Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 22.3.2011
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Mgr. Peter Vakoš
Zuzana Ďurmeková
Ing. Jaroslav Ruţička
Mgr. Jozef Šimún
Mgr. Monika Psotná
Mgr. Zdena Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Prehodnotenie ţiadostí o dotáciu z Grantového programu mesta (rok 2011)
3. Kalendár kultúrnych podujatí organizovaných mestom a organizáciami pôsobiacimi
v meste (rok 2011)
4. Rôzne
5. Záver
1.
M. Kočiš:
Privítal prítomných členov komisie a spolu s väčšinou prítomných členov komisie prejavil
prekvapenie nad oznámením zapisovateľky, ţe zasadnutie komisie sa bude zaznamenávať na
diktafón (na príkaz primátora). Vzhľadom na to, ţe komisia je poradný orgán MsZ predseda
komisie vyzval prítomných, aby sa k zvukovému zaznamenávaniu zasadnutia komisie
vyjadrili. Po krátkej diskusii sa členovia komisie zhodli v tom, ţe zaznamenávanie rokovania
komisie na diktafón nie je potrebné a stačí iba písomná verzia formou zápisnice.
Hlasovanie:
Za zaznamenávanie na diktafón:1
Proti: 4
Z. Ďurmeková nebola prítomná na hlasovaní, pretoţe prišla na zasadnutie komisie neskôr.
2.
M. Kočiš:
Podrobne oboznámil prítomných členov komisie s jednotlivými ţiadosťami o dotáciu:
Do konca februára 2011 bolo MsÚ doručených 26 ţiadostí o dotáciu. 16 ţiadostí v oblasti
kultúry, 3 ţiadosti na školské aktivity a 7 ţiadostí na športové podujatie.
Počas diskusie k danému bodu programu prítomní navrhovali:
- navýšiť rozpočet na dotácie v oblasti kultúry o 3 000 EUR z dôvodu veľkého počtu ţiadostí
(M. Kočiš)
- dať kaţdej ţiadajúcej organizácii 50 % z poţadovanej sumy (J. Šimún)
- prehodnotiť ţiadosti aj podľa minuloročných ţiadostí a doterajších aktivít ţiadateľov (M.
Kočiš, Z . Ďurmeková)
- presunúť zostávajúce financie z dotácií na kultúrne podujatia do dotácií na školské aktivity
(všetci členovia)
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- ţiadosti (JD, Zväzu sluchovo postihnutých, Slov. zväzu telesne postihnutých) presunúť na
prehodnotenie komisií pre zdravotníctvo a sociálne veci, keďţe v rozpočte mesta na rok 2011
je vyhradených 5 803,00EUR na aktivity seniorov v meste (M. Psotná)
- ak zostanú financie z dotácií na činnosť organizácií v oblasti kultúry, tak ich presunúť do
dotácií na školské aktivity (M. Kočiš, J. Šimún)
- k ţiadostiam týkajúcim sa spolupráce s partnerskými mestami by sa mala vyjadrovať
komisia pre cestovný ruch a podnikanie, pretoţe tieto ţiadosti sa netýkajú ţiadnej
z kultúrnych aktivít konaných v meste Trenčianske Teplice (M. Kočiš, Z. Ďurmeková)
- ţiadosti s aktivitami, ktoré sú plánované v druhej polovici roka 2011 prerokovať neskôr (J.
Ruţička, P. Vakoš)
ODPORUČENIE č. 1/22.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča podporiť nasledujúce ţiadosti a aktivity:
Dotácie na činnosť organizácií v oblasti kultúry (5 000,00EUR):
- MO Matice (kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta) – 1800,00EUR – doložiť
dodatok k žiadosti, v ktorom bude uvedená požadovaná výška financií na jednotlivé
akcie počas roku 2011
- Jednota dôchodcov (kultúrno-spoločenské podujatie venované ţenám – Ţena a poézia 2.
ročník) – 50,00EUR
- Jednota dôchodcov (stretnutie s významnými osobnosťami regiónu) – 50,00EUR
- ZO SZPB (kultúrno-spoločenské akcie pri príleţitosti štátnych sviatkov – 250,00EUR
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť T.T. (Dni Panny Márie) – 350,00 EUR
- CVČ sv. Tarzícia (Denný tábor) – 688,00EUR
- CVČ sv. Tarzícia (Letný pobytový tábor detí) – 800,00EUR
- OZ Rytmus, Akordeónový súbor ÚSMEV (koncert k 20. výročiu súboru) – 250,00EUR
- OZ Bagar (spomienkový večer – pocta A. Bagarovi) – 300,00EUR
Dotácie na školské aktivity (448,00EUR):
Komisia odporúča presunúť zostávajúce financie (462,00EUR) z dotácií na činnosť
organizácií v oblasti kultúry do dotácii na školské aktivity, aby mohli byť podporené všetky
