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Školská a športová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia komisie dňa 10. februára 2015   

 

      Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Otázky pre zástupcov ŠK: HK Slávia OA Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, ŠKF Sereď, Cyklistický klub 

AB, ŠK Cyklo-tour Sereď, Tenisový klub. 

3. I.zmena rozpočtu na rok 2015 

4. Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 

na rok 2015 

5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 

6. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

7. Informatívna správa o činnosti Mestskej polícii za rok 2014 

8. PHSR 

9. Štatút mesta Sereď, Rokovací poriadok MsZ, Rokovací poriadok komisií pri MsZ, Úlohy Školskej 

a športovej komisie – po zapracovaní pripomienok 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

      Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Róbert Stareček (RS), PhDr. Michal Hanus (MH)  

Hostia: Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Ing. Tibor Krajčovič (TK), E.Štefanek (EŠ) ŠK Cyklo-tour, 

D.Holbík (DH) ŠK Cyklo-tour , M.Bodiš (MB) Cyklistický klub AB, Mgr. M.Novák (MN) HK Slávia 

OA, S.Horváth (SH) Tenisový klub  

Začiatok komisie:      15,00 hod 

Ukončenie komisie:   17,30 hod 

 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov zasadnutí komisie. 

 

2. Otázky pre zástupcov ŠK: HK Slávia OA Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, ŠKF Sereď, 

Cyklistický klub AB, ŠK Cyklo-tour Sereď, Tenisový klub.BV – info o predloženom materiáli  

BV – pozvali sme si predstaviteľov niektorých ŠK, aby nám zodpovedali otázky ohľadne chodu ich 

klubov. Zástupcovia AŠK Lokomotíva sa ospravedlnili, preto si ich pozveme na ďalšie zasadnutie 

komisie.  

BV – každému zástupcovi ŠK pripomeniem požiadavku p. primátora, že by sa chcel zúčastniť členskej 

schôdze. Tiež dám každému zástupcovi návrh, aby zvážili výšku členského, keďže deti v CVČ platia 

viac, ako členovia klubov, mnoho krát zamestnaní.  

 

ŠK Cyklo-tour zastupoval E.Štefanek a D.Holbík 

BV – Sereďmaratón kto okrem mesta financuje?  

DH – VUC 200€ a sponzori. Štartovné od 10-20€ podľa času prihlásenia.  

BV – platí sa za doprovod polície pri Sereďmaratóne 

EŠ – neplatili sme, a chcem poďakovať a zároveň požiadať mesto o pomoc pri zabezpečení zdravotného 

vozidla a zdravotníka, tak ako nám pomohli aj minulý rok.  

SK – kde chcete značiť cyklotrasy? 

EŠ – 3 existujúce trasy dokončiť, absolvoval som kurz a mám certifikát ako značkár 

SK – kam chodíte na sústredenia? 

DH – Šaľa, v roku 2013 boli 3 členovia na sústredení v Dolomitoch 

MH – ako ste na tom s 2%? 

EŠ – v minulosti s tým boli problémy, tento rok sa nám črtá príjem 250€ 
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Cyklistický klub AB zastupoval M.Bodiš 

BV – máte 35 členov, koľko z nich je súťažiacich a koľko sa platí u vás členské? 

MB – súťažiacich je 10-12, členské je 40-50€ 

SK – podľa čoho sa rozhodujete do ktorých súťaží sa prihlásite? 

MB – zväz určí cca 6 pohárov v rámci SR, potom sú nejaké medzinárodné poháre, snažíme sa 

zúčastňovať sa všetkých aspoň čo sú na SR 

RS – aký máte tréningový proces? 

MB – trénuje sa po celý rok. V zime v telocvični, na jar sa ide von... 

 

ŠKF zastupoval R. Stareček 

BV – v žiadosti máte pomiešané členské, vstupné, štartovné... 

MH – koľko financií ide do mládeže 

RS – financuje sa im doprava, občerstvenie, oblečenie, rozhodcovia, štartovné, sústredenia...nedá sa 

presne vyčísliť suma, ktorá je použitá z dotácie mesta na mládež 

BV – stálo by na zvážení predstaviteľov klubu, že ak rodičia napr. žiakov poskytnú 2% klubu a vedia 

preukázať v akej výške, tieto peniaze by mali byť použité výhradne na financovanie žiakov...a takto 

postupovať aj pri iných kategóriách... 

 

HK Slávia OA zastupoval Mgr. M.Novák 

BV – žiadali ste od mesta až 83% na financovanie činnosti vášho klubu, nie je možné, aby v takej bola 

poskytnutá v takej výške. Pri iných klubov je požiadavka okolo 40%. Koľko máte členov, koľko platíte 

členské, koľko máte súťažných družstiev? 

MN – 68 členov, 10€ členské, 4 družstvá. V tomto roku by chceli niektoré hráčky absolvovať trénerský 

kurz, aby sme mohli robiť nábor u najmenších detičiek a vytvárať si tak základňu do budúcnosti. 

Spropagovať tento šport.  

 

 

3. I. zmena rozpočtu na rok 2015 

SK – info o presunoch financií na školách a materských školách. I.zmena rozpočtu je zreálnením výšky 

podielových daní na školských zariadeniach, navýšenie o 106 000€.  

4020 € nákup chladiarenských zariadení do kuchýň ZŠ a MŠ.  

20 524€ kapitálové výdavky, oprava statiky ZŠ Jana Amosa Komenského budova „A“, 30 000  € 

vzduchotechnika ZŠ J.Fándlyho 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.42/2015 

Školská a športová komisia prerokovala I. zmenu rozpočtu mesta a školských zariadení na rok 2015 

a odporúča na prerokovanie MsZ. 

