
 

ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA a MESTSKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

PRI MsZ V ŠALI 

 

 

 

Dátum konania: 26. 11. 2020 

Miesto konania: kongresová sála MsÚ, Šaľa 

 

 

Prítomní :  

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír 

Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová, 

Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana 

Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová   

Neprítomní: 0 

Za MsŠR – Ing. Michal Malárik, Mgr. Monika Hamarová, Viera Kováčová, Ing. Marián 

Krištof, Beáta Sklenárová, Miloš Rehák, Irena Vargová, Mgr. Zita Zaťková,  

Neprítomní: Jana Feketeová – ospravedlnená, Mgr. Ľubica Hippová – ospravedlnená, Radka 

Putzová – ospravedlnená. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v školskom roku 2019/2020  a stave v školskom 

roku 2020/2021  

3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Šaľa na rok 2021 pre oblasť školstva 

4. Aktuálne informácie 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

Na úvod zasadnutia Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal 

prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.  

 

K bodu 2 

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných so znením Súhrnnej správy o 

výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šaľa v školskom roku 2019/2020  a stave v školskom roku 2020/2021.  

Vyzdvihla a pripomenula základné údaje zo súhrnnej správy, týkajúce sa odbornosti 

vyučovania v ZŠ, personálneho zabezpečenia v ZŠ a Testovania T5 – 2019 v školskom roku 

2019/2020 a tiež oboznámila prítomných členov s aktuálnymi údajmi v školskom roku 

2020/2021. 

 

 Odbornosť vyučovania v ZŠ v školskom roku 2019/2020: 

- na 1. stupni v mestských  ZŠ sa odborne vyučuje 90,57 %, neodborne 9,43 %, 

- na 2. stupni v mestských  ZŠ sa odborne vyučuje 78,51 %, neodborne 21,49 %, 



- celkovo v mestských ZŠ sa odborne vyučuje 84,49 %, neodborne 15,51 %. 

 

 Personálne zabezpečenie v ZŠ v školskom roku 2019/2020: 

- celkový počet PZ bol 195, 

- z toho boli :    3 začínajúci PZ, 

                     83 samostatných PZ, 

                     86 PZ s 1. atestáciou, 

                     12 PZ  s 2. atestáciou, 

                     11 asistentov. 

Mgr. Mariana Takáčová podčiarkla a vyzdvihla záujem neustáleho zvyšovania odbornosti PZ. 

 ZŠ  v školskom roku 2020/2021: 

- počet tried sa nezmenil, t. j. 110,  

- počet žiakov klesol o 24, 

- počet PZ vzrástol o 7, 

- počet oddelení v ŠKD sa zachoval na 29, 

- počet dochádzajúcich žiakov stúpil o 20. 

 

  MŠ  v školskom roku 2020/2021: 

- počet tried klesol o 2, 

- počet detí klesol o 3, 

- počet PZ vzrástol o 1, 

- počet predškolákov sa nezmenil, je ich 226, 

- počet detí mladších ako 3 roky klesol o 38. 

 

 ZUŠ  v  školskom roku 2020/2021: 

- počet  odborov sa nezmenil, t. j.  4 odbory, 

- počet žiakov vzrástol o 18, 

- počet PZ klesol o 1. 

 

 CVČ v  školskom roku 2020/2021: 

- počet krúžkov klesol o 2, 

- počet žiakov klesol o 15, 

- počet PZ sa nezmenil, t. j. 7 PZ. 

 

Ďalej vedúca SŠÚ informovala prítomných o výsledkoch Testovania T5 – 2019, ktoré sa 

uskutočnilo v novembri 2019. Konštatovala a veľmi vyzdvihla, že naši žiaci v ZŠ v Šali 

dosiahli vynikajúce výsledky vysoko nad celoslovenský priemer aj v MAT aj v SJL, prípadne 

v MJaL. 

Testovanie T9 – 2020 sa v školskom neuskutočnilo z pandemických a epidemiologických 

dôvodov. 



