
Zápisnica z pracovného stretnutia 
zo dňa 13.02.2013 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: viď príloha  

Program: 

1. Privítanie primátorom  
2. Poslanec L. Kyselý a výsledky jeho prieskumu 
3. Tibor Krajčovič – Nutnosť robiť racionalizáciu školských zariadení – 

nielen kvôli dohodovaciemu konaniu – ale aj hospodárne nakladanie 
s majetkom Mesta.  

4. Časový harmonogram možného zlúčenia – Silvia Kováčová 
5. Diskusia 
6. Ukončenie stretnutia  

Otvorenie – pracovné stretnutie zahájil prednosta MsÚ Ing. Krajčovič, privítal 
prítomných a oboznámil ich s pracovným programom zasadnutia.  

1.Privítanie primátorom  
Ing. Tomčányi: 
 – podľa nových zmien vo financovaní, ak chceme dostať dotácie z MŠVVaŠ SR 
musíme preukázať racionalizačné opatrenia 
- zvážiť klady - mínusy 
-počty žiakov v triedach ZŠ hovoria za seba 
-o racionalizácii škôl rozhodnú poslanci na svojom zasadnutí dňa 26.02.2013 
 
2.Poslanec L. Kyselý a výsledky jeho prieskumu 

- 16.01.2013 som bol poverený vedením mesta uskutočniť poslanecký prieskum 
na základných školách: ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, 
ZŠ Jana Amosa Komenského  

- spracoval som analýzu súčasného technicko-organizačného stavu a návrh 
opatrení 

- potreba prieskumu 
- dlhodobá nepriaznivá demografická situácia 
- ZŠ Juraja Fándlyho - projekt rekonštrukcia ZŠ - úspora energií 
- ZŠ Jana Amosa Komenského - projekt zateplenia ZŠ -zníženie energetickej 

náročnosti 
- ODPORÚČAM: -vytvorenie jedného právneho subjektu zo škôl ZŠ Pavla 

Országha Hviezdoslava a ZŠ Jana Amosa Komenského, pričom ZŠ Pavla 
Országha Hviezdoslava sa zruší a zostane ZŠ Jana Amosa Komenského  

- Dôvod- čerpanie fondov z EÚ a tradícia školy ZŠ Jana Amosa Komenského 
- Prínos- racionalizácia zamestnancov za rok prinesie úsporu 120 000 €, ktoré 

môžeme použiť na zvýšenie osobných nákladoch na škole.  
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- racionalizácia účtovníctva – úspora 10 000 €  
- optimalizovať počty žiakov v triedach, počty zamestnancov 
- ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava – výmena okien a dverí – úspora energií 
- racionalizačné opatrenia neznížia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 
- Riziká – nespokojnosť zamestnancov, rodičov, žiakov, verejnosti 
- prezentácia pripraveného materiálu poslanca Ing. L. Kyselého 
 

3. Nutnosť robiť racionalizáciu siete škôl školských zariadení  
Ing. Krajčovič- k racionalizácii sme pristúpili prvýkrát na ZŠ Jana Amosa 
Komenského v roku 2011, keď priestory ŠKD boli poskytnuté pre činnosť materskej 
školy na ul. Komenského (presun elokovaného pracoviska MŠ na Jesenského ul.) 
-zlúčením dvoch škôl sa nepresunú všetci žiaci, ale mnohí zostanú vo svojich triedach 
-výhoda – viac kabinetov a špecializovaných učební, skvalitnenie pedagogického 
zboru, zlepšenie odmeňovania, znížené náklady na riadenie školy (jedno riaditeľstvo) 
-mesto musí uskutočniť racionalizačné opatrenia, ktoré sú dôvodom pre našu 
úspešnosť v dohodovacom konaní na získanie finančných prostriedkov pre školy, je to 
jedna z podmienok, ktoré mesto musí urobiť 
 
4. Časový harmonogram možného zlúčenia 
Mgr. Kováčová - prezentovala časový harmonogram racionalizácie, postupnosť 
krokov v zmysle platnej legislatívy. 
 
