
Z á p i s n i c a     č.  1 
zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 26.01.2010 

v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1.  Otvorenie 
2. Schválenie kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 

v zmysle VZN    č. 5/2006 
3. Informácia o schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2010. 
4. Aktuálny stav materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na 

ZŠ Juraja Fándlyho – prehliadka školy /PaedDr. Jaroslav Čomaj/ 
5. Rôzne  
6. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
Predsedkyňa  - pani Bánovská otvorila rokovanie školskej komisie, ktoré sa konalo 
v priestoroch   ZŠ Juraja Fándlyho, privítala prítomných členov a oboznámila ich 
s programom rokovania. Poďakovala sa riaditeľovi školy za poskytnutie priestorov na 
zasadnutie komisie a prehliadku školy. 
 

2. Schválenie kritérií pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle 
VZN          č. 5/2006 

Členom školskej komisie boli rozdané kritériá pre poskytovanie dotácií  z rozpočtu mesta 
oblasť školstva za rok 2009 – informatívne. 
 
Ing. Lukáčová – v rozpočte mesta Sereď na rok 2010 bola  na účelové dotácie – oblasť 
školstvo a mládeže - schválená čiastka 2 300 €.V porovnaní s minulým rokom je to nízky 
objem financií, ktorý je výsledkom výrazných škrtov výdavkov v rozpočte mesta na rok 2010.  
Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že bude uspokojených podstatne menej žiadateľov. Do konca 
januára 2010 je potrebné zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu – kritéria za 
oblasť školstva.  
 
 
Návrh kritérií pre poskytovanie dotácií pre oblasť školstva a mládeže z rozpočtu mesta na 
rok 2010 v zmysle VZN č. 5/2006: 

1.  celkové výsledky činnosti občianskeho združenia, právnických osôb, mládežníckej 
organizácie ...  (počet členov, doba existencie, intenzita aktivít ... ) 

2. aktivity, podujatia zamerané na obsah činnosti, rozsah pôsobnosti, resp. tradície 
inštitúcie 

3. etická a mravná výchova mladej  generácie 
4. zorganizovanie rôznych vedomostných a iných súťaží na úrovni mesta, regiónu 
5. účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach 
6. podpora talentovanej mládeže, jej prezentácia pred širokou verejnosťou 
7. aktivity v oblasti  prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou 
8. realizácia netradičnej aktivity 
9. možnosť získania prostriedkov z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti 
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Hlasovanie za návrh:  
Za:           8 
Proti:        0 
Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 1/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
 
K r i t é r i á  pre poskytovanie dotácií  pre oblasť  školstva a mládeže  z rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010: 
 

1. celkové výsledky činnosti občianskeho združenia, právnických osôb, mládežníckej 
organizácie ...  (počet členov, doba existencie, intenzita aktivít ... ) 

2. aktivity, podujatia zamerané na obsah činnosti, rozsah pôsobnosti, resp. tradície 
inštitúcie 

3. etická a mravná výchova mladej  generácie 
4. zorganizovanie rôznych vedomostných a iných súťaží na úrovni mesta, regiónu 
5. účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach 
6. podpora talentovanej mládeže, jej prezentácia pred širokou verejnosťou 
7. aktivity v oblasti  prevencie závislosti, pred násilím a kriminalitou 
8. realizácia netradičnej aktivity 
9. možnosť získania prostriedkov z iných zdrojov, resp. z vlastnej činnosti 
 

 
Rozprava: 
 
 
Uznesenie č. 2/2010 
Školská komisia pri MsZ 
u k l a d á 

1. zverejniť výzvu mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010 pre oblasť školstva a mládeže 
Zodp.:     odd. ŠMaTK 
Termín:   ihneď 

 
3. Informácia o schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2010 
 
Ing. Lukáčová – MsZ na svojom zasadnutí dňa 15. a 16.12.2009 schválilo rozpočet mesta 
Sereď na roky 2010 – 2012. 
Oblasť školstva – nárast rozpočtu 1 146 tis. € v porovnaní s minulým rokom  vyplýva 
realizáciou rekonštrukcie ZŠ J.Fándlyho /1 478 400 €/ a dokončenia rekonštrukcie objektu 
ZŠ J.A.Komenského /dofinancovanie 400 000 €/. 
Rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ) na rok 2010 bol schválený vo výške 1 823 236 € , 
na originálne kompetencie (ŠKD, ŠJ, ŠSZČ, MŠ, CVČ a ZUŠ) v objeme 1 449 699 €, 
rozpočet pre ŠKD CZŠ sv. Cyrila a Metoda predstavuje 5 614 €. Je reálne predpokladať, že 
sa rozpočet bude meniť, najväčšie rozpočtové riziká sú u materských škôl, kde je rozpočet 
finančne poddimenzovaný. Pokiaľ nebude vývoj podielových daní priaznivejší, bude 
potrebné pristúpiť v priebehu roka k rozpočtovým opatreniam. U základných škôl 
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predpokladám zníženie objemu normatívnych financií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 
oproti sume schválenej v rozpočte mesta a to z dôvodu pretrvávajúceho medziročného 
poklesu počtu žiakov (pokles počtu žiakov je rýchlejší, ako medziročný rast normatívu 
financií na jedného žiaka).  
 
Z celomestských akcií mesta Sereď sa v roku 2010 uskutočnia Knižné hody, Deň učiteľov ... 
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín sa v dôsledku finančnej krízy neuskutoční 
v roku 2010. 

 
Rozprava 
 

4. Aktuálny stav materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu na ZŠ Juraja Fándlyho – prehliadka školy /PaedDr. Jaroslav Čomaj/ 

 
Prehliadka školy sa uskutočnila po ukončení zasadnutia komisie. 
 
      5. Rôzne 
PaedDr. Kramárová – opätovne vyjadrujem záujem o vysporiadanie vlastníctva pozemkov 
v areáli našej školy. 
PaedDr. Kramárová –  predniesla požiadavku riaditeľov škôl a školských zariadení 
o zakúpenie a inštalovanie  informačných tabúľ pred OD Jednota tak, ako to majú športovci. 
Túto požiadavku tlmočila p. Bánovskej, predsedkyni školskej komisii, ktorá ju v rámci 
interpelácií predniesla na rokovaní MsZ. 
Ing. Lukáčová – písomné vyjadrenia jednotlivých riaditeľov škôl a školský zariadení nie sú 
v tejto veci také jednotné, ako sa prezentovalo. Budem rokovať s predsedom športovej 
komisie, p. Starečkom o možnosti uvoľnenia 1 informačnej tabule pred OD Jednota pre školy 
a školské zariadenia. 
 

 
6. Záver 

Zasadnutie školskej komisie ukončila pani Bánovská, prítomným srdečne poďakovala           
za pozornosť a aktívnu účasť. 
 
 
 
 
 
V Seredi  dňa 28.01.2010 
Zapísala: Ing. Šuláková 
 
 
 
 
 
            Antónia Bánovská, v.r. 
       predsedkyňa školskej komisie 
 
 
 


