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1. Všeobecná časť – textová 

Mesto Šamorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou  osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a potreby jej obyvateľov.  
 
Identifikačné údaje : 
Názov:           Mesto Šamorín 
Sídlo - adresa:   Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín 
IČO:            00305723 
DIČ:                2020370121 
Právna forma:                       právnická osoba  
 

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 

Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR, 
Bratislavy. Sídlo - adresa - účtovnej jednotky: Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín. K 1.1.2012 mesto 
malo 13.063 obyvateľov a k 31.12.2012 sa počet obyvateľov zvýšil na 13.171 obyvateľov. 

Krátka história mesta 

Dátum založenia Šamorína nie je známy. Podľa Mateja Bela a iných známych historikov, 
Šamorín dostal svoj názov po Panne Márii. Osadu „Villa Sancta Maria“ spomínajú listiny 
prvýkrát v r. 1238. Neskoršie pomenovanie (z roku 1287) bolo Zentmária, z čoho pravdepodobne 
pochádza aj dnešný názov Šamorín. Symbol panny Márie sa často objavuje v symboloch 
Šamorína – na erbe mesta, na zástave a pečati z roku 1405, keď kráľ Žigmund pridelil Šamorínu 
výsady kráľovského mesta. Kráľovská listina vydaná 15. apríla 1405 počas zasadania snemu dala 
Šamorínu privilégiá, ktoré sa stali základom pre ďalší rozvoj nášho mesta. Naši predkovia 
získané privilégiá patrične využili a zvýšili politickú a hospodársku váhu mesta, občanom mesta 
zaručili občianske slobody. 

Výstavbou Vodného diela Gabčíkovo sa v katastri mesta vytvorila Hrušovská zdrž a vybudoval 
sa prívodný kanál, ktoré sú dnes turistickou atrakciou a ponúkajú možnosti vodných športov a 
vodnej turistiky. Po hrádzi kanála a zdrže vedie aj medzinárodná Dunajská cyklistická trasa, 
ktorá je jednou z cyklistických tepien Európy. Na severozápadnom kraji mesta sa na 10 

hektároch pozemku rozprestiera 
krásny lesopark. V roku 2010 

rekonštruovaný amfiteáter 
nazývaný Pomlé s náučným 
chodníkom plní dôležitú 
environmentálnu, kultúrnu, 
estetickú aj rekreačnú funkciu. V 
Šamoríne pravidelne organizujú 
medzinárodné športové a kultúrne 
podujatia ako napríklad Festival 
Pomlé, Majáles, Samaria - Dni 
starej hudby, New Music At Home, 
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Letný hudobný večer, adventné a fašiangové koncerty. V mestskej časti Mliečno sa už viac ako 
100 rokov organizuje Fašiangová slávnosť „Dőrejárás“. Šamorín je ideálnym východiskovým 
bodom na absolvovanie výletov do oblasti Malých Karpát ale aj do Bratislavy, Viedne a Győru. 
Na ostrove, miestnymi obyvateľmi nazývanom „Malý Žitný ostrov", medzi prívodným kanálom 
elektrárne Gabčíkovo a hlavným tokom Dunaja sa miestami zachovali prirodzené porasty 
lužných lesov kam smeruje veľa turistov. 

Ďalšie dôležité skutočnosti a informácie o meste Šamorín nájdete na webových stránkach 
www.samorin.sk a www.samorincan.sk, jeho samosprávnych orgánoch, organizáciách a 
inštitúciách, partnerských miest, úspešných projektoch, dražbách, verejných obchodných 
súťažiach, obchodoch a službách, dôležitých telefónnych číslach a o aktuálnych udalostiach.  
 

2. Základné orgány mesta: 
 
Primátor mesta – Gabriel Bárdos – štatutárny zástupca mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Šamorín, zložený z 19 poslancov zvolených 
v priamych voľbách obyvateľmi mesta, ktoré sa konali dňa 27.11.2010. 
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov: 
Volebný obvod č. 1  Ing. arch. Szilárd Fónod • PhDr. László Végh 
Volebný obvod č. 2   Ágnes Óváry • Ing. Ladislav Kovács  
Volebný obvod č. 3  Zoltán Faragó • PaedDr. Gábor Veres   
Volebný obvod č. 4  Ing. Imrich Tóth • PaedDr. Arpád Érsek 
Volebný obvod č. 5  Robert Keresztes  • František Pethő  
Volebný obvod č. 6  Ing.Tibor Pogány (viceprimátor mesta) • Ladislav Czafík                   
Volebný obvod č. 7  Koppány Kovács  • Csaba Orosz                                                     
Volebný obvod č. 8  Prof. Ing. Pavel Élesztős CSc.• Csaba Kiss • Mgr. Kristián Forgách 
Volebný obvod č. 9  Angela Jágerová • Jozef Nagy         

 
Poradným orgánom mestského zastupiteľstva sú nasledovné odborné komisie: 

Komisia finančná a správy majetku mesta 
Komisia cestovného ruchu a propagácie mesta 
Komisia bytová, sociálna a zdravotná 
Komisia výstavby a územnej správy 
Komisia športu a mládeže 
Komisia ochrany životného prostredia 
Komisia dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany 
Výbor Mliečno 
Komisia školstva 
Komisia kultúry a cirkví 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Šamorín 
Komisia na prešetrovanie sťažností 

 
Hlavný kontrolór : 
Ing. Ján Lelkes, zvolený do funkcie  Mestským zastupiteľstvom  uznesením č.14/2008/XIX zo 
dňa 21.8.2008 na obdobie  6 rokov.      
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Mestský úrad: 
 
Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta, zabezpečuje organizačné 
a administratívne veci. Prácu mestského úradu organizuje primátor mesta prostredníctvom 
prednostu úradu. Túto funkciu zastáva Ing. Ervín Sármány.  

Organizačná štruktúra 

1) MsÚ sa vnútorne člení na odbory a samostatné referáty: 
a) odbor ekonomický, 
b) odbor organizačný a správny 
c) odbor stavebný, dopravy a správy majetku mesta 
d) odbor podnikateľskej a legislatívnej činností, bytových vecí a miestnych daní 
e) referát životného prostredia, 
f) referát miezd a personalistiky 
2) Osobitné postavenie v rámci organizačnej štruktúry MsÚ má sekretariát primátora, 
redakcia Šamorínskych novín, matričný úrad, spoločný stavebný úrad, školský úrad ako 
aj agenda BOZP a PO, ktoré sú v priamej pôsobnosti primátora mesta. 
3) Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku je obsahová náplň činností 
jednotlivých odborov a referátov MsÚ. 
4) Základná organizačná schéma MsÚ tvorí prílohu organizačného poriadku – ako vnútorného 
predpisu. 

 

3. Schválené právne normy mesta : 
 

 Štatút mesta 
 Organizačný poriadok Mestského úradu v Šamoríne 
 Organizačný poriadok Mestskej polície v Šamoríne 
 Zásady odmeňovania poslancov mesta Šamorín 
 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Šamorín 
 Zásady o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Šamorín 
 Požiarny poriadok mesta Šamorín 
 Zásady pre stanovenie zodpovednosti organizačných útvarov a postup verejného obstarávania 

zákaziek pre potreby Mestského úradu v Šamoríne   
 Pracovný poriadok  zamestnancov mesta Šamorín 
 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva    
 Smernica pre vedenie účtovníctva – obeh účtovných dokladov 
 Smernica pre vedenie pokladnice mesta Šamorín 
 Smernica na vypracovanie konsolidačných výkazov 
 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku   

 
Všetky ostatné aktuálne právne predpisy – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – sú 
zverejnené na webovej stránke mesta: www.samorin.sk 
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4. Informácie o materskej účtovnej jednotke a o dcérskych 
spoločnostiach: 
 

4.1 Materská účtovná jednotka:  
 
4.1.1 Mesto Šamorín so sídlom Hlavná ul. 37, 

931 01 Šamorín  zastúpené primátorom mesta 
vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej čl. 67 a 
68 Ústavy SR a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne 
hospodári s vlastným majetkom a so svojimi 
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených 
zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami mesta 
a organizačnými predpismi mesta. Územie mesta je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie 
mesta Šamorín a katastrálne územie mestských častí. Mestskými časťami sú: Mliečno, Bučuháza, 
Kráľovianky, Šámot a Čilistov. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných 
príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Mesto môže na plnenie svojich úloh 
použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. 
Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavený na obdobie jedného 
kalendárneho roka, schválený mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež 
jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet. Viacročný rozpočet je 
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti 
vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky. 
Viacročný rozpočet tvoria rozpočet mesta na príslušný rok a na dva nasledujúce rozpočtové roky. 
Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetok mesta slúži na 
plnenie úloh mesta. Majetok mesta je možné použiť najmä: 
a) na verejné účely, 
b) na podnikateľskú činnosť, ktorú mesto vykonáva od 29.11.2000 s registračným číslom 

2424/2000 číslo spisu: ŽO – 2000/26315/00002, ktorá bola pozastavená dňa 1.7.2004, odo 
dňa 18.3.2003 s číslom registrácie 201-11341 č. ŽO-2003/01667/3/VAR bolo vydané 
živnostenské oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti: 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 
- prenájom nebytových priestorov, prenájom hnuteľných vecí 
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 

c) na výkon samosprávy mesta. 
 
 
4.1.2 Prenesené kompetencie obce 
 

V zmysle zákonov súvisiacich s procesom decentralizácie a konsolidácie verejnej správy 
prešla časť kompetencií z orgánov štátnej správy na samosprávnu úroveň. Vzhľadom na 
zvyšujúci sa rozsah preneseného výkonu štátnej správy na obce a odbornú náročnosť kladie pre 
mestá a obce úlohy spočívajúce v zabezpečení viesť aktuálny register právnych predpisov.  
Mesto Šamorín v roku 2012 vykonávalo činnosti  v nasledujúcich kompetenciach: 

 
 

1) Školský úrad – prenesený výkon štátnej správy 
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2) Spoločný stavebný úrad – prenesený výkon štátnej správy 
3) starostlivosť o životné prostredie – prenesený výkon 
4) zariadenie pre seniorov – prenesený výkon 
5) školstvo – poskytovanie  výchovy a vzdelávania  v základných a materských 

školách a zabezpečenie  ich prevádzky – prenesené výkony 
6) matrika – prenesený výkon 
7) hlásenie pobytu občanov  a registra  obyvateľov SR - REGOB 
8) stavebný úrad pre miestne  komunikácie  
9) voľby do NR SR, do samosprávy obcí, referendum 

 
Poskytnuté dotácie v roku 2012: 
 
Začiatočný  
Stav 
z r.2012 

Poskytnutý 
transfer : 

Vyčerpaný 
transfer:  

Zostatok 
k 31.12.2012 

Účel:  

 12 709,- € 12 709,- € 0 Školský úrad 

 12 789,07 € 12 789,07 € 0 Spoločný obecný úrad 

 9 694,- € 9 694,- € 0 Životné prostredie – 
prenesený výk. 

