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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 26. 01. 2022 
 

 

          Poslanci                   Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mária Johanidesová  

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

                            3. Bc. Jozef Gedeon 

 

Neprítomní členovia komisie:  1. Jozef Krucovčin                  1. Mgr. Lucia Majovská                          

          

Ostatní prítomní:    1. Mgr. Peter Sovák 

                                                 2. Mgr. Danica Gajdošová 

       

                

   

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 

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

návrh VZN, ktorý vychádza zo zmien  príslušnej školskej legislatívy.  

Od 01.01.2022 je platný zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákon č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  Zmeny v zákone č. 

596/2003 upravujú a menia spôsob financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov zriadených na území mesta. Finančné prostriedky 

na mzdy a prevádzku poskytuje mesto ,,neštátnym“ školám a školským zariadeniam na základe 

zmluvy a to v plnej výške sumy napočítanej podľa nariadenia vlády č. 668/2004. Návrhy zmlúv sú 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta od 13.01.2022. VZN o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2022 upravuje len financovanie 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii mesta Trebišov, ktoré zostáva rovnaké ako 

bolo schválené vo VZN mesta Trebišov č. 175/2021.       

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

a pripomienky. 
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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. 

 

3. 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 


