Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 2

zo zasadnutia komisie dňa 4. februára 2019
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ /Krajčovič/
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď
/Kováčová/
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení /Kováčová/
5. I. zmena rozpočtu na rok 2019 – školy /Kováčová/
6. Nájom majetku – Gymnázium Vojtecha Mihálika /Kováčová/
7. Zverenie majetku mesta do správy škôl /Kováčová/
8. Kritériá k oceňovaniu pedagógov v roku 2019 /Kováčová/
9. Rôzne
10. Byty /Vadovičová/ - GDPR
11. Záver
Prítomní členovia:
PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Pavol
Kurbel (PK), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Ing. Ondrej Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai
(NK)
Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Miroslava Sabová Dudášová
(MSD), Jozef Stojka (JS)
Začiatok komisie:
15,30 hod
Ukončenie komisie: 17,00 hod
1.Otvorenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Slávka Kramárová privítala prítomných hostí a členov na
zasadnutí komisie. Predstavila program a opýtala sa prítomných, či majú niečo do bodu rôzne.
Keďže tu máme hostí, ktorí sa chcú vyjadriť iba s svojim žiadostiam, navrhujem, aby sme
zmenili poradie bodov programu.
Uznesenie č.22/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje zmenu poradia bodov programu.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
0
P:
ZS:
0

1

8. Kritériá k oceňovaniu pedagógov v roku 2019
SK – Chcem sa v prvom rade opýtať, či bude komisia oceňovať aj v roku 2019? Predkladáme
Vám kritéria z minulého roku, poprosím o pripomienky, ak máte nejaké návrhy na ich úpravu.
BV – Žiadam, aby bol dodržaný termín podania návrhov a aby boli návrhy podávané za
úspechy dosiahnuté v roku 2018, čiže aktuálne a nie staršie.
MF – Myslím si, že možnosť podávať návrhy by mala mať aj rada školy, štatutár, členovia
komisie, po prípade školská žiacka rada.
Uznesenie č.23/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ súhlasí, aby sa p. Sabová Dudášová vyjadrila
k prerokovávanému materiálu.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
MSD – KC Priestor navrhuje pridať kategóriu „Učiteľ/učiteľka ktorý ma najviac inšpiroval
k rozvoju“. Návrhy na toto ocenenie by prichádzali od samotných žiakov.
ROZPRAVA
Uznesenie č.24/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje novú kategóriu „Učiteľ/ka ZŠ/SŠ
ktorý ma inšpiroval k rozvoju“ do Kritérií na rok 2019 pre udeľovanie ocenení pedagógom pri
príležitosti Dňa učiteľov.
Hlasovanie:
Z:
5
SlK, MF, PK, RS, OK, NK
P:
2
NK, BV
ZS:
0
Uznesenie č.25/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje kritériá k oceňovaniu pedagógov
v roku 2019.
Hlasovanie:
Z:
6
SlK, MF, BV, RS, OK, NK
0
P:
ZS:
0
Príloha č.1 – Kritéria na rok 2019 „Udeľovanie ocenení pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov“

10. Byty
SK – Podala informáciu ohľadne žiadosti z Kancelárie verejného ochrancu práv.
JV – Prosím o vyjadrenie sa k žiadosti ohľadne výmeny bytov na Komenského ul.
Uznesenie č.26/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ súhlasí, aby sa p. Stojka vyjadril
k prerokovávanému materiálu.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
2