Napriek pandemickej situácii na Slovensku a prerušeniu vyučovania v školách a školských 

zariadeniach od 13.03. 2020 sa žiaci zapojili do predmetových olympiád a postupových súťaží, 

či korešpondenčných seminárov. Vo všetkých školách sa realizovali už tradičné a dlhoročné 

projekty, ako napr. Mliečny program, Ovocie a zelenina do škôl, Zdravá škola, ale aj interné 

projekty jednotlivých škôl, ktoré si podávajú podľa vyhlásených výziev a podľa vlastnej 

potreby na zveľaďovanie materiálno-technického zabezpečenia školy, resp. na obohatenie 

a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetko je podrobne rozpísané v správe 

a budú o týchto skutočnostiach oboznámení aj mestskí poslanci na zasadnutí MsZ dňa 03.12. 

2020. 

Vedúca SŠÚ tiež zdôraznila, že minulý školský rok 2019/2020 „preveril“ zdatnosť našich 

pedagógov, ale aj žiakov a trpezlivosť rodičov. Všetci spoločne sa svedomito pasovali 

s dištančným vzdelávaním. Práve dištančné vzdelávanie odhalilo  reálnu situáciu v  oblasti 

zabezpečenia s IKT, aj v oblasti informačnej gramotnosti  žiakov a pedagógov. Školy a školské 

zariadenia za intenzívnej pomoci zriaďovateľa aj ministerstva školstva čoraz viac zlepšujú 

úroveň dištančného vzdelávania dovybavením škôl IKT a tiež aj aktualizačným vzdelávaním 

učiteľov. 

 

Mgr. Valentínová DiS. art. tiež zdôraznila potrebu neustáleho rozširovania a modernizácie  

materiálno-technického zabezpečenia ŠaŠZ , pretože sú tu ešte veľké rezervy. 

Ing. Psotová –  pripomenula dôležitosť oceniť a vyzdvihnúť postavenie učiteľov, ktorých práca 

je veľmi náročná a hlavne teraz počas dištančného vzdelávania. Ich prácu doslova pomenovala 

ako pedagogické majstrovstvo, ktoré vyvinuli a že ešte aj v tomto čase učitelia vyvíjajú nemalé 

úsilie na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v neštandardných podmienkach. A tak 

apeluje na zriaďovateľa s návrhom, aby ocenenie ich neľahkej pedagogickej práce v nových 

podmienkach premietol do odmien pre pedagogických zamestnancov. Ďalej kladne hodnotí 

správu o VVČ, je obsažná, podrobne vypracovaná, potešujúce je, že počet žiakov v ZŠ klesol 

v porovnaní s minulým školským rokom len o 24 žiakov. Aj za to patrí veľká vďaka všetkým 

pedagogickým zamestnancov. 

Mgr. Takáčová –  bude tlmočiť slová vďaky a pochvaly Ing. Psotovej na zasadnutí MsZ, ktoré 

sa uskutoční dňa 03.12. 2020. 

K správe neboli vznesené žiadne pripomienky. Správa bude uverejnená na 

https://sala.sk/clanok/skolsky-urad. 

Uznesenie č. 1/8/2020: KŠ a MsŠR pri MsZ v Šali schvaľuje Súhrnnú správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa v 

školskom roku 2019/2020  a stave v školskom roku 2020/2021 a odporúča ju prerokovať na 

zasadnutí MsZ dňa 03.12. 2020. 

 

Hlasovanie Komisia školstva: 

Za: 11             Proti: 0                Zdržali sa: 0  

Hlasovanie MsŠR: 

Za: 8               Proti: 0                Zdržali sa: 0   

 

K bodu 3  

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných  o Návrhu rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 pre oblasť školstva.                 

Na program vzdelávanie je vyčlenených 10 259 845 eur.  



