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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia komisie dňa 06. júna 2022 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Zámer prevodu majetku – nehnuteľnosti v k.ú. Sereď – zámena mesto Sereď – Trnavský 

samosprávny kraj (riaditeľky dotknutých škôl) 

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytnutí 

nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď (Mgr. Kováčová)  

4. Informácia o príprave a realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna na Športovej ulici 

v Seredi (Ing. Andrášik)  

5.  Informácia o situácii v ŠKF Sereď o budúcich aktivitách klubu pre mládež a dospelých  

(ŠKF)  

6. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

7. Budova a pozemok – Špeciálna základná škola – zmena uznesenia – dlhšia doba 

výpožičky (Mgr. Kováčová)  

8. Voľba prísediacich na Okresný súd Galanta  

9. Oceňovanie žiakov (Mgr. Kováčová) 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Prítomní členovia: 

Božena Vydarená (BV), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Róbert Stareček (RS), Ing. Norbert 

Kalinai (NK), Ing. Ondrej Kurbel (OK), Pavol Kurbel (PK) 

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Marta Melayová (MM), RNDr. Viera Tkáčová 

(VT), Ing. Karol Andrášik (KA), Miroslav Greguška (MG), Marián Čierny (MČ), Adrián 

Ševeček (AŠ), PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry (ĽŠ), Bc. Ľubomír Veselický (ĽV), Ing. Peter Boška 

(PB), JUDr. Martin Takáč (MT) 

Začiatok komisie:       15,30 hod 

Ukončenie komisie:   18,45 hod 

 

1.Otvorenie 

Členka komisie p. Fačkovcová, poverená zatupovaním p. predsedníčky na dnešnom zasadnutí  

privítala prítomných členov, poslanca VÚC p. Šúryho, p. riaditeľky a hostí. Prečítala body 

programu. Opýtala sa či má, niekto niečo do bodu Rôzne. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.69/2022 

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

športovej a bytovej komisie dňa 06.06.2022 tak ako bol zverejnený. 

Hlasovanie: 

Za   5 MF, BV, PK, NK, RS 

Proti                0         

Zdržal sa        0 
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2. Zámer prevodu majetku – nehnuteľnosti v k.ú. Sereď – zámena mesto Sereď – 

Trnavský samosprávny kraj (riaditeľky dotknutých škôl) 

MF – Mne osobne nestačili informácie, ktoré odzneli ohľadne tohto bodu na ostatnom 

zastupiteľstve. Chýbalo mi stanovisko riaditeliek dotknutých škôl, preto som rada, že prijali 

pozvanie na našu komisiu. Bola by som rada, aby nám povedali, aké rokovania prebehli 

medzi nimi a VÚC, aké majú predstavy, čoho sa boja,...Mestské zastupiteľstvo nedáva 

dostatočný  priestor na širšiu diskusiu k takémuto závažnému kroku mesta. 

MF – Prečítala stanovisko PaedDr. Kramárovej k prerokovávanému bodu. Stanovisko 

podporovalo zlúčenie, spojenie oboch škôl, k čomu pravdepodobne môže dôjsť. 

VT – Prvé stretnutie bolo zhruba pred 2 rokmi, vtedy sa hovorilo o zlúčení škôl. Otázka znela 

kam sa pomestíme so žiakmi. Koľko tried a učební potrebujeme. Neviem, aká je požiadavka 

OA. Viem, že ide o finančné dôvody zo strany VÚC. My sme na tom prevádzkovo dobre, 

nepotrebujeme žiadnu dotáciu. Gymnázium malo v čase najvyššieho počtu v dvoch budovách 

480 študentov, v súčasnosti obe školy spolu majú cca. 400 študentov. Bola som informovaná 

o možných investíciách do priestorov podkrovia.  

PK – Obávame sa, že v meste máme 2 školy a nakoniec to dopadne, že bude jedna spojená. 

MM – Nemám žiadne informácie o sťahovaní školy. Predmetom rokovanie je zatiaľ zámer 

prevodu majetku medzi mestom a VÚC, preto mám zriaďovateľom zakázané sa k tejto veci 

vyjadriť. 