aktivity ZŠ a ŠSZČ.
- ŠSZČ (kto separuje – ten ochraňuje) – 200,00EUR
- ZŠ (kurz spoločenského správania a spoločenského tanca) – 330,00EUR
- ŠSZČ (medzinárodné trojstretnutie Vsetín – Spitz – Trenčianske Teplice) – 380,00EUR
Dotácie na športové podujatia (2 000,00EUR)
- SŠG (stolnotenisový turnaj o Pohár primátora mesta) – 300,00EUR
- Volejbalový klub (volejbalový turnaj seniorov) – 110,00EUR
- TT klub leteckej amatérskej asociácie SR (uzatváranie neba) – 50,00EUR
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
ODPORUČENIE č. 2/22.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča komisii pre zdravotníctvo a sociálne veci
prerokovať nasledujúce ţiadosti, ktoré sa týkajú aktivít seniorov v meste.
- Jednota dôchodcov (turistický zraz seniorov mikroregiónu Teplička)
- Združenie sluchovo postihnutých (poznajme Slovensko)
- Slov. zväz telesne postihnutých (kultúrno-spoločenské podujatie – poznávací zájazd)
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Hlasovanie:
Za:6
Proti:0
Zdrţal sa:0
ODPORUČENIE č. 3/22.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča komisií pre cestovný ruch a podnikanie
prerokovať nasledujúce ţiadosti, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a spolupráce
s partnerskými mestami:
- Jednota dôchodcov (rozšírenie spolupráce seniorov s druţobnými mestami)
- OZ Bagar (konferencia a program k európskemu roku dobrovoľníctva)
- Dobrovoľný hasičský zbor (medzinárodné druţobné stretnutie – Orace (Srbsko)
- Dobrovoľný hasičský zbor (druţobné stretnutie – oslavy – Pisarovice (Poľsko)
Hlasovanie:
Za:6
Proti:0
Zdrţal sa:0
ODPORUČENIE č. 4/22.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví na najbliţšie zasadnutie komisie prizýva
nasledujúcich ţiadateľov o dotáciu:
- ŠK TCTT (school lobik 2011)
- TK OŠG (letné tenisové tábory 2011)
- Dobrovoľný hasičský zbor (medzinárodné druţobné stretnutie hasičov – kolkársky
turnaj)
- Klub slovenských turistov (75.výročie postavenia chaty Baske, úprava vyhliadky
Skalka)
Hlasovanie:
Za:6
Proti:0
Zdrţal sa:0
3.
Z. Bunčáková
- predloţila členom komisie kalendár podujatí v meste na rok 2011. Niektoré podujatia
organizuje mesto samostatne, niektoré v spolupráci s organizáciami v meste.
- aktuálny kalendár podujatí je kaţdoročne zverejnený aj na webovej stránke mesta
- pred uskutočnením býva kaţdá akcia zverejnená v teletexte TTTV, v mestských výveskách
a vyhlasovaná v mestskom rozhlase
M. Kočiš:
- navrhol, aby Z. Bunčáková posielala členom komisie školstva, športu, kultúry a cirkví emailom oznam o konaní akcie niekoľko dní pred jej začiatkom. Ostatní členovia komisie
súhlasili s jeho návrhom.
4.
M. Kočiš, Z. Ďurmeková
- navrhli, aby bolo zvolané stretnutie predstaviteľov organizácií v meste ohľadom
organizovania spoločných akcií, aby v budúcnosti nedochádzalo k duplicite akcií (napr.
MDŢ)
- podobný návrh vedeniu mesta aj s odporučením uţ dala komisia aj v roku 2010
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Z. Ďurmeková
- ak mesto organizuje nejakú akciu nech osloví všetky organizácie, či nechcú byť
spoluorganizátormi danej akcie
M. Psotná
- navrhla, aby sa spojili všetky akcie seniorov do jednej
- konkrétne: akcia pri príleţitosti mesiaca úcty k starším, stretnutie jubilantov a predvianočné
stretnutie primátora s dôchodcami treba zjednotiť do jednej veľkej akcie pre seniorov
ODPORUČENIE č. 5/22.3.2011
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví odporúča vedeniu mesta do 15.5.2011 zvolať
spoločné stretnutie všetkých predstaviteľov organizácií pôsobiacich v meste so zámerom
zlúčenia podujatí rovnakého druhu, aby nedochádzalo k ich organizovaniu duplicitne
v rovnakom čase.
Hlasovanie:
Za:6
Proti:0
Zdrţal sa:0
Súčasťou tejto zápisnice je zoznam všetkých žiadostí o dotáciu z mestského rozpočtu na
rok 2011.

Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková

PhDr. Marian Kočiš
predseda komisie

ŽIADOSTI O DOTÁCIU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry
MO Matice slovenskej
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
ZO SZPB
Rímskokatolícka cirkev farnosť Tr.T.
Centrum voľného času sv. Tarzícia
Centrum voľného času sv. Tarzícia
OZ Rytmus, Akordeónový súbor ÚSMEV
Zdruţenie sluchovo postihnutých
OZ Bagar
OZ Bagar
Slov. zväz telesne postihnutých
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor

Dotácie na školské aktivity
1 ŠSZČ
2 Základná škola
3 ŠSZČ

1
2
3
4
5
6
7

Dotácie na športové podujatia
ŠK TCTT
TK OŠG
Súkromné športové gymnázium
Volejbalový klub
Dobrovoľný hasičský zbor
Klub Slovenských turistov
TT klub leteckej amaterskej asociacie SR

5 000,00€

2011

Podujatia , aktivity
Kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta
Kultúrno-spoločenské podujatie venované ţenám - Ţena a poézia 2
Rozšírenie spolupráce seniorov s druţobnými mestami
Turistický zraz seniorov mikroregiónu Teplička
Stretnutie s významnými osobnosťami regiónu
Kultúrno-spoločenské akcie pri príleţitosti štátnych sviatkov
Dni Panny Márie
Denný tábor
Letný pobytový tábor detí
Koncert k 20.výročiu súboru Úsmev
Poznajme Slovensko
Konferencia a program k európskemu roku dobrovoľníctva
Spomienkový večer - pocta A. Bagarovi
Kultúrno-spoločenské podujatie - poznávací zájazd
Medzinárodné druţobné stretnutie - Orace (Srbsko)
Druţobné stretnutie - oslavy - Pisarzovice (Polľsko)

Mesiac Požiadavka Odporučené komisiou
celor.
1 800,00
1 800,00
6.
100,00
50,00
8. - 10.
200,00 postúpenie komisií CR
6.
100,00 postúpenie soc. komisií
5.
100,00
50,00
3. - 11.
440,00
250,00
5.
650,00
350,00
7. - 8.
800,00
688,00
7.
800,00
800,00
10.
1 550,00
250,00
7. - 8.
400,00 postúpenie soc. komisií
8.
700,00 postúpenie komisií CR
11.
800,00
300,00
5. - 7.
500,00 postúpenie soc. komisií
1 400,00 postúpenie komisií CR
120,00 postúpenie komisií CR
10 460,00
4 538,00

Kto separuje - ten ochraňuje
Kurz spoločenského správania a spoločenského tanca
Medzinárodné trojstretnutie - Vsetín - Spitz - T.Teplice

šk.rok
5. - 6.
9.

School lobik 2011 - international tennis turnament - ch/d do 16 r.
Letné tenisové tábory 2011
Stolnoten. turnaj - O Pohár primátora mesta
Volejbalový turnaj seniorov
Medzinárodné druţobné stretnutie hasičov - kolkársky turnaj
75.výročie postavenia chaty Baske, úprava výhliadky Skalka
Uzatváranie neba(leteckej sezóny)

3.
7.
2.
12.

448,00€
200,00
330,00
380,00
910,00

200,00
330,00
380,00
910,00

1 180,00
1 040,00
436,00
110,00
400,00
500,00
220,00
3 886,00

prizvať na zasadnutie
prizvať na zasadnutie
300,00
110,00
prizvať na zasadnutie
prizvať na zasadnutie
50,00
460,00

2000,00€

4.- 5.
8.- 9.