 400,- € 400,- € 0 Mestský bežecký deň 

 153 950,- € 153 950,- € 0 Zariadenie pre seniorov – 
soc. 

 700,- € 700,- € 0 Projekt KŠU TT 

 1 784 690,-  1 784 690,-  0 ZŠ - normatívne 
prostriedky 

74,34 € 35 000,- € 74,34 € 35 000,- € Havarijný stav - Školstvo 

 21 178,- € 21 178,- € 0 MŠ- na výchovu 
a vzdelávanie 

42,- € 39 885,- € 39 927,- € 0 ZŠ - vzdel. Poukazy, 
asistent učiteľa 

50,- € 39 063,87 € 39 113,87 € 0 ZŠ- nenormatívne – 
dopravné 

 10 753,15 € 10 753,15 € 0 Matrika – prenesený 
výkon  ŠS 

 4 298,58 € 4 298,58 € 0 REGOB-prenesený výkon  
ŠS 

 6 028,80 € 6 028,80 € 0 ZŠ – hmotná núdza, mot. 

 8 174,- € 8 174,- € 0 Školstvo – kreditový prípl.  

 13 113,20 € 13 113,20 € 0 Voľby a ostatné 
 5 000,- € 5 000,- € 0 Koruna - bežný 

166,34 € 4 077 607,87 4 042 774,21 35 000,- € Zostatok nevyčerp. 
dotácií  

Začiatočný stav nevyčerpaných štátnych dotácií  k 1.1.2012 v sume 166,34 € na vzdelávacie 
poukazy a dopravné mesto v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách  č. 583/2004 Z.z.  v znení 
neskorších predpisov použilo v prvom štvrťroku  2012 na určený účel. Po vyúčtovaní dotácií 
v roku 2012 zostalo celkovo 35 000,- € nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie na 
havarijný stav v školstve na opravu strechy budovy ZŠ Mliečno. Táto čiastka bola vyčrpaná do 
31.3.2013 
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4.1.3 Školstvo 
 

Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2012 podiel skutočných výdavkov školstva z bežných  
a kapitálových výdavkov mesta a mestom riadených rozpočtových organizácií činil 45 % 
a v záujme oboznámenia s činnosťou, výsledkami a životom týchto zariadení (3 ZŠ,  ŠK, ŠJ, 
8 MŠ, CVČ, ZUŠ) uvádzame nasledovné podrobné informácie: 
 
 Podprogram 4.1.3 : Prenesené kompetencie v školstve 
 
 Základná škola Mateja Bela Šamorín s vyučovacím jazykom slovenským a Základná škola 
Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským majú právnu subjektivitu t.j. sú rozpočtovou 
organizáciou mesta. Podrobné informácie o 2 ZŠ sú rozpísané v časti 4.2 – Rozpočtové 
organizácie  

 
 
 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

 Riaditeľ školy: PaedDr. Hajnalka Baráthová  
 Adresa: Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31
 Kontakt: tel.: 031/562 22 34 
  e-mail: zafladnk@stonline.sk 
 
 

Škola zabezpečovala vyučovanie pre 46 
žiakov. 
 Súčasťou školy je školský klub s 2 
oddeleniami. 
Škola má hlavnú budovu, v ktorej sú 4 
triedy na I. stupni a od 1.9.2011  jedna 
trieda na II. stupni. Žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami bolo 4. V triedach sa 
nachádza školská knižnica a  výpočtová 
technika. Výchovno-vzdelávací proces 
bol zabezpečený 11 pedagogickými 
zamestnancami a 2 nepedagogickými 
zamestnancami.  
Škola poskytuje žiakom primárne 

vzdelávanie ISCED I. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na rôznych 
súťažiach ako Pytagoriáda, Recitačná súťaž Tompa Mihály, kde strieborné pásmo dosiahla 
Dorka Greman, Zlatá brána, v škole v prírode, na 2 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 2 
výchovných koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. Deň Matiek, maškarný ples, Deň 
učiteľov, zber papiera, Vianočná slávnosť, na bicykli bezpečne,... atď.. Žiaci pracovali v 3 
záujmových krúžkoch. Škola sa zapojila do projektov Boni Fructi, MPC, Infovek, Škola pre 
Budúcnosť. Na vyučovanie telesnej výchovy chýba telocvičňa. 
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  Školstvo - Originálne kompetencie 
 

 

 
 Materské školy a jedálne 

Materská škola s vyučovacím jazykom 
maďarským  Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

 Riaditeľ školy: Gabriela Bankóová  
 Adresa: Školská 997/14, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
 e-mail: msskolskamad@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení 
zriaďovateľa. Výchovno-vzdelávací proces bol 
zabezpečený 4 pedagogickými zamestnancami, 
z ktorých jeden je nekvalifikovaný a 1 
nepedagogickým zamestnancom. V roku 2012 navštevovalo MŠ 44 detí v dvoch triedach 
s vyučovacím jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 9 detí, do 0.ročníka 4 deti. 

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. jesenná vychádzka so zameraním na ochranu prírody, 
kurz korčuľovania, stretnutie s Mikulášom, vianočná besiedka, karneval, návšteva knižnice, 
synagógy, žrebčinca, exkurzia do dopravného múzea, Deň matiek, oslava MDD, atď...  
 

 Materská škola  
 Riaditeľ školy: Eva Feketeová  
 Adresa: Školská 997/14, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
  e-mail: msskolskaslov@gtsmail.sk 
 

 MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň s tromi 
kuchárkami. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými zamestnancami, ktorí     
majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a 2 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2012 
navštevovalo MŠ 71 detí v troch triedach s vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ 
odišlo 15 detí, do 0.ročníka 3 deti. MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. 
V enviromentálnej výchove sa uplatnila priama práca spojená s pobytom v škole v prírode. 
Prebiehal plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Materská škola je dobre vybavená učebnými 
pomôckami a didaktickou technikou. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili 
aktivít ako napr. návšteva knižnice, žrebčinca, pekárne, účasť na súťaži Mladých záchranárov, 
Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, Deň matiek, oslava MDD, atď... V materskej škole 
prebieha výuka anglického jazyka. V rámci letných opráv bolo obnovené oplotenie školského 
dvora.  

  
 
Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Viera Stanová  
 Adresa:                  Ulica Márie 682/3, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 20 18 
 e-mail:                   msulicamarie@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení 
zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. 
V rámci rekonštrukcie sú na budove  vymenené 
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niektoré okná na plastové. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 4 kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami, z nich dve sa zúčastňujú ďalšieho vzdelávania a 3 
nepedagogickými zamestnancami. V roku 2012 navštevovalo MŠ 24 detí v jednej triede 
s vyučovacím jazykom maďarským a 24 detí v jednej triede s vyučovacím jazykom slovenským. 
Do 1.ročníka ZŠ odišlo 13 detí, do 0.ročníka neboli zapísané deti. MŠ zabezpečuje deťom 
predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka s otvorenou hodinou pre 
rodičov, plavecký výcvik a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti 
zúčastnili niekoľko divadelných predstavení a aktivít ako napr. výstava jesenných prác, 
Haloween, Mikulášska oslava, oslava Vianoc, plavecký kurz, oslava Dňa matiek, návšteva 
umeleckej výstavy, atď... MŠ má enviromentálne zameranie, v rámci ktorého sú deti vedené 
ekologicky myslieť a konať. V školskom roku bola vykonaná kontrolná činnosť v zmysle 
Dodržiavania  všeobecno-záväzných predpisov v pred primárnom vzdelávaní.  

  
Materská škola - Óvoda 
 Riaditeľ školy: Mária Almásiová  
 Adresa: Veterná 496/21, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 32 08 
 e-mail:  msveterna@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení 
zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. 
Budova je vo veľmi zlom stave. V rámci 
rekonštrukcie sú na budove  vymenené v dvoch 
triedach okná na plastové. Výchovno-vzdelávací 
proces je zabezpečený 6 kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami a 6 
nepedagogickými zamestnancami. V roku 2011 
navštevovalo MŠ 25 detí v jednej triede 
s vyučovacím jazykom maďarským a 47 detí 
v dvoch triedach s vyučovacím jazykom 
slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 20 detí. MŠ 
zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka 
dvakrát týždenne, plavecký výcvik a kurz korčuľovania. Deti pracovali v ďalších 5 krúžkoch. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili divadelných, bábkových predstavení 
a výchovných koncertov a aktivít ako napr. Deň otcov – športový deň s rodičmi, fašiangový 
karneval, Deň detskej knihy, Deň Zeme, Deň matiek, MDD, rozlúčka predškolákov atď. 
Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do šiestich 
projektov ako napr. Lego - náš najlepší kamarát, poznávame ľudové tradície a zvyky našich 
predkov... 

  
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

Riaditeľ školy:  Iveta Bernáthová  
Adresa:             Poľovnícka 1115/5, Šamorín 
Kontakt:           tel.: 031/562 37 68 
e-mail:             mspolovnicka@gtsmail.sk 

 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. 
Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-
vzdelávací proces je zabezpečený 6 kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, z ktorých 
všetci sa zúčastňujú ďalšieho vzdelávania a 4 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2012 
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bolo 45 detí v dvoch triedach v vyučovacím jazykom slovenským a 21 detí v jednej triede 
v vyučovacím jazykom maďarským. 

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal plavecký výcvik a kurz 
korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili bábkových 
a divadelných predstavení a aktivít ako napr. jesenná výstava ovocia, šarkaniáda, tekvicová 
slávnosť, oslava Mikuláša, vianočná oslava, vianočné tvorivé dielne, maškarný ples,  návšteva 
policajtov, veľkonočné vajíčko, tvorivé hry, deň čistoty, MDD,  atď... MŠ má zameranie na 
športovú výchovu. Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni.  

