
Z á p i s n i c a     č.  2 
zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 4.3.2010 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1.   Otvorenie 
2. Prerokovanie a spracovanie návrhov žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 

Sereď pre oblasť školstva a mládeže na rok 2010 v zmysle VZN č. 5/2006. 
3. Prerokovanie a schválenie návrhov na ocenenie  pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov  
4. Vyhodnotenie činnosti školskej komisie za rok 2009 – predsedkyňa pani Bánovská 
5. Rôzne  
6. Záver 

 
1. Otvorenie 

Predsedkyňa školskej komisie  - pani Bánovská otvorila rokovanie školskej komisie, privítala 
prítomných členov a oboznámila ich s programom rokovania. 
 

2. Prerokovanie a spracovanie návrhov žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď pre oblasť školstva a mládeže na rok 2010 v zmysle VZN č. 5/2006 

 
Pani Bánovská – informovala o prijatých žiadostiach o účelovú dotáciu za oblasť školstva 
a mládeže z rozpočtu mesta Sereď za rok 2010. Na MsÚ bolo v termíne do 28.02.2009 
doručených šesť žiadostí. Schválený rozpočet mesta na prerozdelenie dotácií je vo výške 
2 300 € a požadovaný objem  finančných prostriedkov v zmysle žiadostí  predstavuje 2 500 €. 
Navrhujem rokovať o každej žiadosti osobitne. 
 
Rozprava 
 
PaedDr. Kramárová – podali sme dva projekty na mimoškolské aktivity:  

1. projekt – Letný tábor s Amoskom, Mestská atletická olympiáda 
2. projekt – Deň Zeme, Majster prezentácií 

 
p. Kurbel – k projektu OZ Koménium – žiadajú fin. prostriedky na občerstvenie pre učiteľov, 
nespĺňajú kritériá pre poskytovanie dotácií, nie je to na činnosti občianskeho združenia, ale na 
občerstvenie. Nesúhlasím s poskytnutím dotácie na tento účel. 
 
Mgr. Nagyová – nie je to celkom iba o občerstvení, učitelia  sa zapájajú do rôznych činností 
v meste, spolupracujú aj s Mestským múzeom, ... V minulom roku viac špecifikovali svoj 
projekt aj  na iné aktivity, odporúčala by som, aby bol OZ Koménium vrátený projekt na 
prepracovanie. 
 
Mgr. Cibira – prerozdeliť finančné prostriedky aj pre OZ Koménium, súhlasím s vrátením 
projektu na prepracovanie. 
 
HLASOVANIE: 
 
OZ Koménium – projekt:  Stretnutia pri príležitosti Dňa učiteľov 
NÁVRH - nezaoberať sa žiadosťou, nakoľko nespĺňa kritériá pre poskytovanie dotácií pre 
oblasť školstva a mládeže 



 2 

Za:                              6 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 1 
 
eRKo – projekt: Pravidelná činnosť eRKo – stretká pre deti 
NÁVRH – prerozdeliť 260 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
eRKo – projekt: eRKo tábor Sereď 2010 
prvý NÁVRH – prerozdeliť 800 € 
Za:                              2 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 5 
 
druhý NÁVRH – prerozdeliť 380 € 
Za:                              4 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 3 
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda – projekt: Dekanátne kolo biblickej olympiády 
NÁVRH – prerozdeliť 150 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
ZŠ J.A.Komenského – projekt: Mimoškolské tvorivé aktivity /Deň Zeme, Majster   
                                                      prezentácií/ 
NÁVRH – prerozdeliť 180 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
ZŠ J.A.Komenského – projekt: Mimoškolské aktivity /Letný tábor s Amoskom, Mestská   
                                                     atletická olympiáda 
NÁVRH – prerozdeliť 300 € 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
Uznesenie č. 3/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
sa nezaoberala žiadosťou OZ Koménium v Seredi, nakoľko nespĺňa kritériá pre poskytovanie 
dotácií pre oblasť školstva a mládeže. 
 
Uznesenie č. 4/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
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poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
na projekt „Pravidelná činnosť eRKo – stretká pre deti“ v celkovej výške 260 €. 
 
