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                        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 10. marca 2022 v čase od 08.00 h do 9.15 h  
 
 
Prítomní: H. Dadíková,  Mgr. P. Krško,  PaedDr. K. Ďurčová,  Mgr. V. Dušičková,  PaedDr.  
                E. Porubcová,  Bc.  B.  Gigac, PaedDr.  S.  Bošnovičová; Mgr. Ľ. Húsková; 
 
Ospravedlnení: Mgr. D. Horná,  Ing. Richard Takáč, Ing.  S.  Babiaková 
 
Ďalej prítomní: JUDr. E. Kačmárová – právnik právnej kancelárie mesta  
                         Mgr. J.  Krausová – odborný zamestnanec školského úradu MsÚ 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie, schválenie programu 
2. Prerokovanie a stanovisko k materiálu MsZ 
3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 
4. Informácia o výchovno – vzdelávacích  výsledkoch a ostatných aktivitách na  
        školách a školských zariadeniach za I. polrok šk. roku   2021/2022 

   5.     Informácia o príprave celomestských osláv „Dňa učiteľov“ 
   6.     Podujatia celomestského významu (marec – apríl)  
   7.     Rôzne 
   8.     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  prerokovala  materiál,  ktorý  bude   predmetom   najbližšieho  zasadnutia MsZ: 
 
►  materiál „ Návrh Doplnku č. 2 Internej smernice č. 114 – Smernica o hospodárení  
                     s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza“  

- predložila JUDr. E. Kačmárová – právnik právnej kancelárie mesta 

Komisia uznesením č. 14/22 odporučila MsZ schváliť materiál s pripomienkami: 
- v bode 2.2, písm. a) a v bode 3.6, písmeno b) doplniť (okrem tých, ktorí sú uvedení) aj 

o iných zamestnávateľov   
- v bode 2.5 v 3. zarážke doplniť aj doklad Ročné zúčtovanie dane od zamestnávateľa 
- v bode 10.3.3. písm. b) prehodnotiť citáciu textu v súvislosti s  §11 ods. 3, písm. a)     

 
Prítomní: 8          Hlasovanie – Za: 8              Proti: 0             Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) 
 
Komisia prerokovala  žiadosti o poskytnutie dotácie: 
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1. MFF Eko, s. r. o. Bratislava  – požadovaná suma 3000,00 € 
      -   na krytie časti nákladov, spojených  s  festivalom  Ekotopfilm – Envirofilm  TOUR  2022,      
          oblasť  enviromentálneho  vzdelávania   a  osvety pre žiakov  základných  a  stredných 
          škôl  vo  vzťahu   k   životnému   prostrediu   (workshop  a  programové  zabezpečenie,  
          marketing a propagácia, grafické spracovanie propagačných materiálov).  Plánovaným   
          miestom konania festivalu  je  mestské  kino, alebo Kultúrny  dom v  Prievidzi.           
          Komisia   uznesením   č. 15/22   neodporučila   primátorke   mesta  poskytnúť dotáciu  
          z rozpočtu   mesta.  
 
Prítomní: 8             Hlasovanie – Za: 0             Proti: 0           Zdržal sa: 8             
 
     2. Komisia sa opäť zaoberala žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta od  
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prievidzi, o. z., ktorá požaduje sumu 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 pre 52 osôb, vstupné do 
múzeí a expozícií, poistenie, desiatové balíčky, odmeny/suveníry pre žiakov).  
Komisia školstva a kultúry opätovne posúdi predmetnú žiadosť po zaslaní informácií od 
Spoločnosti M. R. Štefánika :  

a) akú sumu budú predstavovať celkové finančné náklady, vynaložené na dopravu 
autobusom na plánovanú exkurziu  

b) akú sumu budú predstavovať náklady na vstupné do múzeí a expozícií. 
Komisia školstva a kultúry rozhodne o  sume poskytnutej dotácie formou hlasovania per 
rollam, ktoré bude prílohou tejto zápisnice.   
 
