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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 20. októbra 2021 

 

 

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 2021/2022  

2) Vyhlásenie výberových konaní na funkciu riaditeľa škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín 

3) Príprava  zmeny VZN o školských obvodoch – vypracovanie návrhu 

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

5) IV. zmena rozpočtu mesta 

6) Zaradenie súkromnej materskej školy do siete škôl 

7) Vypracovanie návrhu na rozšírenie existujúcej prístavby v ZŠ M. Bela 

8) Rôzne  - využívanie priestorov  v centre voľného času, zabezpečenie klimatizácie v triedach ZŠ 

M. Bela, odmena zamestnancom škôl v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, výzdoba kruhových 

objazdov adventnými venčekmi – finančná podpora, prehodnotenie výšky prenájmu priestorov 

v MŠ Veterná pre UPC, zriadenie špeciálnej materskej školy – info, sprístupnenie informácií 
 

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 2021/22. Základné školy navštevuje spolu 1 707 žiakov v 76 triedach, z toho 

1 093 žiakov v 46 slovenských triedach  a 614 žiakov v 30 maďarských triedach. Žiakov vzdeláva 

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

kvalifikáciu, 126 žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomáha 23 asistentov 

učiteľa. Školský klub detí navštevuje 696 detí, o ktorých sa stará 35 vychovávateľov. Hodiny 

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

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

Základnú umeleckú školu navštevuje 475 žiakov, ktorým zabezpečuje vyučovací proces 28 

pedagógov. V materských školách je spolu 540 detí v 27 triedach, 371 detí v 15 slovenských 

triedach a 169 detí v 12 maďarských triedach, o detí sa stará 56 pedagógov. Triedy sú vybavené 

modernými technológiami, v základných školách je 248 počítačov a 74 interaktívnych tabúľ, kým 

v materských školách je 36 počítačov a 20 interaktívnych tabúľ. Internetové spojenie je 

zabezpečené vo všetkých školách. 
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K bodu 2) 
 

Komisia prerokovala vyhlásenie výberových konaní Mestom Šamorín zo dňa 13. októbra 2021 na 

obsadenie funkcie riaditeľa školy v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR 

č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberové 

konania sa uskutočnia v nasledovných školách: 
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín  

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín-Mliečno, 

Somorja - Tejfalu,   

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

Materská škola - Óvoda, Veterná 496, Šamorín - Somorja  

Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín - Somorja  

Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín 

Do výberového konania majú kandidáti zaslať požadované doklady do 10. novembra 2021 na 

adresu: Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01  Šamorín. 

Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa je rada školy. 

Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov 

kandidátov zabezpečuje zriaďovateľ. 

Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do 

13. decembra 2021. 
 

K bodu 3) 

Komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Šamorín (ďalej len „VZN“) o 

určení školských obvodov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín.  Návrhom nového VZN budú určené školské obvody materských škôl z dôvodu 

legislatívnych zmien o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre deti, ktoré dosiahli päť rokov 

veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého budú deti plniť 

povinnú školskú dochádzku v základnej škole. V zmysle §8a  ods. (1)  zákona 273/2021 Z.z. , 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, mesto určí všeobecne záväzným nariadením pre každú spádovú 

materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti časť svojho územia pre deti s trvalým 

pobytom v meste, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.  

Pri zápise do materskej školy je riaditeľ povinný uprednostniť deti, ktoré majú trvalé bydlisko v 

školskom obvode materskej školy. 
 

K bodu 4) 

Komisia jednohlasne podporuje v návrhu budúcoročného rozpočtu pripraviť finančné prostriedky 

na opravu strechy  v MŠ Ul. Márie, na rekonštrukciu fasády budovy základnej umeleckej školy, na 

dokončenie rekonštrukcie kanalizácie a rekonštrukcie ďalšej časti elektrického vedenia 

v priestoroch ZŠ Mateja Bela ako aj upraviť výšku finančných prostriedkov v položkách: Letné 

opravy, Bežné transfery pre školstvo. Do návrhu rozpočtu v bežných a kapitálových výdavkoch 

majú základné školy predložiť svoje požiadavky do 15. novembra  2021. 
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K bodu 5) 
 

Komisia prerokovala návrh na štvrtú zmenu  rozpočtu Mesta Šamorín a pre školy a školské 

zariadenia na území mesta Šamorín na rok 2021. 
 

