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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia komisie dňa 11. apríla 2022 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021 (Mgr. Kováčová)  

3. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

4. Budova a pozemok na Školskej ul. – Gymnázium Sereď (Mgr. Kováčová) 

5. Výpožička majetku mesta – budova a pozemok na Fándlyho ul. ŠZŠ (Mgr. Kováčová)  

6. Predĺženie nájmu pozemkov MŠ Fándlyho (Mgr. Kováčová)  

7. Zámer nakladania s bytom č.14 na Garbiarskej ul. 51/52 vo vlastníctve mesta Sereď 

(Mgr. Kováčová)  

8. Kritéria k oceňovaniu študentov (Mgr. Kováčová) 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Ing. Mária Fačkovcová (MF), 

Róbert Stareček (RS), Ing. Norbert Kalinai (NK), Ing. Ondrej Kurbel (OK) 

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK) 

Začiatok komisie:       15,30 hod 

Ukončenie komisie:   16,50 hod 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie PaedDr. Slávka Kramárová privítala prítomných na zasadnutí komisie 

a prečítala body programu. Máte niekto niečo do bodu Rôzne? 

MF – Na rade školy MŠ odzneli nejaké podnety, ktoré by som chcela zaradiť do bodu rôzne. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.57/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje doplnenie do bodu Rôzne – Podnety 

z rady školy MŠ. 

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

Uznesenie č.58/2022 

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

športovej a bytovej komisie dňa 11.4.2022. 

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 
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2. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021 (Mgr. Kováčová)  

SK – Riaditeľky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď spracovali každoročne 

predkladaný materiál, ktorý je v súlade s účtovníctvom. V materiáloch chýba ešte stanovisko 

rady školy MŠ D.Štúra a ZŠ J.A.Komenského do zasadnutia MsZ bude doplnené.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.59/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správy o hospodárení škôl 

a školských zariadení za rok 2021 a odporúča ich MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

  

3.II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

SK – II. zmena rozpočtu zahŕňa úpravu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2022  

pre základné školy . Mesto dostalo na haváriu elektroinštalácie ZŠ J.A.Komenského 80 000€ 

(požadovaná suma bola 220 000€). Bol vypracovaný projekt na haváriu rozvodov tepla 

a teplej vody na ZŠ J.Fándlyho cena je tam okolo 440 000€. V zmene rozpočtu sú zahrnuté aj 

príspevky od štátu na ukrajinské deti. 

OK – Sú v nich zahrnuté aj poplatky za obedy? 

SK – Nie sú. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.60/2022 

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

na rok 2022 a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

4.Budova a pozemok na Školskej ul. – Gymnázium Sereď (Mgr. Kováčová) 

SK – 31.08.2022 končí nájomná zmluva ohľadne budovy a pozemkov na Školskej ul. Zatiaľ 

neprišlo k zámene pozemkov preto gymnázium požiadalo o predĺženie nájomnej zmluvy na 

ďalší školský rok. 

BV – Pri výmene sa jednalo aj o športovej hale pri OA? 

SK – Pokiaľ viem hovorilo sa zatiaľ iba o pozemkoch – zberný dvor, Mládežnícka ulica, 

okolie haly. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.61/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť Gymnázia V. Mihálika v 

Seredi o predĺžene nájomnej zmluvy na budovu a pozemok na Školskej ul. a odporúča MsZ 

schváliť.  

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 
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5.Výpožička majetku mesta – budova a pozemok na Fándlyho ul. ŠZŠ (Mgr. Kováčová)  

SK – Obdobne končí aj výpožička budovy a pozemku na Fándlyho ul. pre ŠZŠ k 30.6. 2022. 

Výpožička je pripravená na 10 rokov ako to bolo aj v minulom období. V materiáli máte 

uvedené koľko do opravy budovy investovalo mesto a čo opravovala ŠZŠ. 