K bodu 4) 
 
A. Informáciu o výchovno – vzdelávacích  výsledkoch a ostatných aktivitách na školách 
a školských zariadeniach za I. polrok šk. roku   2021/2022 
poskytla Mgr. J. Krausová, odborný zamestnanec školského úradu MsÚ: 
- počet žiakov v ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza: 2959 
- z toho žiaci plniaci povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 71 
- neprospeli:  55 
- neklasifikovaní: 71 (v zahr.) + 4 
- vymeškané hodiny: 136 729 
- z toho neospravedlnené hodiny: 398 
Spôsob výučby: 

- výučba  bola  prezenčná (bez  pozitívneho  žiaka  a  pedagóga) /dištančná  (celá  trieda  v 

karanténe) /hybridná (trieda v karanténe so žiakmi s výnimkami, ktorí sa učili  v škole),  žiaci 

sa pripájali cez teams, zoom, edupage, 

- denne sa vykonával ranný filter, každá škola  má zriadenú izolačnú miestnosť, kde boli 

umiestňovaní žiaci s prejavmi ochorenia po príchod rodiča, 

- vyučovanie v I. polroku  bolo narušované  častou karanténou tried (niektoré triedy boli 

v karanténe za toto obdobie aj trikrát), 

- situácia vo výchovno-vzdelávacom procese sa v jednotlivých školách  líšila. Mnohí žiaci 

stratili pravidelné pracovné návyky. Chýbala im pravidelnosť pri školských činnostiach, 

systematická príprava na vyučovanie. Po návrate do školských lavíc boli nesústredení, na 

vyučovaní vyrušovali.  Problémom  dištančného vzdelávania bolo  aj nedostatočné materiálno-

technické  vybavenie domácnosti, kvalita počítačov a internetového pripojenia. Mnohí žiaci 

zneužívali situáciu a na nekvalitnú techniku sa len vyhovárali. Najmä so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a ich zákonnými zástupcami bola náročná komunikácia, učitelia 

museli rodičom často volať, vyzývať ich, aby mali aspoň nejakú spätnú väzbu, mnohí vôbec 

nereagovali. 
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Naopak väčšina žiakov, ktorí boli vždy naučení systematicky pracovať, dosiahli porovnateľné 

výsledky ako pred pandémiou, 

- zabezpečenie prevádzky školy -  bolo náročné zvládnuť zastupovanie za pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov z dôvodu opakovanej karantény u neočkovaných 

zamestnancov a práceneschopnosti a ošetrovania členov rodiny pre ochorenie Covid-19, 

- žiakom, ktorí mali problémy s technickým vybavením, boli na dištančné vzdelávanie 

poskytnuté školské notebooky. Prechodom z prezenčného vyučovania na dištančné nevznikali 

problémy s neodučenými hodinami, učebné osnovy predmetov v jednotlivých ročníkoch boli 

splnené. Žiakom, u ktorých sa  vyskytli nedostatky v učení a prejavili záujem, bolo umožnené 

doučovanie na upevnenie učiva jednotlivých predmetov. 

 

Projekty a aktivity škôl. 

Napriek pandémii ochorenia Covid-19 sa okrem výučby v I. polroku školsk.   roku   realizovali  

naplánované   aj  príležitostné  aktivity za dodržania platných epidemiologických opatrení. Vo 

všetkých školách sa uskutočnili alebo sa zapojili do aktivít: 

- projekt Do školy na bicykli, 

- Európsky týždeň jazykov,  

- Besedy a preventívne programy v spolupráci s CPPPaP: Zdravý životný štýl, 

Predchádzanie konfliktov, Predchádzanie drogovým závislostiam, zlepšenie pracovnej  klímy 

a prevencie šikany v problémových triedach na 1. a 2. stupni ZŠ, 

- Medzinárodný deň školských knižníc, Záložka do knihy spája školy, 

- Mikuláš - Mikulášsky sprievod po škole spojený s rozdávaním sladkostí v triedach, 

- Koľko sa zmestí do krabičky od topánok – balíčky pre seniorov, 

- výzdoba vianočného stromčeka na námestí v Prievidzi,  

- školské  kolá  predmetových  olympiád,  športových  súťaží  v  stolnom  tenise,  recitačných 
súťaží Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, 
- EKOROK s Nestlé – celoročné projektové aktivity. 
Z ďalších aktivít jednotlivých škôl vyberáme: 
ZŠ s MŠ, Ul. P. Dobšinského   
- celoslovenský projekt Osmijankova literárna záhrada  
- zapájanie sa do výziev Kauflandu, Elektrární, VÚB, KIA – Žilina 
ZŠ, Ul. P. J. Šafárika  

- Krimichémia – projekt v spolupráci s Európskym lýceom a spoločnosťou Slovnaft a. s. 

