Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 6
zo zasadnutia komisie dňa 22. júna 2016
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Oceňovanie žiakov a študentov za školský rok 2015/2016
3. Žiadosti o dotáciu mesta Sereď v oblasti Šport
4. Byty
5. Rôzne
6. Záver
Prítomní členovia:
Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Ing. Stanislav Horváth (SH), Mgr.
Zuzana Lášticová (ZL), Ing. Miroslav Marko (MM), Pavol Kurbel (PK), Ing. Norbert Kalinai
(NK), Ing. Jozef Šípoš (JŠ), Róbert Stareček (RS),
Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK)
členovia predsedníctva AŠK Lokomotíva Sereď Pavol Skubeň (PS), Marián Majerník
(MMaj), Miroslav Sedlaček (MS)
Začiatok komisie: 15.30 h
Ukončenie komisie: 17.30 h
1. Otvorenie
Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí komisie.
K programu neboli predložené pripomienky na doplnenie. BV informovala o žiadosti AŠK
Lokomotíva Sereď o účasti na komisii z dôvodu informácie o činnosti klubu a zdôvodneniu
požiadavky o navýšenie finančných prostriedkov.
Informovala o stretnutí AŠK Lokomotíva Sereď a ŠBK Sereď, ktoré sa uskutočnilo na MsÚ
dňa 14. 06. 2016 za účasti primátora, BV, prednostu MsÚ a vedúcej odd. ŠRKŠ za účelom
ďalšej spolupráce týchto klubov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.79/2016
Školská, športová a bytová komisia súhlasí s vystúpením členov AŠK Lokomotíva Sereď
na komisii.
Hlasovanie:
Za
6
BV, SH, ZL, PK, JŠ, RS
Proti 1
NK
Zdržal sa 1 MM
BV – privítala členov AŠK Lokomotíva Sereď
MS – člen výboru AŠK informoval o stretnutí AŠK a ŠBK dňa 20. 06. 2016, vyjadrili záujem
spolupracovať vo vzájomnom rešpekte.
Predstavil činnosť AŠK počas minulého ročníka a predstavil víziu do budúcnosti
BV – AŠK má spomedzi klubov v meste najideálnejšie podmienky spomedzi všetkých
klubov. Ako bolo dohodnuté využívanie Sokolovne?

