
Školská komisia Mestského zastupiteľstva Giraltovce 
 

Z á p i s n i c a 
 z 1. zasadnutia Školskej komisie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach 

konaného dňa 31.marca 2011  
 

Prítomní členovia 
 
Ing. Pavol Tchurík, Mgr. Jozef  Kozák, Mgr. Juraj Auerswald, Ing. Katarína Hliboká, Marta 
Chovancová, Mgr. Daniela Roguľová a Mgr. Peter Zajac 
 
Neprítomní členovia 
 
Mgr. Daša Drabiková a Mgr. Peter Kimák – Fejko 
 
Zapisovateľ 
 
Mgr. Jozef Kozák 
 
Program: 
 

1.  Otvorenie 
1. Náplň činnosti školskej komisie 
2. Plán zasadnutí školskej komisie na rok 2011  
3. Aktualizácie členov Rady škôl na teritóriu mesta 
4. Rôzne  
5. Diskusia 
6. Záver 

 
1. O t v o r e n i e 

 
Ing. Pavol Tchurík, predseda komisie, otvoril a viedol 1. zasadnutie Školskej komisie  MsÚ 

Giraltovce. Skonštatoval, že z deviatich pozvaných členov sú prítomní siedmi, čím je komisia 
uznášaniaschopná. 
 
2. Náplň činnosti školskej komisie 
 
Ing. Tchurík 
 
Pre náplň činnosti komisie mám spracovaný návrh „Štatút Školskej komisie pri MsZ 
v Giraltovciach“, ktorý Vám ešte dnes zašlem ku pripomienkovaniu. Porovnal som ho so 
štatútom mesta a nemali by tam byť rozpory. Najprv sme sa bavili, že štatút nemusí byť, ale 
sú tam ozrejmené niektoré veci, ako je zvolávanie zasadnutí komisie, zverejňovanie zápisníc, 
uchovávanie agendy a pod. Skúste si ho prejsť, či tam nie je potrebné niečo zmeniť alebo 
doplniť. Svoje pripomienky mi zašlite obratom. 
 

  Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach berie na vedomie návrh Štatútu s tým, že po 
pripomienkovaní bude schválený na nasledujúcom zasadaní. 
 
Hlasovanie: za návrh všetci siedmi prítomní členovia   Uznesenie č. 1/2011 



3. Plán zasadnutí školskej komisie na rok 2011  
 
Mgr. Kozák 
Predložil návrh na štyri zasadnutia s týmto programom: 
 

I. 1.1 Vyhodnotenie 1. polroka školského roka 2010/2011 
1.2 Oslavy Dňa učiteľov 
1.3 Plán zasadnutí komisie školstva na rok 2011 
1.4 Aktualizácia členov rady školy 

            1.5 Zápis deti do 1. ročníka ZŠ § 29  ods. 2 zákona č. 245/2008 
1.6 Zápis detí do MŠ 

 
II.  2.1. Aktualizácia rozpočtu škôl a školských zariadení 

2.2 Návrh na ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta 
2.3 Pedagogicko-organizačné pokyny na ukončenie školského roka 2010/2011 

 
III.  3.1 Vyhodnotenie školského roka 2010/2011 

3.2 Pedagogicko-organizačné pokyny na nový školský rok 2011/2012 
3.3 Financovanie škôl a školských zariadení v súlade so zákonom 597/2003 Z. z. 

 
IV.  4.1 Aktualizácia VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy  
                   a dieťa školského zariadenia na území mesta Giraltovce v roku 2012. 

4.2 Rozpočet škôl a školských zariadení 
4.3 Aktualizácia členov rady školy ( Zák. 596/2003 Z. z.) 
4.4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  ( Vyhl. 9/2006) 

 
  Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach schvaľuje „Plán zasadnutí školskej komisie 

na rok 2011“ s tým, že obsah zasadnutí sa prispôsobí ďalším aktuálnym problémom. 
 
