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

zo zasadnutia komisie dňa 7. februára 2022 

 

Program zasadnutia: 

1.  Otvorenie 

2.  Financovanie škôl a školských zariadení (Mgr. Kováčová)  

    A. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení  

    B. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  

    C. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu detí 

pri Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď  

    D. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď  

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2019 o určení      

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je 

mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Kováčová) 

4. 1.zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

5. Oceňovanie pedagógov – Výzva, Kritériá (Mgr. Kováčová) 

6. Byty (Mgr. Vadovičová) 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Michal Hanus PhDr. (MH), Pavol 

Kurbel (PK), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Ing. Ondrej Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai (NK), 

Róbert Stareček (RS) 

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

 

Začiatok komisie:       15,30 hod 

Ukončenie komisie:    16,45 hod 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie PaedDr. Slávka Kramárová privítala členov na zasadnutí komisie 

a opýtala sa či majú niečo na doplnenie programu. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.25/2022 

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

a bytovej komisie dňa 7.2.2022.  

Hlasovanie: 

Za   7 SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

2. Financovanie škôl a školských zariadení (Mgr.Kováčová) 

A. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 

neskorších nariadení  
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SK – Návrh VZN súvisí s legislatívnymi zmenami, ktoré schválila NR SR minulý rok. V zákone 

507/2021 sa zmenil spôsob financovania cirkevných a súkromných zriaďovateľov. V našom 

meste sa týka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda a SCŠPP. Tieto boli z VZN vypustené a ich 

financovanie je riešené iným spôsobom. Mení sa aj príloha určujúca výšku finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta. Ich výška je aktualizovaná podľa prognózy ministerstva financií. Zároveň už prispievame 

zo zdrojov mesta na dofinancovanie nedostatočných normatívov na ZUŠ a MŠ.  

ROPRAVA 

 

Uznesenie č.26/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi, odporúča uzniesť sa MsZ na návrhu 

NZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej 

školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení.  

Hlasovanie: 

Za   7 SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

B. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí  

SK – Súčasťou materiálu je aj odsúhlasenie príspevku na záujmové vzdelávanie v CVČ. Mesto 

Sereď prispieva aj okolitým obciam za deti s trvalým pobytom v meste Sereď, ktoré navštevujú 

ich CVČ, návrh je v materiály na sumu 108€. 

BV – Koľko detí z iných miest a obcí navštevuje naše CVČ? 

SK – Neviem to presne, okolo 50. Budem Vám informovať. 

ROZPRAVA  

Doplňujúca informácia:  
Mestu Sereď v roku 2022 bola doručená 1 žiadosť na financovanie z Banskej Bystrice. 

Centrá voľného času v Seredi navštevuje 208 žiakov z iných obcí a miest. Zatiaľ nám prispeli 4 obce na 9 

detí. Tento nesúlad financovania máme ošetrený vo VZN  č. 7/2019 rôznou výškou poplatkov zákonných 

zástupcov:  

a) pre osoby s trvalým pobytom v meste Sereď 

1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 3,30 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 

6,60 €. 

b) pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď prispeli na záujmové vzdelávanie  

1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 4,50 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 

7,80 €. 

c) pre osoby s trvalým pobytom v obciach, ktoré mestu Sereď neprispeli na záujmové vzdelávanie  

1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny 

týždenne 13,00 €, 

2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 

16,00 €. 

     

Uznesenie č.27/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o poskytnutí 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za   7 SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS 

Proti            0 

Zdržal sa        0     
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C. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu 

detí pri Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď  

SK – Najväčšia zmena sa týka prevádzky školského klubu pri cirkevnej ZŠ, ktorej 

zriaďovateľom nie je mesto Sereď ale Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza. Zákon obci 

určuje, že musí podpísať zmluvu, náležitosti a podmienky zmluvy. Štát pošle peniaze na takéto 

zariadenia obci prostredníctvom podielových daní a obec ich musí všetky preposlať 

zriaďovateľovi takéhoto zariadenia. K zmluve prebehlo pripomienkové konanie, zmluva bola 

podpísaná a je platná. Celková suma je 55 074,60 € na rok, bude vyplácaná mesačne vo výške 

1/12-iny. 

MF – Zmluva je podpísaná, prečo to vôbec ide teda na MsZ? 

SK – Je iba iný spôsob financovania, ktorý sa zmenil legislatívnou, chcela som Vás o tom 

informovať a ukázať Vám zmluvy, ktoré spĺňajú všetky potrebné náležitosti.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.28/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala materiál o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole 

sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď, berie na vedomie a odporúča MsZ 

prerokovať a zobrať na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za   8  SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

    

D. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď  

SK – Obdobný prípad je aj pri financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva. Koeficient na dieťa do 15 rokov je 197,40€, takýchto detí majú 1 129. Celková 

suma na rok je 222 864,60€.  

MF – Pri takom počte, čo vykazujú by muselo navštevovať ich zariadenie 60% všetkých detí 

v Seredi. Pýtala som sa p. riaditeliek a tie čísla sú vzdialené. Pritom polovica detí navštevuje 

zariadenie v GA, preto mám pochybnosti o tomto čísle. 

BV – Tiež mám poznámku, že je to veľmi veľké číslo, mám k nemu výhradu. Nemôžeme dať 

podnet na preskúmanie toho počtu? 

SK – Nie je to dotácia, preto nepredkladajú zúčtovanie, bolo by to nad rámec zákona. Mesto nie 

je oprávnené kontrolovať takéto údaje.  

SlK – Koľko majú zamestnancov? 

SK – Neviem to presne 5-6. 

PK – Mal by sa podať podnet na kontrolu. 

MH – Mám otázku, keď dostavajú takéto peniaze, to znamená, že ich klienti už neplatia? 

