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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia komisie dňa 24. apríla 2017   

      Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie 

2.   Letná prevádzka pracovísk MŠ – pozvané sú riaditeľky MŠ 

3.   Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016  

4.   Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. Sereď za rok 2016  

5.  Návrh VZN ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom dome   

na Komenského ul. v Seredi 

6.   Záverečný účet mesta Sereď za rok 2016 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

7.   II. zmena rozpočtu na rok 2017 

8.   Návrh kritérií na oceňovanie študentov za školský rok 2016/2017 

9.   Byty 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Mgr. Zuzana Lašticová (ZL), Ing. 

Stanislav Horváth (SH), Róbert Stareček (RS), Ing. Norbert Kalinai, Pavol Kurbel (PK), 

Michal Hanus, PaedDr. (MH)  

Hostia: Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Mgr. Zuzana Horváthová (ZH), Mgr. Silvia Kováčová 

(SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Beáta Lukáčová – MŠ D.Štúra (BL), Daniela Andrisová – 

MŠ Komenského (DA), Marcela Uhričová – predsedkyňa Rady rodičov MŠ Ul. D. Štúra, 

(MU), Hana Masaryková – zástupca Rady rodičov MŠ Ul. D. Štúra, (HM) 

 

Začiatok komisie:       15,30 hod 

Ukončenie komisie:   18,00 hod 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných hostí a členov na zasadnutí.  

 

2. Letná prevádzka pracovísk MŠ – pozvané sú riaditeľky MŠ 

BV – pozvali sme si na komisiu pani riaditeľky, aby nám vysvetlili dôvody svojho 

rozhodnutia a keďže v piatok prišiel Otvorený list Rady rodičov MŠ Ul. D. Štúra, pozvali sme 

 predsedníčku rady rodičov a autorku ako zástupcov rodičov. Na komisii by chceli vystúpiť aj 

zástupcovia rodičov a zamestnancov MŠ. O účasť na komisii v súlade s rokovacím poriadkom 

komisii nepožiadal nikto.  

PK – oceňujem záujem občanov o činnosť mesta, mali by sme im dať príležitosť vyjadriť sa. 

ZH – komisia je poradným orgánom MsZ, preto by sa mala vyjadrovať iba k materiálom, 

ktoré sú bodom programu MsZ. Treba si zvážiť kompetencie a možnosti tejto komisie. 

Rozhodnutie o uzavretí materských škôl je plne v kompetencii štatutára, čiže riaditeliek. 

BV – poprosím p. riaditeľku a p. zástupkyňu o dôvody prečo sa rozhodli zavrieť materské 

školy na celý mesiac júl. 

BL – každoročne robíme prieskum  na zistenie  záujmu o umiestnenie detí v letných 

mesiacoch. Nahlási sa nám vždy cez 100 detí v skutočnosti prišlo 39, s tým že rodičia 

nahlásia ráno, že ich dieťa dnes nepríde.  Počas júla 2015 bolo prihlásených 107 detí, 

priemerne chodiacich bolo 57 detí. V mesiaci august bolo prihlásených  92 detí a priemerne 

chodiacich bolo 32.  Počas júla 2016 bolo prihlásených 97 detí, priemerne chodiacich bolo 49 

detí. V mesiaci august bolo prihlásených 97 detí a priemerne chodiacich bolo 36.  
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Ja musím zabezpečiť prevádzku aj stravu pre prihlásený počet detí. Potom triedy v prevádzke 

zívajú prázdnotou, máme nakúpené potraviny s krátkodobou spotrebou. Na konci mesiaca 

august majú moje zamestnankyne zostatok dovoleniek 35 dní a narastajú mi mzdové náklady 

z dôvodu nadčasov 130% - potreba zastupovať čerpanie dovoleniek počas školského roka.  

Zákonník práce mi prikazuje zabezpečiť im minimálne 2 týždňové voľno, vyhláška hovorí, že 

prevádzka v MŠ má byť prerušená na minimálne 3 týždne. Povinnosť informovať rodičov o 

uzatvorení materskej školy mám minimálne 2 mesiace vopred, urobila som to 3 mesiace 

vopred. Doteraz za mnou alebo zástupkyňami na elokovaných pracoviskách nebola ani jedna 

jediná mamička, že s tým má problém.  

MH – v priebehu roka sa vám neodhlasujú deti? Žiadali ste minulý rok náhradné fin. 

prostriedky za záskoky? Vie mesto prispieť na takto vzniknuté náklady? 

PK – myslím si, že by sa to malo riešiť ako po minulé roky, sme tu aby sme vychádzali 

občanom v ústrety. Rodičia by mohli napríklad zložiť kauciu 100€ a ak by dieťa nenastúpilo 

bol by to dar pre škôlku. Bolo by to opatrenie voči špekulantom. 