 - Krokus – projekt   v   spolupráci   s múzeom  židovskej  kultúry (pripomenutie si holokaustu 

vysádzaním žltých krokusov a vzdelávacími aktivitami) 

 - S ekológiou sme si sadli – projekt v spolupráci s bankou 365 

 - Mesiac dobrovoľníctva 

 - Noc výskumníkov – projekt zameraný na vedecké pokusy – zapojili  sa žiaci 6. a  9.ročníka 

 - Súťaž s KOZMIXOM – zameranie na čitateľskú gramotnosť 

ZŠ s MŠ, Malonecpalská ul.  

- projektový deň Medzinárodný deň gramotností, 

- blokové vyučovanie „Červený deň“ – Deň jablka, 

- projekt Recyklohry, Adoptuj si kravičku, Červené stužky, 

- týždeň boja proti drogám, Dni dobrovoľníctva 

ZŠ, Rastislavova ul.  

- v   spolupráci   s  mestom   boli   vybudované   a   sprevádzkované   2  učebne   informatiky 
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- v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a  žiakov II. škola získala  financie  na 

vytvorenie  pracovných miest na jeden školský rok  pre 5 asistentiek učiteľa  a 1   miesto  pre 

školského psychológa. 

 - plavecký výcvik v 3. ročníku 

ZŠ, Ul. S. Chalupku 

- projekt Mikrobite - zefektívnenie práce na hodinách INF 

- Európsky týždeň športu v športovej hale v PD- účasť  žiakov 4. ročníka dňa  30. 9. 2021 

- žiaci školy sa zapojili do zberu plastových vrchnáčikov pre Martinku Chrenkovú 

ZŠ, Mariánska ul. 
- „Podpora technických zručností na základných školách na hornej Nitre“ projekt vyhlásený 
firmou Broose, škola bola jednou vybraných škôl, ktoré získali  1000 € na podporu technických 
zručností svojich žiakov. 
- „Tréneri v škole“ projekt pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, 
s podporou MŠVVaŠ SR, prihlásenie školy do projektu, bude prebiehať výberové konanie. 
- E – twinning projekt – „Deti tvoria a čítajú deťom“ . Projekt je realizovaný v rámci projektov e-
twinning, kde ide o spoluprácu detí z rôznych škôl a z rôznych krajín. Cieľom projektu je 
spoločne vytvoriť knižku rozprávok v slovenskom a českom jazyku, ktorá bude určená deťom 
v predškolských zariadeniach. 
- Projekt EDUBEE pre základné školy s cieľom zvýšenia povedomia o opeľovačoch, ich 
spôsobe života a ochrane. 
ZŠ, Ul. energetikov 
- športové triedy získali zlaté a strieborné umiestnenie na celoslovenskej súťaži  SHOWTIME, 
na majstrovstvách Európy  - 1 zlato, 1 striebro 
 
B. Informácia o stave výsledkov v CVČ Ul. K. Novackého za I. polrok šk. roku  2021/2022 
Činnosť CVČ bola napriek epidemiologickej situácii veľmi rozsiahla a rôznorodá. S dodržaním 

nariadených opatrení uskutočňovali činnosť všetky záujmové útvary. Organizovali pravidelné 

aktivity, workshopy, nízkoprahové aktivity, ale i príležitostné podujatia. 

Činnosť v číslach za 1. polrok: 153 aktivít, 805 stretnutí záujmových útvarov, 15 945 

účastníkov.  

C. Informácia  o stave  výsledkov  v ZUŠ  L. Stančeka  za  I.  polrok  šk. roku  2021/2022 
V I. polroku školskom roku 2021/2022 i napriek zložitej situácii v dôsledku pandémie a s ňou 
súvisiacich opatrení bol v ZUŠ zabezpečený plynulý výchovno-vzdelávací proces. Škola 
vytvorila pre PZ vhodné podmienky pre zvládnutie striedania prezenčného a dištančného 
vzdelávania. Jednotlivé triedy boli vybavené počítačmi, videokamerami, slúchadlami 
a samozrejme prístupom na internet. Veľké pozitívum je to v prípade, ak sú žiaci striedavo 
v karanténe a v škole. Spolupráca s rodičmi bola viac ako dobrá. Odozvy rodičov na 
vzdelávací proces v ZUŠ boli pozitívne.  
 
Prospech:  v  I.  polroku  nebol  evidovaný  žiak  s výsledkom neprospel, 1 žiak vo VO nebol 
klasifikovaný z dôvodu nezúčastňovania sa na vyučovaní. 
 