ĽŠ – Som poslancom VÚC aj členom rady školy na OA Sereď. Bol som pri všetkých 

rokovaniach v rámci racionalizačných opatrení. Ja osobne som za investíciu do OA a s tým 

pôjdem aj na zastupiteľstvo VÚC. Je neekonomické investovať do stavby novej kuchyne 

a jedálne, keď na OA je toto všetko vybudované. Ohľadom zlúčení oboch škôl - neviem 

odkiaľ má S.Kramárová túto informáciu. 

MF – Som rada, že tu odznelo veľa nových informácií. Treba s k tejto téme stretávať, 

rozdiskutovať ju aj mimo MsZ. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.70/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zámer prevodu majetku – 

nehnuteľnosti v k.ú. Sereď – zámena mesto Sereď – Trnavský samosprávny kraj a berie na 

vedomie informácie od riaditeliek a od poslanca VÚC. Odporúča zvolanie ďalších 

pracovných stretnutí so všetkými dotknutými stranami.  

Hlasovanie: 

Za   5 MF, BV, PK, NK, RS 

Proti                0         

Zdržal sa        0 
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3.Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytnutí 

nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď (Mgr. Kováčová)  

SK – Predstavila pripravený návrh VZN so všetkými navrhovanými zmenami. 

BV – Zmenu VZN sme vyvolali my, či už ohľadne ponúknutých náhradných bytov alebo 

žiadosťou od ŽSR. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.71/2022 

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

a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2019 o poskytnutí nájomného bývania v bytoch vo 

vlastníctve mesta Sereď a odporúča MsZ sa na ňom uzniesť.  

Hlasovanie: 

Za   5 MF, BV, PK, NK, RS 

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

4.Informácia o príprave a realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna na Športovej 

ulici v Seredi (Ing. Andrášik)  

MF – K bodu nie je pridaný žiadny materiál, prečo? Treba ho tam doplniť ešte pred MsZ. 

Podľa Rokovacieho poriadku komisia už 5 dní pred svojím zasadnutím mala mať k dispozícii 

spracovaný materiál. 

KA – Sme pred vydaním územného rozhodnutia, prebieha VO na zhotoviteľa stavby, rieši sa 

stavebné povolenie. Sme limitovaní sumou 2 500 000€, preto môže byť rekonštrukcia iba 

v obmedzenej forme.  

PK – Kedy predpokladáte začiatok prác?  

KA – Keď bude ukončené VO. Realizátora búracích prác máme, ale nemôžeme začať, kým 

nemáme vysúťaženého zhotoviteľa stavby a nevieme rozsah vysúťažených stavebných prác. 

Predpokladám, že to bude august-september, ak bude VO ukončené.  

BV – Kto je zodpovedný za súčasný stav na štadióne? Je to vedenie mesta? Je to SMS? Je to 

ŠKF? Stihnú sa minúť finančné prostriedky do konca roka? Je možné predĺženie termínu?  

KA – Rekonštrukciu štadióna rieši SMS. Fin. prostriedky by sme mali minúť do konca tohto 

roka. Ak by sa začalo koncom leta s prácami, máme predrokovanú aj možnosť predĺženia 

termínu na čerpanie finančných prostriedkov. 

MF – Koľko finančných prostriedkov sa už minulo? 

KV – Z prostriedkov mesta cca 200 000€ na búracie práce a zo štátnej  dotácie cca 80 000€ na 

VO + projektovú dokumentáciu, povolenia, súhlasy a iné vyjadrovačky.  

 

Uznesenie č.72/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ súhlasí, aby sa k téme vyjadrili p.Javor 

a p.Karmažín. 

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

p.Javor – Investovali aj z ŠKF a.s. finančné prostriedky? 

KA – Zatiaľ nie. 

p.Karmažín -  Aký je časový rámec? 

KA – Záleží na VO, či sa neodvolajú neúspešní uchádzači. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.73/2022 

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

o príprave a realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi. 

Hlasovanie: 

Za  5 MF, BV, PK, NK, RS 

Proti                0         

Zdržal sa        1         OK 

 

Uznesenie č.74/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ súhlasí, aby bol ďalej prerokovaný bod 

„Informácia o situácii v ŠKF Sereď o budúcich aktivitách klubu pre mládež a dospelých 

(ŠKF)“.  
Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

5.Informácia o situácii v ŠKF Sereď o budúcich aktivitách klubu pre mládež 

a dospelých (ŠKF)  

MČ – ŠKF Sereď a.s. nepodala dovolanie voči neudeleniu prvoligovej licencie licenčnou 

komisiou SFZ. Družstvo mužov môže hrať buď tretiu ligu alebo siedmu ligu. Závisí to od 

výšky finančných prostriedkov, ktoré sa podarí získať.  