SK – toto nie je možné, máme VZN, kde je stanovená výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov  a možnosti odpustenia poplatku. 

MH – robili ste tento rok prieskum? 

BL – už mesiac je v každej triede materskej školy zverejnený oznam o zisťovaní záujmu 

o dochádzku na mesiac august, doteraz tam nie je zapísaný nikto. 

BV – odporúčam aby deti, ktorých mamičky sú na materských dovolenkách boli počas 

letných mesiacov doma. Žiadam zástupkyne rodičov, aby apelovali na rodičov, ktorí sú na 

materskej dovolenke alebo nezamestnaní aby nechali deti doma v tomto období. Vyzývam p. 

riaditeľky, aby zvážili svoje rozhodnutie a mali otvorené 2 materské školy v mesiaci, tak ako 

to bývalo doteraz. Kde by sa sústreďovali deti, ktorých rodičia nemajú kde dať.  

DA – na pracovisku na Komenského A bude prebiehať rekonštrukcia kuchyne, z toho dôvodu 

bude mimo prevádzky aj elokované pracovisko B. Nám sa minulý rok prihlásilo na letné 

mesiace 120 detí, na začiatku ich prišlo 40 a nakoniec iba 20. Potrebujeme zabezpečiť 

dezinfekciu, ak by sme riešili zastupovanie z vonku, neviem či by tam bola taká 

zodpovednosť a kto odíde z úradu práce kvôli 1 mesiacu? Čo sa týka záloh, rodičia majú 

problém zaplatiť vopred 1 mesiac nie to dva, najmä ak sa jedná o mamičku samoživiteľku. 

Deti majú stres zo zmeny miestnosti nie to ešte budovy a keď sa im zmení p. učiteľka už 

vôbec nechcú ísť do materskej školy. Pri letnej prevádzke im toto všetko škodilo.  

RS – myslím si, že nám obe dostatočne vysvetlili svoje dôvody a rozhodnutie je plne v ich 

kompetencii. 

HM – otvorený list je vyjadrenie názoru rodičov, ktorí ma oslovili. List vznikol v piatok, lebo 

sme sa dozvedeli, že táto komisia zasadá v pondelok a vo štvrtok je MsZ. Chceli sme hlavne 

vedieť dôvody, prečo budú materské školy zatvorené celý mesiac.  

BL – je to celé o komunikácie. Rodičia neprišli za mnou ale za p. Masarykovou.  

DA – na list sa mali podpísať rodičia, aby sme vedeli o koľkých deťoch sa bavíme. 

NK – ako to riešia rodičia prváčikov? Je v škole nejaký denný tábor? Psychohygiena je daná 

vyhláškou? Vieme nevrátiť poplatok za MŠ, ak bude dieťa prihlásené a nepríde? 

ZH – možno by sme mohli zmeniť poplatok za letné mesiace v VZN. 

TK – mali by ste si zvolať rodičovské združenie, my sme si tu vypočuli vaše názory a dôvody 

a nemôžeme zasahovať do vašich kompetencií.   

JČ – máte radu rodičov? Koľko má členov? Zvolajte si plenárne, diskutujte s riaditeľkami.  

MH – vonku stále čakajú občania, mali by sme im oznámiť záver rokovania.  

NK – zasadnutie komisie je pracovné, členovia komisie sa k problematike vyjadrili 

a nesúhlasím s účasťou verejnosti na komisii. Ak chce niekto informovať o priebehu 

rokovania, má možnosť, nie na však v rámci programu rokovania komisie. Pani riaditeľky aj 

poslanci majú morálnu povinnosť informovať rodičov a zamestnancov.  
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BV – navrhujem pozvať občanov na rokovanie a informovať ich o priebehu dnešného 

rokovania, bez možnosti ďalšej diskusie.  

ROZPRAVA 

Za účasti prítomných občanov BV – komisia je poradným, iniciatívnym orgánom MsZ, 

vypočuli sme si stanoviská riaditeliek a zástupkýň rodičov. Odporúčame komunikovať a riešiť 

problémy s oprávnenými osobami.   

 

3.   Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016 

BV – správy sú komplexné, ak niečo máte, vyjadrite sa. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.85/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení ZŠ J.A.Komenského 

za rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

Uznesenie č.86/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení ZŠ J.Fándlyho za rok 

2016 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.87/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení MŠ na Komenského 

ul. za rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.88/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení MŠ Ul. D. Štúra za 

rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.89/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení ZUŠ J.F.Kvetoňa za 

rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 
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4.   Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. Sereď za rok 2016  

BV – k správe je vypracovaná správa aj audítora. 