  
Materská škola Dunajská ul. – Óvoda  
 Riaditeľ školy: Františka Valacsayová  
 Adresa: Dunajská 1061/33, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 38 80 
 e-mail:  msdunajska@gtsmail.sk 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Na 
budove  sa uskutočnila úplná vonkajšia rekonštrukcia, výmena všetkých okien na plastové 
vrátane tepelnej izolácie. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený 8 kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami a 6 nepedagogickými zamestnancami. V roku 2012 bolo 46 detí 
v dvoch triedach v vyučovacím jazykom slovenským 
a 48 detí v dvoch triedach v vyučovacím jazykom 
maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 28 detí, do 
0.ročníka 1 dieťa. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 
0. Prebiehal kurz anglického jazyka, plavecký výcvik 
a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa deti zúčastnili bábkových, divadelných 
predstavení výchovných koncertov a aktivít ako napr. 
besiedky, exkurzie, karneval, tvorivé dielne, jesenné 
enviromentálne hry, týždeň tekvice, výtvarné súťaže pre 
detí, Deň vtákov, Deň otcov – varenie guláša a hry otcov a detí, stretnutia s umením a hudbou, 
oslava MDD, atď...  MŠ sa zapojila projektu: pohybom ku zdraviu. Deti pracovali v 7 záujmových 
krúžkoch. 

  
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne - Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 
 Riaditeľ školy: Erzsébet Mezei  
 Adresa: Prvá ulica 108/63, Šamorín-Mliečno 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 35 
 e-mail:    msmliecno@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. 
Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-vzdelávací 
proces je zabezpečený 2 pedagogickými zamestnancami 
a 1 nepedagogickým zamestnancom. V roku 2012 MŠ 
navštevovalo 24 detí v jednej triede s vyučovacím 
jazykom maďarským. Do 1.ročníka ZŠ odišli 4 deti. 

Zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa deti 
zúčastnili aktivít ako napr. zber papiera, predaj starých kníh, stretnutie s Mikulášom, vianočná 
oslava, maškarný ples, návšteva knižnice, ZŠ, vlastivedného domu, synagógy, žrebčinca, Deň 
matiek, oslava MDD, atď... Deti sa zúčastnili na divadelnom predstavení,  výchovných koncertov. 
Spolupráca s rodičmi a so základnou školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektu 
školské ovocie. Deti pracovali v 3 záujmových krúžkoch 
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Materská škola  
 Riaditeľ školy: Zuzana Minarechová  
 Adresa:         Gazdovský rad 41/37, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 34 90 
 e-mail:                   msgazdovsky@gtsmail.sk 
 

MŠ sa nachádza vo vlastnom zariadení zriaďovateľa. 
Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň. Výchovno-
vzdelávací proces je zabezpečený 6 pedagogickými 
zamestnancami a 3 nepedagogickými 
zamestnancami. V roku 2012 bolo 61 detí v troch 
triedach v vyučovacím jazykom slovenským. Do 1.ročníka ZŠ odišlo 14 detí, do 0.ročníka 3 deti. 

MŠ zabezpečuje deťom predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Prebiehal kurz anglického jazyka 
krúžkovou formou dvakrát týždenne, plavecký výcvik a kurz korčuľovania. V rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu sa deti zúčastnili aktivít ako napr. tvorivé dielne, cvičenia rodičov s deťmi, 
Mikulášska besiedka, lampiónový večer, vianočné posedenie, fašiangový karneval, Deň matiek, 
oslava MDD, Návšteva dňa otvorených dverí na ZŠ, atď... Spolupráca s rodičmi a so základnou 
školou je na dobrej úrovni. MŠ sa zapojila do projektu Za zdravý úsmev, bezpečná škôlka, 
Vitanáčikovia-Naturáčikovia.  
 

 Centrum voľného času - Szabadidőközpont 
 Riaditeľ školy: Mgr. Mária Buzalková  
 Adresa: Gazdovský rad 41/37A, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/552 78 21 
  e-mail: buzalkova.m@zoznam.sk 
 Počet detí a žiakov bolo 290. 

Centrum voľného času sa nachádza v budove materskej školy s 10 miestnosťami a zabezpečuje 
pre detí účasť v 40 záujmových útvaroch. V budove centra je aj trieda výpočtovej techniky. 
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 5 stálymi pedagogickými zamestnancami, 9 
externými pracovníkmi a 1 nepedagogickým zamestnancom. Efektívne je využitá klubovňa cez 
školský rok a cez letné prázdniny. 
Centrum sa prezentovalo na verejnosti jednorazovými, pravidelne sa opakujúcimi podujatiami 
a hlavne prostredníctvom záujmovej činnosti. Ďalšie aktivity centra napr. príprava a púšťanie 
šarkanov, návšteva mestskej knižnice, príprava adventných vencov, príprava vianočných 
darčekov pre deti, maškarný ples, príprava medovníkov a kraslíc na Veľkú noc, turistické výlety, 
exkurzie, bábkový tábor pre deti atď. 
Členovia záujmových útvarov sa zúčastnili na viacerých domácich a medzinárodných súťažiach, kde 
získali bronzovú, striebornú a dokonca aj 5 zlatých medailí. 

 
 
4.1.4 Šport 

 
Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových 
zariadení, ktoré sú : 
 

a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé 
b) tenisový areál v Pomlé 
c) montovaná telocvičňa T-18 s pádlovňou 
d) šermiarsky pavilón pri T-18 
e) futbalový areál  v Mliečne  
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 V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2012/XV. v Šamoríne boli prerozdelené transfery pre športové 
a mládežnícke organizácie na rok 2012.   
80 750.-€  dostali miestne športové  kluby /10 klubov/, a ďalších 4132.-€  mládežnícke a iné 
spoločenské organizácie /8 organizácií/. Účelovú dotáciu v hodnote 2 000.- € sme poskytli FC ŠTK 
1914 Šamorín /sponzorské od ZsE/, ďalších 15 000.- €  na čiastočné krytie prevádzkových nákladov 
športovým klubom pôsobiacim v telocvični T -18 /KCK Šamorín, Klub šermu Šamorín, ŠBK Šamorín/.     
 
 Dňa  22.3.2012  v rámci slávnostného galaprogramu boli vyhodnotení športovci mesta 
Šamorín /36 športovcov jednotlivcov,  3 družstvá a 1 tréner/  za svoje najlepšie športové výsledky 
dosiahnuté  v roku 2011. Musíme vyzdvihnúť úspechy trénera  KCK Šamorín, a to Gejzu Vassa, 
ktorý na majstrovstvách sveta veteránov v roku 2011 získal 2 zlaté medaile. Je dobrým príkladom pre 
svojich zverencov.   Na organizačné práce už spomenutého  podujatia sme použili 834,19.-€.  Na 
ostatné mestské športové aktivity /II. Výber športového odvetvia/ sme použili 809,63,- €.  
 
 S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, 
ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.  Svojimi vynikajúcimi  
výsledkami /ako Majstri Slovenska, víťazi Slovenského pohára, postup družstiev do vyšších 
domácich súťaží ako aj  popredné umiestnenia na domácich a zahraničných medzinárodných  
turnajoch/ nás presvedčujú, že finančné prostriedky použité na rozvoj  športu idú do správnych rúk.  
 
 
Podporené športové kluby v meste: 
 

Kajak Canoe klub Šamorín, Veterná 18, 931 01 Šamorín  
Šamorínsky Basketbalový Klub, Veterná 18, 931 01 Šamorín 
FC  ŠTK 1914 Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
Klub šermu Šamorín,  Veterná 18, 931 01 Šamorín 
Zápasnícky Klub Gladiátor, Krajná ul. 72/4, 931 01 
Šamorín – Mliečno  
Tenisový Klub ŠTK Šamorín , Hlavná 8, 931 01 
Šamorín  
F.K. Šamorín, Cintorínska 567/24, 931 01 Šamorín 
Stolnotenisový klub   Šamorín, Hlavná 72, 931 01 
Šamorín 
KYOKUSHIN KARATE KLUB Šamorín, Priemyselná 27, 931 01 Šamorín 
TJ Družstevník Mliečno, 931 01 Šamorín – Mliečno 
 
 

Podporené mládežnícke a iné spoločenské organizácie :  
 
 MO SRZ Šamorín /športový rybolov/, Obilná 2, 931 01 Šamorín 
 LAURA – Združenie mladých, Záhradnícka 21, 931 01 Šamorín 
 Mestský kynologický klub, Krížna 42, 931 01 Šamorín 
 ZŠ M. Korvína s VJM – Školské športové stredisko, Rybárska 2, 931 01 Šamorín  
 Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín, Kláštorná 2, 931 01 Šamorín 
 Mestský modelársky klub, Obilná 2, 931 01 Šamorín 
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4.1.5 Sociálne veci  
Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, 

stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, pre ťažko zdravotne postihnutých 
občanov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. 
     Predstavuje činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima 
a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky. 
    Zabezpečuje poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste, 
zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov 
(ZPS) a v strediskách. 
    Financujú sa výdavky ZPS - Šamorín poskytované z dotácie ŠR, z vlastných príjmov ZPS 
a z dotácie mesta. 
   Činnosť opatrovateľská služba – poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP 
občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu 
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri 
nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri presune z a na 
invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, pomoc pri 
nevyhnutných prácach v domácnosti – nákupy, upratovanie, pri zabezpečení kontaktu so 
spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, 
vychádzky. Mesto Šamorín zamestnáva  16 opatrovateliek, ktoré opatrujú 21 seniorov v meste. 
Mesto Šamorín v roku 2012 prispievalo dôchodcom na každý stravný lístok podľa výšky 
priznaného dôchodku nasledovne: 
Výška dôchodku do 220 EUR                        príspevok:  0,96 EUR  na 1 obed. 

                od 220 EUR   do 280 EUR                    0,66 EUR 
                od 280 EUR   do 340 EUR                    0,46 EUR 
                nad 340 EUR     - dôchodca zaplatí plnú výšku ceny stravného lístka  

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., 
ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácii: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň RIKARDÓ-KÁMO-
BAIKER v roku 2012 sa stravovalo v priemere 330 dôchodcov, čo je o 70 osôb viac ako v r. 
2011. 
Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo predaných 32.174 ks stravovacích lístkov , čo činilo pre 
MsÚ – 13.796,92 EUR. 
Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako aj pre 
rodiny s deťmi v 83 prípadoch v celkovej sume 6.342,76 EUR . Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí 
dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka, v 
hodnotenom období to činí celkom  9.690 EUR. 
Okrem uvedených z tejto položky sme financovali vianočné dary pre občanov bývajúcich v 
zariadení pre seniorov. 
 

