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

MsU-2021/12512-6
Ev. č. 46676/2021/6

Brezno
09.12.2021

Zápis č. 06/2021
zo zasadnutia Komisie pre školstvo MsZ mesta Brezno,
konaného dňa 08.12.2021 online formou
Prítomní :
Mgr. Skačanová Eva – predseda komisie
Mgr. Struhár Daniel
Mondlová Viera
Mgr. Kvietková Mária
Mgr. Baxa Martin
Mgr. Paučová Marta – sekretár komisie
Neprítomní:
Palovčík Milan- ospravedlnená neúčasť
Ing. Ridzoň Martin PhD.- ospravedlnená neúčasť
Hosť : -----Rokovanie viedol : Mgr. Skačanová Eva - predseda Komisie pre školstvo.
Komisia je uznášania schopná.
Program :
1. Otvorenie
2. Plán zasadnutí na 1. polrok 2022
3. Prerokovanie materiálov do zastupiteľstva
4. Oboznámenie sa so žiadosťami o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú
mládež, posúdenie žiadostí a pridelenie finančných príspevkov jednotlivým žiadateľom
5. Vyhodnotenie práce komisie v 2. polroku 2021
6. Rôzne
7. Záver
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K bodu č. 1
Online zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Eva Skačanová,
prítomných členov privítala.
K bodu č. 2
Mgr. Skačanová oboznámila prítomných s návrhom plánu zasadnutí Komisie pre
školstvo na 1. polrok 2022. Všetci členovia s termínmi zasadnutí ako i s navrhovaným
programom jednotlivých zasadnutí súhlasili.
K bodu č. 3
Mgr. Skačanová oboznámila prítomných s materiálom do zastupiteľstva- Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia 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 2022.
Návrh je predkladaný Oddelením ekonomiky a financovania mesta Brezno každoročne.
Materiál bol členom komisie zaslaný pred zasadnutím v elektronickej podobe.
Mgr. Paučová objasnila, že návrh upravuje výšku finančných prostriedkov na rok 2022 podľa
očakávaného výnosu dane z príjmov na rok 2022 a zodpovedá výkonovým ukazovateľom
(počet detí, žiakov a predpokladaného počtu hlavných a doplnkových jedál) pre kalendárny rok
2022. Zahŕňa mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania ako aj výdavky kategórie 630- tovary
a služby.
Komisia s návrhom súhlasila a odporučila Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
K bodu č. 4
Členom komisie boli mailom zaslané zostručnené prehľady žiadostí pred zasadnutím
komisie tak, aby sa so žiadosťami mohli oboznámiť.
Na Mestský úrad v Brezne boli v termíne doručené štyri žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku pre talentovanú mládež:
1. žiadateľ Barbara Skačanová – reprezentácia v biatlone. Požadovaná výška finančného
príspevku 850,- €
2. žiadateľ Zuzana Špániková pre dcéru Sabínu Špánikovú – reprezentácia v plávaní.
Požadovaná výšky finančného príspevku 1650,- €
3. žiadateľ Peter Votroubek pre syna Petra Votroubeka- reprezentácia v plávaní. Požadovaná
výška finančného príspevku 1020,- €
4. žiadateľ Jaromír Prečuch pre dcéru Veroniku Prečuchovú - reprezentácia v plávaní.
Požadovaná výška finančného príspevku 1600€
Všetky žiadosti spĺňajú náležitosti podľa VZN 12/2018.
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Členovia Komisie pre školstvo na základe bodovacieho systému, ktorý tvorí prílohu
zápisnice, pridelili žiadostiam príslušný počet bodov a podľa výsledného stavu navrhli
prideliť finančný príspevok nasledovne:
1. Barbara Skačanová –540,- € (14,75b z 82,75b)
2. Zuzana Špániková – 820,- € (22,75b z 82,75b)
3. Peter Votroubek – 540,- € (14,75b z 82,75b)
4. Jaromír Prečuch - 1100,- € (30,5b z 82,75)
K bodu č. 5
V 2. polroku 2021 sa z pôvodných plánovaných troch stretnutí uskutočnili dve.
Vzhľadom na vysokú chorobnosť členov komisie sa stretnutie, ktoré malo byť uskutočnené dňa
03.11.2021, nekonalo ani online formou.
Na oboch uskutočnených stretnutiach bola komisia uznášania schopná a harmonogram stretnutí
naplnila s výnimkou jedného bodu- prehliadka špeciálnych tried pre deti s autizmom na ZŠ
s MŠ MPČĽ 35, ktorá sa nemohla uskutočniť vzhľadom na pandemickú situáciu. Tento bod
presunula komisia na stretnutie v 1. polrok 2022.
K bodu č. 6
Mgr. Skačanová oboznámila členov s prevádzkou MŠ a ŠKD počas vianočných
prázdnin.
Všetky MŠ a ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú po dohode riaditeľov ZŠ s MŠ
uzatvorené od 20.12.2021. Prevádzka v MŠ opäť začne od 03.01.2022 podľa zisteného záujmu
zo strany rodičov, prevádzka ŠKD bude spustená od 10.1.2022.
ZŠ majú rozhodnutím ministra školstva predĺžené vianočné prázdniny, ktoré začínajú už
20.12.2021.
Mgr. Struhár navrhol, aby predsedníčka komisie Mgr. Skačanová vystúpila v mene
komisie na mestskom zastupiteľstve a poďakovala za prácu pedagogickým zamestnancom v ich
ťažkej práci počas tohto náročného obdobia. Mgr. Skačanová s návrhom súhlasila.
Mgr. Paučová informovala ohľadom plánovanej žiadosti o NFP ministerstva dopravy
k výstavbe cykloprístreškov a cyklostojanov pred školami a školskými zariadeniami.
V prípade schválenia by mesto vybudovalo cykloprístrešky pre žiakov a zamestnancov ZŠ
MPČĽ, ZUŠ a CVČ. Pred ZŠ K. Rapoša a ZŠ Pionierska 2 budú cykloprístrešky vybudované
ako súčasť už schváleného projektu cyklotrasy.
Mgr. Paučová ďalej informovala, ako reakciu na podnet Mgr. Struhára
z predchádzajúceho stretnutia, ohľadom umiestnenia detí MŠ počas letných prázdnin.
Túto tému konzultovala s riaditeľom Centra voľného času Brezno. Riaditeľ myšlienke, že by
zabezpečili starostlivosť o deti predškolského veku počas prázdnin je naklonený a bude na
danom nápade pracovať.
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K bodu č. 7
Na záver zasadnutia komisie pre školstvo sa Mgr. Skačanová s členmi komisie rozlúčila,
poďakovala za spoluprácu a účasť, popriala hlavne pevné zdravie, pekné a pokojné sviatky a
stretnutie ukončila.

Mgr. Skačanová Eva
predseda komisie

Mgr. Paučová Marta
sekretár komisie

Príloha:
Kópia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú mládež
Bodovací systém na posúdenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre talentovanú
mládež
Plán práce na 1. polrok 2022
Uznesenia č. 13/2021, 14/2021, 15/2021
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