Hlasovanie: za návrh všetci siedmi prítomní členovia   Uznesenie č. 2/2011 
 
4. Aktualizácia členov rady škôl 
 
Ing. Tchurík 
Na základe získaných podkladov delegovaných aktuálnych členov za zriaďovateľa „Mesto 
Giraltovce“ komisia navrhuje MsZ  týchto zástupcov do jednotlivých školských rád: 

• Rada školy pri ZŠ Giraltovce má 11 členov, z toho za zriaďovateľa štyroch 
a odporúčame naďalej ponechať Katarínu Havrilovú, Mareka Hlibokého, Ing. Ivetu 
Kurčovú a na miesto Mgr. Slávky Vojčekovej doplniť Ing. Pavla Tchuríka 

• Rada školy pri MŠ Giraltovce má 7 členov, z toho dvoch za zriaďovateľa a oboch 
odporúčame naďalej ponechať  - Ing. Máriu Digoňovú a Andreu Janovičovú 

• Rada školy pri ZUŠ Giraltovce má 7 členov, z toho za zriaďovateľa dvoch a oboch 
navrhujeme zmeniť nasledovne: na miesto Ing. Ladislava Tomka doplniť Ing. Luciu 
Imreovú a na miesto Aleny Kmecovej Mgr. Máriu Osifovú 

• Rada školy pri CVČ Giraltovce má 5 členov, z toho za zriaďovateľa dvoch 
a odporúčame ponechať MVDr. Miroslava Deutscha  a na miesto Mgr. Štefana 
Bačkayho  doplniť Ing. Jaroslava Harajdu  

 
  Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach berie na vedomie predložený návrh 

aktualizácie členov rád škôl. 
 
Hlasovanie: -          Uznesenie č. 3/2011 



5. Rôzne 
 
Ročný plán kultúrnych akcií  
- členovia školskej komisie Ing. Hliboká, Mgr. Roguľová a Mgr. Zajac navrhli pre kultúrnu 

komisiu vypracovať ročný plán kultúrnych akcií v meste a školská komisia ho doplní 
o gestorstvo kultúrneho programu jednotlivých škôl. Zo skúsenosti navrhujú časový 
predstih na nácvik programu minimálne jeden mesiac. 

 
  Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach navrhuje kultúrnej komisií: 
 

S časovým predstihom minimálne jeden mesiac požiadať riaditeľov škôl o dodanie 
kultúrneho programu na jednotlivé akcie v meste. 
 
Hlasovanie: za návrh všetci siedmi prítomní členovia   Uznesenie č. 4/2011 
 
6. Diskusia 
 
Mgr. Kozák 
JUVENALIS – primátor mesta prijíma úspešných žiakov a študentov škôl. Je potrebné určiť 
podmienky na ocenenie a termín podania návrhov. 
Mgr. Zajac 
Z navrhnutých žiakov a študentov komisia  nech určí počet  do 50 ocenených. 
Mgr. Roguľová 
Navrhujem určiť termín podania návrhov zo škôl do 15. júna. 
Mgr. Auerswald 
Kritériom by mala byť úroveň súťaží, či už v rámci Slovenska, kraja ale aj účasť na 
medzinárodných súťažiach a projektoch. 
Ing. Hliboká 
V kompetencii komisie je aktualizovať navrhnutý počet na ocenenie tak, aby tam neboli žiaci 
a študenti iba na naplnenie počtu, ale vybrať podľa stupňa náročnosti prípravy a umiestnenia 
na jednotlivých súťažiach. 
Ing. Tchurík 
Kritériá pre jednotlivé školy budú rôzne. Je na vedení školy a školského zariadenia, aké si 
stanoví pravidlá. Som toho názoru, že vedenie školy pozná svojich žiakov a môže sa 
rozhodnúť, že aj keď sa jej študent neumiestnil na popredných priečkach nejakej okresnej 
súťaže (nezúčastnil sa jej napr. zo zdravotných dôvodov), za svoju svedomitú celoročnú prácu 
môže taktiež byť nominovaný na ocenenie. A samozrejme treba brať ohľad na náročnosť 
jednotlivých súťaží. 
 

  Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach sa uznáša na termíne podania návrhov na 
ocenenie JUVENALIS od riaditeľov škôl každoročne do 15. júna 
 
Hlasovanie: za návrh všetci siedmi prítomní členovia   Uznesenie č. 5/2011 
 
Výstava detských prác 
Mgr. Roguľová 
Oceňuje návrh zmeny priestorov výstavy detských prác zo ZUŠ do  vestibulu MsÚ, kde viac 
ľudí ju má možnosť vidieť .  
Pani Chovancová 
V priestoroch CVČ je galéria, v ktorej sú tiež vhodné podmienky na umiestnenie detských 
a žiackych prác. 
 



7. Záver 
 

Ing. Pavol Tchurík, predseda školskej komisie MsZ, sa poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil 1. zasadnutie  školskej komisie. 

 
 
 
 

Ing. Pavol Tchurík 
predseda školskej komisie MsZ 

 
 

     Zapisovateľ: Mgr. Jozef Kozák              
 
 