SK – Platia.  

MH – Mám informáciu od p. riaditeľky ZŠ J.Fándlyho, že 50% ich detí, ktoré potrebujú takéto 

služby, využíva zariadenie v GA, preto budem proti. 

SK – Ak by aj mesto nepodpísalo takúto zmluvu, mesto by muselo zariadeniu aj tak poskytnúť 

finančné prostriedky, zákon myslí aj na to. Kontrolu môže vykonať iba regionálny úrad školskej 

správy Trnava. 

TK – Videl by som to ako jeden z potencionálnych zdrojov dofinancovania školských zariadení 

v Seredi.  

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.29/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informáciu o poskytnutí 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného centra špeciálno-

pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď a odporúča MsZ prerokovať. 

Za    5  SlK, BV, NK, RS, PK 

Proti                 2  OK, MH    

Zdržal sa          1  MF    

 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2019 o určení      

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Kováčová) 

SK – VZN navrhujeme na základe legislatívnej zmeny. Mení sa spôsob vyberania finančných 

prostriedkov od zákonných zástupcov. Doteraz si obec určovala komu odpustí takýto príspevok, 

teraz ho automaticky nebudú platiť poberatelia dávky HN. Návrh upravuje aj podmienky 

zníženia, zvýšenia a odpustenia príspevkov, ak bude prerušovaný pobyt, poplatok bude znížený 

o pomernú časť, zvyšuje sa poplatok pri špeciálne výchovno-vzdelávacích formách. Návrh bol 

zverejnený na pripomienkovanie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.30/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2019 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: 

Za   8  SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

4. 1.zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr.Kováčová)  

SK –  Normatívy zatiaľ nie sú zverejnené. Preto sú do zmeny zapracované iba zmeny vlastných 

príjmov a financovanie originálnych kompetencií.  Od 1.7. sa o 3% zvyšujú mzdy na školách, 

odmeny 350€, dostali sme peniaze iba pre učiteľov na ZŠ.  

TK – Všetko dofinancováva mesto. Triedy sú z dôvodu covidu plné na 50%, ale réžie treba platiť 

rovnako. V rozpočte nemáme rezervu na tento rok, všetky financie boli prerozdelené už teraz. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.31/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala 1. zmenu rozpočtu mesta Sereď na 

rok 2022 – školy a odporúča MsZ schváliť. 

Hlasovanie: 

Za   8  SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

5.  Oceňovanie pedagógov – Výzva, Kritériá (Mgr. Kováčová) 

SK – Ako vždy sa Vás najprv pýtam, či chcete oceňovať pedagógov aj tento rok? 

MF  - Nech si škola vyberie sama 2 učiteľov, ktorých chce oceniť bez kritérií. 

BV – Som za oceňovanie. 

SlK – Každý učiteľ si to zaslúži. 
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TK – Riaditeľky neboli minulé 2 roky len riaditeľkami ale aj krízovými manažérkami. Ak by 

som mohol a mal tú možnosť, isto by som aj ich ocenil. 

ROZPRAVA 

 

ROZPRAVA 

Uznesenie č.32/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje oceňovanie pedagógov v roku 2022 za 

mimoriadne výsledky dosiahnuté v roku 2021. 

Hlasovanie: 

Za   8  SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

Uznesenie č.33/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie návrhov na 

oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté v roku 

2021 s termínom podania návrhov do 28.02.2022 do 12.00 h.  

Hlasovanie: 

Za   8  SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

Výzva  

na predkladanie návrhov na oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov 

 za mimoriadne výsledky dosiahnuté v roku 2021  

 

Kategórie ocenení: 

 Pedagogický zamestnanec  I. stupňa základnej školy   

 Pedagogický zamestnanec  II. stupňa základnej školy 

 Odborný zamestnanec    

 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 najmä počas dištančného vzdelávania 

- v starostlivosti o talentované deti a mládež a deti a mládež so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími 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 

- za prípravu a realizáciu projektov   
 

 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. 
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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, školského zariadenia, školská, športová 

a bytová komisia.  
 

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 .   

Každá škola môže predložiť v každej kategórii iba jeden návrh na ocenenie! 
 

Termín podania návrhov na ocenenie je do 28. 02. 2022. 
 

Posudzovanie návrhov: 

O počte ocenení a udelení ocenenia rozhodne Školská, športová a bytová komisia pri MsZ             

v Seredi na svojom zasadnutí 07. 03. 2022.  

Predbežný termín slávnostného oceňovania je 30. marca 2022.   
 

 

Mesto Sereď poskytne schváleným pedagógom finančný dar 50 €. 

Ocenenia budú slávnostne odovzdané.   

 

 

 

 

Uznesenie č.34/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje všetkým oceneným poskytnúť finančný 

dar vo výške 50€. 

Hlasovanie: 

Za   8  SlK, BV, MH, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

Uznesenie č.35/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ navrhuje za mimoriadnu angažovanosť a prácu 

v covidovom období oceniť riaditeľov škôl a školských zariadení na území mesta Sereď. 

Hlasovanie: 

Za   7  SlK, BV, MF, OK, NK, RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        1  MH   
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6. Byty 

JV - Prišla žiadosť ohľadne územného konania Čepeňská 1214. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.36/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť ohľadne územného konania 

Čepeňská 1214 a berie na vedomie. 

Za   7  SlK, BV, MH, MF, OK,  RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

JV- informovala o aktuálne bytovej situácii na bytoch vo vlastníctve mesta Sereď. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.37/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informácie ohľadne aktuálnej 

situácie na bytoch vo vlastníctve mesta Sereď. 

Za   7  SlK, BV, MH, MF, OK,  RS, PK 

Proti            0 

Zdržal sa        0     

 

7. 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 8. 2. 2022 

zapísala: Vadovičová 
 