Akcie školy hudobný odbor: 
4.10.2021 Koncert súborov ZUŠ pre verejnosť (Big band, Subina, Subináčik) 
14.11.2021 Koncert ZUŠ 
Akcie školy výtvarný odbor: 
október 2021 výstava: Mapy 
január 2022 výstava: Stopy 
Kultúrne akcie: 
4.11.2021   Výtvarná   Prievidza   9.   ročník,  kultúrny  program   (Kočnerová J.   violončelo, 
Peciarová T. – klavírny sprievod) 
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Súťaže:  
23.10.2021 Thalia 2021 – krajská prehliadka ochotníckeho divadla (Amália Bohňová. Členka 
DSM IDEa Prievidza, inscenácia Lenka Rošková: Mucha, režisérka: Jarmila Bakusová)  – 1. 
miesto s priamym postupom) 
Divertimento musicale – regionálne kolo (Komorný sláčikový súbor pri ZUŠ, pod vedením: P. 
Gondu ), Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoslovenského kola 
Metodické dni: 
22.10.2021 Herec v pohybe – workshop pohybového divadla ( miesto konania RKC) 
15.11.2021 Workshop Zvukodrom – lektor Fero Kiláry (miesto konania ZUŠ) 
 
K bodu 5) 
 
Mgr. J. Krausová zároveň informovala prítomných členov komisie o príprave celomestských 
osláv „Dňa učiteľov“, ktoré sa uskutočnia 29. marca 2022 v KaSS v Prievidzi. Slávnostné 
oceňovanie učiteľov plaketou J. A. Komenského sa bude konať za účasti predstaviteľov mesta, 
poslancov MsZ, zamestnancov RÚŠS Trenčín, riaditeľov a zriaďovateľov  škôl a školských 
zariadení a iných pozvaných hostí. 
Samotný akt oceňovania sa uskutoční  v dvoch častiach. V prvej časti si prevezmú ocenenie  
učitelia, ktorým komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie historických 
označení odporučila udeliť ocenenie v roku 2020, nakoľko v tom roku sa hromadné podujatie 
nemohlo uskutočniť kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia Covid 19. V druhej 
časti si plaketu prevezmú učitelia ocenení v roku 2022. 
 
K bodu 6) 
 
A) Riaditeľka  KaSS,  Mgr. D. Horná  poskytla členom  komisie  informácie  o  pripravovaných 
     podujatiach v réžii KaSS: 

- Marec 2022 – „Prievidzské školy maľujú kraslice“ – Maľovanie veľkonoč. kraslíc 
šikovnými prievidzskými žiakmi. Miesto konania: ZŠ na území mesta Prievidza 

- 7. 4. 2022 – Otvorenie Galérie Imricha Vysočana – Slávnostné otvorenie mestskej 
galérie, Meštiansky dom na Námestí slobody 

- 9. 4.2022 – Hľadanie veľkonočných kraslíc v Mestskom parku a ich výmena za sladké 
odmeny 

- 9. 4. 2022 – „Blší trh“ na Námestí slobody 
- 25. 4. 2022 o 19.00 h  – „Tri grácie z umakartu“– divadel.  komédia v Dome kultúry PD  
- 29. 4. 2022 – „Stavanie mája“ v podaní tanečníkov a hudobníkov z FS Vtáčnik, 

Námestie slobody Prievidza     
 
B) Riaditeľka RKC Mgr. Ĺ. Húsková informovala členov komisie o  pripravovaných  kultúrnych  
     podujatiach v réžii Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi:  

- 12. - 13. 3. 2022 – Návrat k tradičným remeslám: Košikárstvo, Intenzívny kurz pre 
dospelých, RKC v Prievidzi  

- 15. 3. 2022 – Bylinková škola – prednáška v rámci Týždňa mozgu, RKC Prievidza 
- 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, RKC Prievidza 
- 21. 3. 2022 – „Dobi sa“ -  online webinár, svojpomoc v náročných situáciách 
- 26. 3. 2022 – „Tužina Groove Warm Up“  - hudobné vystúpenie Dissmatik a Bedňa, 