5. Diskusia 
Mgr. Horniak – naša škola má tiež svoju históriu, máme školskú jedáleň, 
telocvične,...je modernejšia 
-jej nedostatkom je, že v rámci EÚ nebola zaradená do projektu 
-nesúhlasím s prezentovaným návrhom vzniku veľkej školy „kolosu“ 
-každá škola má svoj vlastný vyučovací program, ktorý sa líši vo výuke cudzích 
jazykov 
-neviem si predstaviť fungovanie školy v dvoch budovách 
-naša škola je zapojená do projektu pre nadaných žiakov, sme jediní v celom 
galantskom okrese...v súčasnosti máme nízky počet žiakov v týchto triedach, ale 
uvažujeme aj so začlenením nadaných žiakov do normálnych tried 
- neviem aký bude postup s výpoveďami zamestnancov s odstupným 
- na škole môžeme v rámci racionalizácie toho času, zlúčiť dve triedy 
Ing. Kalinai – podporujem racionalizačné opatrenia, som za zrušenie P. O. 
Hviezdoslava a budem sa zasadzovať o to, aby zostala ZŠ  Jana Amosa Komenského.  
-nesúhlasím s argumentmi Mgr. Horniaka, chceme počuť ako si to viete predstaviť 
a ako to bude ďalej fungovať, spochybňovať názory je spiatočnícke 
-nájdeme spôsob, aby sa zachovala výučba jazykov na škole 
Mgr. Kováčová –nerada by som bola, keby kritériom pre vyradenie ZŠ bola tradícia -
to vylúčme 
-školský vzdelávací program – triedy, ktoré v súčasnosti bežia dokončia výučby tak 
ako začali 
- cudzie jazyky budú pokračovať vo výučbe  
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-výpovede – zamestnanci nebudú prepustení, pracovno-právne vzťahy prevezme ZŠ 
Jana Amosa Komenského, riaditeľ školy v súčinnosti s odborovou organizáciou určí 
kritéria na základe ktorých sa uskutočnia úsporné opatrenia a prepustia nadbytoční 
zamestnanci 
PaedDr. Kramárová – toho času nie som ani za ani proti 
-racionalizáciu pripravujeme už teraz, dve zamestnankyne, dôchodkyne v blízkej dobe 
ukončia pracovný pomer a jeden zamestnanec končí od júna 2013, ďalej budeme 
zlučovať štvrté a šieste ročníky, rozmýšľame aj nad zlúčením tretieho ročníka 
-dnes prebehol na našej škole pohovor – od marca 2013 budem mať novú ekonómku, 
ktorá by od januára 2014 robila aj účtovníctvo, s účtovnou firmou by som ukončila 
zmluvu. V tomto kroku vidíme úsporu 20 000€. 
-podporujem racionalizáciu vykonanú osobitne na každej škole 
Mgr. Krajčovičová – predseda Rady školy ZŠ P.O. Hviezdoslava – som proti 
zlučovaniu 
-kritériom pedagógov – povaha, vlastnosti, obľúbenosť, prísnosť....nie sú vždy 
zárukou kvalitnej výučby 
- racionalizácia má prebehnúť na každej škole 
- každý rok sú iné počty zapísaných žiakov na jednotlivých školách 
-krok k racionalizácii – pedagógovia na plné úväzky 
Jakubcová – predseda Rady rodičov ZŠ Jana Amosa Komenského 
-zlúčením škôl, výučba bude prebiehať v pôvodných budovách – nevidím úsporu vo 
vykurovacích a energetických nákladoch 
-jedná sa len o racionalizáciu pedagógov 
-odporúčam vykonať na každej škole osobitnú racionalizáciu 
Ing. Krajčovič – cieľom dnešného stretnutia, nie je prijať záverečné rozhodnutie,  ale 
otvoriť diskusiu o nutnej racionalizácii a nechať vypočuť si aj iné možnosti 
-efektívnejšie využívanie priestorov 
-našou snahou je upozorniť Vás na cestu racionalizácie, všetko ukáže čas (koľko 
učební, tried,...) 
-vzniká priestor zvýšenia ohodnotenia pedagógov 
-na MZ dňa 26.02.2013 pripraviť návrh riešenia racionalizácie od riaditeľov škôl 
-prezentácia predpokladaného počtu žiakov v triedach pred a po zlúčení  
-návrh - nadaní žiaci dobehnú vo svojich triedach, a delenie tak, že napr. v budove ZŠ 
P.O.Hviezdoslava – prvý stupeň, v budove ZŠ Jana Amosa Komenského – druhý 
stupeň 
Bc. Veselický – čo nás vedie k tomuto kroku? Dynamika predbehla súčasný status 
týchto dvoch škôl.  
Racionalizácia v každej škole samostatne neprinesie taký účel ako spoločná 
racionalizácia vykonaná mestom Sereď. 
Ing. Kyselý – efektivita rozmiestnenia žiakov bude lepšia pri racionalizácii 