K bodu 6) 

Komisia prerokovala žiadosť Medzinárodnej školy kvality (Quality Schools International) so 

sídlom Záhradnícka 2, Šamorín o udelenie súhlasu so zaradením súkromnej materskej školy 

a súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení.  

Zriaďovateľom súkromnej materskej školy s názvom QSI International Preschool bude 

Medzinárodná škola kvality, ktorá je v súčasnosti zriaďovateľom Súkromnej spojenej školy 

Quality Schools International, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa medzinárodného 

vzdelávacieho programu. Zaradením súkromnej materskej školy do siete a jej zriadením sa má 

zabezpečiť kontinuita a komplexnosť výchovy a vzdelávania. Sídlo súkromnej materskej školy sa 

bude nachádzať v priestoroch Súkromnej spojenej školy Quality Schools International, na adrese 

Záhradnícka 2, Šamorín. Výchovným jazykom bude anglický jazyk. Súkromná materská škola 

bude mať 3 triedy s maximálnym počtom detí 35 (v triede 3-ročných detí predpokladá sa max. 10 

detí, v triede 4-ročných detí sa predpokladá max. 10 detí a v triede detí predškolského veku 

predpokladá sa max. 15 detí).  

Zriaďovateľom súkromnej školskej jedálne s názvom QSI Canteen a Caffeteria bude 

Medzinárodná škola kvality, ktorá je v súčasnosti zriaďovateľom Súkromnej spojenej školy 

Quality Schools International. Súkromná školská jedáleň sa má zriadiť pri Súkromnej spojenej 

školy Quality Schools International a má zabezpečiť stravovanie študentov, pedagógov a ďalších 

zamestnancov školy. Sídlo súkromnej školskej jedálne s názvom QSI Canteen a Caffeteria sa bude 

nachádzať v priestoroch Súkromnej spojenej školy Quality Schools International, na adrese 

Záhradnícka 2, Šamorín. Výchovným jazykom bude anglický jazyk. Súkromná školská jedáleň 

predpokladá maximálne 250 stravníkov. 

V zmysle §16 ods. (1) písmeno l) zákona č. 596/2003 štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide 

o materskú školu a školské zariadenie pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku 

k zaradovaniu do siete škôl školských zariadení je potrebný súhlas Mesta Šamorín. 

Komisia jednohlasne podporuje zaradenie súkromnej materskej školy s názvom QSI International 

Preschool a súkromnej školskej jedálne s názvom QSI Canteen a Caffeteria do siete škôl 

a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: Záhradnícka 1006/2, Šamorín 

a odporúča zastupiteľstvu na schválenie pod č. 4/2021/KŠaV. 
 

K bodu 7) 

Komisia prerokovala vypracovanie návrhu na rozšírenie existujúcej prístavby v Základnej škole 

Mateja Bela. Prvým krokom má byť vypracovanie projektovej štúdie, ktoré by obsahovalo aj 

predpokladaný rozpočet celej stavby. Návrh má prerokovať aj komisia finančná a správy majetku 

mesta, komisia výstavby, územnej správy a rozvoja mesta, ktorá by zároveň 

odborne zabezpečovala celý proces. Zámer a rozpočet celej investície nakoniec musí schváliť 

zastupiteľstvo. V súvislosti s rozšírením prístavby bude potrebné vyriešiť zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v náhradných priestoroch vrátane hodín telesnej výchovy  a stravovania. 
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K bodu 8) 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) využívanie priestorov  v centre voľného času, ktoré až do odvolania nebudú predmetom 

prenájmu ani právnickým ani fyzickým osobám, 

b) zabezpečenie klimatizácie v triedach ZŠ M. Bela, ktoré prináša veľa otázok, ako napr. vplyv na 

zdravie detí, súhlas zákonných zástupcov detí, možnosti rozpočtu, prednostná priorita pred 

ostatnými problémami. Stanovisko komisie je zamietavé. 

c) odmenu zamestnancom škôl v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, ktorá bude vyplatená v 

mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021. 

d) adventné vyzdobenie kruhových objazdov, ktoré zabezpečia základné a materské školy. 

Komisia finančne podporí vyzdobenie. 

e) prehodnotenie výšky prenájmu priestorov v MŠ Veterná pre UPC, 

f) zriadenie špeciálnej materskej školy, ktorá má byť zriadená ako súčasť špeciálnej školy. Celý 

proces je v prípravnej fáze. 

g) sprístupnenie informácií pre OZ Moderný Šamorín pre všetkých. 

 
 
 

 

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

účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