JS – Vyjadril sa k svojej žiadosti.
ROZPRAVA
Uznesenie č.27/2019
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ dáva súhlas k žiadosti p.Stojku zo dňa
17.12.2018.
Hlasovanie:
Z:
0
5
SlK, PK, RS, OK, NK
P:
ZS:
2
MF, BV
Návrh neprešiel!
Uznesenie č.28/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o žiadosti
z Kancelárie verejného ochrancu práv.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
0
ZS:
Uznesenie č.29/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a schvaľuje žiadosť o výmenu
bytov na Komenského ul.
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
0
P:
ZS:
0
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste
Sereď
SK – VZN je spracované podľa Východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných
podielov obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2019, ktoré zverejnilo MF SR
a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v platnom znení. Výška finančných prostriedkov pridelených školám na
prevádzku a mzdy na rok 2019 je zohľadnená v prvej zmene rozpočtu. Celkové navýšenie
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach predstavuje
čiastku 137 539 €. Finančné prostriedky budú použité na vykrytie zvýšených nákladov na
10% navýšenie platov pedagogických zamestnancov, zvýšenie platov nepedagogických
zamestnancov v súlade s platnou právnou úpravou, na rekreačné poukazy, na zvýšenie cien
energií. K návrhu bola predložená pripomienka Rady rodičov MŠ Komenského, aby
príspevky na prevádzku a mzdy pre MŠ boli v rovnakej výške. Túto pripomienku nebudeme
do VZN zapracovávať nakoľko náklady na prevádzku MŠ nie sú rovnaké v prepočte na 1
dieťa.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.30/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení zriadených v meste Sereď a odporúča MsZ uzniesť sa.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
0
ZS:
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení
SK – VZN je predkladané na rokovanie MsZ z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti podpory
stravovacích návykov detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy a odmeňovania
zamestnancov školských jedální.
ROZPRAVA
Uznesenie č.31/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení
neskorších nariadení a odporúča MsZ uzniesť sa.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
5. I. zmena rozpočtu na rok 2019 – školy
SK – Navýšenie originálnych kompetencií o 130 000€. V zmene sú zohľadnené aj rekreačné
poukazy.
ROZPRAVA
Uznesenie č.32/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala I.zmenu rozpočtu mesta Sereď na
rok 2019 a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
6. Nájom majetku – Gymnázium Vojtecha Mihálika
SK - Platnosť nájomnej zmluvy končí dňom 20. 05. 2019. Z toho dôvodu, riaditeľka školy
požiadala o nájom objektu do 20. 05. 2020.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.33/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala nájom majetku pre Gymnázium
Vojtecha Mihálika a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
7. Zverenie majetku mesta do správy škôl
SK - Mesto Sereď realizovalo rekonštrukciu elektroinštalácie Materskej školy Komenského
“B“ v Seredi. Hodnota projektovej dokumentácie predstavuje sumu 1 176,00 €. Navrhovaný
termín zverenia je 01.03.2019.
ROZPRAVA
Uznesenie č.34/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zverenie majetku mesta do správy
materskej školy Komenského a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
2. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ
TK – Menia sa koeficienty, zmena je zapracovaná už aj v rozpočte.
ROZPRAVA
Uznesenie č.35/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala Zásady odmeňovania poslancov
a členov komisií MsZ a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
9. Rôzne
SK – Dňa 28. 12. 2018 bola mestu Sereď doručená Informácia o začatí konania o zmene
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP ohľadne zriadenia a vybavenia odborných učební
na ZŠ J.A. Komenského. Povinnou súčasťou predkladaných dokumentov je aj preukázanie
splnenia podmienky finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu.
SK - Školy požadovali od mesta spolufinancovanie na projekty, ktoré neprešli
predchádzajúcim schvaľovaním v roku 2018 finančné prostriedky vo výške 3 741 € a v roku
2019 zatiaľ vo výške 4 893 €. Z dôvodu, že uvedené spolufinancovanie kladie zvýšené nároky
na rozpočet mesta, predkladáme návrh na uznesenie.
ROZPRAVA
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Uznesenie č.36/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala projekt zriadení a vybavenia
odborných učební na ZŠ J.A.Komenského a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
Uznesenie č.37/2019
Školská športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala projekty základných škôl
a odporúča MsZ schváliť.
Hlasovanie:
Z:
7
SlK, MF, PK, BV, RS, OK, NK
P:
0
ZS:
0
11. Záver
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a najbližšie
rokovanie komisie je naplánované na 11.3.2019 o 15:30.

PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.
predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ
V Seredi dňa 5. 2. 2019
zapísala: Vadovičová
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Výzva
na predkladanie návrhov na oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
za mimoriadne výsledky dosiahnuté v roku 2018
Kategórie ocenení:
Pedagóg základnej školy
Pedagóg materskej školy
Pedagóg voľno časových aktivít (ZUŠ, ŠKD, CVČ)
Pedagóg strednej školy
Vedúci pedagogický zamestnanec
Návrh sa predkladá za vynikajúce výsledky
- vo výchovno-vzdelávacom procese
- v starostlivosti o talentované deti a mládež a deti a mládež so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
- v starostlivosti o deti a mládež vo voľnom čase
- pri propagácii školy, šk. zariadenia na verejnosti
- pri získavaní finančných prostriedkov pre školu, šk. zariadenie
- za organizovanie netradičných školských i mimoškolských aktivít
Mimoriadna kategória - Ocenenie za mimoriadny prínos a celoživotnú angažovanosť
v oblasti školstva sa predkladá za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo
výchovno-vzdelávacom procese, na úseku starostlivosti o deti a mládež
Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju (pre základné školy a stredné školy) –
návrh predkladajú žiacke školské rady – ocenenie za podporu žiakov v mimoškolskom
vzdelávaní, v dobrovoľníctve a v budovaní mäkkých zručností.
Štatutár každej školy a školského zariadenia so sídlom v meste Sereď predkladá písomné
návrhy na ocenenie do tých kategórií, v ktorých môžu byť nominovaní zamestnanci príslušnej
školy, školského zariadenia.
Návrh na ocenenie môže predložiť aj zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.
Každý návrh obsahuje:
- osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul)
- kategória ocenenia
- podrobné odôvodnenie návrhu
- dátum, odtlačok pečiatky a podpis štatutára školy / zriaďovateľa / predsedu žiackej
školskej rady
Predkladanie návrhov:
Návrh je potrebné doručiť písomne poštou alebo do podateľne Mestského úradu, Nám.
republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo prostredníctvom e-schránky a zároveň mailom
v programe Word na skolstvo.sport@sered.sk .
Termín podania návrhov na ocenenie je do 01. 03. 2019 do 12.00 h.
Posudzovanie návrhov:
O počte ocenení a udelení ocenenia rozhodne Školská, športová a bytová komisia pri MsZ
v Seredi na svojom zasadnutí 11. 03. 2019
Ocenenia budú odovzdané na slávnostnej akadémii 27. marca 2019 o 15.30 h.

