Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 02.05.2013
Prítomní:
Mgr. Dušan Malko – predseda komisie
PhDr. Marian Kočiš
Bc. Barbora Smolková
Mgr. Ján Hudec
Mgr. Zdena Bunčáková – MsÚ (garant komisie – zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN č. ..../2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských
zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice
3. Rôzne
1.
D. Malko:
- privítal členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia
- požiadal členov komisie, aby sa vyjadrili k programu
- prítomní členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia
za:3, proti:0, zdržal sa:0
2.
D. Malko:
- oboznámil prítomných členov komisie s návrhom VZN, ktorý členovia komisie dostali prostredníctvom emailovej pošty a požiadal ich, aby sa danému návrhu vyjadrili
M. Kočiš:
- mal otázky k Článku 7 v návrhu VZN
- či sa poplatky v CVČ platia aj v čase voľných dní a prázdnin, keďže sú určené mesačnou sumou
- či platia deti za všetky krúžky rovnako, aj keď navštevujú viac krúžkov
- koľko detí navštevuje jednotlivé krúžky
- či deti platia aj v čase, keď sú choré
D. Malko:
- poplatky v centrách voľného času sa platia mesačne počas školského roku
- CVČ je v prevádzke 10 mesiacov, v čase prázdnin nie
- deti platia za všetky krúžky rovnako
- keď je dieťa dlhšie choré nemusí platiť poplatok za krúžok ak prinesie doklad od lekára
- prehľad o návštevnosti krúžkov si vedie vedúci centra
- deti sa na krúžky prihlasujú záväzne do 15teho septembra
Z. Bunčáková:
- deti si môžu uplatniť na úhradu krúžkov aj vzdelávacie poukazy
- zvýšenie poplatkov v návrhu VZN bolo prerokované s riaditeľmi škôl a vedúcimi školských zariadení
M. Kočiš:
- mal otázky k Článku 8 v návrhu VZN
- ako to je s výdajom jedla pre iných stravníkov v školskej jedálni
- koľko jedál sa denne vydáva
- koľko stravníkov eviduje školská jedáleň
Z. Bunčáková:
- k 15. 9. 2012 školská jedáleň nahlásila 201 stravníkov
- jedáleň poskytuje služby aj iným stravníkom – dôchodcom a pedagógom Súkromného osemročného gymnázia
- dôchodcovia sa nestravujú v jedálni, obedy si berú do obedárov
M. Kočiš:
- mal otázky k Článku 7 v návrhu VZN
- prečo nie sú určené poplatky v CVČ aj pre dospelých účastníkov krúžkov
- navrhuje, aby boli určené poplatky aj pre dospelých, tak ako to je pri ZUŠ
- koľko dospelých osôb využíva krúžkovú činnosť CVČ

2
D. Malko:
- bolo by dobré, keby boli vo VZN určené poplatky na krúžkovú činnosť aj pre dospelých
- je možné doplnenie

Uznesenie č. 1/02.05.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví prerokovala návrh VZN č. .../2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Trenčianske Teplice a odporúča MsZ schváliť návrh VZN.
za:3, proti:0, zdržal sa:1

3.
J. Hudec:
- navrhol, aby sa v Trenčianskych Tepliciach obnovilo mestské múzeum
- už 30 rokov sa pokúša presadiť myšlienku obnovy múzea
- požiadal p. Kočiša, či by nemohol niečo urobiť pre obnovu mestského múzea
M. Kočiš:
- súhlasil s návrhom p. Hudeca a podporuje jeho myšlienku
- je v kontakte s p. Ilčíkovou, ktorá pracuje v múzeu v Trenčíne a bola by ochotná pomáhať pri príprave múzea
v Trenčianskych Tepliciach
- pripomenul, že aj v DS Narcis sa nachádza depozit obrazov od maliara J. Šandoru, ako aj kroje, ktoré mala
v zbierke Matica slovenská v Trenčianskych Tepliciach
- tieto obrazy aj kroje by sa mohli stať súčasťou obnoveného múzea
- pre vybudovanie múzea navrhuje využiť priestory železničnej stanice
J. Hudec:
- pôsobí ako pedagóg v športovom gymnáziu, ktoré pred niekoľkými dňami oslávilo už 10. výročie vzniku
- škola vydala publikáciu doterajšej činnosti
- medzi absolventmi školy sú aj vrcholoví športovci
- škola má v súčasnosti 60 individuálnych žiakov a 40 žiakov, ktorí využívajú denné štúdium
- škola bojuje s nedostatkom priestorov
- vedenie školy má záujem o prenájom dvoch voľných miestností v ZŠ A. Bagara
- pozval členov komisie školstva, športu, kultúry a cirkví, aby si prišli pozrieť priestory OŠG dňa 14. 5. 2013
M. Kočiš:
- nie je proti prenajatiu priestorov v ZŠ, ale myslí si, že k tomu sa musí vyjadriť aj riaditeľ ZŠ
D. Malko:
- súhlasil s pracovnou návštevou komisie v OŠG, 14.5.2013 o 16.00 hod.
M. Kočiš:
- zaujímal sa o to, ako budú rozdelené lístky poslancom na ArtFilm 2013
- myslí si, že niektoré informácie zo strany MsÚ sa nedostávajú rovnako všetkým poslancom
- žiadal, aby aj informácie o podujatiach v meste boli odosielané všetkým poslancom rovnako
D. Malko:
- informoval členov komisie o pripravovaných podujatiach počas mesiaca máj
- treba sledovať webovú stránku mesta, kde sú zverejnené informácie o všetkých podujatiach
M. Kočiš:
- skupina poslancov napísala list predsedom komisií, kde ich žiadajú o to, aby na webovej stránke mesta boli
zverejnené vopred všetky termíny plánovaných zasadnutí komisií
- komisie sú verejné a nie je dobré, aby sa zasadnutia utajovali
- kedysi bola rôznorodosť členov komisie, dnes tomu tak nie je
D. Malko:
- súhlasí, aby na elektronickej úradnej tabuli boli zverejnené termíny zasadnutia komisií
Na záver diskusie predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Napísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:02.05.2013

Mgr. Dušan Malko
predseda komisie