 
Uznesenie č. 5/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
na projekt „eRKo tábor Sereď 2010“ v celkovej výške 380 €. 
 
Uznesenie č. 6/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi na projekt „Dekanátne 
kolo biblickej olympiády“ v celkovej výške 150 €. 
 
Uznesenie č. 7/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre ZŠ Jana Amosa Komenského na projekt 
„Mimoškolské tvorivé aktivity /Deň Zeme, Majster prezentácii“/ v celkovej výške 180 €. 
 
Uznesenie č. 8/2010: 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie účelovej dotácie v roku 2010  pre ZŠ Jana Amosa Komenského na projekt 
„Mimoškolské aktivity /Letný tábor s Amoskom, Mestská atletická olympiáda“/ v celkovej 
výške 300 €. 
 
Pani Bánovská – z celkového rozpočtu 2 300 € sme na dnešnej školskej komisii prerozdelili 
1 270 €, zostáva rezerva 1 030 €. 
 

3. Prerokovanie a schválenie návrhov na ocenenie  pedagógov pri príležitosti Dňa 
učiteľov  

 
Pani Bánovská – riaditelia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Sereď predložili 
návrhy na udeľovanie ocenení pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov. Na rok 2010 sme 
v kritériách neurčili počet udeľovaných ocenení podľa jednotlivých kategórií. Na MsÚ bolo 
doručených 13 návrhov. 
V roku 2009 sme pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili 11 pedagógov, navrhujem oceniť 
v tomto roku všetkých pedagógov navrhnutých riaditeľmi škôl a školských zariadení 
v celkovom počte 13. 
 
Rozprava 
 
HLASOVANIE: 
NÁVRH – Pri príležitosti Dňa učiteľov oceniť  všetkých 13 navrhnutých pedagógov. 
Za:                              7 
Proti:                          0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
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Uznesenie č. 9/2009 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 

1. pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2010 udeliť ocenenie v kategóriách: 
 
Pedagóg ZŠ:         

1. Mgr. Karin Ščasnej /ZŠ J.A.Komenského/ 
2. Mgr. Erike Sabovej /ZŠ P.O.Hviezdoslava/ 
3. Mgr. Edite Boledovicsovej /CZŠ sv. Cyrila a Metoda/ 

 
Pedagóg MŠ:                 

1. Zuzane Dobišovej /MŠ D.Štúra/ 
2. Lídii Horváthovej /MŠ Ul. Komenského/ 
 

Pedagóg voľno časových aktivít:  
1. Alene Tulalovej  /ZŠ J.A.Komenského/ 
2. Ferdinandovi Rácovi  /ZUŠ J.F.Kvetoňa/ 
 

Pedagóg SŠ:               
1. PhDr. Agnese Horniakovej /Obchodná akadémia Sereď/ 
2. Mgr. Karin Macháčovej /Gymnázium V.Mihálika/ 

 
Vedúci pedagogický zamestnanec: 

1. Mgr. Eve Pirohovej /ZŠ J.A.Komenského/ 
 
Za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť v oblasti školstva: 

1. Mgr. Márii Mandákovej  /ZŠ J.A.Komenského/ 
2. Mgr. Emílii Polákovej     /ZŠ J.Fándlyho/ 
3. Mgr. Márii Klottonovej   /Špeciálna ZŠ/ 

 
              5. Vyhodnotenie činnosti školskej komisie za rok 2009  
Pani Bánovská preložila hodnotenie činnosti školskej komisie na koniec volebného obdobia. 
 
             6.  Rôzne  
Ing. Lukáčová – informovala o zverejnení poskytnutých dotácií na internetovej stránke 
mesta za oblasť športu v zmysle ust. § 18 ods. 4 zákona č. 300/2008 Z.z. 
  
             7. Záver – zasadnutie komisie ukončila predsedkyňa p. Bánovská, poďakovala 
prítomným za aktívnu účasť a popriala veľa tvorivých síl do ďalšej činnosti. 

 
 
V Seredi  dňa 5.3.2010 
Zapísala: Ing. Šuláková 
 
 
 
                                                                                   Antónia Bánovská, v.r. 
                                                                              predsedkyňa školskej komisie 
 