4.1.6 Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 
Rozvojový program ochrany životného prostredia je rozdelený do dvoch samostatných 

programov, ktoré definujú komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta v tejto oblasti. 
1/ Oddelenie ochrany životného prostredia v roku 2012 v rámci svojich zužujúcich sa 
finančných možností spĺňal požiadavky zahrnuté v tomto programe. V rámci tohto programu 
finančne najnákladnejšími sú podprogramy súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných 
priestranstiev v parku Pomlé, na Pomlejskej a Čilistovskej ceste. Ďalej môžeme sem zaradiť 
odstránenie problematických a nebezpečných stromov a preriedenie ostatnej zelene na sídliskách, 
nakoľko ich vek, zdravotný stav a hustota výsadby nie vždy zodpovedá požiadavkám verejnej 
zelene. Na základe dendrologického prieskumu lipovej aleje na Pomlejskej ceste boli odstránené 
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zo zdravotného hľadiska najnebezpečnejšie dreviny. V budúcnosti treba počítať aj ďalšími 
nákladmi na ich údržbu a na výsadbu mladých drevín na miesto odstránených stromov. Podobne 
ako aj s revitalizáciou parku na Hlavnom námestí a v okolí pošty. 
K pravidelnej a celoplošnej deratizácii mesta voči hlodavcom sa pridala a pokračovala v prvom 
štvrťroku aj ďalšia položka: odchyt premnožených mestských holubov. Celkovo bolo 
odchytených viac ako 5000 jedincov. 
Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2012 sme investovali do rekonštrukcii parkových lavíc na 
sídliskách a vo verejných parkoch. Najnutnejšia bola oprava týchto ľavíc na Hlavnom námestí. 
Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom mesta. 
V poslednej dobe často krát stretávame s úmyselným poškodením týchto zariadení.   
Problematika znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi dlhé roky je riešená 
rozdávaním sáčkov na psie exkrementy. Nakoľko táto metóda nie je celkom postačujúca, mesto 
sa rozhodlo vyčleniť lokality na venčenie psov na sídliskách a okolo týchto zariadení umiestniť 
odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov. Prvé výbehy pre psov boli uvedené do 
prevádzky na Mestskom majeri a na Dunajskej ulici. K nim pribudlo ďalšie na Hviezdnej ulici. 
Tiež odpadové nádoby na likvidáciu psích výkalov boli umiestnené na rôznych miestach mesta.  
 
2.) Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo 
Program zahŕňa všetky činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, s 
drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie na skládke 
a separovanie komunálneho odpadu. 
Po vyhodnotení výsledkov odpadového hospodárstva v roku 2012 sa podarilo v rámci 
separovaného zberu vyzbierať na území mesta celkovo 567 t odpadu, čo sa skladá z 
nasledovných komodít: 
- opotrebované pneumatiky 28,54 t 
- papier 103,63 t 
- plasty 30,19 t 
- sklo 92,02 t 
- vyradené elektrické zariadenia 22,52 t 
- batérie a akumulátory 0,52 t 
- biologicky rozložiteľný odpad 290,0 t 
K ďalším nákladom na zabezpečenie plynulého 
fungovania odpadového hospodárstva patrí dočisťovanie 
kontajnerových stanovísk, odvoz a likvidácia opotrebovaných pneumatík, likvidácia rastlinného 
odpadu, kúpa kontajnerov s objemom 1100 l na separovaný zber papiera a plastu, a 
prevádzkovanie zberného dvora. 

V roku 2012 trikrát došlo k požiaru kontajnerov na 
sídliskách v našom meste. Celkovo sa zničilo 10 ks. 
Náklady na odstránenie následkov požiaru a následné 
doplnenie nových kontajnerov tiež boli financované z 
tohto programu. Z tohto programu sa financuje aj 
odvádzanie dažďovej vody a členský poplatok 
ZOHŽO. Od roku 2009 prebieha postupné obnovenie 
resp. vybudovanie nových kontajnerových stanovíšť , 
ktoré sú financované z kapitálových výdavkov.  S 
prácami takéhoto charakteru chceme pokračovať aj v 

roku 2013, nakoľko z estetického hľadiska majú pozitívny vplyv na vzhľad nášho mesta, prístup 
ku kontajnerom aj manipulácia s nimi je jednoduchšia.  
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4.1.7 Bezpečnosť 
 

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného 
rozpočtu 227.650,- € v roku 2012 čerpala 
spolu 225.261,20 €. Zabezpečili sme 
vystrojenie novoprijatých príslušníkov MsP a 
ostatných príslušníkov MsP, ostré cvičné 
streľby, dopravné náklady, prepojenie kamier,  
prepojenie IT štruktúry medzi jednotlivými 
mestskými objektmi /školy a pod./, kde je 
vedená optická sieť. V novembri 2012 bola 
Radou vlády pre prevenciu kriminality 
vyhlásená možnosť na predkladanie projektov 
v oblasti prevencie kriminality. Projekt ďalšej 

modernizácie a rozšírenia kamerového systému v meste Šamorín, ktorý zohráva v bezpečnostnej 
stratégii nezastupiteľnú úlohu. Má jednak preventívny charakter t.j. odrádza narušiteľa verejného 
poriadku, ako aj represívny charakter, nakoľko bezprostredne dokumentuje činnosť narušiteľa 
verejného poriadku. Schválená bola  dotácia vo výške 10.000 €. Spolu s vlastnými prostriedkami 
bude použité na modernizáciu záznamového pracoviska a inštalovania 4 kamier. 
 
4.1.8  Výstavba  

Najväčšie nedostatky rozpočtu sú v nesplnení plánovaných príjmov.  Zo štátneho 
rozpočtu neboli pridelené dotácie, o ktoré požiadalo mesto.  Dôvodom zamietnutia neboli 
formálne záležitosti, nedostatočne pripravované žiadosti, ale sa odvolávalo na absenciu 
finančných prostriedkov v štátnom rozpočte.  
 
Nedostatočne splnilo mesto aj plánované kapitálové príjmy . V predchádzajúcich rokoch  
sústavne splnilo príjem z odpredaja pozemkov. Od roku 2009 však z dôvodu hospodárskej krízy 
;sa znížil záujem o odkúpenie stavebných pozemkov. Plánovaný odpredaj stavebných pozemkov 
v k.ú. Kraľovianky  napriek kampane je nedostatočný. 
  
Pri plánovaní bežných výdavkov na rok 2012 sme vychádzali z minuloročných skúseností a 
vyčlenili sme si prostriedky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, 
dopravných značiek a na zabezpečenie fungovania mestských budov. Popri bežnej údržbe sa 
mestu podarilo realizovať aj opravy väčšieho rozsahu prostredníctvom dcérskej firmy AREA 
Šamorín s.r.o. 
 
Možnosti mesta na realizáciu investičných akcií sú veľmi 
obmedzené. V roku 2012 ako väčšia investícia sa 
realizovala výstavba nájomného bytového domu na 
Kasárenskej ulici. Výstavba sa financovala za pomoci  
pridelenia dotácie zo štátneho rozpočtu resp. úveru zo 
ŠFRB. 
Mesto mieni pokračovať vo výstavbe nájomných bytov aj 
v roku 2014. 
Ďalšou väčšou – a úspešnou investíciou mesta bola 
výstavba kruhového objazdu v križovatke Veterná ulica – Gazdovský rad. Na uhradenie faktúry 
však bolo potrebné pre mesto investičný úver, ktorý je splatný do 5 rokov. 
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Investíciou bolo aj vyhotovenie nového asfaltového koberca na časti Krížnej ulici. Žiadajúce by 
bolo pokračovať v rekonštrukcii ulice po celej dľžke, nie sú však k dispozícii financie. 
 
Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a zbrojnice je ukončená. Je vyčerpaný NFP z 
eurofondov. V súvislosti s prestavbou bolo potrebné vykonať navyše stavebné práce, pri 
realizácii ktorých však spolupracovali členovia hasičskej zbrojnice a tým sa ušetrili finančné 
prostriedky. 
 
 
4.2.  Rozpočtové organizácie založené mestom Šamorín k 31.12.2012, ktoré sú 
dcérskymi spoločnosťami mesta a patria do konsolidačného celku: 

Názov 
rozpočtovej 
organizácie 

Sídlo 
rozpočtovej 
organizácie 

IČO  
Štatutár 

4.2.1 ZŠ Mateja Bela Kláštorná 4, Šamorín 36086568 Mgr. Vajasová Magdaléna 
riaditeľka školy 

4.2.2  
ZŠ M.Korvína s VJM 

Rybárska ul.,Šamorín 35081001 RNDr. Bugár Gabriella 
riaditeľka školy 

4.2.3 Základná 
umelecká škola 
Š.N.Šamorínskeho 

Parková 4, Šamorín 37847479 PaedDr. Szűcsová Irena 
riaditeľka školy 

4.2.4 Mestská 
knižnica Zs.Zalabaiho 

Parková 4, Šamorín 37992228 Tóth Károly 
riaditeľ 

4.2.5 Zariadenie pre 
seniorov (DD) 

Vŕbová 2, Šamorín 00655724 Mgr. Bodóová Anna 
riaditeľka 

4.2.6 Mestské 
kultúrne stredisko 

Veterná, Šamorín 00059323 Domsitz Tibor 
riaditeľ 

 
 
 
Prvok 4.2.1. Základná škola Mateja Bela Šamorín 
 

Riaditeľ školy:   Mgr. Magdaléna Vajasová  
Adresa:              Kláštorná 995/4, Šamorín 
Kontakt: tel.: 031/562 21 98; 031/562 20 49 
  Mobil:0905/613 330 
 http://www.zsklasam.sk 
  
