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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 28. októbra 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) Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021 - informácia 

2) Návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení v roku 2021 – príprava  

3) Príprava I. návrhu rozpočtu na budúci rok – vypracovanie návrhu  

4) Zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky pre 5-ročné deti 

5) Návrh na delegovanie nových zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy 

6) Rôzne 

 

K bodu 1)  

Vedúci školského úradu informoval komisiu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach 

v školskom roku 2020/21. Základné školy navštevuje spolu 1 690 žiakov v 75 triedach, z toho 

1 092 žiakov v 46 slovenských triedach  a 598 žiakov v 29 maďarských triedach. Žiakov vzdeláva 

112 učiteľov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, okrem 1, ktorý  nemá 

kvalifikáciu, 125 žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáha 18 asistentov 

učiteľa. Školský klub detí navštevuje 714 detí, o ktorých sa stará 28 vychovávateľov. Hodiny 

telesnej výchovy sú zabezpečené v telocvičniach okrem ZŠ v Mliečne. Stravovanie žiakov je 

zabezpečené v školských jedálňach pri základných školách alebo pri materskej škole v Mliečne. 

Základnú umeleckú školu navštevuje 505 žiakov, ktorým zabezpečuje vyučovací proces 30 

pedagógov. V materských školách je spolu 549 detí v 27 triedach, 369 detí v 18 slovenských 

triedach a 180 detí v 9 maďarských triedach, o detí sa stará 54 pedagógov. Triedy sú vybavené 

modernými technológiami, v základných školách je 251 počítačov a 72 interaktívnych tabúľ, kým 

v materských školách je 40 počítačov a 20 interaktívnych tabúľ.  
 

K bodu 2) 
 

Vedúci školského úradu informoval členov komisie, že návrh VZN o financovaní škôl a školských 

zariadení v roku 2021 sa pripraví až po návrhu rozpočtu na rok 2021 z dôvodu prepočítania 

potrebných finančných prostriedkov na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy 

na žiaka školského zariadenia.  

Pre výpočet dotácie na rok 2021 budú použité predpokladané bežné výdavky na osobné náklady 

a predpokladané prevádzkové náklady súvisiace len s bežnou réžiou škôl a školských zariadení. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 3) 

Komisia jednohlasne podporuje v návrhu budúcoročného rozpočtu finančné prostriedky centra 
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voľného času presunúť do položky hospodárskej správy budov a upraviť výšku finančných 

prostriedkov v položkách: Letné opravy, Bežné transfery pre školstvo. Do návrhu rozpočtu 

v kapitálových výdavkoch majú základné školy predložiť svoje požiadavky do 16. novembra  

2020. Na základe návrhu pána poslanca Élesztősa by komisia mala vyžiadať od stavebného 

oddelenia mestského úradu vypracovanie analýzy technického stavu budov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, na základe ktorej by bolo možné 

posúdenie potrebných investícii a rekonštrukcii a následne ich zapracovanie do aktuálne 

pripravovaného rozpočtu. 
 

K bodu 4) 

Komisia prerokovala možnosti zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky pre 5-ročné 

deti, ktoré zákonný zástupca bude povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v materskej škole od 1. septembra 2021. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej 

škole sa bude konať v mesiaci mája 2021. Na základe evidencie údajov obyvateľstva počet detí, 

ktoré k 31. augustu 2021 budú mať 5 rokov svojho veku je 167, z  ktorých 138 už navštevuje 

niektorú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. O zvyšných deťoch 

nemáme informácie. Presné čísla dostaneme po zápise. Komisia konštatovala, že Mesto Šamorín 

dokáže zabezpečiť umiestnenie 5 ročných detí. 
 

K bodu 5) 

V zmysle §25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov členstvo delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

v orgánoch školskej samosprávy zaniklo uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej 

samosprávy.  Z tohto dôvodu je potrebné delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do 

školských samospráv. Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je 

obec sú jeden, dvaja alebo štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Komisia odporúča 

zastupiteľstvu návrh nových delegovaných zástupcov mesta na schválenie pod č. x/2020/KŠaV. 
 

K bodu 6) 

1. Adventné vyzdobenie kruhových objazdov zabezpečia základné a materské školy. Komisia 

finančne podporí vyzdobenie. 

2. Komisia prerokovala žiadosť o zabezpečenie bezlepkového stravovania v školskej jedálni.  

Momentálne Mesto Šamorín nemá vhodné pracovné podmienky na prípravu diétnych jedál a ani 

ich nedokáže vytvoriť z hľadiska finančnej a odbornej náročnosti predpisov, ale umožní   pre 

žiaka donášku  hotového jedla  do  školskej   jedálne. 

3. Komisia prerokovala možnosť vysporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta 

v areáli Materskej školy – Óvoda, Veterná 496, Šamorín – Somorja. 

4. Komisia prerokovala možnosti navýšenia ceny za prenájom priestorov spoločnosti UPC 

BROADBAND SLOVAKIA v Materskej škole – Óvoda, Veterná 496, Šamorín – Somorja. 

 
 

 
 

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

účasť a rokovanie ukončil. 

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


