
Z á p i s n i c a     č.  5 
zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 27.05.2010 

 
Miesto konania:               veľká zasadačka MsÚ 
Čas začatia komisie:       15,30 hod. 
Čas ukončenia komisie:  17,00 hod. 
 
Prítomní: p. Bánovská, Mgr. Eva Nagyová, Mgr. Mária Löfflerová, Ing. Rozália Lukáčová, 
Mgr. Peter Cibira, Mgr. Eva Slaninová, Ing. Eva Šuláková 
 
Program: 

1.   Otvorenie 
2. Návrh Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
na území mesta Sereď 

3. Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď 

4. Návrh  rozpočtových opatrení škôl a školských zariadení  v pôsobnosti mesta Sereď na 
rok 2010 

5. Rôzne: - oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ v meste Sereď – schválenie kritérií 
                  - škôlkárska olympiáda 
6. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
Zasadnutie školskej komisie otvorila pani Bánovská, privítala prítomných členov 

a oboznámila ich s programom rokovania komisie. 
 
 

2. Návrh Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia na území mesta Sereď 

 
Ing. Lukáčová - Uznesením MsZ č. 57/2010 zo dňa 20.-21.04.2010 bola schválená 1. zmena 
rozpočtu mesta Sereď na rok 2010. Z ustanovení zákona č.179/2009Z.z  vyplýva, že pri 
zmenách rozpočtu škôl a školských zariadení v priebehu rozpočtového roka je potrebné 
aktualizovať, upraviť výšku dotácie schválenej príslušným VZN obce.    Vzhľadom na 
skutočnosť, že výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy a školského 
zariadenia je stanovená v prílohe č.1 a prílohe č.2 schváleného všeobecne záväzného 
nariadenia, predkladáme návrh dodatoku č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie ..., 
ktorým sa mení príloha č.1 a č. 2 všeobecne záväzného nariadenia. 
    Spracovaná tabuľková príloha poskytuje informáciu o aktuálnej a navrhovanej výške 
dotácie na žiaka pre rok 2010.   
 
Rozprava 
 

Uznesenie č. 11/2010 

Školská komisia pri MsZ 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
Návrh Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 
mesta Sereď a odporúča materiál predložiť bez pripomienok na zasadnutí MsZ dňa 
15.06.2010. 
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3. Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 
 

Ing. Lukáčová - Návrh na doplnenie § 3  čl. 6 pís. b) Dodatkom č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 
o určení príspevkov na čiastočnú úhradu … je na rokovanie MsZ predložený z iniciatívy 
riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, ktorý v záujme skvalitnenia a rozšírenia ponuky 
stravovacích služieb zariadením školského stravovania, ako tiež po vykonanom prieskume 
záujmu rodičov o vydávanie desiat pre žiakov ZŠ zabezpečil podmienky na poskytovanie 
desiat.  

Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 bol   prerokovaný a predložený na 
pripomienkovanie riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava. 

Rozprava 

Uznesenie č. 12/2010 

Školská komisia pri MsZ 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Sereď odporúča materiál predložiť bez pripomienok na zasadnutí MsZ dňa 15.06.2010 
 

4. Návrh  rozpočtových opatrení škôl a školských zariadení  v pôsobnosti mesta 

Sereď na rok 2010 
              Ing. Lukáčová - Návrh presunu rozpočtovaných prostriedkov  škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Sereď  v rámci schváleného rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 je na 
rokovanie MsZ v Seredi predložený  z dôvodu  potrieb riešenia krytia výdavkov na bežnú 
prevádzku a mzdy materských škôl, ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského a ŠKD pri ZŠ 
P.O.Hviezdoslava  pri pretrvávajúcom  nepriaznivom stave naplňovania príjmov mesta 
z podielových daní FO za štyri mesiace roku 2010. 

                Napriek poklesu rozpočtovaných podielových daní v roku 2010 (garantované 
minimum) oproti skutočnosti roku 2009 o sumu 359 612 € sa  pri 1. zmene rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010 zvýšila suma rozpočtovaných výdavkov materských škôl o sumu 39 266 € 
na mzdy, odvody a bežnú prevádzku a o objem 20 706 € na zabezpečenie nutných opráv, 
údržbu a modernizáciu.        
Rozprava 
 
        5. Rôzne 

� Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ v meste Sereď 

 

Návrh kritérií: 
V kategórii „jednotlivec“ a  „družstvo“: 

1. súťaže uvedené v prílohe č. 1 POP na šk. rok 2009/2010  
� umiestnenie na 1. mieste v okresnom, resp. regionálnom kole súťaže 
� umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste v krajskom kole súťaže, úspešný riešiteľ  
� účasť na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach  

2. umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach  
3. iné mimoriadne činy hodné zreteľa 

 
Rozprava 
Mgr. Cibira – v treťom bode návrhu kritérií by som doplnil „akého zreteľa“ 
 



 3 
HLASOVANIE: 

Za:                                 6 

Proti:                             0 

Zdržal sa hlasovania:  0 

 

Uznesenie č. 13/2010 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
kritériá na oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl a stredných škôl v meste 
Sereď v kategórii „jednotlivec“ a  „družstvo“: 

1. súťaže uvedené v prílohe č. 1 POP na šk. rok 2009/2010  
� umiestnenie na 1. mieste v okresnom, resp. regionálnom kole súťaže 
� umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste v krajskom kole súťaže, úspešný riešiteľ  
� účasť na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach  

2. umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach  
3. iné mimoriadne činy hodné zreteľa 

 
 

� Škôlkárska olympiáda sa pripravuje na deň 4. júna 2010 /piatok/ na Mestskom 
štadióne v Seredi. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v Športovej hale 
Obchodnej akadémie v Seredi. 

 
 
6. Záver 

Zasadnutie školskej komisie ukončila p. Bánovská, prítomným srdečne poďakovala za 
pozornosť a aktívnu účasť. 
 
 
 
 
V Seredi  dňa 28.05.2010 
Zapísala: Ing. Šuláková 
 
 
 
 
            Antónia Bánovská, v.r. 
       predsedkyňa školskej komisie 