MF – Doba 10 rokov sa mi zdá dosť dlhá. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.62/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť ŠZŠ v Seredi o výpožičku 

majetku mesta - budovu a pozemok na Fándlyho ul. a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

 

6.Predĺženie nájmu pozemkov MŠ Fándlyho (Mgr. Kováčová)  

SK – Mesto si prenajíma pozemky v areáli  MŠ Fándlyho od 13 vlastníkov, ktorými sú 

fyzické osoby a Slovenský pozemkový fond. Nájomná zmluva končí 30.06.2022 preto boli 

prenajímatelia oslovení, či sú ochotní pokračovať v nájme a za akých podmienok. Ich 

stanoviská máte v tabuľke. Mesto si dalo spraviť znalecký posudok na tieto pozemky. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.63/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala predĺženie nájmu pozemkov MŠ 

Fándlyho a odporúča MsZ schváliť.  

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

7. Zámer nakladania s bytom č.14 na Garbiarskej ul. 51/52 vo vlastníctve mesta Sereď 

(Mgr. Kováčová)  

SK – Ako som Vás už informovala na predchádzajúcich zasadnutiach, záujmom mesta je 

uvoľniť 2 školské byty na ZŠ J.Fándlyho, kde je doba nájmu na dobu neurčitú. Od 30.04.2022 

sa nám uvoľňuje byt č.14 na Garbiarskej ul. a mohol by byť ponúknutý ako náhradný byt za 

školský. Z toho dôvodu bol pripravený tento materiál na prerokovanie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.64/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zámer nakladania s bytom č.14 na 

Garbiarskej ul. 51/52 vo vlastníctve mesta Sereď a odporúča MsZ zámer schváliť.  

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 
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8.Kritéria k oceňovaniu študentov (Mgr. Kováčová) 

SK – Chcete oceňovať študentov aj tento rok? 

 

Uznesenie č.65/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje oceňovanie žiakov a študentov ZŠ, 

SŠ a ZUŠ za školský rok 2021/2022. 

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

MF – Termín doručenia návrhov do 30.05.2022 sa mi zdá krátky.  

OK – V prípade, že súťaž prebieha v termíne od 30.05.2022 do 06.06.2022 môže byť podaný 

návrh dodatočne do 06.06.2022 do 14.00 hod. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.66/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala Výzvu mesta Sereď na 

predkladanie návrhov na Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ, SŠ a ZUŠ za 

školský rok 2021/2022 a v predlžuje termín doručenia návrhov v prípade, že súťaž prebieha 

po 30.05.2022 do 06.06.2022, kedy je možné podať návrh dodatočne do 06.06.2022 do 14.00 

hod. 

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

Výzva mesta Sereď 
na predkladanie návrhov na Oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov  

ZŠ, SŠ a ZUŠ za školský rok 2021/2022 
 

1. Vyhlasovateľ výzvy:  Mesto Sereď – Školská, športová a bytová komisia 

2. Cieľ výzvy: Ocenenie žiakov a študentov za výsledky v školskom roku 2021/2022 

3. Cieľové skupiny: Žiaci ZŠ, ZUŠ a študenti SŠ v Seredi 

4. Predbežný termín:   jún 2022  

5. Doručovanie návrhov: Návrhy na Oceňovanie študentov je potrebné doručiť            

elektronickou formou vo formáte .xlsx na skolstvo.sport@sered.sk na formulári, ktorý 

tvorí prílohu tejto výzvy. Pri predloženom návrhu musí byť zrejmý postup cez rôzne 

úrovne súťaží. 

6. Termín doručenia návrhov:    do 30. mája  2022  

(v prípade, že súťaž bude prebiehať v termíne 30. 05. -  06. 06. 2022 je možné podať 

návrh dodatočne emailom do 06.06.2022 do 14.00hod.) 

