov) 

- 27.02.2022 - Deň detského folklóru – v Porube (prezentácia DFS  pravnianskej doliny 

+ hosť) 

- 05.03.2022 - Majstri pravnianskej doliny - v Tužine - Prezentácia remeselníkov 

z regiónu 

- 11. 3. 2022 – Koncert duchovnej hudby v Kostole Povýšenia sv. kríža Chvojnica 

(koncert vokálnej skupiny SKLO s pašiovou tematikou) 

 
K bodu 6) 
 
Predsedníčka komisie požiadala príslušných členov komisie o aktuálnej situácii v školách 
a školských zariadeniach v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19: 
 
•   Mgr. Krško – ZUŠ –  individuálna aj skupinová výučba začala od 10.01.2022,  tradičné  
    podujatia sa priebežne pripravujú, realizácia súťaží závisí od vývoja pandemickej situácie,      
    triedne koncerty zatiaľ nie sú realizované. 
 
•   PaedDr.S. Bošnovičová – MŠ A. Mišúta  -  v súčasnej dobe prevádzkovaná  v  režime  bez 
    výrazných absencií.    
 
•   PaedDr. K. Ďurčová – SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka – v súčasnej dobe je 
    prevádzkovaná výučba prezenčnou formou, bez výrazných absencií.  
 
•   Informáciu o aktuálnej situácii ostatných škôl  a  školských  zariadení  v  pôsobnosti  mesta 
    poskytla Mgr.  B. Révayová - vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana: 

- pri súčasnej situácii sú prevádzkované v bežnom režime, vyučovanie je 
zabezpečované  prezenčne, bez výrazných absencií.   

 
Na požiadavku PaedDr. K. Ďurčovej o podanie informácie ohľadom rekonštrukcie jaslí A. 
Mišúta, PaedDr. Bošnovičová – riaditeľka MŠ A. Mišúta uviedla:   
 
v mesiaci  december  2021  primátorka  mesta  JUDr.  Katarína  Macháčková   navštívila  MŠ 
Mišúta  a  okrem iného podala informáciu aj  ohľadom rekonštrukcie jaslí.  Nakoľko  stavebný  
materiál   zdražel,  situácia   sa skomplikovala.  Firma,  ktorá  mala  rekonštrukciu  realizovať,  
poukázala  na  navýšenie  rozpočtu  a preto  mesto  musí  túto  situáciu  riešiť. Primátorka sa 
bude snažiť urobiť všetko preto, aby  sa  práce  mohli  začať na  jar  2022  a  podľa možnosti, 
pokiaľ práce budú postupovať podľa plánu, je záujem jasle v septembri 2022 otvoriť.   
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Informácie o plánovaných aktivitách ZŠ, MŠ ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta a ich  výročiach 
v I. polroku 2022 poskytla Ing. B.Jelačičová - odborný zamestnanec školského úradu  odboru 
školstva a starostlivosti o občana:  
                                  

Materské školy/Základné školy/ základné školy 
s materskými školami/ ZUŠ, CVČ 

Aktivity  a výročia škôl 

Ul. S. Chalupku 313/ 14 - 

Rastislavova ul. 416/ 4 
Deň otvorených dverí, Dni folklóru -  Pálenie 
Moreny, Stavanie mája 

Mariánska ul. 554/ 19 Deň otvorených dverí, environmentálne aktivity 

ZŠ s MŠ Malonecpalská ul. 206/ 37 50.výročie vzniku ZŠ; Deň rodiny 

Ul. energetikov 242/39 

Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 
s energiou; Open day; Detská aerobik show; 
Rozlúčka deviatakov 
 
 

ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského 746/ 5 

5. výročie vzniku nového subjektu ZŠ s MŠ  - nový 
šk. rok 2022/23 sa bude niesť v zmysle výročia; 
celoškolský  tematický deň: "ENVIRO 
PRIKÁZANIA MATKY ZEME (besedy odborníkov v 
environmentálnej výchove - lesníkov, záhradných 
architektov), Celoškolský deň dopravnej výchovy  
 

