
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia komisie dňa 16. apríla 2018   

       

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Byty 

3. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017 

4. Súhlas MsZ so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate 

5. II. zmena rozpočtu na rok 2018 – školy 

6. Nájom – budova a priľahlý pozemok – Gymnázium V.Mihálika Sereď 

7. Návrh kritérií oceňovania študentov za školský rok 2017/2018 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Marián Mališ (MaM), Mgr. Zuzana Lašticová 

(ZL), Ing. Jozef Šipoš (JŠ), Pavol Kurbel (PK), PaedDr. Jaroslav Čomaj (JČ), Ing. Miroslav 

Marko (MM), Ing. Stanislav Horváth (SH)  

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Jaroslava Moravčíková (JM) 

 

 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:    17,00 hod 

 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka komisie Božena Vydarená privítala prítomných členov na zasadnutí.  

 

 

2. Byty 

BV – Privítala p.Moravčíkovú a členom komisie pripomenula dôvod jej pozvania, priebeh 

kontroly bytu. Od p.Moravčíkovej som už dostala prísľub, že dá byt do poriadku, ale nakoľko 

sa tak dodnes nestalo, chcem aby ste sa aj vy vyjadrili k predĺženiu prípadne k nepredĺženiu 

nájmu na tento byt. Niektorí ste boli na kontrole, videli ste byt, p.Moravčíková je tu, môžete 

sa pýtať. 

JM – Po troche dám byt do poriadku.  

JŠ – Dcéra tam s vami býva? Aká je záruka, že nebude pokračovať v ničení bytu? Pracuje? 

MaM – Je dcéra napísaná aj na zmluve? 

BV – Teraz máte zmluvu platnú do 30.6.2018. Komisia bude zasadať začiatkom júna. 

Povedzte si termín dokedy by ste byt dali do poriadku, aby sa členovia vedeli naň ešte pred 

komisiou pozrieť. 

JM – Do konca mája bude kuchyňa, kúpelka a chodba hotová. 

SH – Prejdite za mnou v sobotu, rušili sme prevádzku s farbami. Môžete si vybrať z toho čo 

tam je a aj Vám to odveziem. 

BV – p.Moravčíková ak Vám aj bude predĺžená nájomná zmluvu, určite to bude na kratšiu 

dobu, podmienené udržiavaním bytu v nepoškodenom stave. 

ROZPRAVA 

 



Uznesenie č.64/2018 

Školská, športová a bytová komisia ukladá Jaroslave Moravčíkovej dať do poriadku 

sociálny byt č.9 na Trnavskej ceste 866/51 do 31.05.2018. 

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

3. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017 

PK – Správy sú podrobné, iba sa chcem opýtať či je zohľadnená inflácia ohľadne nájmu bytov 

na školách. 

JČ – Áno je, ale v rokoch 2016 a 2017 nebola žiadna inflácia. 

BV – Ja som našla jednu chybu v dátume, ale p.riaditeľka mi prisľúbila opravu do MsZ. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.65/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala správy o hospodárení škôl a školských 

zariadení za rok 2017 a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

4. Súhlas MsZ so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate 

SK – ZŠ Pata požiadala ZUŠ J.F.Kvetoňa o elokované pracovisko na zriadenie 3 tried 

s otvorením 1.9.2018. Náklady p.riaditeľka vyčíslila na 12 000€ (mzdové a minimálne 

materiálne). Priestory by poskytla škola a taktiež by znášali prevádzkové náklady. 

PK – Viem že p.riaditeľka má obavy o personálne obsadenie. 

BV – My máme MsZ 19.4. a v Pate zasadajú 27.4. Mali by si vyčleniť peniaze v zmene 

rozpočtu, aby sme mali istotu, že pokryjú náklady ZUŠ. Treba vyžiadať uznesenie OZ v Pate 

o schválení elokovaného pracoviska a finančného vykrytia.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.66/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala materiál ohľadne súhlasu MsZ so 

zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

5. II. zmena rozpočtu na rok 2018 – školy 

SK – Zmena rozpočtu sa týka aj dotácii na šport, ohľadom pridelených „poslaneckých peňazí“ 

štyrom klubom, ktorých dotácia z mesta prekročila 10 000€. Preto to musí ísť na MsZ.  

