Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach – 27.05.2019
Prítomní:
Mgr. Michaela Fedorová – predsedníčka komisie
Mgr. Miloš Lutka
Ing. Filip Vavro
Zuzana Janáková, MBA
PaedDr. Viera Kittlerová
Mgr. Eva Unčíková
Milan Stuhl
Ing. Marián Takáč
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie)
Hostia:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková – primátorka
JUDr. Eva Hroncová - prednostka
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít, ktoré predložili Ing. E. E. Ronec a Mgr. V.
Sedlár.
3. Prerokovanie výšky finančného príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v zariadeniach školského stravovania.
4. Rôzne.

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Predsedníčka:
• privítala členov komisie a hostí a predstavila nového člena komisie M. Stuhla,
• oboznámila prítomných s programom zasadnutia, ku ktorému členovia komisie nemali
žiadne pripomienky a program schválili. (za:8 proti:0 zdržal sa:0)
K bodu 2: Prerokovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít, ktoré predložili Ing. E. E. Ronec
a Mgr. V. Sedlár.
Predsedníčka:
• požiadala prizvaných hostí, aby podrobne informovali členov komisie o kultúrnovzdelávacích aktivitách, ktoré by chceli robiť pre obyvateľov mesta,
p. Ronec:
• informoval, že ho oslovujú ľudia v meste, aby začal vyučovať cudzie jazyky a to
angličtinu a francúzštinu,
• v súčasnosti je na dôchodku, ale pracuje ako lektor v mnohých okolitých firmách, kde učí
angličtinu manažérov,
• nevidí problém vyučovať jazyky aj v meste, pokiaľ bude o to záujem, ale vyučoval by iba
dospelú generáciu nad 18 rokov a seniorov nad 60 rokov,
• vyučovanie by sa malo konať 2 x do týždňa 1 – 1,5 hod. a dĺžka kurzu by bola 2 – 3
mesiace,
• uvažoval o využití priestoru v Centre aktivít alebo v ZŠ,

