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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 
 

Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia komisie dňa 29. novembra 2021 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, materských 

škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. 

Kováčová)  

3. Informatívna správa o príprave a realizácie projektov – výzva športoviská (Ing.Bíro)  

4. VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 – školy  (Mgr. Kováčová)  

5. Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024 - školy (Mgr. Kováčová)  

6. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022 (Mgr. Vadovičová)  

7. Rôzne 

8. Záver 
 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Ing. Mária 

Fačkovcová (MF), Ing. Ondrej Kurbel (OK),Pavol Kurbel (PK)  

Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Branislav Bíro (BB) 

 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:     16,15 hod 
 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a hostí a prečítala program komisie 

uvedený v pozvánke. Požiadala o výmenu bodov 2 a 3 a o doplnenie bodu Rôzne o Žiadosť 

od p. riaditeľky ZŠ J.A.Komenského. Opýtala sa či má niekto niečo do bodu rôzne.  

SK – Do bodu Rôzne prosím zaradiť, ešte bod Zmena uznesenia MsZ č.194/2021. 
 

Uznesenie č.82/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej 

športovej a bytovej komisie dňa 29.11.2021 s tým, že sa vymenia body 2 a 3 a do bodu Rôzne 

sa doplní žiadosť p. riaditeľky ZŠ J.A.Komenského a zmena uznesenia č.194/2021. 

Hlasovanie: 

Za  5   SlK, BV, RS, MF, OK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

 

2. Informatívna správa o príprave a realizácie projektov – výzva športoviská (Ing.Bíro)  

BB – Vyšla nová výzva na podporu športu. Zhrnul základné požiadavky potrebné na podanie 

žiadosti. Mesto Sereď má v koncepčných materiáloch zámer realizovať modernizáciu 

školských športových areálov, modernizáciu štadióna, vybudovanie tenisového areálu. Preto 

do MsZ budú predkladané 4 varianty - Atletická dráha ZŠ J.A.Komenského, Športové plochy 

ZŠ J.Fándlyho, Tenisový areál Sereď, Futbalový štadión Sereď). 

OK – Správne tomu rozumiem, že na ZŠ J.A.Komenského by to bola rekonštrukcia? Povrch 

dráhy by bol totožný ako na ZŠ J.Fándlyho? 

BV – Áno, bol by to tartan, okrem dráhy by tam bol skok do diaľky, možno vrh guľou. 
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MF – Termín na podanie žiadosti je 31.1.2022, stihneme to? 

BB – Verím, že áno, ale treba najskôr rozhodnúť, do ktorého projektu ísť. 

TK – Predkladáme Vám všetky žiadosti, ktoré prišli, rozhodnúť musia poslanci. Pri atletickej 

dráhe na ZŠ J.A.Komenského by sa vyrovnali materiálne podmienky školy, pomohli by sme 

tým aj cirkevnej škole. Dráhu, nech bude kdekoľvek, by využívali aj športové  kluby nie len 

na letnú prípravu. 

SlK – V Seredi mala atletika tradíciu, športovci dosahovali dobré výsledky, je potrebné 

skvalitniť podmienky na povinnú telesnú výchovu.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.83/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informatívnu správu 

o príprave a realizácii projektov – výzva športovísk a odporúča MsZ schváliť podanie žiadosti 

v rámci výzvy na  realizáciu rekonštrukcie atletickej dráhy ZŠ J.A.Komenského. 

Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, 

materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení (Mgr. Kováčová)  

SK – predstavila členom komisie predkladaný materiál. Navrhovanou zmenou je úprava 

výšky príspevku na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach podľa finančných 

prostriedkov poskytnutých školám v rámci zmien rozpočtu v roku 2021. Rozdiel v príspevku 

pre MŠ predstavuje finančné prostriedky poskytnuté na prevádzku novootvorenej časti MŠ 

DŠ v prepočte na počet žiakov k 15. 09. 2020.  

