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Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
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Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 20.08.2019 
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V Trebišove 22.08.2019 

 

 

 

                                                                                        PhDr. Daniela Fecková, v. r. 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 20.08.2019 
 

 

     Poslanci         Neposlanci 

 

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

      2. Mgr. Beáta Kereštanová               2. Mgr. Lucia Majovská 

      3. Jozef Krucovčin                           3. Mária Johanidesová 

                                                 4. Bc. Jozef Gedeon  

       

Neprítomní členovia komisie:   

         

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 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 

PhDr. Daniela Fecková uviedla predložený návrh dodatku k VZN v zmysle novely zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorou dôjde 

k zmene stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 01.09.2019. 

Zvýhodnení budú začínajúci pedagogickí zamestnanci. Základná platová tarifa stúpne v regionálnom 

školstve o 9,5%. Ďalej PhDr. Daniela Fecková informovala členov komisie, že navýšenie platov 

pedagogických zamestnancov bolo vypočítané na základe požiadaviek jednotlivých škôl a školských 

zariadení, ktoré mestu predložili v mesiaci august 2019.    

Keďže ide o nadväznosť na novelu zákona, k predmetnému dodatku neboli vznesené žiadne výhrady 

ani pripomienky. 

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

záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 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 


