Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 3
zo zasadnutia komisie dňa 10. marca 2015
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Otázky pre zástupcov AŠK Lokomotíva Sereď
3. Otázky pre riaditeľky MŠ Komenského a MŠ D.Štúra, info o zápise
4. Návrhy na ocenenie pedagóga 2015
5. Žiadosť Kynologického klubu
6. Rôzne
7. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Róbert Stareček (RS), PhDr. Michal Hanus (MH),
Pavol Kurbel (PK), Ing. Miroslav Marko (MM), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ)
Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), R.Kamenský (RK) a P.Skubeň (PS) za AŠK Lokomotíva Sereď, Bc.
I.Fraňová (IF) riaditeľka MŠ Komenského, B.Lukáčová (BL) riaditeľka MŠ D.Štúra
Začiatok komisie:
15,00 hod
Ukončenie komisie: 17,00 hod
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí komisie.
2. Otázky pre zástupcov AŠK Lokomotíva Sereď
BV – pozvali sme si zástupcov AŠK Lokomotíva, aby nám zodpovedali otázky ohľadne chodu ich klubu.
Vítam prezidenta klubu p. Skubeňa a p. Kamenského, ktorý vypracoval žiadosť o dotáciu. Poprosím
členov o ich otázky.
JČ – v žiadosti je nesúlad v počte členov, členského, hráčov.
RK – niektoré hráčky sú v súpiske za dve kategórie, resp. nie všetci členovia klubu sú aj aktívni hráči.
Z členského žiakov sa odvádza časť členského do CVČ.
JČ – v žiadosti sú vyplnené namiesto tréningových hodín, tréningové jednotky. Treba si dať na to do
budúcna pozor. V žiadosti je 600€ za nájom, to je príjem?
PK – je to príjem, ak máme nejakú akciu za poskytnutie priestorov resp. ubytovanie.
JČ – ako to je s 2%?
RK – bohužiaľ nepodarilo sa nám v stanovenom termíne zaregistrovať, takže tento rok plánovaný príjem
z 2% vypadne.
JČ – pri tréneroch máte náklady aj odmeny? Aký je medzi tým rozdiel?
RK – náklady sú za zápasy a odmeny za dosiahnuté výsledky.
JČ – máte nejaké finančné príjmy z Badesu?
PS – nie, z Badesu máme iba materiálne vybavenie.
BV – čo je myslené pod nákladmi na hráčske zmluvy?
RK – je to hradené cestovné pre hráčov mimo Serede
RK – chcel by som poďakovať mestu za podporu, sme vďačný za každú pomoc poskytnutú mestom.
BV – poprosím v ďalšom období pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu, vyvarovať sa chýb, ktoré sme Vám tu
vytkli.
TK – AŠK je jediný klub ktorý pravidelne informuje na mestskej stránke o svojich akciách, zápasoch,
výsledkoch, za finančné prostriedky, ktoré dostali od mesta v zmysle zmluvy o prevode majetku nakúpili
zariadenie Sokolovne.
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3. Otázky pre riaditeľky MŠ Komenského a MŠ D.Štúra, info o zápise
BV – poprosím p. riaditeľky, aby nám podali informácie o prebiehajúcom zápise do materských škôl
IF – do dnes máme 108 prijatých žiadostí, 48 detí môžeme prijať, 5 detí má prerušenú dochádzku, 3-4
odklad, žiadosti sú od ročníkov 2008 po 2013. 23 detí, ktoré dosiahnu k 31.8. tri roky nebudem vedieť
umiestniť.
BL – zatiaľ som prijala 87 žiadostí, môžem prijať 39, všetky ktoré dosiahnu do 31.8. tri roky budú
umiestnené. S pani Fraňovou sme sa už stretli porovnali sme si mená detičiek, aby neprišlo k duplicite.
Ešte očakávame nejaké žiadosti, nakoľko mamičky si stále chodia po tlačivá.
SK – rozmýšľali ste nad adaptačnými pobytmi?
BL – nie nad tým sme neuvažovali.
