MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2016/5691-03

Brezno
08.12.2016

ZÁPIS č. 08/2016
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 08.12.2016
Prítomní:
Mgr. Eva Skačanová, Ing. Martin Ridzoň, PhD., Mgr. Martin Baxa, Mgr.
Zuzana Auxtová, Ľuba Bamburová, Mgr. Mária Kvietková , Ing. Jozef Švantner , Melánia
Ridzoňová, Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení: Miroslava Potančoková
Hostia: Ing. Vladimír Grlický, vedúci OEaF
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1. Privítanie
2. Žiadosti o dotáciu – mladé talenty
3. Materiály do MsZ
4. Rôzne
5.
6. Záver
K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala všetkých prítomných a p. Grlického ako predkladateľa Návrhu VZN mesta Brezna
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského
stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok
2017.
K bodu 2
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová oboznámila členov komisie so žiadosťami, ktoré boli
doručené. Komisia mala pripravený spôsob hodnotenia jednotlivých žiadostí formou bodového
systému, v ktorom je zohľadnený aj talent, výsledky, reprezentácia mesta ap.. S týmto systémom sa
stotožnili všetci členovia, pretože formou preferenčných bodov mali členovia možnosť zohľadniť aj
sociálnu stránku žiadateľov. Podľa tohto systému sa komisia rozhodla a navrhuje udeliť
nasledovné sumy v eurách:
Veronika Haidelmeierová
170,Nicolas Boško
190,Viktória Dunajská
280,Denisa Šperková
160,Anna Vlčková
190,Aneta Pitoňáková
380,Desana Dianišková
630,Veronika Luptáková
220,Henrieta Horvátová
480,Barbara Skačanová
300,-

Poskytnutie finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov bolo členmi komisie schválené.
Prítomní: 8
Hlasovalo za: 8
Členovia komisie navrhli formou uznesenia navrhnúť primátorovi mesta zvýšiť finančnú čiastu pre
podporu talentov na 5 000,- EUR. Už v kalendárnom roku 2017. Svoj návrh komisia odôvodňuje
každoročným zvýšením počtu žiadostí o dotáciu pre talentovanú mládež. Už v tomto roku bol
sumár požadovaných dotácií vo výške 10 860,- EUR.
Prítomní: 8
Hlasovalo za: 8
K bodu 3
Členovia komisie dostali e-mailom na preštudovanie Návrh VZN mesta Brezna o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné
jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna na rok 2017. Tento návrh členom
komisie vysvetlil p. Grlický, predkladateľ návrhu tohto VZN. Členovia komisie v prípade nejasností
kládli otázky, na ktoré ochotne zodpovedal.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Hlasovalo za:8

K bodu 4
P.Auxtová sa informovala, či niekto nevie dôvod, prečo sa tak často píšu charakteristiky na tých
istých žiakov, o ktoré žiada ÚPSVR a neoznamujú žiadnu spätnú väzbu.
P. Baxa sa informoval, či už v nasledujúcom roku 2017 budú školám vracané mimorozpočtové
príjmy napr. za prenájmy, dobropisy, rôzne preplatky ap.

K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie stretnutie ukončila, prítomným poďakovala za celoročnú
veľmi aktívnu prácu, za účasť a popriala krásne vianočné sviatky.
Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