 Škola zabezpečovala vyučovanie pre 929 
žiakov. 
Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa 
stravovalo 530 stravníkov a školský klub s 12 
oddeleniami. 
Škola má hlavnú budovu, prístavbu a dva 

baraky, v ktorých je 20 tried na I. stupni, 21 tried na II. stupni. Jedna trieda pracuje s rozšíreným 
vyučovaním športovej prípravy a jedna trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. 
Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 36 s poruchami učenia. Neprospeli 
8 žiaci, jeden žiak nebol klasifikovaný. Celkový študijný priemer na škole bol 1,58. Zníženú 
známku zo správania malo 26 žiakov. Počet vymeškaných hodín  bolo 89 563, z toho 
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neospravedlnených 688. Počet žiakov končiacich základnú školu bolo 85. Všetci boli prijatí na 
stredné školy.  
V budove školy sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská knižnica a tri triedy výpočtovej 
techniky. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený 75 pedagogickými zamestnancami, z toho 
malo 12 znížený úväzok, 5 bolo dôchodcov, 8 boli nekvalifikovaní a 21 nepedagogickými 
zamestnancami. V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej spôsobilosti sa ďalšieho 
vzdelávania zúčastnilo 37 učiteľov. 
Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 
II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 9 olympiádach, na 25 
matematických, výtvarných, športových a medzinárodných súťažiach, na plaveckom a lyžiarskom 
výcviku, v škole v prírode, na 16 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 7 výchovných 
koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr. zber papiera, batérií, protidrogové prednášky, týždeň 
knižníc, Mikuláš pre žiakov I. stupňa, deň otvorených dverí pre predškolákov, rodičov, výstavu 
kníh s predajom, literárne a rozhlasové relácie, atď. Žiaci pracovali v 22 záujmových krúžkoch. 
Škola  sa prezentovala  vlastnou webovou stránkou.  
Škola sa zapojila do 25 projektov napr. Adamko hravo-zdravo, Osmijanko, Tehlička pre Afriku, 
Pasovanie prvákov, Liga proti rakovine, Môj vysnívaný dom, Deň Zeme, Detský čin roka, Svetový 
deň zdravej výživy, Deň matiek, ... . Na škole pracuje žiacky parlament. 
V matematických súťažiach Klokan bolo 22 úspešných žiakov, MAKS 2 úspešní žiaci, Taktik 2 
úspešní žiaci v rámci Slovenska a 1. miesto v SR. Pozoruhodný je projekt „Planéta vedomostí“, 
škola sa stala centrom digitalizácie učebníc ako jediná v Trnavskom kraji. 
 
 
Prvok 4.2.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom 
maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 

 Riaditeľ školy: RNDr. Gabriella Bugár  
 Adresa: Rybárska 1093/2, Šamorín-Somorja, Halász utca 1093/2 
 Kontakt: tel.: 031/562 22 70 
  http://www.zscorvin.sk 
 
 Škola zabezpečovala vyučovanie pre 487 žiakov. 
 Súčasťou školy je školská jedáleň s počtom stravníkov 431 a školský klub so 7 oddeleniami. 

Škola má hlavnú budovu, v ktorej bolo 10 tried na I. stupni, 12 tried na II. stupni a 7 oddelení v 
školskom klube. Jedna trieda pracuje s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka a jedna trieda 
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami bolo 5. Prospeli všetci žiaci. Celkový 
študijný priemer na škole bol 1,52. Počet žiakov 
končiacich základnú školu bolo 51. V budove školy 
sa nachádza veľká a malá telocvičňa, školská 
knižnica a okrem triedy výpočtovej techniky aj 
jazykové laboratórium. Výchovno-vzdelávací 
proces bol zabezpečený 34 pedagogickými 
zamestnancami, z nich dvaja si dopĺňajú 
kvalifikáciu a 17 nepedagogickými zamestnancami. 
V záujme zvyšovania pedagogickej a odbornej 
spôsobilosti sa ďalšieho vzdelávania zúčastnilo 19 
učiteľov. 
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Škola poskytuje žiakom primárne vzdelávanie ISCED I a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 
II. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 4 olympiádach, na 12 
matematických, výtvarných, športových a medzinárodných súťažiach, na plaveckom a lyžiarskom 
výcviku, v škole v prírode, na 14 exkurziách a vzdelávacích výletoch, na 5 výchovných 
koncertoch. Ďalšie aktivity školy boli napr.  zber gaštanov pre zvieratá, Vianoce-tvorivé dielne, 
vystúpenie žiakov na vianočných trhoch v Šamoríne a v Čilistove, Fašiangy-maškarný ples, Veľká 
noc-tvorivé dielne, Deň detí s rodičmi,letný tábor... atď. Škola  zabezpečila vydanie školského 
časopisu Tollforgató a prezentuje sa vlastnou webovou stránkou. Žiaci pracovali v 15 
záujmových krúžkoch. 
 
Škola sa zapojila do 5 projektov Deň narcisov, Enviromentálny projekt „Studňa Európy“, 
medzinárodný projekt Eurohungarikum s enviromentálnou tematikou, Strom života, Deň Zeme 
a Deň Vody. Na škole pracuje od roku 1999 nadácia Fond Podpory-Támaszalap, ktorej účelom je 
podpora žiakov základnej školy, respektíve žiakov, ktorí boli žiakmi tejto školy a hlásia sa na 
stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium. 

 
 
 

Prvok 4.2.3. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho 
Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola 
  

 Riaditeľ školy: PaedDr. Irena Szűcsová  
 Adresa: Parková 49/4, Šamorín 
 Kontakt: tel.: 031/562 23 37 
  http://www.zussamorin.sk 
 
 Škola zabezpečovala vyučovanie pre 540 žiakov. 
 

Škola má hlavnú budovu, v ktorých študovalo 
310 žiakov v hudobnom, 151 žiakov v vo 
výtvarnom  a 79 žiakov v tanečnom odbore. 
Neprospel jeden žiak. V priebehu roka 
vystúpilo z rôznych dôvodov 30 žiakov. 
Štúdium ukončilo 52 absolventov. Na ďalšie 
umelecké a umelecko-pedagogické štúdium 
boli prijatí 4 absolventi. V budove školy sa 
nachádza aj trieda výpočtovej techniky 
a veľká koncertná sála. Výchovno-vzdelávací 
proces bol zabezpečený 34 pedagogickými 
zamestnancami a 5 nepedagogickými 

zamestnancami.  
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa žiaci zúčastnili na 10 interných, na 9 verejných, na 3 
výchovných, na  3 absolventských koncertoch, na viacerých medzinárodných a celoslovenských 
súťažiach. Szilárd Nagy z triedy p.uč.Mgr.art.E. Domsitzovej sa zúčastnil na celoslovenskej 
klavírnej súťaži v Leviciach, kde sa stal absolútnym víťazom. Laura Tésiová z triedy 
J.Hideghétyho na husľovej súťaži sa umiestnila v zlatom pásme a získala hlavnú cenu poroty. 
Ďalšie aktivity školy boli napr. vystúpenie žiakov na rôznych podujatiach, účasť školy kultúrnymi 
programami na výročných schôdzach SČK, na vyhodnotení Športovec roka, na slávnosti Deň 
Šamorína, Deň učiteľov, atď. Škola sa prezentuje vlastnou webovou stránkou. 
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4.2.4 Mestská knižnica Zs.Zalabaiho Šamorín 
  
 Sídlo: Parková ul.4, 931 01 Šamorín 
 IČO: 37992228 
 Štatutár: Tóth Károly, riaditeľ 
 
Mestská knižnica je rozpočtovou organizáciou 
založená mestom Šamorín, má právnu subjektivitu 
a patrí do konsolidačného celku. V základných 
ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31.12.2012 
nasledovné výsledky: knižničný fond bol doplnený o 1 
848 knižničných jednotiek (1 232 – kúpa, 616 – dar);  
knižnica zaregistrovala 1 045 čitateľov, z toho 290 detí a 
755 dospelých (celkový počet čitateľov je 1 874); knižnica 
mala 10 643 používateľov, z toho 6 072  dospelých a 4 
571 používateľov do 15 rokov;  knižnica realizovala 
51 730 absenčných výpožičiek a 7 721 prezenčných 
výpožičiek;  služby verejných internetových staníc 
využilo 3 289 používateľov. 

Knižnica k 31.12.2012 usporiadala 85 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2 893 
návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 60 podujatí pre deti a 25 podujatí pre 
dospelých, zorganizovala 45 hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú 
gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku. Hodiny informačnej výchovy 
prebiehali v knižnici a zúčastnilo sa ich 976 detí, pripravila 6 výstav knižných noviniek,  knižnica 

podala tri  projekty na MK SR – jeden 
projekt bol podporený – Doplnenie 
knižničného fondu – 1 000 €. 

V rámci Týždňa slovenských 
knižníc knižnica vyhlásila amnestiu t.j. 
možnosť bezplatného vrátenia 
vypožičaných dokumentov pre 
používateľov, ktorí nedodržali 
výpožičnú lehotu. Knižnica aj počas 
prázdnin bola otvorená nepretržite 
každý deň s rôznymi programami a 
s internetom. Cez letné prázdniny 
chodievali k nám najmä škôlkari, deti 
z letného tábora a deti a mládež na 

internet. Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim 
používateľom  tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby,  tlačenie elektronických 
dokumentov, rezerváciu dokumentov,  rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu. V 
mestskom časopise Šamorín a okolie pravidelne propagujeme najnovšie knihy knižnice a svoju 
činnosť. 
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4.2.5 Zariadenie pre seniorov 

