
Školská komisia Mestského zastupiteľstva Giraltovce

Z á p i s n i c a
 zo 4. zasadnutia Školskej komisie Mestského zastupiteľstva v Giraltovciach 

konaného dňa 14. júna 2012

Prítomní členovia

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

Zapisovateľ

Mgr. Jozef  Kozák

Program: 

1.   Otvorenie
2.   Voľba podpredsedu komisie
3.   Pedagogicko - organizačné pokyny na ukončenie školského roka  2011/2012

            4.   Aktualizácia rozpočtu škôl a školských zariadení
      5.   Návrh na ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta

            6.   Diskusia
            7.   Záver

1.   Otvorenie

Ing. Pavol Tchurík, predseda komisie, otvoril a viedol 4. zasadnutie Školskej komisie  
MsÚ Giraltovce. Skonštatoval, že z deviatich pozvaných členov sú prítomní siedmi, čím je 
komisia uznášaniaschopná. 

2. Pedagogicko - organizačné pokyny na ukončenie školského roka  2011/2012

Tajomník komisie Mgr. Jozef Kozák podal informáciu o pokynoch na ukončenie šk. r. 
2011/2012, ktoré zaslal na základné školy, materské školy  a ZUŠ v pôsobnosti Školského 
úradu Giraltovce. Súčasne uviedol, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu má na 
svojej stránke POP na nový školský rok 2012/2013, ktoré tiež už zaslal  školám a školským 
zariadeniam v spádovom území ŠÚ.

Uznesenie: č. 7/2012
Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach zobrala na vedomie „Pedagogicko -

organizačné pokyny na ukončenie školského roka  2011/2012“

3. Voľba podpredsedu komisie

V priebehu rokovania druhého bodu sa počet prítomných naplnil príchodom  Mgr. Petra 
Kimák – Fejka a Mgr. Petra Zajaca na 100%. Navrhnutý na funkciu podpredsedu bol 



Mgr.Peter Kimák – Fejko, ktorý získal 8 hlasov a tým bol zvolený za podpredsedu. Sám si 
nedal hlas a funkciu podpredsedu prijal.

Uznesenie: č. 8/2012
Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach zvolila za podpredsedu Školskej 

komisie Mgr. Petra Kimák  - Fejka.

4. Aktualizácia rozpočtu škôl a školských zariadení

Tajomník komisie Mgr. Jozef Kozák poinformoval prítomných členov – riaditeľov škôl 
a ŠZ o postupe pri čerpaní rozpočtu a jeho aktualizácií v priebehu roka. Nakoľko rozpočty sú 
súčasťou rozpočtu mesta ako ich zriaďovateľa, je preto potrebné ich aktualizovať na rokovaní 
MsZ Giraltovce.

5. Návrh na ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta.

Riaditelia škôl a školských zariadení na území mesta na základe požiadavky doručili 
komisií zoznamy žiakov a študentov na ocenenie primátorom mesta, ktoré sa uskutoční  dňa 
26.júna o 09,00 hod. v zasadačke MsZ. Komisia prehodnotila návrhy a schválila 31 žiakov 
a študentov na ocenenie. Menný zoznam tvorí prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie: č. 9/2012
Školská komisia pri MsZ v Giraltovciach schválila priložený menný zoznam 

žiakov a študentov na ocenenie primátorom mesta.

6. Diskusia

V rámci diskusie sa prítomní dohodli na dodaní vlastného programu na deň 26.6.2012 pri 
ocenení žiakov a študentov primátorom mesta. Program dodajú cca po 2 minúty Gymnázium, 
ZŠ, SZŠ a cca 4 minúty ZUŠ.

Tajomník komisie poďakoval sa Ing. Pavlovi Tchuríkovi - predsedovi  komisie za 
doterajšie vedenie zasadaní komisie, nakoľko uzavrel pracovný pomer s Mestom Giraltovce a 
legislatíva mu neumožňuje naďalej vykonávať túto funkciu.

7. Záver

Ing. Pavol Tchurík , predseda školskej komisie MsZ sa poďakoval prítomným za aktívnu 
účasť a ukončil jej štvrté zasadnutie. Súčasne sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu členom 
komisie.

  Ing Pavol Tchurík
Predseda školskej komisie


