Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Snine
dňa 17. 04. 2012

Prítomní:

Mgr. Ľubov Reháková
Mgr. Marta Birková
PaedDr. Mária Mandzáková
Svetlana Voláriková

Ospravedlnení:

MUDr. Jozef Homza
PaedDr. Ján Marinič
Katarína Valaliková

Program:
1. Otvorenie.
2. Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k otvoreniu súkromného bilingválneho gymnázia.
3. VZN mesta Snina č. ..../2012, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie
plagátov na území mesta Snina.
4. Doplnok č. 2 k VZN č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene.
5. Ponuka - Herná miestnosť, Mgr. Juraj Skrip.
6. Záver.
K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Snine otvorila a viedla Mgr. Ľ. Reháková,
predsedníčka komisie. Pozdravila prítomných a ospravedlnila neprítomnosť členov komisie
– MUDr. J. Homzu, PaedDr. J. Mariniča a K. Valalikovú.
2. Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k otvoreniu súkromného bilingválneho gymnázia.
Žiadateľka - Ing. Ruslana Briľáková, štatutárny zástupca občianskeho združenia Almaz,
Študentská 2047/40, Snina požiadala listom č.: 2129/1935/2012 zo dňa 13.03.2012 o súhlas
s otvorením nového súkromného bilingválneho gymnázia v Snine.
Súkromné bilingválne gymnázium bude zamerané na vyučovanie anglického, ruského
a nemeckého jazyka a prípravu v oblasti medzinárodného cestovného ruchu (sprievodca
v medzinárodnom cestovnom ruchu, manažér, pracovník v oblasti marketingu a reklamy
v cestovnom ruchu). Umiestnené bude v priestoroch Strednej odbornej školy, Sládkovičova
2723/120 v Snine.
V zmysle § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zaradenie súkromného
bilingválneho gymnázia do siete škôl a školských zariadení predkladá k svojej žiadosti
o zaradenie do siete súhlas príslušnej obce pre žiakov do 15 rokov veku. Zriaďovateľ
v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) citovaného zákona musí mať na zriadenie aj súhlas
samosprávneho kraja, teda VÚC Prešov, pre žiakov nad 15 rokov veku.
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Zriaďovateľ predpokladá dátum zriadenia súkromného bilingválneho gymnázia - 01. 09.
2012, čo je z pohľadu útvaru školstva nereálne z dôvodu, že v zmysle § 16 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia do siete predkladá
zriaďovateľ MŠVVaŠ SR do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom
má byť škola, školské zariadenie zriadené.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva neodporúča schváliť žiadosť na zriadenie súkromného bilingválneho
gymnázia v Snine žiadateľky - Ing. Ruslany Briľákovej, štatutárnej zástupkyni občianskeho
združenia Almaz, Študentská 2047/40, Snina.
3. VZN mesta Snina č. ..../2012, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie
plagátov na území mesta Snina spracovalo Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine.
V novom VZN je navrhované zvýšenie sadzieb poplatkov, ktoré nahradí za službu
objednávateľ, keďže súčasný cenník nezohľadňuje skutočné náklady poskytovateľa.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie pripravované VZN mesta Snina č. .../2012, ktorým sa
určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta Snina
4. Doplnok č. 2 k VZN č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene spracovali Ing. L. Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP a Ing. N. Lazoríková, referentka pre životné
prostredie.
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Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie pripravovaný Doplnok č. 2 k VZN č. 80/2007 o tvorbe,
ochrane a údržbe zelene.
5. Ponuka - Herná miestnosť. Mgr. Juraj Skrip na základe Patentovanej listiny č. 287867 zo
dňa 05.12.2011 na vynález – Herná miestnosť - ponúka na zriadenie vo svete prvého
polyfunkčného interiérového ihriska. Ihrisko a hra – FAJNBALL je zamerané na boj proti
detskej obezite a bude slúžiť deťom v čase výchovno-vzdelávacieho procesu (telesnej
výchovy) a mimoškolskej činnosti.
Stanovisko komisie:
Komisia školstva berie na vedomie Ponuka - Herná miestnosť Mgr. Juraja Skripa.
6. V závere zasadnutia sa Mgr. Ľ. Reháková, predsedníčka komisie školstva poďakovala
všetkým prítomným členom komisie za aktívnu účasť a pripomienky.

Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garant komisie
Mgr. Ľubov Reháková
predseda komisie