(Domov dôchodcov)  
 Sídlo: Vŕbová ul.2, 931 01 Šamorín 
 IČO: 0065 57 24                                           

Štatutár: Mgr. Bodóová Anna, 
riaditeľka  

 
Zariadenie pre seniorov je rozpočtová 
organizácia s právnou subjektivitou, ktorej 
zriaďovateľom je Mesto Šamorín a tým 
patrí do konsolidačného celku. V zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šamorín č. 7/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o spôsobe a výške 
úhrad za tieto služby  a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
poskytovalo sociálnu službu 35 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 16 
zamestnancami. Lekárska starostlivosť je  zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. 
V roku 2012 sa zapojili do rôznych grantových programov, z ktorých boli úspešní s projektom 
zameraným na individuálny rozvojový plán klientky ZpS (grantový programu SPP „OPORA“) 
a získali finančné prostriedky vo výške 1000,- Eur na nákup počítača s príslušenstvom.  Získali aj 
účelovú dotáciu  od Trnavského samosprávneho kraja, v rámci programu  „Podpora aktivít 
zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- Eur 
a v rámci programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2012“ na nákup rotopedu 
pre handicapovaných vo výške 300,-. Eur. Od Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava 
dostali finančné prostriedky vo výške 800,- Eur na nákup polohovateľnej postele.  
  V oblasti starostlivosti o klientov  je neustále kladený dôraz na zvýšenie kvality 
poskytovanej služby. Venujeme zvýšenú pozornosť na spestrenie voľnočasových aktivít klientov. 
Podarilo sa nadviazať kontakt so Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským 
v Rohovciach, ktorej žiaci potešili klientov so svojimi vystúpeniami priamo v zariadení. Tiež 
sme nadviazali kontakt s Domovom sociálnych služieb v Hornom Bare, kde klienti mali možnosť 
zúčastniť sa na akcii „Rozlúčka s letom“ a stretnúť sa s klientmi rôznych zariadení Trnavského 
samosprávneho kraja.   
 Okrem bežných údržbárskych prác sme zabezpečili aj realizáciu čiastočnej rekonštrukcie 
plynovej kotolne. Realizáciou rekonštrukcie kotolne sa podarilo vyriešiť zabezpečenie 
automatického ohrievania vody, automatickú reguláciu kúrenia a tiež výmenu starého kotla na  
nový kotol s hospodársky efektívnejším výkonom. Zariadeniu sa tiež podarilo zrealizovať opravu 
vonkajšej fasády budovy okrem kaplnky, ktorej oprava je finančne náročnejšia. Boli odstránené 
nedostatky a závady zistené odbornou prehliadkou a skúškou elektrického zariadenia. Riešili 
viaceré havarijné situácie, ako prasknutie vodovodu, upchaté kanalizačné potrubie, výmenu 
vyhorených rozvodných krabíc, vymenili staré okná na plastové v dvoch izbách. Vzhľadom na 
to, že zariadenie sa nachádza v staršej budove, údržba budovy neustále vyžaduje značné finančné 
prostriedky a bola by potrebná jej úplná rekonštrukcia. 
  Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v roku 2012 zabezpečilo prevádzku pri plnej 
kapacite, bolo 9 novoprijatých klientov.  K 31.12.2012 zariadenie evidovalo voči 11 klientom 
nevymáhateľnú pohľadávku vo výške 7364,67 Eur. Pohľadávka vznikla v dôsledku neschopnosti 
týchto klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške. 
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4.2.6 Mestské kultúrne stredisko Šamorín 
 

 Sídlo: Veterná ul. 8, 931 01 Šamorín 
 IČO:  00 059 323 
 Štatutár: Domsitz Tibor, riaditeľ  
 www.mskssamorin.sk 
 
Mestské kultúrne stredisko má tiež právnu 
subjektivitu a patrí do konsolidačného 
celku. Budova MsKS sa nachádza v centre 
mesta, očakáva návštevníkov pestrým 
kultúrnym programom. 
      MsKS k 31.12.2012 dosiahlo celkové 
príjmy 223148 €. Z celkových príjmov 
najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia 

od zriaďovateľa v sume 154496 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 68651 
€ v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 14221 €, príležitostný prenájom sál 
5174 €, zábavné programy 48715 €, ostatné príjmy 526 €. 
   Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor 
mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným 
súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty 
spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na 
pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé 
priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na 
plesy, na oslavy rôznych výročí, na riadne skúšky speváckeho zboru, hudobných a tanečných 
folklórnych súborov, na skúšky rockových skupín. MsKS keďže je mestskou verejnou 
organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto 
služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou.  
   Informatívne uvádzame, že organizácia v hodnotenom období usporiadala, resp. bola 
spoluorganizátorom 73 kultúrno-spoločenských podujatí; 37 výchovno-vzdelávacích podujatí; 
145 iných podujatí.  
   Na divadelnú sezónu 2012/2013 pripravila 6 divadelných predstavení, ktoré odohrajú naše, ale 
aj divadelné telesá z Maďarska. V tejto div. sezóne predali 253 ks permanentiek.  
   Vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 10 výstav: Kontár Gyula 
/spomienková výstava /, Výstava z diel členov fotoklubu z M-Óváru, „Kde bývajú sny“ /Zsapka 
Mária/, Pintér Éva /M-Óvár/, „Voda živá“ /Malovecká – Pokstaller István/, Andrásy Tibor 
„Výber z tvorby“, Forum Inst. – „Jazyk je srdcom národa – Nevében él a nemzet“/používanie 
jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku na príklade verejných nápisov 1918-1921/, 
výber z tvorby József Tóth-Kovács /SRB-HU/, KOMP-Panorama súčasného umenia, výber z diel 
Beáta Méry s názvom „Horror Vacui“. 

V priestoroch MsKS pravidelne skúšajú nasledovné folklórne súbory, resp, hudobné 
telesá a rockové /jazzové kapely: Kis Csali, Csali Ifjúsági Csoport, Csalló Néptáncegyüttes, 
Csalló Zenekar, HÍD Vegyes Kar, Prvosienka, komorný súbor Harmonia Classica, Rómeó 
Vérzik, Konflikt, Husi and the Butchers, Deja Vu, Renton and the error Jam, Deep Voice Group, 
a Metal.  
   Výpadok  príjmov  z celoročných príležitostných trhov, vianočných trhov, a zmluvného 
prenájmu negatívne pôsobil na plnenie rozpočtu organizácie. V dôsledku výpadkov týchto 
príjmov MsKS nebolo v stave plniť svoje záväzky voči MBPH /dodávateľ tepla a TÚV/.  
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4.3 Obchodné spoločnosti, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami mesta 
a patria do konsolidačného celku: 
 
4.3.1 Názov:   AREA ŠAMORÍN s.r.o. 

Sídlo:   Bratislavská 88, 931 01 Šamorín 
IČO:   36228290 
Štatutárny orgán: Nagy Jozef – konateľ  

                       (od 10.6.1998) 
Dozorný orgán: Ing. Kovács Ladislav – predseda 
dozornej rady  
Faragó Zoltán člen, Pethő František člen, Ing. 
Tóth Imrich člen, PhDr. Végh László člen 
Dátum založenia: 11.5.1998 
Dátum vzniku: 10.6.1998 
Výška podielu: 6.639 € - 100% 
 

Opis hospodárskej činnosti: úprava, obnova ošetrenie verejnej zelene, čistenie, oprava a údržba 
miestnych komunikácií, pohrebníctvo, správa prenajatého majetku Mesta Šamorín. 
 
Počet zamestnancov :       41 z toho riadiacich 5 
Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12. 2012   5 884 € 
Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2012            29 811 € 
Stav krátkodobých záväzkov k 31.12.2012            47 559 € 
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2012          487 092 € 
 
Spoločnosť AREA Šamorín s.r.o. vznikla v roku 1998 z príspevkovej organizácie mesta 
Šamorín, ktoré je jediným spoločníkom. Hlavným smerom činností spoločnosti je zabezpečiť pre 
mesto komunálne a verejno-prospešné služby. Má vyše 20 rôznych predmetov činnosti. 
 Od svojho vzniku do roku 2009 pravidelne rástol obrat firmy a vytvárala zisk. V roku 
2009 príjmy začali klesať a pre udržanie rovnováhy príjmov a nákladov došlo postupne 
k zníženiu počtu zamestnancov. Ziskovosť firmy bola takto naďalej zabezpečená. Počas 
existencie spoločnosti došlo k obmene technickej vybavenosti a tohto času je na dobrej úrovni.   
 V roku 2012 sa podarilo zastaviť pokles príjmov. Objem verejno-prospešných služieb pre 
mesto ostal na úrovni predošlých rokov avšak začala sa rekonštrukcia Domu smútku v Šamoríne 
vo vlastnej realizácii, ktorá pomohla k zvýšeniu príjmov. Nárast nákladov bol vyšší než príjem 
preto ziskovosť podniku klesla na 5.884.- eur. Všetky problémy, ktoré negatívne ovplyvnili 
národné hospodárstvo sa objavili aj v spoločnosti AREA Šamorín s.r.o. so svojimi negatívnymi 
dopadmi na hospodársky výsledok. Je povzbudzujúce, že investičná aktivita podniku v roku 2012 
neklesla a finančná kondícia ostala zachovaná na úrovni predošlých rokov. Vzhľadom k tomu, že 
AREA Šamorín s.r.o je servisným podnikom mesta Šamorín finančná situácia mesta 
v rozhodujúcej miere ovplyvňuje príjmy spoločnosti. 
  
Výsledok podniku v porovnaní  za predchádzajúce roky 
         2009     2010   2011     2012 
Náklady   1,051 446 1,025 512 946 534 1,034 317 
Výnosy   1,078 293 1,045 388 976 548 1,040 201 
Hosp. výsledok     +26 847          +19 876        +30 014              +5 884 
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Rok 2013 bude ťažký. Príjmy mesta nerastú, preto objednáva menej prác, investície 
v stavebníctve stagnujú a u občanov klesá záujem o služby spoločnosti kvôli peniazom. Bude 
potrebné viesť veľmi opatrnú finančnú politiku. Je však reálny predpoklad, že v roku 2013 si 
spoločnosť zachová svoju finančnú stabilitu.  
 
 
4.3.2 Názov:   MPBH ŠAMORÍN s.r.o. 
 

Sídlo:    Školská 37, 931 01 Šamorín 
IČO:    36261611 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Németh – konateľ 
spoločnosti (od 1. 7. 2012) 
Dozorný orgán: Ágnes Óváry  – predseda     
dozornej rady  

Ing. Tibor Pogány, Ladislav Czafik,  
Robert Keresztes, Csaba Orosz 

Dátum založenia: 24.5.2004   
Dátum vzniku: 1.7.2004 

Výška podielu: 33.194 € - 100% 
 
 
MPBH ŠAMORÍN s.r.o. bol založený zakladateľskou listinou na základe uznesenia 

mestského zastupiteľstva v roku 2004. Zakladateľom je Mesto Šamorín so 100% účasťou. 
Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sú: 

- Správa bytov a nebytových priestorov 
- Výroba a dodávka tepla a teplej vody 
- Práce údržbárskeho charakteru 
- Práce vyplývajúce z činnosti 

Najvyšším orgánom spoločnosti sú: 
a) valné zhromaždenie 
b)  konateľ 
c) dozorná rada 

Valné zhromaždenie tvorí mestské zastupiteľstvo Mesta Šamorín na základe rozhodnutia 
primátora Mesta Šamorín.  
Vzťah medzi Mestom Šamorín a MPBH ŠAMORÍN s.r.o. je riešený: 

a) Zmluvou o správe majetku Mesta Šamorín 
b) Zmluvou o prenájme tepelno-technického zariadenia 

 
Hospodársky výsledok v roku 2012 po zdanení je výške 25 258 €. Celkové výnosy v roku 

2012 boli vo výške 2 089 012 €, náklady 2 091 604 €. 
Hospodársky výsledok bol ovplyvnený najmä: 

- Výrobou tepla a TÚV 
- Správou bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a fyzických osôb 
- Údržby 
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Zisk bol rozdelený nasledovne: 
10 000 €- bolo vyplatené zakladateľovi  
  1 263 €- bolo zaplatené do sociálneho fondu  
13 995 € - bolo prevedené na účet 427 (ostatné fondy) 

Pri riadení činnosti tepelného a energetického hospodárstva vychádzala zo všeobecných 
záväzných pokynov a nariadení týkajúce sa oblasti výroby a distribúcie tepla, s osobitným 
prízvukom na dodržanie zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike a vyhlášky ÚRSO 630/2005  
o pravidlách rozpočítavania množstva dodaného tepla.  

