
Komisia školstva, kultúry a športu        
                                                                                                              

Číslo: 17 
 
 
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 24.4.2017 
 
 
Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu  
 
 
Obsah materiálu: - informatívna správa 
 
 

Návrh na uznesenie: 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 6.4.2017 
 
 
     Poslanci       Neposlanci 
 
Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Viera Mokáňová            1. Marián Krištof 
     2. Marta Berešová             2. Mgr. Alica Szilagyiová 
     3. Viera Hutmanová                          
                                                4. Mgr. Martin Begala 
 
Neprítomní členovia komisie:                                                          1. Ervín Hrtan                                         
   
Ostatní prítomní:        1. Ing. Rastislav Kočiš 
        2. Mgr. Danica Gajdošová 
     
Priebeh rokovania: 
 
1. Úvod 

Prítomných členov  komisie privítala, zasadnutie otvorila  a  viedla Mgr. Viera Mokáňová, 
predsedníčka  komisie. Materiály na zasadnutie komisie boli jej členom zasielané v elektronickej 
forme. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali za program zasadnutia jednomyseľne. 

2. Metodika prerozdelenia dotácie z rozpočtu mesta Trebišov na rok 2017 

Mgr. Mokáňová oboznámila členov komisie s materiálom k prerokovávanému bodu. Mesto si pre 
výpočet váhy kritérií hodnotenia zvolilo členskú základňu, umiestnenia v mládežníckych súťažiach, 
umiestnenia v seniorských súťažiach a počet reprezentantov. Výsledné bodové ohodnotenie 
jednotlivých športových klubov, okrem uvedených kritérií hodnotenia zvolených mestom, ovplyvňuje 
aj váha športového odvetvia uznaného športu na kalendárny rok. 
Mgr. Begala konštatoval, že metodiku prerozdelenia dotácie zatiaľ považujeme za pracovný dokument 
a suma 65 000 € sa prerozdelí až po predložení komplexného materiálu návrhu koncepcie rozvoja 
športu. Koncepcia rozvoja športu by pred schválením mala prejsť diskusiou.  
Komisia školstva, kultúry a športu odporúča predloženú metodiku prerozdelenia finančných 
prostriedkov pre jednotlivé športové kluby zapracovať do koncepcie rozvoja športu, jednomyseľne. 

3. Rôzne 

- Mgr. Gajdošová informovala členov komisie o prebiehajúcom zápise detí do 1. ročníka ZŠ v meste. 
ZŠ Komenského  z dôvodu naplnenia plánovaného počtu štyroch tried zápis už ukončila, v ostatných 
základných školách prebiehajúci zápis žiakov je denne monitorovaný. 
- Mgr. Begala oboznámil členov komisie s výzvou rodičov detí MŠKM zo dňa 3.4.2017, v ktorej sa 
sťažujú na nemiestne správanie trénera Rojka počas stretnutia na Malokarpatskej súťaži mladých 
hokejistov v Debrecíne v Maďarsku. Zároveň žiadal, aby sa mesto predmetnou výzvou zaoberalo. 
- Mgr. Begala ďalej navrhol na základe podnetu rodičov pozastaviť podpisovanie nových zmlúv s 
trénermi MŠKM, kým sa nezvolí nový štatutár MŠKM. Pán primátor nech akceptuje požiadavku 
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rodičov na kandidáta MŠKM a  na najbližšom mestskom zastupiteľstve /24.4.2017/ predloží uznesenie 
s návrhom rodičmi zvoleného kandidáta. Uviedol, že predpokladá, že tento návrh bude podporený. 
- Na otázku pani Hutmanovej ohľadom poradia rekonštrukcií materských škôl v meste odpovedala 
Mgr. Mokáňová. Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie MŠ Hviezdoslavova je pred elokovaným 
pracoviskom tejto MŠ na Ul. 1. decembra uprednostnené elokované pracovisko MŠ Škultétyho na Ul. 
Pri Polícii. 
- Členovia komisie, na  podnet pani Berešovej, diskutovali o triedach pre nadaných žiakov. 

4. Záver 

Mgr. Viera Mokáňová sa prítomným poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 
 
 
 
   
Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 
 
Schválil: Mgr. Viera Mokáňová, predsedníčka komisie 