MMaj – Ponúkli sme ŠBK, že deti, ktoré hrali v tomto súťažnom ročníku za AŠK by zostali
kmeňovými hráčmi AŠK a v budúcom súťažnom ročníku by hosťovali v ŠBK. Tento návrh
nebol akceptovaný a o hráčoch rozhodne Hracia komisia SBA.
PS – dúfame, že sa nám podarí postaviť v budúcom roku družstvo prípravky a mladších mini
aj v spolupráci so ZŠ s MŠ Šoporňa a Šintava
BV – v najbližšom období bude ŠBK hrať súťažné zápasy v telocvični ZŠ JF, neskôr
v súťažiach budú potrebovať väčšiu telocvičňu, aká je dohoda v tomto smere?
PS – prednostne zabezpečíme tréningovú a súťažnú činnosť AŠK a nevidíme problém
poskytnúť priestory ŠBK.
NK – Bol by som rád, aby sa stanovili jasné pravidlá, ako budú zabezpečené priestory, aby
mladšie kategórie nehrávali vo večerných hodinách.
RS – som za to, aby ste ešte zvážili možnosť fungovať ako jeden klub.
PK – ako je to s platbami za prestupy hráčov
PS – tzv. výchovné je stanovené v Licenčnom a prestupovom poriadku SBA
BV – neplánujeme prispievať finančné prostriedky z mesta na výchovné
BV – poďakovala členom AŠK za informácie
2. Oceňovanie študentov
BV – Dostali sme návrhy zo 7 škôl - ZŠ J.Fándlyho, ZŠ J.A.Komenského, Cirkevnej ZŠ sv.
Cyrila a Metoda, Špeciálnej ZŠ, Gymnázia Vojtecha Mihálika, Obchodnej akadémie a zo
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa. Kritéria máte všetci k dispozícií, takže je na nás aby sme
zhodnotili jednotlivé návrhy či ich spĺňajú.
PK – je veľmi dôležité vyjadriť poďakovanie všetkým žiakom, je dobré ak zmysluplne trávia
voľný čas a zapájajú sa do súťaží. Zvážme možnosť oceniť aj tých žiakov, ktorí nespĺňajú
kritéria.
NK- kritériá sme tvorili z dôvodu zjednotenia postupu škôl pri predkladaní návrhov. Niektoré
školy navrhli len tých, ktorí kritériá spĺňajú.
BV – Kritériá boli schvaľované na komisii 25. 04. 2016, vtedy k návrhu nemal nikto
pripomienky. Kritériá sa schvaľujú každoročne, môžeme ich v budúcnosti upraviť.
SK – Vyhlasovateľom súťaže Mladý záchranár nie je MŠVVŠ SR, inak návrh obsahuje
žiakov, ktorí spĺňajú kritériá
JČ - MŠ VVŠ SR vydalo stanovisko, ktorým túto súťaž zaraďuje medzi podporované súťaže.
ROZPRAVA
Uznesenie č.80/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie žiakov ZŠ Jana Amosa
Komenského v Seredi tak, ako bol predložený riaditeľkou ZŠ.
Hlasovanie:
Za
9
BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, PK, JŠ, RS
Proti 0
Zdržal sa 0
BV – preštudovali ste si návrh ZŠ Juraja Fándlyho
SK – návrh obsahuje žiakov, ktorí spĺňajú kritériá
ROZPRAVA
Uznesenie č. 81/2016
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Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie žiakov ZŠ Juraja Fándlyho
v Seredi tak, ako bol predložený riaditeľom ZŠ.
Hlasovanie:
Za
9
BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, PK, JŠ, RS
Proti 0
Zdržal sa 0
BV – preštudovali ste si návrh CZŠ sv. Cyrila a Metoda
SK – je na posúdení členov komisie, či sa budú posudzovať výsledky v súťažiach
Matematický klokan, Buzalkova Trnava, a ďalších súťaží, kritériá v rámci I. skupiny spĺňa
družstvo florbalistiek a v II. skupine na základe individuálneho posúdenia Laura Krecinová
ROZPRAVA
Uznesenie č. 82/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje na ocenenie žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda
– družstvo florbalistiek: Lenka Lenčéšová, Miriam Kurbelová, Laura Skupinová, Laura
Ščípová, Viktória Forgáčová, Romana Lučanová, Michaela Okoličányiová, Zuzana
Okoličányiová, Vanesa Tkáčová, Miriam Farská, Adriana Bojňanská, Zora Valábková
a Lauru Krecinovú
Hlasovanie:
Za
9
BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, PK, JŠ, RS
Proti 0
Zdržal sa 0
BV – preštudovali ste si návrh na ocenenie žiakov ŠZŠ, tieto súťaže sú v II. skupine kritérií
JČ – navrhujem schváliť tak, ako bol predložený návrh
PK – vyjadril súhlas s návrhom JČ
ROZPRAVA
Uznesenie č. 83/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje návrh na ocenenie žiakov Špeciálnej
základnej školy v Seredi tak, ako bol predložený
Hlasovanie:
Za
9
BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, PK, JŠ, RS
Proti 0
Zdržal sa 0
BV – preštudovali ste si návrh Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, zasa je potrebné
posúdiť súťaže iBobor, Klokan, Expert, Maks, jedná sa o korešpondenčné súťaže, ktoré nie sú
súčasťou POP
SK – družstvá chlapcov a dievčat, ktorí reprezentovali na Župnej olympiáde nespĺňajú
kritériá, súťaži nepredchádzalo okresné kolo.
ZL – Chlapci do okresnej súťaže prihlásení boli, ale keďže boli jediní, postúpili automaticky
do krajského kola, dievčatá odohrali okresné kolo s Obchodnou akadémiou.
BV – do návrhu je potrebné uvádzať všetky postupové kolá, aby komisia mohla objektívne
zhodnotiť návrhy.
ROZPRAVA
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Uznesenie č. 84/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje na ocenenie študentov Gymnázia Vojtecha
Mihálika:
Scherhaufer David, Krivošík Michal, Ištoková Alica, Jelínková Veronika, Klapuchová
Sabina, Straka Adam, Straková Katarína, Kohút Patrik, Filip Pekarík, Kalinai Michal, Láštic
Juraj, Vašulka Timotej, Fiala Viliam, Holbík Matej, Lelkeš Denis, Králik Martin, Šmátralová
Patrícia, Matušicová Viktória, Šušelová Lucia, Tóthová Monika, Scherhauferová Simona,
Bobuľová Henrieta, Mrnková Stela, Nešťáková Ema a Timotej Tóth.
Hlasovanie:
Za
9
BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, PK, JŠ, RS
Proti 0
Zdržal sa 0
BV – preštudovali ste si návrh na ocenenie študentov Obchodnej akadémie v Seredi. Je
potrebné zvážiť, či oceníme Moniku Tichú za úspechy vo veslovaní.
JČ – navrhujem zvážiť ocenenie pri oceňovaní najúspešnejších športovcov
ROZPRAVA
Uznesenie č. 85/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje na ocenenie študentov Obchodnej akadémie:
Adam Viktor Pereslényi, Laura Javorová, Simona Szűcsová
Hlasovanie:
Za
9
BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, JŠ, RS
Proti 0
Zdržal sa 0
BV – preštudovali ste si návrh na ocenenie žiakov ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa, pani
riaditeľka spracovala návrh a rozdelila nominácie do 3 kategórií – podľa I. a II. skupiny
a zvlášť navrhla DFS Kvetoňka za účasť na festivale v Španielsku.
NK – ako je to keď je žiak navrhnutý za viac súťaží
SK – ak je navrhnutý 1 školou za viac súťaží, bude ocenený 1 raz, ak je viacerými školami,
bude ocenený za každú školu
BV - navrhujem, aby sme poďakovali DFS Kvetoňka ďakovným listom a pre žiakov zakúpili
tortu.
ROZPRAVA
Uznesenie č. 86/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje na ocenenie ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa tak
ako bol návrh predložený a DFS Kvetoňka obdrží ďakovný list a žiaci sladkú odmenu.
Hlasovanie:
Za
9
Proti 0
Zdržal sa 0