 -spojením tried vzniká možnosť lepšieho využitia priestorov, kabinetov, učební 
Mgr. Horváthová – roky počúvame, že v školách je nedostatok financií ale dodnes 
neprišiel žiadny riaditeľ s vlastnou racionalizáciou. Vidím priestor šetrenia 
v administratívne, účtovníctve,...motivácií pedagógov 
Mgr. Kováčová – vašou úlohou bude pripraviť si lepšie argumenty ako ušetriť, pre 
zlepšenie stavu na školách 
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Ing. Tomčányi – pripravte nové varianty, argumenty, racionalizačné opatrenia na 
školách 
-spoločných stretnutí bude ešte viac 
-úspešnosť dohodovacieho konania bude  v prijatých racionalizačných opatreniach 
Ing. Kalinai – aký je postup? Kto rozhodne o zamestnancoch, výpovede? 
Mgr. Kováčová – legislatívne kroky musíme dodržať, MsZ zruší školu až na základe 
rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vyradení školy so siete škôl, predpokladaný termín do 
30.06.2013 
Ing. Krajčovič a Ing. Kalinai vyzvali PaedDr. Čomaja – riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho 
o vyjadrenie k racionalizácii škôl 
PaedDr. Čomaj – v tomto momente sme nestranní 
-racionalizáciu na škole robíme priebežne – napr. spájanie tried šiestakov a siedmakov, 
zníženie stavu nepedagogických zamestnancov 
Vydarená – vyzdvihla neefektívnosť dvoch škôl na jednom mieste 
-racionalizáciou sa budeme zaoberať aj na Školskej a športovej komisii (bude nám 
zaslaný prezentovaný materiál?) 
-časom budeme uvažovať aj nad spojením základných škôl s materskými školami 
-v prípade zlúčenia škôl som za konštituovanie novej rady školy 
Kurbel – podporujem racionalizáciu, úspora finančných prostriedkov  
Bokora Branislav – predseda Rady rodičov ZŠ P.O.Hviezdoslava 
-prezentoval názor rodičov, ktorí sú zásadne proti zlučovaniu tried – rozbitie žiackych 
kolektívov 
PaedDr. Očenášová – predseda Rady školy ZŠ Jana Amosa Komenského 
-akého počtu zamestnancov (pedagogických, nepedagogických) sa týka spomínaná 
racionalizácia? 
Ing. Kyselý – je to na rozhodnutí nového riaditeľa, predpokladaný počet je 5 
pedagogických a 3 administratívni pracovníci 
Mgr. Kováčová – navrhla riaditeľom a zástupcom škôl účasť zástupcu mesta a 
poslancov (Mgr. Kováčová, Ing. Kyselý, Ing. Krajčovič) na ďalších rokovaniach 
ohľadne racionalizácii na školách a radách škôl. Prosíme o nahlásenie takéhoto 
stretnutia aspoň 24 hodín vopred. 
Ing. Krajčovič – v tomto roku sme využili a využijeme finančné prostriedky na 
opravy, údržbu a modernizáciu škôl nasledovne: 
-ZŠ Jana Amosa Komenského – generálna oprava sociálnych zariadení 
-MŠ Murgašova – vymaľovanie priestorov, nové sociálne zariadenia 
-ZUŠ Jana Fischera Kvetoňa – generálna oprava strechy, vybudovanie parkoviska 
-MŠ Dionýza Štúra – elok. pracovisko na Cukrovarskej, Pažitnej a Fándlyho ulici – 
nové svietidlá, zníženie stropov v Cukrovarskej MŠ 
-MŠ - interaktívne tabule do každej z ôsmych MŠ 
-všetky investičné práce budú realizované v čase letných prázdnin, prosíme 
o trpezlivosť s dodávateľmi, ktorí budú vybraní cez verejné obstarávanie 
-ZŠ Jána Amosa Komenského - zakúpenie multifunkčného traktora už bolo 
realizované, samostatné vykurovanie telocvične 
-výmena okien a dverí na ZŠ P.O.Hviezdoslava a CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
-ešte je možné aj dodatočné prísuny fin. prostriedkov z prerozdelenia fondu poslancov 
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6.Ukončenie 
Tibor Krajčovič ukončil stretnutie s tým, že nastal čas diskusií na školách, v meste 
a definitíva opatrení sa prijme dňa 26.02.2013 na MsZ 
 
 
 
Úloha č.1 – Riaditelia škôl prerokujú na svojich zasadnutiach v školách a radách škôl 
informácie o pripravovanej racionalizácii  škôl a zmeny sieti škôl v SR.  
Zodpovední: v texte 
Termín: do 22.02.2013 
 
V Seredi dňa 14.02.2013 
Zapísala: Ing. Šuláková, Mgr. Vadovičová 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