BV – sú uprednostnené deti, pracujúcich mamičiek, resp. mamičiek ktoré majú nastúpiť do práce?
IF – nemôžeme takúto informáciu od rodičov žiadať, preto túto skutočnosť nezohľadňujeme.
MH – kto a na základe čoho rozhodne, ktoré deti prijmete?
IF – pedagogická rada, losovaním z detí ktoré dosiahnu k 31.8. tri roky
TK – ako to vidíte reálne, nastúpia všetky deti 1.9.? Prijali ste aj deti s trvalým pobytom mimo Serede?
BL – beriem iba deti s trvalým pobytom v Seredi
IF – jedno dieťa z Trnavy, kúpili v Seredi byt, akurát sú v procese zmeny trvalého pobytu
SK – je v kompetencii riaditeliek, určiť si podmienky prednostného prijatia
TK – info o možnosti získania finančným prostriedkov zo štátu na rozšírenie kapacít škôlok. Čo sa týka
umiestňovania detí MŠ Komenského je až na 104 mieste a MŠ D.Štúra ani neevidujú nakoľko mali
umiestnené minulý rok všetky deti do 3 rokov. Preto nie je šanca získať peniaze touto cestou. Poprosím
p. riaditeľky do 18.3., aby sa ešte raz stretli, vytriedili si deti, aby neboli prijaté na obe škôlky a potom
aby prišli s reálnymi číslami.
Tento rok budeme podávať projekt na zateplenie dvoch škôlok.
MH – aké riešenie navrhujete vy ako riaditeľky? Kde a ako dosiahnuť umiestnenie všetkých detí do 3
rokov, resp. deti ktoré dosiahnu 3 roky aj do 31.12.
BL – zriadenie 1 poprípade 2 nových tried
IF – nedostatok kapacít tu bude 3-4 roky, bolo by dobré zrekonštruovať nejaké priestory na vytvorenie
nových tried na preklenutie tohto obdobia. O 5 rokov už budú súčasné kapacity postačovať, podľa
štatistických ukazovateľov.
PK – aký najväčší problém vidíte vy ako riaditeľky vo svojej práci?
IF – neustále legislatívne zmeny, ich zložitosť, nutnosť neustále ich sledovať, najmä ekonomická
legislatíva. Sme pedagogičky, nie ekonómky a je toho stále viac a viac.
SK – nakoľko je nedostatočná kapacita v materských školách iba dočasná situácia, ideálnym riešením je
prerobiť priestory v majetku mesta, ktoré by nepredstavovali veľkú finančnú investíciu. Tak ako sme to
už urobili na ZŠ J.A.Komenského, by sme mohli odňať zo správy ZŠ J.Fándlyho budovu ŠKD na ul. D.
Štúra a prerobiť na dve triedy, kde by bola kapacita cca 40-42 detí. Poprosila by som pána riaditeľa ZŠ
J.Fándlyho o zváženie navrhnutého postupu ohľadne odňatia ŠKD a o jeho písomné vyjadrenie.
TK – Školská komisia by mala odobriť návrh od pracovníkov mestského úradu na riešenie situácie
nedostatku súčasných kapacít škôlok, možnou prestavbou ŠKD na ul. D.Štúra.
ROZPRAVA
Uznesenie č.53/2015
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informácie podané riaditeľkami materských škôl
o zápise detí do MŠ 2015/2016.
Hlasovanie:
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.54/2015
Školská, športová a bytová komisia odporúča urobiť patričné kroky k navýšeniu kapacít v materských
školách v meste Sereď.
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Hlasovanie:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa 0

RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK

4. Návrhy na ocenenie pedagóga 2015
BV – mali by sme zvážiť či budeme oceňovať tento rok pedagógov, termín oceňovania, prípadne či bude
prebiehať oceňovanie každý rok. Prišlo 13 návrhov, pristúpime ku každému individuálne.