WWW Neurobeat v Piano Music Clube Prievidza  
- 29. 3. 2022 – „Učíme sa umeniu: Figúra a svetlo“ – výtvarný kurz pre dospelých 

s lektorkou Janou Ficovou v RKC Prievidza 
      -    1. apríl 2022 – „Letový plán vtákov“ – prednáška  k  Svetovému  dňu  vtákov,  RKC PD 
      -     2. apríl 2022 – „Pašiový koncert“ – koncert vokálnej skupiny SKLO  z  Bratislavy,  FSk  
            Lubená z Poluvsia, v Kostole povýšenia Sv. kríža Chvojnica   
      -     3. apríl 2022 – Nedeľná klasika „Pia Tango trio“ –  skladby   skladateľov  argentínskeho  
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            tanga a tanga nueva, RKC PD  
      -     4. – 6. 4. 2022 –  Hviezdoslavov  Kubín – Regionálna  súťaž  v  umeleckom  prednese  
            poézie, prózy – I – III. kat., RKC PD 
      -     10. apríl 2022 –  „Vidiečanova  Habovka“  –  Reg.  kolo  súťažnej  prehliadky  detského  
            hudobného folklóru v RKC 

- 10. 4. 2022 – „Eniki-beniki“  –  Reg.  kolo  súťažnej  prehliadky detských folkl. súborov 
- 13. 4. 2022 – Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese – IV. V. kat., RKC 
- 14. 4. 2022 – „Štvrtok? Jedine koncert!“ Projekt trojice špičkových muzikantov 

a producentov – Bugala, Csino, Hodek, RKC PD 
- 20. 4 – 18. 5. 2022 – „Príroda mojimi očami“ výstava malieb neprofesionálnej 

výtvarníčky Eleny Nedeliakovej z Prievidze, Galéria Regionart pri RKC PD 
- 22. – 24. 4. 2022 – „THALIA 2022“ – Krajská postupová súťaž a prehliadka 

ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja, RKC Prievidza, KaSS Prievidza 
- 26. 4. 2022 – „Učíme sa umeniu: Kvety suchým pastelom“, výtvarný kurz pre dospelých 

v RKC Prievidza 
- Apríl 2022 – „Spoznaj, zaži, nauč sa! – Nitrianske Rudno“ – Cyklus odborných 

prednášok a workshopov zameraných na spoznávanie života našich predkov, RKC 
Prievidza.  

 
 

K bodu 7)  
 

- Mgr. J. Krausová – odborný zamestnanec školského úradu informovala prítomných 
členov o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prievidza na školský rok 2022/2023, ktorý  sa uskutoční dňa  27. apríla 2022 v 
čase od 8:00 -  17:00 hod. v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ. 
Zápis do MŠ  uskutoční v dňoch 02. – 04. mája 2022. 
Presné informácie k zápisu budú oznámené prostredníctvom odboru školstva a 
starostlivosti o občana na webovom sídle mesta Prievidza, na webových stránkach 
jednotlivých materských škôl. 

 
- Mgr. P. Krško  zároveň informoval prítomných členov o konaní prijímacích skúšok do 

Základnej umeleckej školy, ktoré sú plánované v termíne 1. -  3. júna 2022. 
 

- A. Bartolenová informovala o blížiacom sa 77. výročí oslobodenia mesta Prievidza. 
Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční v pondelok, 4. apríla 2022 o 15,00 hod. na 
Námestí slobody.  

 
K bodu 8) 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a zároveň 
oznámila  termín  nasledujúceho   rokovania   komisie  ŠaK,  ktorý  je  plánovaný  na  štvrtok, 
21. apríla 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. marca 2022 
                                                          od 14/22 do 17/22   
 
14/22 -  Stanovisko k materiálu „ Návrh Doplnku č. 2 Internej smernice č. 114  
15/22 -  Stanovisko k žiad. o poskyt. dotácie – MFF Eko, s. r. o. Bratislava     
16/22 –  a) Informácia o výchovno – vzdelávacích  výsledkoch a ostatných aktivitách na  
              školách a školských zariadeniach za I. polrok šk. roku   2021/2022 
              b) Informácia o príprave celomestských osláv „Dňa učiteľov“. 
17/22 -  Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/23, zápise do MŠ  
             a konaní prijímacích skúšok ZUŠ L. Stančeka pre šk. rok 2022/23 
 
Uzn. č. 14/22 
Komisia školstva a kultúry 
 
      I.     berie na vedomie: 
 
► materiál „ Návrh Doplnku č. 2 Internej smernice č. 114 – Smernica o hospodárení  
                     s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza“  
 
     II.    odporúča MsZ schváliť materiál s pripomienkami: 
 

- v bode 2.2, písm. a) a v bode 3.6, písmeno b) doplniť (okrem tých, ktorí sú uvedení) aj 
o iných strategických zamestnávateľov v lokalite mesta Prievidza 