•
•

v jednej skupine by malo byť max. 8 účastníkov,
požiadal komisiu o pomoc pri zabezpečení propagácie, priestoru na vyučovanie
a flipchartu,
• predpokladá, že náklady na materiál by boli 1,20 Eur/osobu/hodinu,
• za vyučovanie neočakáva žiadnu odmenu a ak bude záujem, tak s vyučovaním môže začať
aj počas letných mesiacov.
Predsedníčka:
• uviedla, že vyučovanie jazykov v ZŠ asi bude problém nakoľko budova školy sa zatvára
o 17.00 hod.,
• vidí skôr využitie priestoru v Centre aktivít, ako v škole.
M. Takáč:
• navrhol, aby sa na vyučovanie využíval priestor v Mestskej knižnici.
V diskusii k téme vyučovania cudzích jazykov členovia komisie uvažovali v akých
priestoroch by sa mohlo konať vyučovanie, a akou formou by sa dali zabezpečiť kľúče od
Mestskej knižnice a Centra voľného času aj po 17-tej hodine. Na záver diskusie sa
predsedníčka komisie dohodla s p. Roncom, že bude rokovať s vedením mesta, aby zistila
možnosti využitia priestorov na vyučovanie jazykov a bude ho včas informovať.
p. Sedlár:
• poslal členom komisie zámer vytvorenia ochotníckeho divadla v meste,
• predstavuje si, že členmi divadla by boli dospelí, deti aj mládež,
• má pripravenú dramaturgiu, ale potrebuje zabezpečiť priestor a propagáciu založenia
divadla,
• nácvik účinkujúcich by sa mal konať 1 x do týždňa a príprava jednej hry bude trvať jeden
rok, začiatok nácvikov by mal byť počas septembra 2019,
• predpokladá, že náklady na materiál budú 1000 Eur/rok, ktoré by malo uhradiť mesto,
• má predstavu, že nacvičovať by sa malo v priestoroch ZUŠ prípadne v iných vhodných
priestoroch, ktoré by navrhli členovia komisie.
M. Lutka a M. Takáč:
• zaujímali sa o to, akou formou by mal prebiehať nábor účinkujúcich, na čo im p. Sedlár
odpovedal, že oznam by mal byť zverejnený v TTTV a ďalších dostupných informačných
zdrojoch, kde majú prístup obyvatelia mesta.
Predsedníčka:
• uviedla, že preverí u riaditeľov ZUŠ a ZŠ všetky možnosti poskytnutia priestorov
k nácviku divadla a bude kontaktovať p. Sedlára.
K bodu 3: Prerokovanie výšky finančného príspevku na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania.
Z. Bunčáková – garant:
• informovala členov komisie, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo
nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019,
• dodala, že z uvedeného vyplýva potreba vypracovania nového VZN, ktorým sa určuje
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach
a zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom mesto,
• uviedla, že podľa pokynov MŠVaŠ pri stanovení finančného pásma pre stravníkov sa
určuje jednotné finančné pásmo pre všetky vekové kategórie,
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V diskusii k uvedenému bodu programu členovia komisie riešili či zaradiť stravníkov do
prvého alebo druhého pásma. Nakoniec sa dohodli na tom, že odporučia zaradenie stravníkov
do druhého finančného pásma. Z uvedeného vyplýva, že poplatky od 1.9.2019 za zmenia
nasledovne:
MŠ: denná strava 1,45 €, desiata – 0,36 €, obed – 0,85 €, olovrant – 0,24 €,
ZŠ: od 6 r.– 11r. - obed – 1,15 € a od 11r. do 15 r. – 1,23 €,
SŠ a zamestnanci: 1,33 € za obed.
Uznesenie č. 1/V/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča predložiť MsZ návrh VZN s účinnosťou od
1.9.2019, kde budú zapracované príspevky na nákup potravín podľa druhého finančného
pásma, ktoré vydalo MŠVVaŠ. (za:8, proti:0, zdržal sa:0)
K bodu 4: Rôzne
Predsedníčka:
• informovala členov komisie, že primátorka mesta ju požiadala (v marci na MsZ), aby sa
komisia zaoberala nevrátením tabletu, ktorý bol určený učiteľom v ZŠ A. Bagara,
• škola dostala ako dar 20 tabletov, ale jeden si ponechal p. Š. Škultéty v čase, keď bol
primátorom,
• mesto ho v januári 2019 vyzvalo, aby tablet odovzdal škole, ale nestalo sa tak,
• všetky tablety sú evidované v majetku mesta a zodpovedný za uvedené tablety je riaditeľ
ZŠ, ktorý upozornil na jeho stratu.
V diskusii k uvedenému bodu programu sa členovia komisie zhodli v tom, že ak je tablet
majetkom mesta, tak jeho stratu prípadne náhradu by mala riešiť finančná komisia.
Uznesenie č. 2/V/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča, aby sa prešetrením straty tabletu PC typu
Acer Aspire Switich 10 – full HD 64GB + dock s klávesnicou Silver Gray Aluminium
zaoberala komisia pre financie a majetok, nakoľko sa jedná o majetok, ktorý je v evidencii
mesta. (za:8, proti:0, zdržal sa:0)
Predsedníčka:
• oboznámila členov komisie s písomnou požiadavkou p. Holej, ktorá žiada komisiu, aby
riešila zlý stav okien v telocvični ZŠ.
M. Lutka:
• uviedol, že už v marci 2018 počas športovej akcie v telocvični, upozornil vtedajšieho
primátora Š. Škultétyho na zlý stav okien, prítomná bola aj p. Holá ako poslankyňa,
• primátor teda vedel o zlom technickom stave okien, ale uvedený stav sa neriešil.
M. Takáč:
• uviedol, že stav okien nie je dobrý, ale mesto musí v súčasnosti riešiť náhle havarijné
stavy, ak budú finančné prostriedky na riešenie zlého stavu okien, nevidí problém
zrealizovať ich opravu prípadne výmenu.
Uznesenie č. 3/V/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča, aby členovia komisie pre výstavbu
a dopravu posúdili stav okien v telocvični ZŠ a navrhli spôsob riešenia zlého stavu okien.
(za:8, proti:0, zdržal sa:0)
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Predsedníčka:
• v uvedenom bode programu oboznámila členov komisie aj s problémom komunitnej
záhrady, ktorá bola vytvorená v rámci projektu Zelené oči, ktorý zrealizovala p. Holá
v čase, keď pracovala ako poslankyňa MsZ,
• projekt bol podporený z TSK pre účely ZŠ A. Bagara,
• o záhradu sa doteraz starali rodiny, ktoré však nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme,
• myslí si, že komunitná záhrada by mala byť prístupná širokej verejnosti a mal by byť
doriešený aj spôsob udržovania záhrady, pretože v súčasnosti je problém s prívodom vody
do záhrady.
V diskusii k uvedenému problému sa členovia komisie zaujímali o to, či ZŠ má záujem
o udržovanie záhrady, a či by ju žiaci využívali aj počas vyučovania. Na ich otázky
odpovedala členka komisie Z. Janáková, že kolega p. Škrovánek má záujem zaviesť do
vyučovania pestovateľské práce a záhradu by chcel využívať so žiakmi aj počas vyučovania.
Členovia navrhovali, aby záhrada bola uzamknutá a kľúče aby mal k dispozícií školník.
Navrhli uvedený problém riešiť s riaditeľmi ZUŠ, ZŠ a SSŠŠ a s rodinami, ktoré majú záujem
prevádzkovať záhradu. Navrhli, aby boli tieto rodiny pozvané aj na zasadnutie komisie.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie poďakovala prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila.
Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 27.05.2019

Mgr. Michaela Fedorová, v. r.
predsedníčka komisie
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