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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 29. januára 2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős, PhD., Mgr. Henrieta 

Balheimová,  Mgr. Magdaléna Vajasová, Mgr. Péter Mészáros, PaedDr. Hajnalka Baráth  

Neprítomní: neboli 
 

Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným programom:  
 

1) Návrh rozpočtu na rok 2020  

2) Zápis do 1. ročníka základnej školy  - termín a počet školopovinných detí zo Šamorína - 

informácia 

3) Zápis do materskej školy – predpokladaný počet detí 

4) Funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Šamorín  – informácia 

5) VZN  – financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2020  
6) Rôzne – pripomienky k VZN č.12/2019, Deň učiteľov, matematická súťaž, Deň detí 

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Šamorín na rok 2020 pre oblasť vzdelávania 

a odporúča zastupiteľstvu na schválenie  pod č. 1/2020/KŠaV.  
 

K bodu 2) 
 

Komisia prerokovala termín zápisu a možnosti prijímania detí do základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy sa 

uskutoční tretí aprílový týždeň od 15. apríla do 18. apríla 2020. Podľa evidencie obyvateľstva 

v roku 2020 počet školopovinných detí v Šamoríne je 173. V Základnej škole Mateja Bela sa 

plánuje otvoriť 5 tried,  v Základnej škole Mátyása Korvína s VJM - Alapiskola 3 triedy a v 

Základnej školy s VJM – Alapiskola v Mliečne 1 trieda.  
 

K bodu 3) 
 

Komisia prerokovala aj zápis detí do materských škôl. Zápis dieťaťa do  materskej školy bude od 

11. mája 2020 do 15. mája 2020. Predpokladaný počet voľných miest v materských školách na 

školský rok 2020/2021 je 212 (niektoré deti môžu dostať odklad povinnej školskej dochádzky). Podľa 

evidencie obyvateľstva počet trojročných detí s trvalým pobytom zo Šamorína je 161. 
 

K bodu 4) 
 

Výkon funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia zaniká uplynutím funkčného obdobia.  

Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia sa 

obsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové  konanie na obsadenie miesta 

riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ (Mesto Šamorín).  
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Komisia prerokovala funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín. Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa je rada školy. Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh 

rady školy.  

Funkčné obdobie riaditeľov uplynie v nasledovných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín: 
 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Školská 997, Šamorín - Somorja  

Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín - Somorja  

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín  

Materská škola - Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja  

Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín  
 

K bodu 5) 
 

Komisia prerokovala návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej 

umeleckej školy, materských škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín a cirkevnej materskej školy v roku 2020. Z predpokladaných bežných výdavkov na 

osobné náklady a predpokladaných prevádzkových nákladov súvisiacich len s bežnou réžiou škôl 

a školských zariadení predložených riaditeľmi škôl bola vypočítaná výška dotácie na žiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na rok 2020.  

Komisia odporúča návrh VZN na schválenie pod č. 2/2020/KŠaV. 
 

K bodu 6) 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) nezrovnalosti VZN č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na základe odporúčaní 

pána Polovku, 

b) termín slávnostnej akadémie na Deň učiteľov dňa 31. marca 2020, 

c) „Matematickú súťaž medzi žiakmi 4. ročníka základných škôl zo Šamorína“ a stanovila 

predbežný termín na koniec apríla 2020. Matematická súťaž sa uskutoční podľa pravidiel 

Pytagoriády. Počet žiakov z jednotlivých škôl: ZŠ Mateja Bela 20 žiakov, ZŠ Mátyása Korvína 

s VJM 8 žiakov, ZŠ s VJM Mliečno 4 žiaci, 

d) predpokladaný program na Deň detí zatiaľ bez určenia presného termínu. 
 
 

 

Pretože neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za 

účasť a rokovanie ukončil. 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