PK – ŠKF a.s., boli sľuby, že akcionárom bude aj mesto Sereď, nestalo sa tak. Na rok 2022 

bola v rozpočte mesta na podporu športu prostredníctvom dotácií vyčlenená čiastka 230 000€ 

- futbalisti z nej dostali okolo 40%. Nie je možné zvyšovať finančné prostriedky. Všetky už 

boli prerozdelené.  

MG – Predstavil aktuálny stav ŠKF, porovnanie posledných dvoch sezón, zapojenie 

jednotlivých družstiev do súťaží, finančný plán na druhý polrok 2022.  

BV – ŠKF a.s. dostali 38 000€, tie sú už minuté? Mládež dostala na rok 2022 sumu 51 480€, 

požiadavka je ďalších 97 000€ na mládež + 3.ligu mužov? Chýbal mi podrobnejší rozpis 

finančných prostriedkov, tak ako sa to píše v žiadosti o dotáciu. Je reálne zostaviť družstvo do 

3.ligy? 

MG – ŠKF a.s. prostriedky už minul., Zostavenie družstva je reálne. OZ ŠKF zatiaľ nedostalo 

druhú polovicu schválenej dotácie.  Akadémia príde o dotáciu zo SFZ. Preto v tejto 

mimoriadnej situácii žiadajú dotáciu od mesta vo výške 97 000€ – na záchranu detskej 

akadémie a vytvorenie 3.ligového družstva mužov 

OK – V žiadosti ŠKF si zostavoval rozpočet na začiatku roka, na základe neho aj žiadali 

dotáciu. Odišli sponzori?  

MG – 3.ligových, alebo 7.ligových hráčov sponzori podporovať už nechcú. 

p.Javor – Mal viacero otázok na MG, týkajúcich sa konkrétnej činnosti a práce klubu. 

 

Uznesenie č.75/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ súhlasí, aby sa k téme vyjadrili JUDr. Martin 

Takáč. 

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

MT – Vidím v budúcnosti väčší prínos v 3. lige. Deti a dorast majú reálnejšiu šancu 

prepracovať sa do ich družstva, budú tam mať vzory. Som veľmi spokojný s prácou, ktorú 
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robia na akadémii, vidím tam veľký progres od príchodu p. Gregušku. Je to neporovnateľný 

vývoj.  

p.Javor – Má ŠKF príjem z predaja hráčov? 

MG – Zhruba za čo predáme aj nakúpime. Hráči 1.ligy odišli zadarmo, keďže v budúcom 

roku I. ligu hrať nebudeme. 

PK – Najdôležitejšie je, aby hrali odchovanci Serede. 

SK – Plánujete využívať CVČ ako doteraz? 

MG - Áno 

MF – Pri prerozdeľovaní dotácií ŠŠaB  komisie najväčšiu čiastku odsúhlasila na podporu 

mládežníckeho futbalu. Vaša situácia je vážna, ale aj iné kluby majú problémy. Tiež bojujú 

o prežitie a niektoré ani nemajú kde trénovať  (tenisti,  hádzaná a florbal – veľké náklady za 

prenájom haly) 

Mesto Sereď poskytuje dotácie v súlade s VZN č.3/2016, podľa ktorého, ak by sa v rozpočte 

mesta našli finančné prostriedky,  pred každým ich  prerozdelením musí byť ŠŠaB komisiou   

zverejnená výzva na predkladanie žiadostí, na ktorú môžu reagovať viaceré športové kluby. 

Podľa tohto VZN nie je možné priamo poskytnúť dotáciu jednému konkrétnemu športovému 

klubu. 

 

Uznesenie č.76/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala materiál a berie na vedomie 

informácia o situácii v ŠKF Sereď o budúcich aktivitách klubu pre mládež a dospelých (ŠKF) 

a odporúča materiál na MsZ prerokovať. 