BV, JČ, SH, NK, ZL, MM, PK, JŠ, RS

3. Žiadosti o dotáciu
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BV - v rámci III. zmeny rozpočtu schválené navýšenie fin. prostriedkov pre športové kluby +
25 000 €, rezerva ponechaná v čiastke 3 000 €. preštudovali ste si žiadosti, prosím
o vyjadrenie.
Je potrebné sa dohodnúť, akým spôsobom budeme prerozdeľovať finančné prostriedky – či
každý spraví vlastný návrh a ten sa spriemeruje, alebo niekto navrhne prerozdelenie a o tom
budeme hlasovať.
PK – som za prerozdelenie finančných prostriedkov na základe priemeru zisteného z návrhov
všetkých členov komisie.
NK – som za hlasovanie o predloženom návrhu.
JČ – súhlasím s PK, aby každý navrhol a vypočítal sa priemer.
Uznesenie č. 87/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje určenie výšky navrhovaných fin.
prostriedkov vypočítaných z priemeru návrhov všetkých členov komisie
Hlasovanie:
Za
4
BV, JČ, PK, JŠ,
Proti 4
RS, NK, ZL, SH
Zdržal sa 1 MM
Návrh nebol schválený
Uznesenie č. 88/2016
Školská, športová a bytová komisia schvaľuje určenie výšky navrhovaných fin.
prostriedkov schválených komisiou na základe návrhu člena
Hlasovanie:
Za
6
RS, NK, ZL, SH, JŠ, MM
Proti 2
JČ, PK
Zdržal sa 1 BV
PK – dávam návrh na prerozdelenie fin. prostriedkov všetkým klubom, posúdenie žiadostí
z januára z dôvodu, že kluby nedostali finančné prostriedky v plnej výške ako požadovali.
BV – na základe výsledkov kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou, finančné prostriedky je
možné prideliť len na základe žiadosti a nie je možné dodatkovať zmluvy o poskytnutí
dotácie.
PK – potom navrhujem neprerozdeľovať fin. prostriedky teraz, vyhlásiť novú výzvu.
SK -VZN o poskytovaní dotácií hovorí, že znenie výziev komisia schváli do 30. 11.,
následne je možne prideliť fin. prostriedky v prípade, že neboli vyčerpané na základe žiadosti
TJ, ŠK, OZ
Uznesenie č. 89/2016
Školská, športová a bytová komisia odkladá prerozdelenie fin. prostriedkov a schvaľuje
vyhlásenie novej výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu
Hlasovanie:
Za
2
PK. JŠ
Proti 6
JČ, RS, NK, ZL, SH, BV
Zdržal sa 1 MM
Návrh nebol schválený
NK – predkladám návrh na prerozdelenie fin. prostriedkov
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ŠKF
14 000 €
AŠK
6 500 €
HK Slávia
3 000 €
Tenisový klub 2 000 €
Interliga
400 €
ŠBK
2 100 €
Uznesenie č. 90/2016
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie II. dotáciu na rok
2016 na činnosť ŠKF Sereď vo výške 14 000 € s poukázaním 7% z výšky dotácie na účet „B“
družstva Horný Čepeň.

