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

Číslo spisu:
2017/3240-03

Brezno
23.03.2017

ZÁPIS č. 02/2017
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna konanej dňa 22.03.2017
Prítomní:
Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Martin Baxa, Mgr. Zuzana Auxtová, Ľuba
Bamburová, Melánia Ridzoňová, Mgr. Viera Chudíková
Ospravedlnení: Ing. Martin Ridzoň, PhD., Ing. Jozef Švantner, Mgr. Mária Kvietková
Hostia: JUDr. Tomaš Abel, PhD. – primátor mesta, Mgr. Ingrid Vičanová – riaditeľka CVČ,
Mgr. Jana Chrenová – predseda OR SAŠŠ, Mgr. Daniel Struhár – poslanec MsZ
Rokovanie viedol: Mgr. Eva Skačanová, predsedníčka komisie pre školstvo
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Centrum voľného času – organizácia súťaží, olympiád
Materiály do MsZ
Rôzne
Záver

K bodu 1
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová po otvorení komisie
privítala pána primátora, riaditeľku CVČ, predsedníčku OR SAŠŠ, poslanca MsZ a všetkých
prítomných. Oboznámila členov so zmenou programu, ktorá bola nevyhnutná na riešenie poznatkov
z jednotlivých škôl na organizáciu súťaží a olympiád zo strany Centra voľného času v Brezne.
K bodu 2
Predsedníčka komisie pre školstvo MsZ mesta Brezna – Mgr. Eva Skačanová uviedla problematiku
vhodného riešenia organizácie súťaží, ktorá bola predmetom rokovania komisie. Po úvode
odovzdala slovo riaditeľke Centra voľného času.
Pani riaditeľka sa vyjadrila najskôr vo všeobecnosti o školských súťažiach a o ich finančnom
a organizačnom zabezpečení. Vysvetlila prítomným, že na začiatku školského roka sa stretnú aj
s predsedníčkou OR SAŠŠ a s učiteľmi jednotlivých škôl, kde zostavia kalendár súťaží a školy sa
prihlásia na realizáciu jednotlivých súťaží. Pri organizácii dochádza i k nepredvídateľným
skutočnostiam. Pri konkrétnych súťažiach sa stalo napr., že neprišiel rozhodca a pískal žiak,
diplomy a ceny dodali neskôr, čo z pohľadu prítomných stratilo svoj efekt. Pani riaditeľka CVČ
ďalej uviedla, že školy neplnia ich pokyny – neskoro prihlasujú na súťaž, podvádzajú pri súpiskách,
čo je v rozpore s propozíciami ap. Jej vysvetľovanie a argumentovanie dopĺňala a upresňovala
predsedníčka OR SAŠŠ. Tiež oboznámila so spôsobom financovania súťaží. CVČ je poverené
Okresným úradom, odborom školstva v Banskej Bystrici organizáciou súťaží a preto im posiela
i finančné prostriedky na túto činnosť. Tie však sú poukázané až niekedy v marci a súťaže už
prebiehajú. Pokiaľ sa dá, CVČ financuje zatiaľ zo svojho rozpočtu a keď nemajú, preplácanie, ceny,

diplomy ap. dodávajú dodatočne. Pán primátor sa k tomu vyjadril, že určite by mesto našlo spôsob
ako pomôcť preklenúť toto obdobie, ale doteraz nebol požiadaný pani riaditeľkou CVČ.
Aj jednotliví členovia komisie a pán poslanec vyjadrili svoje poznatky z jednotlivých škôl.
Potom si navzájom vymenili rady a skúsenosti, aby sa zlepšila organizácia jednotlivých súťaží.
Záver: Zlepšiť zo strany CVČ technickú prípravu súťaží.
CVČ na každú súťaž zabezpečí prinajmenšom pitný režim.
CVČ požiada zriaďovateľa o navýšenie počtu interných zamestnancov aspoň o ½ úväzku na
organizovanie súťaží, pretože 15 hodín týždenne u dvoch externých zamestnancov na
týždeň, ktoré sú vyhradené na organizáciu súťaží a olympiád ,je nedostatočný na obsiahnutie
takého veľkého množstva súťaží a olympiád.
CVČ opätovne požiada jednotlivé športové kluby mesta o pomoc pri dodaní rozhodcov na
športové súťaže.
K bodu 3
Komisia školstva nebola požiadaná o vyjadrenie k materiálom predkladaným na zasadnutie MsZ.
K bodu 4
Pani Chrenová sa informovala, či by nemohlo byť upravené kritérium vo VZN o dotácii pre
talentovanú mládež. Pán primátor odpovedal, že dotačný balík nie je taký veľký, aby každé
talentované dieťa mohlo žiadať o dotáciu. Preto sa stanovujú kritériá a aj v zahraničí sú takéto
dotácie viazané na prospech, pretože je to mimoriadna dotácia.
K bodu 5
V závere zasadnutia predsedníčka komisie prítomným poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila.
Mgr. Eva Skačanová ,v.r.
predsedníčka komisie

Mgr. Viera Chudíková, v.r.
sekretár komisie