ROZPRAVA
Uznesenie č.55/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg MŠ, Evu Čmaradovú
z MŠ Komenského.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.56/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg ZŠ, Mgr. Janu
Červeňovú zo ZŠ J.A. Komenského.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.57/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg ZŠ, Mgr. Dagmar
Kuričovú zo ZŠ J.A. Komenského.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.58/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Mimoriadny prínos
a celoživotnú angažovanosť v oblasti školstva, Mgr. Jánovi Horniakovi zo ZŠ J.A. Komenského.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.59/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg ZŠ, Mgr. Silviu
Slovákovú zo ZŠ J.Fándlyho.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.60/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg ZŠ, Mgr. Ruženu
Kadusovú zo ZŠ J.Fándlyho.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
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Uznesenie č.61/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg voľnočasových
aktivít, Mgr. Jolanu Čomajovú zo ZŠ J.Fándlyho.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.62/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Mimoriadny prínos
a celoživotná angažovanosť v oblasti školstva Mgr. Helenu Földešiovú zo ZŠ J.Fándlyho.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.63/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Mimoriadny prínos
a celoživotná angažovanosť v oblasti školstva, Mgr. Milanovi Novákovi zo ZŠ J.Fándlyho.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.64/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg SŠ, RNDr. Marianu
Strakovú z Gymnázia Vojtecha Mihálika.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.65/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Mimoriadny prínos
a celoživotná angažovanosť v oblasti školstva, PhDr. Agnesu Horniakovú z OA Sereď.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.66/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Mimoriadny prínos
a celoživotná angažovanosť v oblasti školstva, Ing. Igora Bena z OA Sereď.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
Uznesenie č.67/2015
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie v kategórii Pedagóg voľnočasových
aktivít, Mariána Biháriho zo ZUŠ J.F.Kvetoňa.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
BV – členovia komisie sa dohodli, že oceňovanie bude 25.3.2015 o 16:00 v sobášnej sieni na MsÚ v Seredi.
Kritéria na ocenenie pedagógov budú každý rok a podľa jednotlivých návrhov, komisia zhodnotí, či sa bude
oceňovanie v daní rok konať.
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5. Žiadosť Kynologického klubu
BV – žiadosť o dotáciu od Kynologického klubu prišla po termíne, nie sú však prerozdelené všetky financie
určené na šport. Je to združenie, ktoré robí záslužnú činnosť v rámci škôl, škôlok. Pracuje veľa s deťmi.
ROZPRAVA
Uznesenie č.68/2015
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na rok 2015 pre
Kynologický klub vo výške 400€.
Hlasovanie:
Za
4
RS, BV, JČ, MM
Proti
1 MH
Zdržal sa 2 SK, PK
6. Rôzne
BV – info ohľadne „Židovskej uličky“ p. riaditeľka OA a p. Kamenská prejavili prosbu zúčastniť sa na
komisii. Chceli by podať viac info o tomto projekte.
MH – podľa môjho názoru tento projekt nepatrí na našu komisia, ale na kultúrnu.
BV – peniaze na dotácie v oblasti mládeže už boli všetky prerozdelené.
SK – info zaradenie školských jedálni do siete, upravenie skutočného stavu so súčasnou legislatívou.
ROZPRAVA
Uznesenie č.69/2015
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o zaradení školských jedálni do siete.
Za
7 RS, SK, BV, MH, MM, JČ, PK
Proti
0
Zdržal sa 0
SK – info o prebiehajúcej kontrole z NKÚ, ohľadne financií zasielaných na mesto pre školy, rozpočtov
a kontroly škôl.
BV – mali by sme zmeniť termín zasadnutí našej komisie, nakoľko ju mávame súčasne s Legislatívnou.
Navrhujem pondelky o 15:00, potom naše pripomienky môžu byť zapracované do materiálov na
Legislatívnu komisiu.
7. Záver
Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí
a ďalší termín zasadnutia komisie je 20. apríla 2015 o 15.00 hod v malej zasadačke MsÚ.

Božena Vydarená, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ

V Seredi dňa 11. 03. 2015
zapísala: Vadovičová
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