
Komisia školstva, kultúry a športu        
                                                                                                              

Číslo: 10 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14.12.2020 

 

 

Názov materiálu: Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu  

 

 

Obsah materiálu: - informatívna správa 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 24.11.2020 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 24.11.2020 
 

 

          Poslanci                       Neposlanci 

 

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

                                                   2. Jozef Krucovčin                              2. Mária Johanidesová 

        3. PhDr. Beáta Kereštanová                          

                                                       

      

Neprítomní členovia komisie:   1. Bc. Jozef Gedeon                             1. Mgr. Lenka Janoková  

                                    

 

        

Ostatní prítomní:                        1. Mgr. Danica Gajdošová 

              2. Ing. Svetlana Varhaniková 

                                                                                                                          

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Zasadnutie komisie otvorila, všetkých prítomných privítala, 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 VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2021 

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

Uviedla, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 dochádza k poklesu príjmu obcí z výnosu dane z 

príjmov fyzických osôb, preto výška dotácie na dieťa/žiaka na rok 2021 sa oproti roku 2020  

u jednotlivých škôl a školských zariadení nemení, s výnimkou MŠ Komenského, z dôvodu potreby 

navýšenia finančných prostriedkov na teplo a prevádzku. 

Pri výpočte výšky dotácie na dieťa a žiaka školy, školského zariadenia na rok 2021 je zohľadnené aj 

zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2021. 

Dotácia na dieťa Školského internátu strednej odbornej školy DSA bola vypočítaná z daňovej 

prognózy na mesiac 06/2020, nakoľko mesto Trebišov nemá školský internát vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a  po zistení aktuálneho jednotkového koeficientu na rok 2021 bude dotácia prepočítaná.   

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh VZN o určení výšky  dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2021 jednomyseľne. 
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3. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy  

PhDr. Daniela Fecková uviedla právne predpisy, na základe ktorých mesto po uplynutí štvorročného 

funkčného obdobia rady školy pri Základnej umeleckej škole Mariánske námestie 252/5, Trebišov, 

deleguje svojich zástupcov na nasledujúce funkčné obdobie. 

Komisia školstva, kultúry a športu jednomyseľne odporúča schváliť Návrh na delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. 

 

4. Rozdelenie dotácií na rok 2021 žiadateľom spĺňajúcim podmienky v súlade s VZN mesta 

Trebišov č. 156/2018 

Poslanec J. Krucovčin sa pochvalne vyjadril na adresu mesta a pána primátora v súvislosti s dotáciami 

pre športové kluby v porovnaní s inými mestami. Uviedol však, že je nepomer medzi dotáciou pre 

Mestský športový klub mládeže (ďalej len MŠKM) a pre ostatné kluby. 

Členka komisie L. Majovská ocenila stretnutie vedenia mesta so športovými klubmi, na ktorom boli 

zástupcovia jednotlivých klubov oboznámení s rozdelením dotácie na rok 2021. Zároveň vzniesla 

požiadavku predloženia správy o hospodárení MŠKM a počtu základne jednotlivých klubov.  

 

5. Rôzne 

PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie, sa vyjadrila k dištančnému vzdelávaniu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktoré nemajú možnosť online vzdelávania. Preto sa na Spojenej škole 

internátnej počas mimoriadnej situácie snažia zabezpečiť vzdelávanie detí a žiakov prostredníctvom 

spracovania úloh zo ŠkVP, a to formou pracovných listov. V spolupráci s mestom bol škole pridelený 

asistent, ktorý fyzicky zabezpečí rozdanie i následný zber pracovného materiálu priamo v rómskej 

osade i podľa potreby v centre mesta pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Následne 

učitelia vyhodnotia vypracované úlohy, čo je podkladom ku kvalifikácii. V tejto súvislosti PhDr. 

Daniela Fecková poďakovala za ústretovosť mesta pri riešení situácie priamo v osade. 

 

6. 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 


