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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 20.11.2019 
 

 

          Poslanci                  Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mgr. Lenka Janoková 

      2. Mgr. Beáta Kereštanová              2. Mária Johanidesová 

                 3. Jozef Krucovčin                          3. Mgr. Lucia Majovská 

                                                       

      

Neprítomní členovia komisie:  1. Bc. Jozef Gedeon                                                      

        

        

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Viera Mokáňová 

         2. Ing. Svetlana Varhaniková 

                   3. Mgr. Danica Gajdošová 

                                                                                                          4. Ing. Rastislav Kočiš 

                                                                                                           

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Všetkých prítomných privítala, predstavila a zasadnutie komisie otvorila PhDr. Daniela Fecková, 

predsedníčka  komisie. Materiál na zasadnutie komisie bol jej členom zaslaný v elektronickej forme. 

Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili program zasadnutia jednomyseľne. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 

Ing. Svetlana Varhaniková oboznámila prítomných členov komisie s predloženým návrhom VZN, 

v ktorom je zohľadnená zmena zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa mení stupnica platových taríf a platových stupňov nepedagogických 

zamestnancov a pedagogických zamestnancov od 1.1.2020. 

Predpokladaný nárast platových taríf bol vypočítaný  na základe predloženia platovej inventúry 

a priemerného % nárastu, ktorý očakávajú školy, školské zariadenia už pri nových tarifách pre 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, prepočítaný počtom žiakov, detí podľa jednotlivých 

škôl, školských zariadení.   

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2020 jednomyseľne. 
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3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 143/2015 o určení školských 

obvodov 

Materiál uviedla predsedníčka komisie PhDr. Daniela Fecková, dôvod presunu ulíc Zimná a Tržná zo 

školského obvodu ZŠ Pribinova do školského obvodu  ZŠ Komenského bližšie vysvetlila Mgr. Danica 

Gajdošová. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 143/2015 o určení školských obvodov jednomyseľne. 

 

4. Návrh príspevku za umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach 

PhDr. Daniela Fecková zdôraznila, že tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe, táto sociálna služba 

nášho mesta v porovnaní s inými slovenskými samosprávami patrí medzi dlhodobo najlacnejšie a pri 

zvýšení rodičovského príspevku je postup mesta oprávnenou reakciou. 

Mgr. Danica Gajdošová uviedla niekoľko príkladov miest, v ktorých  príspevok za umiestnenie dieťaťa 

v jasliach je už v súčasnosti omnoho vyšší. Tiež informovala členov komisie o finančnej situácii, 

príjmy v detských jasliach tvoria len 1/3 celkových prevádzkových a osobných nákladov. 

Mgr. Lucia Majovská uvítala návrh zníženia príspevku o 50 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo 

súčasne, t. j. u dvojičiek, trojičiek atď. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh príspevku rodiča za 

umiestnenie dieťaťa v Mestských detských jasliach jednomyseľne. 

 

5. Informácia o delegovaných členoch zriaďovateľa v Rade školy pri ZŠ I. Krasku  

Rade školy pri Základnej škole I. Krasku 342/1, Trebišov 16.11.2019 skončilo funkčné obdobie. Mgr. 

Danica Gajdošová informovala členov komisie, že v zmysle platnej legislatívy, je potrebné potvrdiť 

delegovaných členov za zriaďovateľa v ďalšom funkčnom období rady školy. Uznesením MsZ 

v Trebišove č. 59/2019 zo dňa 15.4.2019 boli Koloman Demeter, Bc. Jozef Gedeon, Babken 

Chačlarian a Mgr. Jindřich Sosna delegovaní do Rady školy  pri ZŠ I. Krasku. Uvedení poslanci 

zostávajú členmi Rady školy pri Základnej škole I. Krasku 342/1, Trebišov aj v jej ďalšom funkčnom 

období. 

Komisia školstva, kultúry a športu berie na vedomie delegovanie členov za zriaďovateľa v Rade školy 

pri Základnej škole I. Krasku 342/1, Trebišov, v zmysle Uznesenia č. 59/2019 zo dňa 15.4.2019, v jej 

ďalšom funkčnom období. 

 

6. Informácia o odhalení pamätnej tabule olympionika Vojtecha Zulawszkého 

Životopis olympionika Vojtecha Zulawského, rodáka z Trebišova, bol členom komisie zaslaný 
v elektronickej forme. Členovia komisie boli informovaní o čase a mieste odhalenia jeho pamätnej 

tabule. 
 

7. Návrh rozdelenia finančných dotácií na rok 2020 žiadateľom spĺňajúcim podmienky v súlade 

s VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií a Koncepciou športu 2018 – 2022 

PhDr. Daniela Fecková prítomných členov komisie oboznámila so spracovaným návrhom prepočtu 

rozdelenia dotácií na základe doručených žiadostí športových klubov na rok 2020, ktorý vychádza z 

VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií a Koncepcie rozvoja športu 2018 - 2022 a navrhuje rozdelenie 

sumy 250 000,00 € z rozpočtu mesta Trebišov nasledovne: 

1. Na športové kluby v celkovom objeme 225 000,00 € v nasledujúcej štruktúre:  
I. skupina v sume 213 750,00 €  
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Futbalový klub SLAVOJ TREBIŠOV v sume .......  157 618,00 €  
Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov v sume .........  24 420,00 €  