 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0203/2012/T zo dňa 20.12.2011, 

číslo spisu 6177-2011-BA boli schválené na rok 2012 nasledovné jednotné ceny tepelnej energie 
na obdobie 01.01.2012 do 31.12.2012: 
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti   0,0563 €/kWh 
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov 
a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti    0,0563 €/kWh 
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom   116,8591 €/kW 
Uvedené ceny sú bez DPH 

 
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0345/2012/T zo dňa 30.07.2012, 

číslo spisu 2294-2012-BA boli schválené na rok 2012 zmena nasledovných  jednotných ceny 
tepelnej energie na obdobie 01.08.2012 do 31.12.2012: 
 
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre domácnosti   0,0623 €/kWh 
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov 
a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti    0,0656 €/kWh 
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom   116,8591 €/kW 
Uvedené ceny sú bez DPH 
 

OBJEDNANÉ A DODANÉ TEPLO SPOLU ZA ODBOBIE  ROK 2012 
 

NÁZOV OBJEDNANÉ DODANÉ OBJEDNANÉ 
TEPLO DODANÉ OBJEDNANÉ DODANÉ 

ZDROJA TEPLO  TEPLO NA TÚV TEPLO TEPLO TEPLO 
TEPLA NA ÚK NA ÚK kWh NA TÚV SPOLU SPOLU 

   kWh kWh    kWh kWh kWh 

Kotolňa K-1 7 465 005,00 7 060 400,00 3 133 210,10 3 120 830,00 10 598 215,10 10 181 230,00 

Kotolňa K-2 4 368 025,00 3 932 790,00 1 558 354,90 1 499 520,00 5 926 379,90 5 432 310,00 

Kotolňa K-4 6 411 871,52 5 025 010,00 2 986 471,66 2 832 140,00 9 398 343,18 7 857 150,00 

       SPOLU 
 

18 244 901,52 
 

16 018 200,00 7 598 036,66 7 452 490,00 25 922 938,18 23 470 690,00 
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Vyrobené a predané teplo v roku 2004 – 2012 bolo nasledovne: 
 

Predané teplo v GJ v rokoch  2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 
( Porovnanie ) 

 
 

Tepelný zdroj 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2 011   2 012  

Stĺpec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kotolňa K-1 58560,45 58684,83 53127,86 46152,00 45316,00 40124,99 42665,04 37603,8 36652,4 

Kotolňa K-2 30200,82 28836,96 26801,01 23819,00 23728,00 22151,34 23411,16 20395,12 19556,32

Kotolňa K-4 43906,13 41554,28 36126,38 32731,00 34932,00 34029,12 35348,40 30520,15 28285,74

  S P O L U  132667 129076 116055 102702 103976 96305 101424,6 88519,07 84494,48

 
 
 
  
     Optimalizácia výroby tepla úpravou horákov, kotlov a zabudovaním ekonomizérov. Postupne 
vymeniť rozvody ÚK a TÚV, aby bola dosiahnutá hospodárnosť dodávky tepla. Predpokladané 
investície sú do 850 000 €. 
 
 Správa bytov a nebytových priestorov bola riešená v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.  
 Údržba bytov a nebytových priestorov bola vykonávaná na základe požiadaviek 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov.  
 
 Tohto času MPBH ŠAMORÍN s.r.o. zabezpečuje väčší počet požiadaviek vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov rad na obnovu (zateplenie)  bytových domov, v rámci ktorých 
investičné akcie pripravuje a realizuje v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov a to od uzatvárania zmlúv až po zabezpečenie financovania aktivít vlastníkov.  
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5. Výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok 2012: 
 
5.1. Konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ) 
 
                                                             Bežné UO 2012 Bezprostr. Pred.UO   rozdiel 
 
Celkový stav majetku mesta (KÚZ):  25.835.522,21 € 27.859.592 € € -2.024.069,79 € 
 
  Z toho krytý vlastným imaním      16.550.710,-  € 16.839.900 € €    -289.190,-   € 
  Záväzky vo výške                            5.671.785,91 € 7.180.215 €  € -1.508.429,09 € 
  Časové rozlíšenie                             3.613.026,30 € 3.839.477 €  €    -226.450,70 € 
 
   bežné účt.obd.  predchádzajúci

          2012         rok 
Výsledok hospodárenia (KÚZ) – strata   -378.709,04   -530.313,- €  
                (- strata,   + zisk) 
Z toho HV - mesto a mestom riad. RO   -409.851,03    -590.385,- € 

Schválené plenárne zasadnutím MsZ  
dňa 17.3.2011 pod číslom 3/2001/XI. 
  HV obchodných spoločností: 
  MPBH Šamorín s.r.o.    +25.257,58 €     +30.058,- € 
Schválené valnou hromadou spoločnosti 
  AREA Šamorín s.r.o      +5.884,41    +30.014,- € 
Schválené valnou hromadou spoločnosti 

 
Stratu mesta a mestom riadených RO naďalej spôsobili v prvom rade odpisy investičného 

majetku, ktoré nie sú kryté vlastnými zdrojmi ani zdrojmi zo štátneho rozpočtu, preto že 
mesto nie je zriadené za dosiahnutie zisku ako ostatné organizácie z podnikateľskej sféry. 
Správa verejného osvetlenia, údržba mestskej zelene a mestských komunikácií, správa 
školských zariadení, dobrovoľná hasičská činnosť, kultúrne a športové činnosti, 
opatrovateľská činnosť, správa domovu dôchodcov a starostlivosť o sociálne slabších a ďalšie 
činnosti mesta nikdy nebudú prinášať zisk. Ďalším dôvodom vysokej straty je stály nízky 
úroveň podielových daní a pretrvávajúca finančná kríza, ktoré Mesto Šamorín zmiernilo 
nutným zvýšením sadzieb dane z nehnuteľnosti  a ďalších daní a poplatkov. 

  
 
5.2 Výsledky riadnej účtovnej závierky  za mesto a mestom riadené rozpočtové organizácie 
boli schválené bez výhrad na zasadnutí MsZ Šamoríne, dňa 28.2.2012 pod číslom 
20/2013/IV. Za konsolidovaný celok  údaje sú nasledovné: 
 
                                                             Bežné UO 2012   Bezprostr. Pred.UO       rozdiel 
celkový stav majetku mesta          23.740.080,75 €      27.859.592 € -4.119.511,25 € 
 
z toho krytý vlastným imaním vo výške   15.852.136,31 €      16.839.900 €   -987.763,69 € 
záväzky vo výške            4.279.889,16 €        7.180.215 € -2.900.325,84 € 
časové rozlíšenie            3.608.055,28 €       3.839.477 €    -231.421,72 € 
Účtovný hospodársky výsledok sumárne za konsolidovaný celok v celých eurách (strata) sa  vo 
výške:  - 530 314  €   
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6. Záverečný účet mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii (bez 
obchodných spoločností) – rok 2012 
 

Záverečný účet mesta Šamorín obsahuje výsledky  hospodárenia mesta, vrátane 
výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu mesta, výsledky inventarizácie majetku a 
bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok 2012. 
Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné príjmy, 
ostatné príjmy, štátna dotácia a ich rozpočtované plnenie. 
Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HV) v príjmovej časti obsahuje dotácie na zabezpečenie  
činnosti škôl s právnou  subjektivitou (prenesená kompetencia), dotácie na matričný úrad, 
na stavebný úrad,  životného prostredia a čiastku na zabezpečenie činnosti školského úradu 
a Zariadenia pre seniorov (ZpS). Výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje 
príjmy mesta z finančných operácií, ktoré nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového 
hospodárenia na daný rok. Príjmy z bežného a kapitálového rozpočtu činia spolu   
7.306.243,80 €.  
 
Vo výdavkovej časti mesta vykazujeme aj výdavky na MŠ, CVČ, ŠJ, ŠK bez právnej subjektivity 
ako aj výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ s VJS Kláštorná a ZŠ 
s VJM Rybárska, ZUŠ, ZpS, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho). Hospodársky výsledok 
z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií, ktoré 
tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Výdavky bežného 
a kapitálového rozpočtu sú vo výške  7.981.927,50 €. 
 
 

Celkový výsledok hospodárenia 
 

Príjmy Výdavky Rozdiel  
7.127.366,92 6.986.333,76 141.033,16 Bežný rozpočet

  178.876,88    995.593,74      -816.716,86 Kapitálový 
rozpočet 

7.306.243,80 7.981.927,50 -675.683,70 
Výsledok 

rozp. 
hospodárenia 

  800.388,96   93.388,63  707.000,33 Finančné 
operácie 

8.106.632,76 8.075.316,13 31.316,63 Spolu 
 
Rozdiel medzi   

príjmami                a         výdavkami                          sa rovná:                    31.316,63 € 
z toho: Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica)                             146,22 € 

Stav bežných účtov mesta spolu k 31. 12. 2012                                              31.170,41  € 
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6.1.1 Rozpočet 
 
   Rozpočet  mesta  Šamorín na rok 2012 bol schválený na plenárnom  zasadnutí dňa 26. januára 
2012 vo výške: 
 

8.723.921,-€ 
z  toho: 
bežné príjmy (BP)          7.201.271,-€      bežné výdavky (BV)                6.910.347,-€                   
kapitálové príjmy (KP)        611.150,-€    kapitálové výdavky (KV)         1.715.690,-€   finančné 
operácie (FO)          911.500,-€      finančné operácie (FO)                  97.884,-€ 
 
     V dôsledku zvýšenia normatívu pre prenesený výkon v školstve o 119.250,-€ v zmysle 
príkazu primátora bola vykonaná I. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 na 
                                              

8.843.171,-€ 
nasledovne: 
bežné príjmy (BP)            7.320.521,-€        bežné výdavky (BV)                7.029.597,-€                   
kapitálové príjmy (KP)         611.150,-€        kapitálové výdavky (KV)          1.715.690,-€  
finančné operácie (FO)         911.500,-€        finančné operácie (FO)                 97.884,-€ 
 
Dňa 23. augusta 2012 plenárne zasadnutie MsZ v Šamoríne schválilo II. zmenu rozpočtu mesta 
na r. 2012 na 
 

8.634.138,72 € 
nasledovne: 
bežné príjmy (BP)       7.302.524,74 €        bežné výdavky (BV)                7.058.448,27€                   
kapitálové príjmy (KP)      360.890,- €        kapitálové výdavky (KV)         1.477.806,45-€  
finančné operácie (FO)    970.723,98€          finančné operácie (FO)                97.884,- € 
 
V zmysle príkazu primátora č. 8/2012 zo dňa 28.11.2012 príjmová aj výdavková strana rozpočtu 
bola zvýšená o 120.968,49€, čím po III. úprave rozpočet mesta Šamorín na rok 2012 sa zvýšil na  

8.755.107,21 € 
nasledovne: 
bežné príjmy (BP)       7.388.588,74 €        bežné výdavky (BV)                7.179.416,76 €                   
kapitálové príjmy (KP)      350.890,- €        kapitálové výdavky (KV)         1.477.806,48 €  
finančné operácie (FO)1.015.628,47 €         finančné operácie (FO)                 97.884,- € 
O tejto zmene primátor informoval poslancov MsZ na plenárnom zasadnutí dňa 29.11.2012. 
 