SK – Čo sa týka škôl, ide o úpravu vlastných príjmov, taktiež „poslanecké peniaze“, bežné 

opravy, prišli vyúčtovania za energie, havária strechy a kanalizácie. 

ROZPRAVA 

 

 



Uznesenie č.67/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala II. zmenu rozpočtu na rok 2018 – školy 

a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.68/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala navýšenie dotácií pre ŠKF Sereď, AŠK 

Lokomotíva Sereď, HK Slávia Sereď a ŠK Ice Player´s a odporúča MsZ schváliť.   

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

6. Nájom – budova a priľahlý pozemok – Gymnázium V.Mihálika Sereď 

SK – Nájomná zmluva na budovu končí. Dostali sme žiadosť od gymnázia o jej predĺženie. 

Doteraz bola prenajímaná za 1 korunu, bolo by na zvážení či by sa uzavrela nová nájomná 

zmluvu za cenu 1€, nakoľko na budove treba opraviť strechu. Podľa zásad hospodárenia cena 

prenájmu by mala byť 6 971€.  

PK – Čo by nás oprava stála?  

TK – cena opravy záleží od rozsahu opráv. Dá sa to urobiť do 10.000 €, resp. až po úplnú 

výmenu strechy cca 80.000 €. Prebehnú rokovania s VUC, buď o prenájme alebo forma 

barteru.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.69/2018 

Školská, športová a bytová komisia prerokovala nájom budovy a priľahlého pozemku – 

Gymnáziu V.Mihálika Sereď s odporúčaním MsZ schváliť s cenou nájmu podľa zásad 

hospodárenia mesta Sereď a vyvolať diskusiu s VUC ohľadne možného barteru.   

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

7. Návrh kritérií oceňovania študentov za školský rok 2017/2018 

SK – Najbližšia komisia bude 11.6.2018, termín a poslanie návrhov by bol 6.6.2018 

a oceňovanie by bolo 27.6.2018. 

BV – Žiadam o doplnenie vety na koniec kritérií „Upozorňujeme, že pri nedodržaní kritérií sa 

návrhy nebudú posudzovať!“ 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.70/2018 

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

ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2017/2018.   

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 



 Kritériá na Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ na školský rok 2017/2018 

 

1. Súťaže uvedené v článku 1.5.14 Pedagogicko organizačných pokynov na školský rok 

2017/2018 

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 06.06.2018 do 12.00h. 

na skolstvo.sport@sered.sk 

Termín oceňovania najúspešnejších žiakov je predbežne naplánovaný na 27.6.2018 o 15.30h 

v muzeálnej záhrade v prípade nepriaznivého počasia v Kine Nova. 

Upozorňujeme, že pri nedodržaní kritérií sa návrhy nebudú posudzovať! 

 

 

 

 

 

8. Rôzne 

BV – Poprosím vybaviť žiadosť na oddelenie životného prostredia o výrez konárov, ktoré 

zasahujú sociálne byty na Trnavskej ceste. A taktiež o vyčistenie rín od lístia. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.71/2018 

Školská, športová a bytová komisia žiada o výrez konárov a vyčistenie rín na sociálnych 

bytoch na Trnavskej ceste.   

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

SK – Chcem Vás všetkých pozvať 27.4.2018 o 15.00hod do zámockého parku na „Beh 

zdravia“. 

 

mailto:skolstvo.sport@sered.sk


Uznesenie č.72/2018 

Školská, športová a bytová komisia berie na vedomie informáciu o akcii Beh zdravia. 

Hlasovanie: 

Za  9       BV, MaM, RS, MM, ZL, JŠ, JČ, SH, PK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

 

9. Záver 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Božena Vydarená, v.r. 

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 17. 4. 2018 

zapísala: Vadovičová  Jana 
 