Hokejový klub 2016 Trebišov v sume .....................  11 063,00 €  
Hokejbalový klub ADLER Trebišov v sume .............  5 492,00 €  
TJ Milhostov v sume ..................................................  4 200,00 €  

ŠTART Trebišov v sume ............................................  6 700,00 €  
ŠK ZEMPLÍN Trebišov v sume .................................  4 257,00 €  

II. skupina v sume 11 250,00 €  
Bedmintonový klub BKT Trebišov v sume ...............  2 517,00 €  
Bedmintonový klub VICTORY Trebišov v sume......  1 958,00 €  

KST PLUS 40 Trebišov v sume .................................  2 309,00 €  
OZ Volejbalový klub žien, ÚTM nohejbal Trebišov v sume 588,00 €  

SHOW DS TEAM, o. z. v sume ................................  3 878,00 €  
 
2. Nerozdelená suma zo schváleného rozpočtu 25 000,00 €.  

Nerozdelený objem prostriedkov v rozpočte pre dotácie vo výške 25 000,00 € bude v priebehu roka 
2020 rozdelený v zmysle schválenej Koncepcie rozvoja športu 2018 – 2022 nasledujúcim spôsobom:  

- z fondu na športové aktivity zostáva rozdeliť 17 500,00 €,  
- z fondu primátora zostáva rozdeliť 7 500,00 €. 

Prítomní členovia komisie, uvedomujúc si a poznajúc princíp a pravidlá prepočtu výsledných súm pre 

konkrétne športové kluby, uvedené rozdelenie rešpektujú a nevzniesli voči nemu tak žiadne výhrady 
alebo pripomienky.  

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený Návrh rozdelenia finančných dotácií 
pre športové kluby na rok 2020 jednomyseľne.  
 

8. Rôzne: Pripomienky a požiadavky zástupcov HK 2016 Trebišov 

Uvedeného bodu programu sa okrem členov komisie zúčastnili aj predstavitelia klubov: SLAVOJ 

Trebišov, ŠK ZEMPLÍN Trebišov, Hádzanársky klub SLAVOJ Trebišov, HK 2016 Trebišov, Klub 

stolného tenisu PLUS 40 Trebišov, OZ Telovýchovná jednota Milhostov, OZ Volejbalový klub žien 

Trebišov ÚTM nohejbal Trebišov, ktorí dostali priestor na vyjadrenie svojich požiadaviek 

a pripomienok k predloženému návrhu. Nespokojnosť s navrhovanou sumou vzhľadom k požadovanej 

dotácii vyjadrili zástupcovia Hokejového klubu 2016 Trebišov a zástupcovia Volejbalového klubu žien 

a ÚTM nohejbal Trebišov.  

Podľa názoru p. Janoška riešením by mohlo byť zníženie rozpočtu pre MŠKM napr. o 10 000,00 € 

a prerozdelenie tejto sumy pre ostatné športové kluby. 

Mgr. Viera Mokáňová, zástupkyňa primátora, pripomenula prítomným spôsob prepočtu finančných 

dotácií, ktorý vychádza z VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií a Koncepcie športu 2018 - 2022 

a teda z nastavených priorít, určených a bodovo hodnotených kritérií s dôrazom na športovú mládež 

a jej členskú základňu, čo bola spoločná myšlienka zástupcov vedenia mesta, ako aj poslancov MsZ 

pre schválenie uvedených záväzných predpisov. Vychádzajúc z návrhu na rok 2020, oproti 

schváleným dotáciám pre športové kluby na rok 2019, zaznamenal tak, rešpektujúc tento fakt, väčší 

pokles Hádzanársky klub Slavoj Trebišov ako Hokejový klub 2016 Trebišov. U väčšiny športových 

klubov však predloženým návrhom dochádza k nárastu finančnej dotácie oproti roku 2019. 

Mgr. Viera Mokáňová uviedla, že mesto poskytuje zo svojho rozpočtu v porovnaní s inými 

samosprávami dosť finančných prostriedkov na šport. Okrem vstupného, členského a 2 % z daní 

z príjmov pre občianske združenia, poukázala na možnosť využitia zabezpečenia financovania činnosti 

športových klubov aj formou poskytnutia dotácie z fondu na športové aktivity, fondu primátora, ako aj 

VZN č. 157/2018 o poskytovaní dopravy. 
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Vstupovanie do úpravy takz. "kľúča“ prepočtu pre poskytovanie dotácií po jednom alebo dvoch 

rokoch vidí mesto ako nekoncepčný zámer zvýhodňujúci konkrétny klub na úkor ďalších. 

Na pripomienku pána Kovalíka o nesprávne zostavenom vzorci na výpočet dotácií pani zástupkyňa 

Mgr. Viera Mokáňová reagovala, že vzorec je správny, v prípade spracovania a zaslania iného návrhu 

prepočtu rozdelenia finančných dotácií predstaviteľmi HK 2016 Trebišov, pod podmienkou 

súhlasného stanoviska všetkých športových klubov s týmto návrhom, bude mestom akceptovaný 

a predložený na schválenie. 

 

9. Záver 

PhDr. Daniela Fecková sa prítomným poďakovala za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 
 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 


