M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce

Zápisnica 02/2018
Zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu, konaného dňa 25. 09. 2018 o 14:00
hod. v zasadačke MsÚ

Dátum a čas zasadnutia: 25. 09. 2018 o 14:00 hod.
Tajomník komisie: RNDr. Vladimír Švec
Predseda komisie pre kultúru, školstvo a šport : Mgr. Jozef Varga
Prítomní členovia:
1. Mgr. Jozef Varga , predseda komisie
2. Františka Baranová
3. Katarína Rabatínova
4. Dávid Štefan
Neprítomní členovia ospravedlnení:
1. Valéria Benedeková
Neprítomní členovia neospravedlnení:
0
Komisia bola:
a) Uznášaniaschopná - zasadnutie komisie verejné
Prizvaní a hostia:
1. Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2. Katarína Pilátová – poverená vedením úseku kultúry
Program:
1. Otvorenie
2. Detské jasle - informácia o prevádzke
3. Stav čerpania rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sečovce
4. Informácie riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ o činnosti rád škôl
5. Potreby školských zariadení na základe analýz správ o výchovno - vzdelávacej činnosti za
šk. r. 2017/2018
6. Informácie riaditeľov ZŠ o stave školských kuchýň / kapacitné možnosti, gastro vybavenie,
investície v školskom roku 2017/2018 /
7. Činnosť " Rodičovských združení " pri ZŠ a MŠ, informácie od riaditeľov škôl
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8. ZŠ Obchodná 5: stav súdneho sporu
9. Stav futbalového ihriska, budovy a priľahlých plôch
10. Rozbor práce komisie v rokoch 2014 - 2018
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie, prizvaných
hostí a verejnosť. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Navrhol doplnenie programu
o bod „informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach“. Členovia komisie návrh
schválili. Bol zaradený na úvod rokovania.
Vložený bod: „informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach“.
Informácie poskytla p. Katarína Pilátová – poverená vedením úseku kultúry. 06.10. vystúpi
v kultúrnom dome A. Ďurica, v rámci mesiaca úcty k starším sa pripravuje koncert M.
Laiferovej. V novembri budú vystúpenia domácich súborov – Pávička, Mars a Požiarnícka
dychová hudba. P. Pillátová sa vyjadrila aj k už uskutočneným podujatiam. Pozitívne
hodnotila deň detí. Predseda komisie vyslovil požiadavku - do budúcna zatraktívniť program.
Zaujímavú akciu maľované na skle poznačila slabá účasť. Úroveň spolupráce so školami
hodnotila pozitívne.
K bodu 2: Detské jasle – informácia o prevádzke
K tomuto bodu referoval RNDr. Vladimír Švec, ktorý na MsÚ spravuje kapitolu detských
jaslí. Oznámil komisii, že detské jasle boli zapísané do registra poskytovateľov sociálnych
služieb v Košickom samosprávnom kraji. Konštatoval, že boli vykonané všetky úkony
podmieňujúce tento zápis (splnenie podmienok pre vydanie rozhodnutia RÚVZ v Trebišove –
rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov). Prevádzka v súčasnej dobe beží plynule,
zapísaných je 18 detí. Do konca roka bude ešte zakúpené vnútorné vybavenie – skrinky,
nábytok a hračky. Tiež je nutné vykonať revíziu detského ihriska s následným odstránením
závad. V tomto bode vystúpila tiež vedúca DJ, Ktorá informovala komisiu o sponzorskom
dare od rodiča – koberce do dvoch herní.
K bodu 3: Stav čerpania rozpočtu školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Sečovce.
Referovali prítomní riaditelia škôl a školských zariadení. Schválené rozpočty sú čerpané
podľa plánu a potrieb.
MŠ Jarná
– nepredpokladané výdavky kvôli havárii vodovodu - bol navýšený rozpočet o 5000€.
- na elokovanom pracovisku na ul. Kochanovská je potrebné investovať do interiérového
vybavenia a vymeniť okná
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- p. riaditeľka upozornila na potrebu navýšenia rozpočtu na budúci rok z titulu úpravy
tabuliek, zvlášť u nepedagogických zamestnancov
Centrum voľného času:
- plánuje výmenu okien a zariadenie vnútorných priestorov – vytvorenie 1 miestnosti na
činnosť.
- nákup učebných a didaktických pomôcok
ZŠ Obchodná
Škola požiadala o úpravu rozpočtu kvôli poklesu počtu žiakov o 19. V priebehu roka
investovala hlavne jazykových učební, nových komponentov na detské ihriská, nových
stolov do dielní, obnovy nábytku, nákupu interaktívnych tabúľ a PC. Poverená riaditeľka