PK – NDS skončila v mínuse, lebo sponzorovala nejaké lavičky. Takto sa firmy nesprávajú, 

mal by si to p.konateľ uvedomiť.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.90/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správu o hospodárení Našej domovej 

správy s.r.o. za rok 2016 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

5.  Návrh VZN ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom 

dome   na Komenského ul. v Seredi 

SK – vysvetlila potrebu vzniku nového VZN 

MH – 5€ za m2 je strašne moc, aby neostali byty neobsadené 

TK – bol to návrh LPK, môžete mať iný návrh. 

PK – koľko ľudí má záujem o byty za 5€ na m2? Aké máme skúsenosti s platením? Mali by 

sme sa chrániť pred neplatičmi.  

MH – navrhujem cenu 2,17€ za m2 a prideľovanie formou dražby. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.91/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala návrh VZN, ktorým sa upravuje postup 

poskytovania nájomného bývania v bytovom dome na Komenského ul. v Seredi  

s pripomienkami:  

1.) v § 5 ods. 2 zmeniť 2. vetu: „Výber nájomcu sa vykoná na základe dražby“ 

2.) v § 7 stanoviť minimálne nájomné v sume 2,17 €/m
2
. 

 

Hlasovanie: 

Za  8      MH, NK, BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

6.   Záverečný účet mesta Sereď za rok 2016 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

BV – materiál ste si prečítali, máte k dispozícii aj stanovisko p. kontrolórky 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.92/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala Záverečný účet mesta Sereď na rok 2016 

a stanovisko hlavnej kontrolórky a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

7.   II. zmena rozpočtu na rok 2017 

SK – oboznámila so zmenami čo sa týka škôl a školských zariadení 
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ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.93/2017 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala II. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 

2017 a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

8.   Návrh kritérií na oceňovanie študentov za školský rok 2016/2017 

BV – kritériám sme sa už venovali po minulé roky. 
Kritéria na Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2016/2017 

1. Súťaže uvedené v článku 1.6.14 Pedagogicko organizačných pokynov na školský rok 

2015/2016 

a) Umiestnenie na 1. 2. 3. mieste v krajskom kole súťaže, ktorému predchádzalo min. jedno kolo 

nižšej úrovne súťaže, s výnimkou školského kola. 

b) Umiestnenie na 1.mieste v krajskom kole súťaže, ak mu nepredchádzalo žiadne kolo nižšej 

úrovne súťaže. 

c) Všetkých účastníkov na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach, ak im 

predchádzalo min. jedno kolo súťaže s výnimkou školského. 

d) Umiestnenie na 1. 2. 3. mieste v celoslovenskom kole súťaže, ak mu nepredchádzalo žiadne 

kolo nižšej úrovne súťaže. 

2. Umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach na min. celoslovenskej úrovni 

/individuálne posúdenie/ 

Ocenení budú žiaci a študenti: 

- ZŠ: Jána Amosa Komenského, Juraja Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Špeciálnej ZŠ 

- ZUŠ Jána Fishera-Kvetoňa 

- Stredných škôl: Gymnázia Vojtecha Mihálika, Obchodnej akadémie 

Všetci ocenení obdržia pamätný list a vecnú cenu. 

Návrhy je potrebné zaslať elektronickou formou v termíne do 15.06.2017 do 12.00h. 

na skolstvo.sport@sered.sk 

Termín oceňovania najúspešnejších žiakov je predbežne naplánovaný na 27.6.2017 o 15.30h 

v muzeálnej záhrade v prípade nepriaznivého počasia v Kine Nova. 

Uznesenie č.94/2017 

Školská, športová a bytová komisia schvaľuje kritéria na oceňovanie najúspešnejších žiakov 

ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2016/2017. 

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

9.   Byty 

JV – info o kontrole na sociálnych bytoch a o príprave bytu č.10 na Trnavskej ceste. 

ROZPRAVA 

 

mailto:skolstvo.sport@sered.sk
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Uznesenie č.95/2017 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie info o kontrole na sociálnych bytoch 

a o príprave bytu pre nových nájomcov.  

Hlasovanie: 

Za  6      BV, RS, JČ, ZL, SH, PK 

Proti            0            

Zdržal sa 0 

 

10. Rôzne 

BV – do bodu rôzne nemáme nič 

 

11. Záver 

Predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť 

na zasadnutí a najbližšie rokovanie komisie je naplánované na 19.4. 2017 o 15:30. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

 

V Seredi dňa 25. 4. 2017 

zapísala: Vadovičová 