Hlasovanie:
Za
6
Proti
1
Zdržal sa 0
Nehlasoval 2
Uznesenie č. 91/2016
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie II. dotáciu na rok
2016 na činnosť AŠK Lokomotíva Sereď vo výške 6 500 €.

Hlasovanie:
Za
6
Proti
0
Zdržal sa 2
Nehlasoval 1
Uznesenie č. 92/2016
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie II. dotáciu na rok
2016 na činnosť HK Slávia OA Sereď vo výške 3 000 €.

Hlasovanie:
Za
6
Proti
0
Zdržal sa 2
Nehlasoval 1
Uznesenie č. 93/2016
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie II. dotáciu na rok
2016 na činnosť TK Sereď vo výške 2 000 €.

Hlasovanie:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa 1
Nehlasoval 1
Uznesenie č. 94/2016
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie II. dotáciu na rok
2016 na činnosť OZ Interliga vo výške 400 €.

Hlasovanie:
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Za
8
Proti
0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 1

Uznesenie č. 95/2016
Školská, športová a bytová komisia navrhuje primátorovi mesta na schválenie dotáciu na rok
2016 na činnosť ŠBK Sereď vo výške 2 100 €.

Hlasovanie:
Za
7
Proti
0
Zdržal sa 1
Nehlasoval 1
4. Byty
BV – bola vykonaná kontrola na sociálnych bytoch na Trnavskej ul., ďakujem všetkým
členom za schválenie odstránenia drevných búd, búdy na pozemku boli zlikvidované,
zrealizovali si tam záhradné sedenie, nájomníci jedného z bytov vynášajú neporiadok za
budovu, ktorým bolo nariadené tento neporiadok odstrániť. Ďalej bolo zistené, že stromy zo
susedného pozemku prerastajú cez plot a poškodzujú majetok mesta – odtrhnutá dažďová
kanalizácia, poškodené vedenie,
žiadame prednostu, aby bol vlastník pozemku vyzvaný na odstránenie prerastajúcich konárov.
TK – úprava stromov bude vykonaná v mesiaci júl
Uznesenie č. 96/2016
Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o kontrole vykonanej
v sociálnych bytoch na Trnavskej ul.

Hlasovanie:
Za
9
Proti
0
Zdržal sa 0
SK – pozvanie na Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov za školský rok 2015/2016,
ktoré sa uskutoční 28. 06. 2016 od 16.00 h v muzeálnej záhrade.
BV – tlmočiť pedagógom žiakom a študentom poďakovanie za dosiahnuté výsledky.
Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za účasť na
zasadnutí.
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Božena Vydarená, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ

V Seredi dňa 23. 06. 2016
zapísala: Kováčová
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