7. Posudzovanie návrhov:            06. júna 2022  

8. Kritériá: Umiestnenie  žiakov, študentov  

A. V súťažiach uvedených v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/2022 

(bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) v článku 5 Súťaže – Organizačné 

pokyny MŠVVaŠ SR pre školský rok 2021/2022.   

mailto:skolstvo.sport@sered.sk
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a) Umiestnenie na 1. 2. 3. mieste v krajskom kole súťaže, ktorému predchádzalo 

min. jedno kolo nižšej úrovne súťaže.  

b) Umiestnenie na 1. mieste v krajskom kole súťaže, ak mu nepredchádzalo žiadne 

kolo nižšej úrovne súťaže. 

c) Všetkých účastníkov na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach, 

ak im predchádzalo min. jedno kolo súťaže s výnimkou školského. 

d) Umiestnenie na 1. 2. 3. mieste v celoslovenskom kole súťaže, ak mu 

nepredchádzalo žiadne kolo nižšej úrovne súťaže. 

B. Umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach na min. 

celoslovenskej                         úrovni /individuálne posúdenie/ 

9.        Pokyny k vypracovaniu návrhov  

Návrh musí obsahovať: 

 Presnú identifikáciu navrhovateľa – jeho názov  

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

 Tel., mail 

 Menný zoznam navrhnutých žiakov a študentov 

 Názov, úrovne súťaží, za ktoré je navrhnutý žiak a študent na ocenenie a umiestnenia 

 

Návrh na ocenenie predkladajú školy:  

- ZŠ Jana Amosa Komenského, ZŠ Juraja Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, 

Špeciálna ZŠ 

- ZUŠ Jána Fishera-Kvetoňa 

- Gymnázium Vojtecha Mihálika, Obchodná akadémia  

Všetci ocenení dostanú pamätný list a vecnú cenu. 

Upozorňujeme, že pri nedodržaní kritérií sa návrhy nebudú posudzovať! 

V Seredi, dňa 11. 04. 2022 

 

 

9.Rôzne 

SK – Mestu bola doručená žiadosť o súčinnosť od ŽSR ohľadne vyhorenej budovy a pomoci 

s náhradným ubytovaním. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.67/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie žiadosť ŽSR a odporúča 

pripraviť návrh úpravy VZN, aby zahŕňalo možnosť prideľovania bytov vo vlastníctve mesta 

v prípade mimoriadnych situácii. 

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

MF – Na rade školy MŠ Komenského požiadali o iniciatívu na zvýšenie limitov finančných 

pásiem na stravovanie s ohľadom na rastúce ceny potravín. 

SK – MŠ sú v najvyššom 5. pásme. Nemám informáciu o tom, že by sa uvažovalo o ich 

navyšovaní, možno v septembri. 
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MF – Ako to bude so stravovaním na MŠ keď sa bude prerábať pavilón A. Kuchyňa 

v pavilóne B, ešte stále nie je spojazdnená. 

SK – Kuchyňa v bloku B je v prevádzke ako výdajná školská jedáleň. Boli už 2 neúspešné 

VO ohľadne obstarávania zariadenia do kuchyne. Pripravuje sa tretie. Strava bude 

zabezpečená. Môže to byť aj formou výdaja. Niektoré obce a mestá v rámci úsporných 

opatrení pristúpili k tomu, že majú zriadenú len 1 jedáleň s výrobou stravy a na všetkých 

materských školách sú len výdajné školské jedálne.  

MF – Rodičia sa pýtali, kedy bude škôlka zatvorená, aby si mohli dopredu zabezpečiť 

dovolenky. 

SK – Rekonštrukcia budovy A je naplánovaná od polovice júna do polovice septembra, p. 

riaditeľka zabezpečí chod MŠ, ak bude treba, budú zabezpečené aj kapacity na MŠ 

Komenského. O termíne realizácie stavebných prác bola riaditeľka MŠ informovaná vo 

februári 2022.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.68/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie podnety z rady školy MŠ. 

Hlasovanie: 

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

Proti               0          

Zdržal sa        0 

 

 

10. 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 12. 4. 2022 

zapísala: Vadovičová 