Ul. P.J. Šafárika 3 30. výročie vzniku ZŠ, Vynášanie Moreny, MDD 

ZUŠ L. Stančeka, Ul. Rastislavova 745/ 13 
Fúzie a súťaže a aktivity v súlade so schváleným 
rozpočtom 

CVČ Ul. K. Novackého 14 

Uvedenie knihy o CVČ, Veľkonočné trhy – 
Slávnosti jarných kvetov,  MDD – Detská jašenica, 
Týždeň dobrovoľníctva, Oceňovanie víťazov 
olympiád, Deň športu, Futsalový turnaj 

Ul. P. Benického 154/ 1 
65. výročie vzniku MŠ (v roku 2021), akcia 
k výročiu na školskom dvore 

Ul. D. Krmana 334/ 6 Malý Sparťan 

Ul. A. Mišúta 731/ 2 Deň rodiny  

Športová ul. 134/ 34 - 
 

Ul. M. Mišíka 398/ 15 
Návšteva skanzenu, Planéta Zem – exkurzia, ZOO 
Bojná,  Zimné a letné školské športové hry, 
divadielko – O špinavom lese, Indiánsky deň 

Nábr. sv. Cyrila 360/ 28 - 

Ul. M. Gorkého 223/ 2 - 
 

Cesta Vl. Clementisa  251/ 12 40. výročie vzniku MŠ 

Ul. J. Matúšku 759/ 1 MDD, fotenie detí na tablo, predplavecký výcvik... 

 
Na záver rokovania komisie formou videokonferencie predsedníčka komisie poďakovala 
prítomným za účasť.   
 
 
 
 
                                                                                          Helena Dadíková, v. r.   
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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K bodu 7) 
UZNESENIA 

komisie školstva a kultúry 
 
                                            Zoznam uznesení z 13. januára 2022 
                                                            od 01/22 do 09/22  
 
01/22 -  Plán termínov rokovaní komisie školstva a kultúry na I. polrok 2022  
02/22 -  Stanovisko k materiálu č. 1/22 – Návrh VZN č. 1/2022 „Doplnku č. 7 VZN č. 100/2009 
03/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – K-2000 – Akvizícia výtvarných diel 
04/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – ARS PRO FEMINA  
05/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – Regionálne kultúrne centrum 
06/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – K-2000 – Zo skicára majstrov 
07/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – OZ FanNecpaly  
08/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – Divadelná spoločnosť 
09/22 -  Stanovisko k žiad. o poskytnutie dotácie – Rím. kat. cirkev PD – reštaurovanie oltára 
 
Uzn. č. 01/22 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
►  plán zasadnutí KŠaK na I. polrok 2022 s navrhovanými termínmi konania : 
štvrtok 13. januára   2022 o 08,00 h – z dôvodu pandemickej situácie formou videokonferencie    
štvrtok 10. februára 2022 o 08,00 h 
štvrtok 10. marca     2022 o 08,00 h 
štvrtok 21. apríla      2022 o 08,00 h 
štvrtok 09. júna        2022 o 08,00 h 
 
Uzn. č. 02/22 
Komisia školstva a kultúry 
      I.     berie na vedomie: 
► materiál  č.  1/22  - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Prievidza  č.  1/2022 
                                    „Doplnku   č.  7  VZN  mesta  Prievidza  č. 100/2009  o  určení  názvov 
                                    ulíc a iných verejných priestranstiev 

     II.    odporúča MsZ schváliť materiál bez pripomienok 
  
Uzn. č. 03/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie K-2000, OZ Prievidza  

- na krytie časti nákladov, spojených s vytvorením zbierky v pripravovanej Galérii Imricha 
Vysočana v Meštianskom dome v Prievidzi v roku 2022 „Akvizícia diel prievidzských 
výtvarníkov“ (nákup diel, honoráre na zostavenie a tlač bulletinu, fotodokumentácia 
nadobudnutých diel) 
 

     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 
-   dotáciu vo výške 5000,- eur na uvedený účel. 
 
