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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22. 11. 2021 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

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

        2. PhDr. Beáta Kereštanová             2. Mgr. Lenka Janoková 

                            3. Jozef Krucovčin 

 

Neprítomní členovia komisie:  1. Bc. Jozef Gedeon    1. Mária Johanidesová                           

          

Ostatní prítomní:    1. Mgr. Viera Mokáňová 

                                                 2. Mgr. Peter Sovák 

      3. Mgr. Danica Gajdošová 

      4. Ing. Rastislav Kočiš 

                                                 5. Ing. Svetlana Varhaniková 

                

   

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 dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 

Ing. Svetlana Varhaniková uviedla predložený návrh VZN, v ktorom sú zohľadnené aspekty: zvýšenie 

minimálnej mzdy od 01.01.2022, očakávaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb, potreba 

zvýšených výdavkov na personálne zabezpečenie, skutočná potreba  finančných prostriedkov na 

základe požiadaviek škôl a školských zariadení.  

Mesto je povinné poskytnúť na dieťa/žiaka neštátnych škôl a školských zariadení finančné prostriedky 

najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na rok 2022 mesto poskytne týmto školám a školským 

zariadeniam finančné prostriedky vo výške 89 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku škôl a 

školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov. 

Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti je stanovený vo výške 60,00 tis. eur. 

Zo strany členov komisie neboli k predloženému návrhu VZN vznesené žiadne výhrady 

a pripomienky. 

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 2022 jednomyseľne. 
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o poskytovaní dotácií 

PhDr. Daniela Fecková informovala členov komisie o stretnutí  vedenia mesta so zástupcami 

športových klubov k predloženému návrhu VZN. 

S filozofiou prerozdeľovania finančných prostriedkov v návrhu VZN oboznámila členov komisie Mgr. 

Viera Mokáňová. Uviedla, že na určenie hlavných športov a finančnú podporu smerovanú týmto 

športovým klubom (futbal, hokej, hádzaná a hokejbal) má vplyv história športu v meste, ich členská 

základňa, divácka atraktivita športu, ako aj práca klubu s mládežou. Tiež zdôraznila, že všetky 

športové kluby, vrátane menších, si pri predloženom návrhu financovania prilepšia. 

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

nariadenia mesta Trebišov o poskytovaní dotácií jednomyseľne. 

 

3. Aktualizácia Koncepcie rozvoja športu 2018 – 2022 

PhDr. Daniela Fecková oboznámila členov komisie s potrebou reagovať na nový systém financovania 

v návrhu VZN o dotáciách aktualizáciou Koncepcie rozvoja športu 2018 – 2022 v časti 3.7., ktorá 

o systéme financovania pojednáva. Mgr. Viera Mokáňová zároveň uviedla, že v roku 2022 mesto 

spracuje nový návrh Koncepcie rozvoja športu, prispôsobený aktuálnym podmienkam, ktorý by mal 

vychádzať z aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a strategických 

dokumentov na štátnej a krajskej úrovni pre oblasť športu. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť aktualizáciu Koncepcie rozvoja športu 2018 – 

2022 jednomyseľne. 

 

4. Rôzne 

Mgr, Danica Gajdošová informovala o ustanovení  Študentského parlamentu mesta Trebišov, ktorý 

pracuje pri CVČ. Je zložený zo zástupcov študentov všetkých stredných škôl v meste. Prostredníctvom 

parlamentu majú študenti stredných škôl možnosť participovať na dianí v meste predkladaním 

návrhov, nápadov, pripomienok, ktoré budú mať možnosť predniesť na zasadnutiach MsZ. 

 

5. 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 


