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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 14. apríla 2021 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, Mgr. Henrieta Balheimová, Mgr. Magdaléna 
Vajasová, Mgr. Péter Mészáros,  
Neprítomní: Ing. Pavel Élesztős, PhD., PaedDr. Hajnalka Baráthová 
 

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

1) Zápis do materskej školy 
2) Prerozdelenie transferov Mesta Šamorín pre školy a školské zariadenia v roku 2021  
3) Funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Šamorín   
4) Prevádzka centra voľného času  
5) Rôzne  

 

 
K bodu 1)  
 

Zápis do materských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský rok 
2021/2022 bude v termíne od 3. mája 2021 do 7. mája 2021 vo všetkých materských školách. 
Zákonný zástupca dieťaťa  podáva riaditeľovi materskej školy písomnú žiadosť spolu s potvrdením 
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V tomto roku je zmena, 
v zmysle §28a školského zákona dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku 
v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa 
uskutoční bez osobnej prítomnosti detí už nie iba e-mailom na mailovú adresu MŠ, písomne poštou 
na adresu MŠ alebo osobne v MŠ ale aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do 
elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný 
kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podrobnejšie informácie o zápise poskytnú v 
jednotlivých materských školách. Informácie sú k dispozícii aj na internetovej stránke mesta a na 
úradnej tabuli mesta. 
Komisia berie informáciu na vedomie. 
 
K bodu 2) 
Komisia prerokovala prerozdelenie bežných transferov pre školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území mesta 
Šamorín na rok 2021. 
Komisia jednohlasne podporuje vypracovaný návrh na prerozdelenie bežných transferov a odporúča 
zastupiteľstvu na schválenie pod č. 3/2021/KŠaV. 
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K bodu 3) 
Vedúci školského úradu informoval komisiu o funkčnom období riaditeľov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Výberové  konania na obsadenie miesta 
riaditeľa bude potrebné vyhlásiť v troch materských školách a v dvoch základných školách:  
Materská škola - Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja  
Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín - Somorja  
Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín 
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín  
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu 
Pravdepodobný termín výberových konaní sa javí  na jeseň. V niektorých školách sa neuskutočnili 
ani voľby nových členov školskej rady ani ustanovujúce zasadnutia rady školy. 
Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 4) 
Komisia prerokovala prevádzku centra voľného času.  Z dôvodu nízkeho záujmu zo strany žiakov 
o prevádzku centra je otázne jeho ďalšie fungovanie. O možnostiach fungovania centra je potrebné 
pouvažovať s prihliadaním na širokú ponuku záujmových krúžkov v jednotlivých základných 
školách, prevádzku školských klubov, vysoký počet športových klubov, tanečných súborov 
a v neposlednom rade o vysoký záujem o jednotlivé oddelenia základnej umeleckej školy.  
Pravdepodobným riešením sa ukazuje pozastavenie činnosti centra na určité obdobie.  
Komisia nezaujala k danej problematike stanovisko. 
 
K bodu 5) 
Komisia prerokovala: 
a) zabezpečenie informačných tabúľ pre jednotlivé školy bez právnej subjektivity, 
b) možnosť organizovania letných táborov vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Šamorín počas letných školských prázdnin. Termín letných táborov v 
základných školách bude jednotný min. od 1. do 9. júla 2021, podľa záujmu, 
c) poskytovanie diétneho stravovania externým dodávateľom v mesiacoch máj a jún.  
 
 

Pretože neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za účasť 
a rokovanie ukončil. 
 
         
             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 
 
Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


