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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 19. januára 2022 

 

 

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 

Zasadnutia sa zúčastnil vedúci Ekonomického odboru, správy majetku mesta a miestnych daní pán  

Ing. Tomáš Szerda. 

 

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

1) Návrh rozpočtu na rok 2022  

2) Zápis do 1. ročníka základnej školy   

3) Zápis do materskej školy  

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

Šamorín   

5) VZN č.2/2022  – financovanie základnej umeleckej školy, materských škôl a  školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín v roku 2022  

6) VZN č.3/2022 – o školských obvodoch 

7) Príprava zmlúv s cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi škôl a školských zariadení 

8) Ustanovenie obecnej školskej rady 

9) Rôzne – Deň učiteľov, matematická súťaž, Deň detí, multifunkčné ihrisko 
 

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Šamorín a pre školy a školské zariadenia na území 

mesta Šamorín na rok 2022. Pán Ing. Tomáš Szerda informoval komisiu o možnostiach 

financovanie niektorých priorít z aktuálneho rozpočtu. Nový rozpočet mesta bude mať novú 

štruktúru. 
 

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 druhý aprílový týždeň od 6. apríla do 9. apríla 2022. Podľa evidencie obyvateľstva 

v roku 2022 počet školopovinných detí v Šamoríne je 167. V Základnej škole Mateja Bela je 

možné otvoriť 4 triedy,  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 zápis do materských škôl. Zápis dieťaťa na školský rok 2022/2023 bude 

v termíne od 9. mája 2022 do 13. mája 2022 vo všetkých materských školách. Zákonný zástupca 
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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 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. Podrobnejšie informácie o zápise budú k dispozícii v mesiaci apríl.  
 

K bodu 4) 

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 jednej materskej škole.  
Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín - Somorja  

Pravdepodobný termín výberového konania bude v mesiaci marec. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
 

K bodu 5) 
 

Komisia prerokovala návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej 

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

Šamorín v roku 2022. 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 2022.  

Komisia odporúča návrh VZN na schválenie pod č. 1/2022/KŠaV. 
 

K bodu 6) 

Komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Šamorín č.3/2022, ktorým sa 

určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 

v základných školách a plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v spádových materských 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Mesto Šamorín ako zriaďovateľ materských 

škôl určilo pre každú spádovú materskú školu územie mesta Šamorín podľa ulíc a mestské časti 

Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  

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

území určenej pre spádovú materskú školu. 

Komisia odporúča návrh VZN na schválenie pod č. 2/2022/KŠaV. 
 

K bodu 7) 

Komisia prerokovala návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na dieťa Materskej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským –                                               

Református Óvoda, Strelecká ul. 9, Šamorín – Somorja. Zmluva má byť uzavretá v zmysle § 6 

ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 

Mestom Šamorín a Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku - Cirkevný zbor Šamorín so 

sídlom Cintorínska 554/16,  931 01 Šamorín.  
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K bodu 8) 

Komisia prerokovala povinnosť Mesta Šamorín zabezpečiť voľby do obecnej školskej rady 

v Šamoríne. Mesto požiadalo príslušné rady škôl o návrh kandidátov do obecnej školskej rady. 

Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce 

zo zvolených zástupcov rodičov, z predsedov rád škôl a z riaditeľov škôl a školských zariadení 

zriadených na území obce zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním. Voľby 

členov obecnej školskej rady sa uskutočnia samostatne pre každú skupinu kandidátov tak, že 

voliči označia počet kandidátov určených na hlasovacom lístku. 

Mesto zvolá všetkých predsedov rád škôl na uskutočnenie volieb, akonáhle to dovolí pandemická 

situácia.   
 

K bodu 9) 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) Deň učiteľov 28. marca 2022 a odporúča aj v tomto roku zrušenie slávnostnej akadémie, 

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

uskutočniť v máji v závislosti od pandemickej situácie, 

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

d) vytvorenie multifunkčného ihriska rekonštrukciou nevyužívaného ihriska na Dunajskej ulici. 
 

 
 

 
 

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

účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