Program vzdelávanie obsahuje vzdelávacie a im prislúchajúce zariadenia financované  

a podporované z rozpočtu mesta, konkrétne materské školy, základné školy, základná umelecká 

škola, centrum voľného času a tiež spoločný školský úrad. Rozpočet programu zahŕňa výdavky 

na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií v školstve. Ďalej sú tu rozpočtované 

výdavky z osobitných dotácií a vlastných príjmov škôl a školských zariadení. Rozpočet 

programu plánujeme celkovo v členení bežný rozpočet 10 259 845 eur a kapitálový rozpočet 

100 000 eur.    

Na prenesené a originálne kompetencie v oblasti školstva pre rok 2021 rozpočtujeme bežné 

výdavky ZŠ vo výške 6 860 275 eur (z toho výška prenesených kompetencií je 4 811 150 eur 

a originálnych kompetencií je 2 049 125 eur).  

Originálne kompetencie spolu predstavujú 4 297 465 eur ( z toho 2 049 125 – originálne 

kompetencie  ZŠ, 2 148 340 eur – originálne kompetencie MŠ, 100 000 eur kapitálové 

výdavky.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky na osobitné dotácie v prenesených kompetenciách rozpočtujeme vo výške 300 000 

eur. Ide o dotácie poskytované na dopravu žiakov, na vzdelávacie poukazy, na predškolákov,  

školské potreby, mzdu asistenta učiteľa, pre sociálne znevýhodnené deti, na lyžiarsky výcvik, 

školu v prírode, jazykové učebnice, mimoriadne výsledky, prvouku a odchodné učiteľov.    

Výdavky z vlastných príjmov vo výške 633 900 eur sú naviazané na príjmovú časť rozpočtu 

mesta. Jedná sa o príjmy z prenájmu telocviční, poplatky za školské kluby detí, materské školy, 

ZUŠ a CVČ, ktoré sa školám a školským zariadeniam vracajú počas roka v plnej výške. 

Ing. Krištof – MsZ tiež riešilo rozpočet, 10 mil. eur je 50 % rozpočtu, ktoré má Mesto Šaľa. 

p. Rehák – predniesol otázku, prečo dve materské školy majú na rok 2021 plánovaný nižší 

rozpočet. 

Názov školského 

zariadenia 

Návrh rozpočtu 2021 

Originálne 

kompetencie 
Prenesené 

kompetencie 

MŠ Budovateľská. so ŠJ 241 843  

MŠ Družstevná so ŠJ 368 085  

MŠ Hollého so ŠJ 574 832  

MŠ Okružná so ŠJ 291 843  

MŠ 8. mája so ŠJ 330 566  
MŠ P.J. Šafárika so ŠJ 298 331  
MŠ súkromná 42 840  
ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a 

ŠKD 
222 084 339 470 

ZŠ J.  Hollého  so ŠJ a ŠKD 125 335 732 570 

ZŠ s MŠ J. Murgaša. so ŠJ a ŠKD 299 443 1 231 690 

ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD 202 262 1 116 830 

ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD 179 996 874 790 
ZŠ s MŠ  P. Pázmaňa s VJM 

s VJM s VŠJ a ŠKD  
94 465 515 800 

Základná umelecká škola 594 500  

Centrum voľného času  231 400 2 120 

Spolu 4 097 825 4 813 270 



Mgr. Takáčová – vysvetlila prítomným, že momentálne sa Mesto Šaľa nachádza v zložitej 

situácii, rozpočet bol vypočítaný a navrhnutý tak, aby boli pokryté všetky náklady v školách 

a školských zariadeniach v meste Šaľa. 

p. Rehák – či boli do návrhu rozpočtu započítané aj náklady na revíziu. 

Ing. Psotová – navrhuje rozpočtovať náklady na revízie zvlášť a aby to bolo sprehľadnené 

v celej tabuľke pre každú školu a školské zariadenie, mala by byť vytvorená zvlášť položka na 

revízie. 

Ing. Psotová – ďalej  navrhla dať všetkým školám čo najviac výpočtovej techniky, keďže vidí 

ešte veľké rezervy v zabezpečovaní a zavádzaní moderných vyučovacích postupov vo výchove 

a vzdelávaní žiakov, je nanajvýš nutné, aby každý učiteľ už mal svoj pracovný notebook pri 

výkone svoje práce nielen z domu , ale aj v škole. 