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré 
sa vyhotovuje výročná správa – informácia 

Okrem už rozpísaných skutočností významné udalosti v meste Šamorín, ako v konsolidovanom 
celku nenastali žiadne významné skutočnosti. 
 

Prílohy: 
Tabuľka 1. - Prehľad zmien vybraných ukazovateľov konsolidovanej súvahy 2012-2011 
Tabuľka 2. - Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 2012-2011 
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2012 
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 



























Tabuľka č. 1

Stav k 31.12. Stav k 31.12. Stav k 31.12. Stav k 31.12.

2012 2011 2012 2011

Bežné účt. Obd. Predcháádzajúce účt. 
Obd. „  +   -   „ Bežné účt. Obd. Predcháádzajúce účt. 

Obd. „  +   -   „

2 A. Neobežný majetok 83,10% 21 469 275,46 € 21 491 828,00 € -22 552,54 € 119 Vlastné imanie 64,06% 16 550 710,00 € 16 839 900,00 € -289 190,00 €

3 A.I. Dlhodobý nehmotný maj. 0,00 € 1 490,00 € -1 490,00 € 120 Oceň.rozdiely 0,00 € 0,00 € 0,00 €

12 A.II. Dlhodob. Hmotný majetok 19 157 776,70 € 19 178 839,00 € -21 062,30 € 123 Fondy 790 458,60 € 310 214,00 € 480 244,60 €

Výsledok 
hospodárenia z toho: 15 760 251,40 € 16 529 686,00 € -769 434,60 €
nevysp.výsl.hosp.min.

r 16 138 960,44 € 17 060 000,00 € -921 039,56 €
VH min. rokov -378 709,04 € -530 314,00 € 151 604,96 €

35 B. Obežný majetok 16,80% 4 339 966,19 € 6 351 417,00 € -2 011 450,81 € 130 Záväzky celkom 21,95% 5 671 785,91 € 7 180 215,00 € -1 508 429,09 €

B.I. Zásoby 53 598,46 € 54 999,00 € -1 400,54 € 131 Rezervy 276 094,12 € 197 664,00 € 78 430,12 €

B.II. Zúčt.vzťahy sub. Verej.spr. 146,37 € 0,00 € 146,37 € 136 Zúčt.medzi su.VS 45 571,57 € 47 614,00 € -2 042,43 €

B.III. Dlhodobé pohľadávky 146 278,20 € 219 080,00 € -72 801,80 € 144 Dlhodobé záväzky 2 397 382,02 € 1 972 413,00 € 424 969,02 €

B.IV. Krátkodobé pohľadávky 2 803 044,60 € 4 087 604,00 € -1 284 559,40 € 156 Krátkodobé záväzky 2 632 960,18 € 4 733 095,00 € -2 100 134,82 €

B.V. Finačné účty 1 336 898,56 € 1 989 734,00 € -652 835,44 € 178 Bankové úvery 319 778,02 € 229 429,00 € 90 349,02 €

B.VI. Posk. Fin. výp. - dlhod. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.VII. Poskytnuté krátkod. výp. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

113 C Časové rozlíšenie 0,10% 26 280,56 € 16 347,00 € 9 933,56 € 185 Časové rozlíšenie 13,98% 3 613 026,30 € 3 839 477,00 € -226 450,70 €

100% 25 835 522,21 € 27 859 592,00 € -2 024 069,79 € 100% 25 835 522,21 € 27 859 592,00 € -2 024 069,79 €

2 311 498,76 € 2 311 499,00 € -0,24 € 12625 A.III. Finančný majetok

Prehľad zmeny stavu vybraných Aktív a Pasív za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012

Rozdiel             
(predchádz.obd.-bežné 

účt. obd.)Pomer k 
celku

Spolu AKTÍVA

Názov PASÍVČíslo riadku 
v súvahe

Spolu PASÍVA

Rozdiel            
(predchádz.obd.-
bežné účt. obd.)Pomer k 

celku

Číslo 
riadku v 
súvahe

Názov AKTÍV



Zloženie nákladov konsolidovaného celku za r. 
2012

24%

12%

48%

0%1%
13% 1%0%1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Prehľad zmien nákladov a výnosov za konsolidovaný celok (rok 2012 a 2011) Tabuľka č. 2

údaje v  eurách

Podiel Podiel 

k celku v % k celku v %

a b c d e f g h i j HČ 2012-2011 PČ 2012-2011 2012 - 2011

50 Spotrebované nákupy 992 769,41   1 587 179,48   2 579 948,89   24,12% 1 072 850,00   1 425 820,00   2 498 670,00   24,22% -80 080,59   161 359,48   81 278,89   

51 Služby 959 229,04   362 513,24   1 321 742,28   12,36% 991 070,00   222 288,00   1 213 358,00   11,76% -31 840,96   140 225,24   108 384,28   

52 Osobné náklady 4 191 471,98   835 417,78   5 026 889,76   47,00% 4 041 246,00   799 438,00   4 840 684,00   46,92% 150 225,98   35 979,78   186 205,76   

53 Dane a poplatky 0,00   3 954,49   3 954,49   0,04% 399,00   4 042,00   4 441,00   0,04% -399,00   -87,51   -486,51   

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 142 382,00   2 655,68   145 037,68   1,36% 157 033,00   913,00   157 946,00   1,53% -14 651,00   1 742,68   -12 908,32   

55 Odpisy, rezervy a opravné položky                                1 222 818,52   174 788,64   1 397 607,16   13,07% 1 269 017,00   163 160,00   1 432 177,00   13,88% -46 198,48   11 628,64   -34 569,84   

56 Finančné náklady 60 162,46   20 953,31   81 115,77   0,76% 64 788,00   21 535,00   86 323,00   0,84% -4 625,54   -581,69   -5 207,23   

57 Mimoriadné náklady 12 640,65   0,00   12 640,65   0,12% 10 657,00   0,00   10 657,00   0,10% 1 983,65   0,00   1 983,65   

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 127 660,58   0,00   127 660,58   1,19% 73 378,00   0,00   73 378,00   0,71% 54 282,58   0,00   54 282,58   

7 709 134,64   2 987 462,62   10 696 597,26   100,00% 7 680 438,00   2 637 196,00   10 317 634,00   100,00% 28 696,64   350 266,62   378 963,26   

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 541 407,38   2 495 506,64   3 036 914,02   29,37% 377 207,00   2 325 235,00   2 702 442,00   27,48% 164 200,38   170 271,64   334 472,02   

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   

62 Aktivácia 0,00   51 468,47   51 468,47   0,50% 18 524,00   23 421,00   41 945,00   0,43% -18 524,00   28 047,47   9 523,47   

63 Daňové a colné výnosy a výnosy                                   
z poplatkov 4 678 295,50   0,00   4 678 295,50   45,24% 4 318 886,00   0,00   4 318 886,00   43,92% 359 409,50   0,00   359 409,50   

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti      52 010,33   2 526,71   54 537,04   0,53% 279 474,00   4 278,00   283 752,00   2,89% -227 463,67   -1 751,29   -229 214,96   

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 124 890,55   124 890,55   1,21% 136 274,00   0,00   136 274,00   1,39% -11 383,45   0,00   -11 383,45   

66 Finančné výnosy 582,31   12 029,64   12 611,95   0,12% 3 762,00   12 050,00   15 812,00   0,16% -3 179,69   -20,36   -3 200,05   

67 Mimoriadne výnosy 0,00   0,00% 6 858,00   0,00   6 858,00   0,07% -6 858,00   0,00   -6 858,00   

68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v PO 0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   0,00% 0,00   0,00   0,00   

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 
v rozpočtových organizáciách zriadených obcou 2 382 289,57   2 382 289,57   23,04% 2 328 623,00   0,00   2 328 623,00   23,68% 53 666,57   0,00   53 666,57   

7 779 475,64   2 561 531,46   10 341 007,10   100,00% 7 469 608,00   2 364 984,00   9 834 592,00   100,00% 309 867,64   196 547,46   506 415,10   

70 341,00   -425 931,16   -355 590,16   -3,44% -210 830,00   -272 212,00   -483 042,00   -4,91% 281 171,00   -153 719,16   127 451,84   

591 Splatná daň z príjmov 10,34   23 108,54   23 118,88   43 707,00   43 707,00   10,34   -20 598,46   -20 588,12   
595 Dodatočne platená daň z príjmov 0,00   3 565,00   3 565,00   0,00   -3 565,00   -3 565,00   

70 330,66   -449 039,70   -378 709,04   -3,66% -210 830,00   -319 484,00   -530 314,00   -5,39% 281 160,66   -129 555,70   151 604,96   

Účtové skupiny 50 -58 celkom súčet 

Účtová trieda 6 celkom   

Výsledok hospodárenia pred zdanením   

Výsledok hospodárenia po zdanení  

Spolu Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť SpoluPodnikateľská činnosť Spolu Hlavná činnosť Podnikateľská 
činnosťHlavná činnosť

Konsolidované za Bežné účtovné obdobie - r. 2012 Rozdiel nákladov a výnosov (2012 - 2011)Konsolidované za predchádzajúce účtovné obdobie r. 2011Číslo účtu 
alebo 

skupiny
Text


