
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre školstvo, výchovu, vzdelávanie a kultúru  

v Námestove, konaného dňa 16.2.2023 
 

 

Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Predstavenie členov komisie 

3. Návrh delegovania zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských zariadení na území 

mesta  /predkladá Mgr. Ivan Veljačik – Oddelenie školstva/ 

4. Návrh na zvýšenie školného v individuálnom aj skupinovom vyučovaní na ZUŠ I. Kolčáka 

v Námestove  /predkladá Mgr. Tomáš Buc – riaditeľ ZUŠ I. Kolčáka/ 

5. Dramaturgický plán kultúrno – spoločenských akcií v Námestove na rok 2023                              

/ predkladá Mgr.art. Daniela Kubíková – riaditeľka Domu kultúry/ 

6. Deň učiteľov 

7. Rôzne 

8. Záver                    

 

      Rokovanie komisie otvorila p. Mgr. Mária Vojtašáková Dis. art., privítala prítomných a dala 

hlasovať o programe: 

Za: 11   zdržal sa: 0   proti: 0  

Program komisie bol schválený. Komisia súhlasí s programom rokovania.  

 

Bod programu č. 2: 

P. Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art. predstavila jednotlivých členov komisie a zdôvodnila 

prečo ich vybrala do komisie. 

 

Bod programu č. 3: 

P. Mgr. Ivan Veljačik informoval členov o návrhu delegovania zástupcov Mesta Námestovo do 

rád škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

Komisia odporúča MsZ prijať návrh delegovania zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl 

a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 

Za: 11   zdržal sa: 0   proti: 0  

 

Bod programu č. 4:  

 

O návrhu na zvýšenie školného v individuálnom aj skupinovom vyučovaní na ZUŠ I. Kolčáka 

v Námestove informoval Mgr. Tomáš Buc – riaditeľ ZUŠ I. Kolčáka. Predstavil návrh, 

dôvodovú správu i porovnanie poplatkov ZUŠ (Námestovo, Trstená, Dolný Kubín). 

 

Komisia odporúča MsZ prijať návrh na zvýšenie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v ZUŠ I. Kolčáka 

Za: 11   zdržal sa: 0   proti: 0  

 

 

 



Bod programu č. 5:  

 

Dramaturgický plán kultúrno – spoločenských akcií v Námestove na rok 2023. 

S plánom oboznámila Mgr.art. Daniela Kubíková – riaditeľka Domu kultúry 

P.riaditeľka tiež vyzvala prítomných aby dali ďalšie návrhy aj podľa vlastných potrieb. 

 

Komisia berie na vedomie Dramaturgický plán kultúrno – spoločenských akcií v Námestove na 

rok 2023 

 

Bod programu č. 6:  

 

P. Mgr. Mária Vojtašáková Dis. art. predstavila myšlienku zorganizovať Deň učiteľov spoločný 

pre všetky ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta). Spoločný Deň učiteľov 

by sa konal v Dome Kultúry s kultúrnym programom i oceňovaním učiteľov. Program by si 

pripravili jednotlivé školy a školské zariadenia. 

 

Bod programu č. 7:  

 

Rôzne: 

 

 P. Alena Jankuliaková - RC Drobček požiadala  prítomných ak by vedeli o  priestoroch 

pre ich činnosť aby ju informovali 

 P. Mgr. Tatiana Trnková – riaditeľka MŠ Veterná 159 informovala o projekte nadstavby 

jedného pavilóna a tiež požiadala o pomoc pri úprave vchodov v 2. pavilóne – 

navýšenie rozpočtu pre MŠ 

Komisia odporúča vyčleniť finančné prostriedky na túto realizáciu. 

 

 Pani Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art. oboznámila komisiu s podnetmi od občanov  

o pobyt detí v materských školách počas letných prázdnin predovšetkým 

v auguste – pani riaditeľky v MŠ vždy zisťujú záujem o pobyt v MŠ cez 

prázdniny, pred ich začiatkom 

o socha pri poliklinike – tá je na pozemkoch VÚC Žilina a daný problém rieši 

VÚC 

 

Záver. Pani Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art. poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

V Námestove 17.2.2023  

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art.  

                                 predsedkyňa komisie 

 

 