Mgr. Takáčová – z podielových daní má školstvo menej financií ako je celkový rozpočet. 

Mgr. Husáriková – nikdy školy nedostali taký objem finančných prostriedkov, ktoré Komisia 

školstva pri MsZ žiadala, ale popritom sa očakávajú čo najlepšie výkony škôl. Na to však je 

potrebné, aby sa školy modernizovali a dovybavovali novými funkčnými počítačmi, 

interaktívnymi tabuľami, tabletmi a zaujímavými pomôckami, a to si žiada nemalé peniaze, 

ktoré každoročne chýbajú a školy si vypomáhajú z vlastných príjmov ( 2% z daní, ZRPŠ a iné). 

Mgr. Takáčová –  v tomto roku bol Spoločným školským úradom vypracovaný projekt, v rámci 

ktorého MŠ dostali 295 000 eur. V týchto dňoch už boli poukázané na ZŠ finančné prostriedky 

z ministerstva školstva na zakúpenie výpočtovej techniky. Školy dostali po 2000, resp. 4000 

eur podľa počtu žiakov v škole. V neposlednom rade vedúca SŠÚ pripomenula, že neustále je 

potrebné obnovovať budovy a zariadenia v týchto školských budovách. Do ich rekonštrukcií sa  

investovali nemalé finančné prostriedky. Prenesené kompetencie z rozpočtu idú celé na školy. 

V závere vedúca SŠÚ skonštatovala, že najväčší problém z nedostatku financií vidí v zle 

nastavenom koeficiente, podľa ktorého sa vypočítava a navrhuje rozpočet, nakoľko vo veľkej 

miere treba dotovať MŠ. 

Ing. Krištof – predpokladá, že na budúci rok školy dostanú financie aj z európskych fondov. 

p. Vargová – pred 10 rokmi mali MŠ vlastné príjmy mimo rozpočtu. Vysvetlila, že ak si MŠ 

ušetrí za 2 – 3 mesiace cca 10 000 eur vlastné príjmy, mesto by malo tieto peniaze ponechať 

materským školám, a nemalo by si to brať do svojho rozpočtu. 

Mgr. Takáčová – dodala, že podľa tohto návrhu by sa mal rozpočet navýšiť o 633 900 eur, ktoré 

sú momentálne naviazané na príjmovú časť rozpočtu mesta. 

 

Uznesenie č. 2/8/2020: 

KŠ a MsŠR pri MsZ v Šali prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa rozpočtových organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 pre oblasť školstva.  

Odporúča prerokovať na zasadnutí MsZ výrazné navýšenie finančných prostriedkov pre oblasť 

školstva. Podáva návrh, aby vlastné príjmy ostávali školám a školským zariadeniam mimo 

rozpočtu Mesta Šaľa. 

 

Hlasovanie Komisia školstva: 

Za: 11            Proti: 0                Zdržali sa: 0  

Hlasovanie MsŠR: 

Za:  8             Proti: 0                Zdržali sa: 0   

 

 



K bodu 4 

 

Aktuálne informácie 

 

 30.11. 2020 sa bude konať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ 

Jozefa Murgaša v Šali. 

 Tradičná Burza stredných škôl sa s ohľadom na vývoj pandemickej situácie v tomto 

školskom roku nekonala. 

 Celoplošné testovanie sa konalo vo všetkých Základných školách s výnimkou 

Základnej školy P. Pázmánya z dôvodu nevyhovujúcich priestorov. 

 SŠÚ pri MsÚ v Šali odoslal žiadosti piatich základných škôl do projektu „ Dovybavenie 

školských jedální“. Školské jedálne môžu dostať financie v sume od 1 705 eur do 5 000 

eur. Ak sa im ujde, nakoľko finančné prostriedky vyčlenené na tento účel sú obmedzené 

a prihlásených škôl je veľa. 

