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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 07. 04. 2021 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mgr. Lucia Majovská  

        2. PhDr. Beáta Kereštanová               

      3. Bc. Jozef Gedeon                            

       

Neprítomní členovia komisie:  1. Jozef Krucovčin              1. Mária Johanidesová                                    

         2. Mgr. Lenka Janoková 

          

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Viera Mokáňová 

         2. Mgr. Peter Sovák 

                   3. Mgr. Danica Gajdošová 

       4. Ing. Rastislav Kočiš 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

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

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

komisie hlasovali za program zasadnutia jednomyseľne. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach 

PhDr. Daniela Fecková a Mgr. Danica Gajdošová uviedli prítomným členom komisie predložený 

návrh VZN, ktorý vychádza zo zmien  príslušnej školskej legislatívy (zákon č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní, č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v ich platnom 

znení), súvisiacej so zavedením bezplatného povinného predprimárneho vzdelávania ako aj určenia 

jednotnej sumy a termínu úhrady príspevku pre všetky deti prijaté do MŠ. Všetky uvedené zmeny boli 

prerokované s riaditeľkami MŠ.                

      Mgr. Danica Gajdošová odôvodnila návrh úpravy úhrady príspevku v ZUŠ počas 

dištančného vzdelávania  na polovicu sumy určenej týmto VZN v čase „krízovej situácie“, a to 

financovaním ZUŠ v rámci originálnej kompetencie mesta, ktorá je viazaná aj na príspevok od 

zákonného zástupcu žiaka. Zo strany členov komisie neboli vznesené žiadne výhrady a pripomienky. 

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

nariadenia mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských  zariadeniach 

jednomyseľne. 
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3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o spádových materských školách  

Členom komisie bol predložený a uvedený návrh VZN, ktorý vychádza zo zmien a doplnení zákona   

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, čím pre zriaďovateľa 

vyplýva povinnosť určiť spádovú materskú školu pre každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 

augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole. Vyššie uvedená zákonná povinnosť sa teda vzťahuje na každé dieťa s trvalým 

pobytom v meste, ktoré od školského roku 2021/2022 má plniť povinné predprimárne vzdelávanie.   

Pri spracovaní návrhu VZN sme vychádzali z reálnych prevádzkových  a kapacitných podmienok 

a finančných možností škôl a mesta, čo najlepšie zabezpečiť ich riadny chod pri naplnení litery zákona. 

Mgr. Danica Gajdošová tiež informovala prítomných členov komisie o prebiehajúcich krokoch zo 

strany mesta k získaniu finančných zdrojov na dobudovanie nedostatočných kapacít a riešení 

vzniknutej situácie nateraz v zadaptovaných priestoroch Základnej školy, I. Krasku 342/1, Trebišov 

ako súčasť Materskej školy, Komenského 1964/11, Trebišov, pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania 

detí z tejto lokality, rovnako ako pre všetky deti v meste. K predloženému návrhu VZN neboli 

vznesené žiadne výhrady a pripomienky.  

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

nariadenia mesta Trebišov o spádových materských školách jednomyseľne. 

 

4. Záver 

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

 

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 