Hlasovanie: 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  
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4. Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 

zariadení na rok 2015 

SK – info o predloženom materiáli a  pripomienkach Legislatívno-právnej komisie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.43/2015 

Školská a športová komisia prerokovala návrh VZN č.1/2015 mesta Sereď o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2015 bez pripomienok a odporúča na 

prerokovanie MsZ. 

Hlasovanie: 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
SK – bolo ukončené funkčné obdobie niektorých členom rád škôl 

TK – boli delegovaní ľudia čo majú záujem robiť túto prácu 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.44/2015 

Školská a športová komisia prerokovala materiál Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 

a odporúča na prerokovanie MsZ. 

Hlasovanie: 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

6. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

TK – jediná zmena: poslanci budú platení za účasť na komisiách tak ako ostatní členovia komisií – len ak 

budú mať účasť na príslušnej komisii 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.45/2015 

Školská a športová komisia prerokovala Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií a odporúča na 

prerokovanie MsZ. 

Hlasovanie: 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

7. Informatívna správa o činnosti Mestskej polícii za rok 2014 

MH – zaujala má priemerná výška pokút 14€ 

SK – ako je to s riešením alkoholu mladistvých a maloletých? 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.46/2015 

Školská a športová komisia prerokovala Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície za rok 2014 

a odporúča na prerokovanie MsZ. 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  
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8. PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

TK – 1.draft, zahŕňa všetko na 10 rokov dopredu, čo chceme robiť v meste, naše ciele, plány, ako ich 

docieliť, ako ich financovať. Dávame to na prezentáciu a pripomienkovanie verejnosti, aby sa na tom mohli 

podieľať aj občania. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.47/2015 

Školská a športová komisia prerokovala návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

a odporúča na prerokovanie MsZ. 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

 

 

9. Štatút mesta Sereď, Rokovací poriadok MsZ, Rokovací poriadok komisií pri MsZ, Úlohy Školskej 

a športovej komisie – po zapracovaní pripomienok 

BV – ku Komisii školskej, športovej a bytovej a ku Komisii sociálnej a kultúrnej doplniť za dvojbodku... 

prerokováva materiály predkladané na rokovanie MsZ, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.48/2015 

Školská a športová komisia prerokovala návrh Štatútu mesta Sereď dodatok č.2 a odporúča na 

prerokovanie MsZ s jednou pripomienkou, ku Komisii školskej, športovej a bytovej a ku Komisii sociálnej 

a kultúrnej doplniť za dvojbodku...prerokováva materiály predkladané na rokovanie MsZ, vypracováva 

k nim stanoviská, odporúčania. 
 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

Uznesenie č.49/2015 

Školská a športová komisia prerokovala návrh Rokovacieho poriadku MsZ a odporúča na prerokovanie 

MsZ. 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

10. Rôzne 

BV – v bode Rôzne máme materiál, Kritéria na oceňovanie pedagógov 

SK – blíži sa Deň učiteľov, mali by sme zvážiť či aj tento rok budeme oceňovať pedagógov. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.50/2015 

Školská a športová komisia prerokovala návrh Kritérií na oceňovanie pedagógov 2015.  

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

BV – termín na poslanie návrhov je 27.02.2015 na odd. ŠRKaŠ pri MsÚ v Seredi. 

10.3.2015 o 15:00 bude zasadnutie komisie, kde sa zhodnotia návrhy. 

Predbežný termín oceňovania bude 26.3.2015 o 16:00 
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BV – rada by som Vás informovala o materiáli predkladanom ohľadne sobášnych dní na MsÚ. Návrh je, aby 

sa konali sobáše iba každý druhý víkend, s čím nesúhlasím. 

 

Uznesenie č.51/2015 

Školská a športová komisia berie na vedomie informáciu o sobášnych dňoch.  

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

 

BV – na najbližšie zasadnutie komisie pozveme opäť predstaviteľov AŠK Lokomotíva Sereď, kdeže im prvý 

termín nevyhovoval.  

- momentálne prebiehajú zápisy do materských škôl bola by som rada, keby nám prišli povedať riaditeľky 

MŠ o počte prihlásených a prijatých detí, ich vekový priemer. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.52/2015 

Školská a športová komisia zobrala na vedomie informáciu o pozvánke pre zástupcov AŠK Lokomotívy 

Sereď a pre riaditeľky materských škôl na zasadnutie Školskej a športovej komisie dňa 10.3.2015. 

 Za              4      RS, SK, BV, MH   

Proti           0         

Zdržal sa    0  

 

 

ĽV – opýtal sa, či sa komisia zaoberala žiadosťou o podporu mesta na akciu s medzinárodnou účasťou 

Cyklofestival 2015 od OZ Občan Rozhodni, ktorá prišla 9.2.2015? 

BV – v materiáloch ani v programe sme túto žiadosť nemali, termín na podanie žiadosti o dotáciu podľa 

VZN o poskytnutí dotácií  bol 15.1.2015.  Materiál nespĺňa požadované náležitosti, žiadosti. 

 

 

      8. Záver 

Predsedníčka Školskej a športovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ďalší 

termín zasadnutia komisie je 10. marca 2015 o 15.00 hod v malej zasadačke MsÚ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Božena Vydarená, v.r. 

                                                   predsedníčka Školskej a športovej komisie pri MsZ 

 

 

 

V Seredi dňa 11. 02. 2015 

zapísala: Vadovičová 