 Na jednotlivé základné školy sa už prerozdelili financie na nákup výpočtovej techniky 

z projektu ministerstva školstva. Dve školy Pázmánya a Bernolákova dostali po 2 000 

eur a zvyšné štyri školy dostali po 4 000 eur. 

 SŠÚ pri MsÚ v Šali podal žiadosť do projektu ministerstva školstva, ktoré vyčlenilo 

financie na odmeny všetkým učiteľom v sume 100 eur na učiteľa. 

 SŠÚ pri MsÚ v Šali v zastúpení Mgr. Takáčovej a Mgr. Keselyovej vykonal prieskum 

o priebehu dištančného vzdelávania na jednotlivých ZŠ. S priebehom nás oboznámili 

riaditelia škôl, taktiež s formou spätnej väzby a možnosťami kontroly jednak žiakov 

a jednak aj učiteľov. Nebolo prijaté žiadne opatrenie. 

 Z dôvodu pandemickej situácie bolo preložené aj Testovanie  5, ktoré bývalo 

v novembri. 

 Pani riaditeľky ZŠ Hronského a ZŠ s MŠ Bernolákova boli požiadané o vypracovanie 

posudku a položkovitého rozpočtu na havarijnú situáciu kanalizácie a telocvične. 

V mesiaci december budú podané tieto dve investície ako havarijný stav na ministerstvo 

a bude sa čakať, či budú pridelené finančné prostriedky na ich riešenie. 

 Podarilo sa nám umiestniť do MŠ Družstevná začínajúcu pani učiteľku, ktorá k nám 

bola pridelená na absolventskú prax. To pracovného pomeru nastúpi od januára. 

V súčasnosti je na adaptačnom pobyte v MŠ. 

 Dňa 24.11.2020 o 9.00 hod. sa uskutočnilo stretnutie riaditeliek MŠ s Ing. Kondysom – 

riaditeľom  MeT, spol. s r. o. 

 Po usmernení ministerstva školstva o obnovení vyučovania pre deti zo SZP sa v našich 

ZŠ okrem ZŠ Ľ. Štúra takéto vyučovanie z dôvodu nezáujmu neuskutočňuje. 

 SŠÚ pripravuje zmenu VZN o určení školských obvodov, nakoľko pribudlo 5 ulíc, ktoré 

ešte nemali určený školský obvod a zistili sme, že Dlhá nad Váhom a ani Kráľová nad 

Váhom nemajú uzatvorenú zmluvu o spoločnom školskom obvode so Šaľou. 

 Do projektu Tesco sa zapojili MŠ Hollého a MŠ Budovateľská. 

 ZŠ P. Pázmánya sa zapojila do projektu „ Strecha pre váš nápad“, ktorý vyhlásila 

Nitrianska komunitná nadácia a firma Bramac – strešné systémy. Získajú 1 000 eur na 

zakúpenie čističov vzduchu do niektorých tried. 

 

 

    



Uznesenie č. 3/8/2020: 

KŠ a MsŠR pri MsZ v Šali berie na vedomie, že dňa 30.11. 2020 sa uskutoční výberové 

konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša v Šali. 

 

K bodu 5 

Diskusia 

p. Molnár – zaujímal sa, ako to bude ďalej v školách s obedmi zadarmo, keďže sa školské 

jedálne dovybavovali novým materiálnym  kuchynským zariadením a posilnilo sa aj personálne 

obsadenie ŠJ, pre ktoré je tiež potrebné žiadať ďalšie finančné prostriedky. 

Mgr. Takáčová – v tomto školskom roku 2020/2021 sa ešte obedy zadarmo nebudú rušiť 

a dokonca si školy podávali nové projekty na dovybavenie školských jedální, ktoré vypracovali 

v spolupráci so SŠÚ. Projekt bol podaný na MŠVVaŠ SR. 

 

         Ing. Marián Krištof                                                                Ing. Michal Malárik 

               predseda KŠ                                                                           predseda MsŠR 

             

 

    

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová 

                               Tajomníčka KŠ 

 

    

 

    

 