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.84/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN mesta Sereď, ktorým 

sa mení VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl a školských zariadení zriadených 

v meste Sereď v znení neskorších nariadení a odporúča MsZ prerokovať a uzniesť sa na ňom. 

Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

 

4. VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 – školy  (Mgr. Kováčová)  

SK – Zmena rozpočtu v oblasti školstva zahŕňa finančné  prostriedky zo ŠR: 59 000 € na 

stabilizačné odmeny pre pedagogických zamestnancov v ZŠ, vzdelávacie poukazy po 

Eduzbere, dopravné sa upravovalo, školské jedálne znižujú náklady na potraviny, presun 

dotácie na podporu stravovacích návykov z ÚPSVaR na školy, MŠ D.Štúra dovybavenie 

nových tried, ZŠ J.A.Komenského oprava výťahu. 
ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.85/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala VII. zmenu rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2021 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť 
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Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

5. Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2022-2024 - školy (Mgr. Kováčová)  

SK – Normatívy sú vyrátané podľa normatívov tohto roku a aktuálneho počtu žiakov k 15. 09. 

2021. Pri 1. zmene rozpočtu ich budeme upravovať. V rozpočte sú zahrnuté aj dotácie na 

Mládež a Šport. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.86/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh viacročného rozpočtu 

mesta Sereď na roky 2022-2024 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť 

Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

 

6. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2022 (Ing. Krajčovič)  

TK – Prestavil členom komisie harmonogram na rok 2022. 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.87/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala harmonogram zasadnutí MsZ 

v Seredi na rok 2022 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť 

Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

 

7.   Rôzne 

SK – Dostali ste žiadosť od p.riaditeľky ZŠ J.A.Komenského o dofinancovanie asistentov na 

rok 2022. Tento rok ich mesto dofinancovalo mzdové náklady za mesiace september až 

december 2021 v čiastke 47 000 €. Pani riaditeľka žiadala o poskytnutie finančných 

prostriedkov MŠ VVŠ SR. Zatiaľ nebola zverejnená výzva, ak by sa tak stalo p. riaditeľka by 

nevyčerpané peniaze vrátila. Náklady na asistentov do konca školského roka predstavujú 

čiastku 36 950 €.  Navrhujeme zatiaľ zmenu účelu požitia finančných prostriedkov na opravy 

a údržbu použiť na financovanie asistentov do 31. 07. 2022. Po zverejnení normatívov na rok 

2022 budú nevyhnutné náklady prepočítané.  

OK – Asistenti sú potrebný na školách, ide o našu mládež. Správne tomu rozumiem, že by jej 

boli poskytnuté finančné prostriedky zatiaľ do 31.7. a pri zmenách rozpočtov by sme riešili 

toto dofinancovanie? 

SK – Áno, zatiaľ by to bolo do 31.7.2022 a pri 1.zmene rozpočtu  by bola zapracovaná 

zmena. Presunuli by sa finančné prostriedky, ktoré boli určené na opravu a údržbu školy na 

mzdové prostriedky. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.88/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť od p.riaditeľky ZŠ 

J.A.Komenského o dofinancovanie asistentov a odporúča MsZ presunúť 30 000€ z opráv 

a údržby na mzdové prostriedky pre asistentov a zapracovať v 1. zmene rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2022. 

Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

 

 

SK – Prestavila materiál o zmene uznesenia MsZ č.194/2021 zo dňa 16. 09. 2021.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.89/2021 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zmenu uznesenia MsZ 

č.194/2021 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6   SlK, RS, MF, BV, OK, PK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

 

8. Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

  

 

 

 

PaedDr. Slávka Kramárová, v.r. 

predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

 

V Seredi dňa 30. 11. 2021 

zapísala: Vadovičová 

 

 

 

Táto zápisnica je len skráteným zápisom rokovania komisie.  

Celý priebeh Školskej športovej a bytovej komisie je dostupný na linku: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uKgrj_h3uJE 