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

6. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

SK – Informovala o predkladanom materiály. Je potrebné dofinancovanie prevádzky 

materských škôl a ŠKD pri ZŠ JAK. Zdrojom na vykrytie sú finančných prostriedky určené 

na prevádzku a údržbu škôl v sume 162 000€. Okrem toho je to presun finančných 

prostriedkov v sume 80 000 € z MŠVVŠ SR poskytnutých na odstránenie havarijného stavu 

tepla a TÚV do rozpočtu ZŠ JF a presun KV na spolufinancovanie havárií ZŠ JF a ZŠ JAK 

(elektrorozvody) priamo do rozpočtov škôl.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.77/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala III. zmena rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2022 – školy a odporúča MsZ prerokovať.  

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

 

7.Budova a pozemok – Špeciálna základná škola – zmena uznesenia – dlhšia doba 

výpožičky (Mgr. Kováčová)  

SK – Dostali ste žiadosť od p. riaditeľky aj stanovisko zriaďovateľa. 

ROZPRAVA 
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Uznesenie č.78/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala materiál budova a pozemok – 

Špeciálna základná škola – zmena uznesenia – dlhšia doba výpožičky a odporúča MsZ 

schváliť dobu nájmu na 5 rokov.   

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

8. Voľba prísediacich na Okresný súd Galanta  

SK – Dostali ste žiadosť Okresného súdu Galanta, keďže sa nikto neprihlásil, výzva išla do 

mesta. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 10. 06. 2022 na úrade.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.79/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala materiál voľba prísediacich na 

Okresnom súde Galanta.  

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

10.Oceňovanie žiakov (Mgr. Kováčová) 

SK – Dostali ste návrhy za jednotlivé školy. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.80/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje ocenenie žiakov ZŠ J. Fándlyho 

v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, čísla:  8-35, 41, 44-58, 63-64 podľa prílohy žiadosti.  

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

  

Uznesenie č.81/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje ocenenie žiakov ZŠ J. Fándlyho 

v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, čísla:  1-7, 36-40, 42-43, 59-62 podľa prílohy 

žiadosti.  

Hlasovanie: 

Za   0 

Proti             6 MF, BV, PK, NK, RS, OK 

Zdržal sa  0 

Návrh neprešiel! 

 

Uznesenie č.82/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov 

Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy.  

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 
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Uznesenie č.83/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov 

Obchodnej akadémie v Seredi tak ako bol predkladaný riaditeľkou školy.  

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

 

Uznesenie č.84/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh  ocenenie žiakov ZŠ J. A. 

Komenského v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, číslo 1 podľa prílohy žiadosti. 

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 

  

Uznesenie č.85/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh  ocenenie žiakov ZŠ J. A. 

Komenského v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, číslo 2-5 podľa prílohy žiadosti. 

Hlasovanie: 

Za  0 

Proti                6 MF, BV, PK, NK, RS, OK 

Zdržal sa        0 

Návrh neprešiel! 

 

Uznesenie č.86/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje ocenenie žiakov Cirkevnej ZŠ sv. 

Cyrila a Metoda v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, číslo 1-4, 9, 17-21 podľa prílohy 

žiadosti.  

Hlasovanie: 

Za   5 MF, BV, PK, NK, RS 

Proti                0 

Zdržal sa 1        OK 

 

Uznesenie č.87/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje ocenenie žiakov Cirkevnej ZŠ sv. 

Cyrila a Metoda v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, čísla:  5-8, 10-16, 22-33 podľa 

prílohy žiadosti.  

Hlasovanie: 

Za   0 

Proti                5 MF, BV, PK, NK, RS 

Zdržal sa 1        OK 

Návrh neprešiel! 

 

Uznesenie č.88/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje návrh na oceňovanie žiakov ZUŠ 

J.F. Kvetoňa v Seredi podľa návrhu riaditeľky školy, čísla:  1-8 podľa prílohy žiadosti.  

Hlasovanie: 

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

Proti                0         

Zdržal sa        0 
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SK – č.9 bude mať súťaž 11.6.2022, všetkým Vám pošleme info o ich umiestnení a ohľadne 

nich sa bude hlasovať mailom. 

 

10. Rôzne 

Neboli navrhnuté žiadne body. 

 

11. Záver 

p.Fačkovcová poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Mária Fačkovcová, v.r.            

                                                  členka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

 

V Seredi dňa 7. 6. 2022 

zapísala: Mgr. Vadovičová 
 


