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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. Péter Mészáros, PaedDr. Hajnalka Baráth  

Neprítomní: Mgr. Magdaléna Vajasová 

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

1) Návrh rozpočtu na rok 2021  

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 2021  
6) Rôzne – Deň učiteľov, matematická súťaž, Deň detí, floorbalové ihrisko 

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Šamorín na rok 2021 pre oblasť vzdelávania. 

Prerokovanie sa dotýkalo tém využitia dotácií a zabezpečenia spoluúčasti zriaďovateľa, 

rekonštrukcie bežeckej dráhy, zabezpečenia opráv, investícií a rekonštrukcie elektrického vedenia 

ako aj energeticky úsporných investícií. 

Komisia odporúča zastupiteľstvu na schválenie  pod č. 1/2021/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 12. apríla do 17. apríla 2021. Podľa evidencie obyvateľstva 

v roku 2021 počet školopovinných detí v Šamoríne je 160. V Základnej škole Mateja Bela je 

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

Základnej školy s VJM – Alapiskola v Mliečne 1 triedu.  
 

K bodu 3) 
 

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

uskutoční od 10. mája 2021 do 14. mája 2021. Predpokladaný počet voľných miest v materských 

školách na školský rok 20210/2022 je 183 (niektoré deti môžu dostať odklad povinnej školskej 

dochádzky). Podľa evidencie obyvateľstva počet trojročných detí s trvalým pobytom zo Šamorína 

je 117. Novinkou je zmysle školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie  pre dieťa, ktoré 

dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021. Počet päťročných detí s trvalým pobytom zo 

Šamorína je 117, väčšina  z nich (75%) už navštevuje niektorú materskú školu. Na predprimárne 
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vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

povinné a deti, ktoré do konca roka 2021 budú mať tri roky. Zástupca dieťaťa môže požiadať, aby 

bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕši piaty 

rok veku do 31. augusta 2021.  
 

K bodu 4) 
 

Komisia prerokovala funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín. Výberové  konanie na obsadenie miesta riaditeľa zriaďovateľ (Mesto 

Šamorín) nemohol vyhlásiť z dôvodu pandemickej situácie. Zriaďovateľ vydá poverenie v zmysle 

§5 ods. (9) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  a v zmysle §3 ods. (10) 

zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na riadenie nasledovných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín: 
 

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. 1/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej 

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

Šamorín a cirkevnej materskej školy v roku 2021. 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 2021.  

Komisia odporúča návrh VZN na schválenie pod č. 2/2021/KŠaV. 
 

K bodu 6) 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) Deň učiteľov 28. marca 2020 a odporúča aj v tomto roku zrušenie slávnostnej akadémie, 

b) „Matematickú súťaž medzi žiakmi 4. ročníka základných škôl zo Šamorína“ a odporúča ju 

neuskutočniť, 

c) predpokladaný program na Deň detí zatiaľ s odporúčaním na zrušenie, 

d) vytvorenie floorbalového ihriska rekonštrukciou nevyužívaného ihriska na Rybárskej ulici, 

e) nákup dvoch hrnčiarskych kruhov na voľnočasové aktivity. 
 

 

 

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

účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: predseda komisie 