- v bode 2.5 v 3. zarážke doplniť aj doklad Ročné zúčtovanie dane od zamestnávateľa 
- v bode 10.3.3. písm. b) prehodnotiť citáciu textu v súvislosti s  §11 ods. 3, písm. a)     

 
Uzn. č. 15/22 
Komisia školstva a kultúry 
 
      I.     berie na vedomie: 
► žiadosť o poskytnutie dotácie MFF Eko, s. r. o. Bratislava   
     -   na krytie časti nákladov, spojených  s  festivalom  Ekotopfilm – Envirofilm  TOUR  2022,      
         oblasť  enviromentálneho  vzdelávania   a  osvety pre žiakov  základných  a  stredných 
         škôl  vo  vzťahu   k   životnému   prostrediu   (workshop  a  programové  zabezpečenie,  
         marketing a propagácia, grafické spracovanie propagačných materiálov).  Plánovaným   
         miestom konania festivalu  je  mestské  kino, alebo Kultúrny  dom v  Prievidzi.   
     II.    neodporúča primátorke mesta: 
-  poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta 
 
Uzn. č. 16/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► informácie odbornej zamestnankyne  školského úradu MsÚ Mgr. Krausovej: 
    a)  o stave učebných a ostatných výsledkov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
         za I. polrok šk. roku  2021/2022 
    b)  o príprave celomestských osláv „Dňa učiteľov“. 
  
Uzn. č. 17/22 
Komisia školstva a kultúry 
     I.     berie na vedomie: 
► informácie Mgr. J. Krausovej o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/23  a zápise  
     do MŠ 
► informáciu Mgr. P. Kršku o konaní prijímacích skúšok ZUŠ L. Stančeka pre šk. rok 2022/23.  
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Výpis hlasovania členov Komisie školstva a kultúry z 10. marca 2022 
 
Číslo uznesenia: .........14/22...... 
                                   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 neprítomný 

 7. Bc. Branislav Gigac za 

 8. Ing. Soňa Babiaková neprítomná 

 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: .........15/22...... 
                                   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 neprítomný 

 7. Bc. Branislav Gigac za  

 8. Ing. Soňa Babiaková neprítomná  

 9. PaedDr. Silvia Bošnovičová za 

10. Mgr. Dana Horná neprítomná 

11. Mgr. Ľudmila Húsková za  
Prítomní: 8 
Hlasovanie - Za: 0           Proti: 0            Zdržal sa: 8   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
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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                                                
                        konaného  10. marca 2022  v čase  od  08.00 h  do 09.15 h   
 
Helena  DADÍKOVÁ, predsedníčka  
od ..8.00........   do ...09.15............                        .................v. r....................... 
 
Mgr. Peter KRŠKO 
od ..8.00........   do .. 09.15............                        .................v. r.  .................... 
 
Mgr. Viera DUŠIČKOVÁ 
od ..8.00........   do .. 09.15............                        .................v. r....................... 
 
PaedDr. Eleonóra  PORUBCOVÁ   
od ..8.00........   do ...09.15............                        .................v. r. ..................... 
 
PaedDr. Kvetoslava ĎURČOVÁ 
od ..8.00........   do .. 09.15............                        .................v. r. ..................... 
 
Ing. Richard TAKÁČ                                                                               
od ..................  do .........................                       .........ospravedlnený............ 
 
Mgr. Soňa BABIAKOVÁ 
od ....................do .........................                       .........ospravedlnená............ 
 
Bc. Branislav GIGAC 
od ..8.00 ......... do ...09.15............                        ................ v. r....................... 
 
NEPOSLANCI:  
 
PaedDr. Silvia BOŠNOVIČOVÁ 
od ..8.00.......... do ...09.15............                         ................v. r........................ 
 
Mgr. Dana HORNÁ 
od .................   do .........................                        .........ospravedlnená.............  
 
Mgr. Ľudmila  HÚSKOVÁ 
od ..8,05.......... do ....09,15 ............                       .................v. r........................  
 
Aneta Bartolenová,  zapisovateľka 
od ..8.00.......... do ....09.15.............                       .................v. r. ...................... 
 
PRIZVANÍ:  
  
JUDr. E. Kačmárová – právnik právnej kancelárie  mesta.................v. r..................... 
 
Mgr. J. Krausová – odbor. zamestnanec škol. úradu MsÚ.................v. r..................... 