informovala komisiu o dvoch problémoch na škole:
1. potrebu rekonštrukcie kotolne
2. nedostatočnú kapacitu školskej jedálne.
Členka komisie p. Baranová sa následne vyjadrila k navrhovanému rozpočtovému opatreniu,
ktoré bolo predložené do finančnej komisie. Odporučila p. riaditeľke použiť ušetrené
prostriedky z prevádzky na dovybavenie kuchyne a nie na presun do mzdových nákladov.
Zároveň sa vyjadrila, že problémom tejto školy je dlhodobá absencia stabilného vedenia.
Základná umelecká škola:
Čerpanie rozpočtu podľa plánu. Škola investovala prevažne do nákupu učebných pomôcok
a didaktickej techniky. Taktiež bola urobená úprava rozpočtu z titulu prijatia jedného
zamestnanca.
ZŠ Komenského 4:
V tomto roku boli preinvestované prostriedky hlavne na vybavenie školskej jedálne a úpravu
interiéru. V budove školy bola vymenená podlahová krytina. Zakúpili sa didaktické
prostriedky a interaktívne tabule. Riaditeľ školy poukázal na potrebu zateplenia plášťa
a strechy telocvične. V areáli školy pribudlo ďalšie ihrisko „Spartan race“.
K bodu 4: Informácie o činnosti rád škôl.
Referovali prítomní riaditelia škôl a školských zariadení. V činnosti rád nevidia problémy.
Rady sa schádzajú pravidelne, riadia sa svojimi štatútmi a programom zasadnutí. Problém sa
vyskytol pri konštituovaní rady školy pri ZŠ Obchodná 5, kde bolo spochybnené delegovanie
zástupcov zriaďovateľa. RNDr. Švec vysvetlil postup zriaďovateľa a konštatoval, že pri
delegovaní členov rady mesto Sečovce neporušilo žiadnu legislatívu. Mgr. Bačová
informovala, že je zvolané ďalšie zasadnutie, na ktorom postup zriaďovateľa príde objasniť
RNDr. Vladimír Švec.
K bodu 5. Potreby školských zariadení na základe analýz správ o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. r. 2017/2018
Komisia neprerokovala nakoľko správy sú ešte v termíne odovzdávania a nie sú
vyhodnotené.
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K bodu 6. Informácie riaditeľov ZŠ o stave školských kuchýň / kapacitné
možnosti, gastro vybavenie, investície v školskom roku 2017/2018 /
S poskytovaním stravy zdarma ZŠ materské školy problém nemajú. Počty obedov sa
nemenia, kapacity sú dostačujúce. Najväčší problém vznikne na ZŠ Obchodná, kde je
nepostačujúce materiálne vybavenie a tak isto nepostačujúca kapacita školskej jedálne. Po
konzultácii s RÚVZ v Trebišove má škola pripravené núdzové riešenie na zvýšenie kapacity
jedálne, ktoré bude realizovať do konca roka. V budúcnosti bude musieť tento problém riešiť
zriaďovateľ prístavbou, resp. vybudovaním nového stravovacieho zariadenia.
K bodu 7. Činnosť " Rodičovských združení " pri ZŠ a MŠ, informácie od riaditeľov
škôl.
Podľa vyjadrení riaditeľov škôl, na všetkých školách fungujú rady rodičov bez problémov.
Predseda komisie upozornil riaditeľov na potrebu legislatívne ošetriť poskytovanie peňažných
a nepeňažných plnení formou zmlúv o sponzorovaní, resp. darovacích zmlúv.
K bodu 8. ZŠ Obchodná 5: Stav súdneho sporu
Informáciu primátora mesta tlmočil RNDr. Vladimír Švec. Súdny spor medzi mestom a p.
Máriou Kešeľovou je momentálne na Krajskom súde v Košiciach, kde zatiaľ nebol vytýčený
termín pojednávania.
K bodu 9. Stav futbalového ihriska, budovy a priľahlých plôch.
Informácie od p. Jána Vajdu, ktorý má zverenú starostlivosť o areál tlmočil RNDr. Švec.
Na ihrisku a v budove boli vykonané stavebné a terénne úpravy. Areál je po prvej etape
rekonštrukcie pripravený na prevádzku. Do budúcna sa plánuje zriadenie mládežníckych
futbalových družstiev a ich následné zapojenie do súťaží.
K bodu 10. Rozbor práce komisie v rokoch 2014 – 2018
Činnosť komisie za uvedené obdobie zhodnotil Mgr. Jozef Varga – predseda komisie.
Konštatoval, že komisia sa schádzala podľa potreby. Na každom zasadnutí bola
uznášaniaschopná. Rokovania prebiehali v konštruktívnej atmosfére, začo poďakoval
všetkým jej členom. Pozitívne hodnotil spoluprácu s inými komisiami. Na rokovaniach
postrádal častejšiu účasť predstaviteľov mesta.
11. Rôzne: - bez vystúpení
12. Diskusia: Do diskusie sa nik neprihlásil
Koniec zasadnutia: 16:15 hod.

Zapisovateľ:
RNDr. Vladimír Švec

Predseda komisie
Mgr. Jozef Varga v.r.
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