Uzn. č. 04/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie ARS PRO FEMINA, OZ Prievidza  

- na krytie časti materiálových nákladov spojených s cyklom tvorivých dielní „Tvorivý 
ateliér SENIORART V. (úhrada nájomného, honoráre pre lektorov, nákup materiálu 
a pomôcok pre účastníkov dielní)   
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     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 

- dotáciu vo výške 1500,- eur na uvedený účel  
 
Uzn. č. 05/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 
     na krytie časti nákladov,  spojených  so  zimnou  edíciou   festivalu  TUŽINA GRO(O)VE –   
     realizovanú   v   Prievidzi   v   PIANO   klube   prezentáciu   a   propagáciu    prievidzských   
     a  regionálnych  umelcov,  hudobných  zoskupení  (autorské  honoráre   pre  účinkujúcich,  
     zvukového technika)   
 
     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 

- dotáciu vo výške 1000,- eur na uvedený účel  
 
Uzn. č. 06/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie K – 2000, OZ Prievidza  

- na krytie časti nákladov, spojených so sprievod. aktivitou v rámci sprístupnenia galerij. 
expozície I. Vysočana (honoráre, nákl. na propag., materiál a tech. vybavenie galérie.   

 
     II.    odporúča primátorke mesta s prihliadnutím na odôvodnenie podania žiadosti mimo   
     určeného termínu, v súlade s VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií schváliť: 

- dotáciu vo výške 1500,- eur na uvedený účel  
 
Uzn. č. 07/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie OZ FanNecpaly Prievidza  

- na krytie časti nákladov, spojených s konaním spoločen., zábavných, kultúrnych akcií 
pre obyvateľov mesta Prievidza (materiál na výrobu masiek a rekvizít, aj k súťažným 
disciplínam, farba na nátery, občerstvenie, vecné odmeny pre súťažiacich, medaily, 
kancelárske potreby, spojov. materiál, lopty, prenájom priestorov, doména web stránky 
Necpál) 

     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 
- dotáciu vo výške 800,- eur na uvedený účel na I. polrok 2022 

 
Uzn. č. 08/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
►žiadosť o poskytnutie dotácie Divadelná spoločnosť, OZ Prievidza   

- na krytie časti nákladov, spojených s ušitím nového historického stanu, ktorý bude 
využívaný ako neoddeliteľná súčasť predstavení pri pouličných podujatiach.  

    II.   odporúča primátorke mesta s prihliadnutím na odôvodnenie podania žiadosti mimo  
určeného termínu, v súlade s VZN č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií schváliť: 

- dotáciu vo výške 500,- eur na uvedený účel  
 
Uzn. č. 09/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Prievidza na  krytie  časti 
     nákladov na reštaurovanie oltára sv. Michala archanjela v Kostole Nanebovz. Panny Márie  
     -  V. fáza reštaurovania (ÚZPF 826/1-2) 
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     II.    odporúča primátorke mesta schváliť: 
-   dotáciu vo výške 500,- eur na uvedený účel. 
 
 
 
 
                                                                                           Helena Dadíková, v. r . 
                                                                             predsedníčka komisie  školstva a kultúry 
Zapísala: A. Bartolenová 
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 13. januára 2022 
 
Číslo uznesenia: .........01/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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: .........02/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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: .........03/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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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Číslo uznesenia: .........04/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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: .........05/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Číslo uznesenia: .........06/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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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Číslo uznesenia: .........07/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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: .........08/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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: .........09/22...... 
                                   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 ospravedlnený 

 7. Ing. Soňa Babiaková za 

 8. Branislav Gigac 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  13. januára 2022  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 ..8,15........   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 ...09,15............                         .................prítomný...................... 
 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ..8,00.......... do ...09,15............                        ..................prítomná .................... 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od ...8,00.......  do ....09,15.............                       ..................prítomná......................  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od ...8,00........ do....09,15 .............                       ..................prítomná......................  
 
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ...8,00........ do ...09,15..............                       ..................prítomná...................... 

 


