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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 23. marca 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős, PhD., Mgr. Henrieta Balheimová,  

Mgr. Magdaléna Vajasová, Mgr. Péter Mészáros,  

Neprítomní: PaedDr. Hajnalka Baráthová  

 

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

1) Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín   

2) Prerozdelenie transferov Mesta Šamorín pre školy a školské zariadenia v roku 2022 - návrh 

rozpisu 

3) Návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených regionálnym úradom  

4) Návrh na udelenie cien Pro Futura 

5) Rôzne  

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala pripravované vyhlásenie výberového konania Mestom Šamorín dňa 12.  

apríla 2022 na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín –  

Somorja 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. Do výberového konania majú kandidáti  

zaslať požadované doklady do 10. mája 2022 na adresu: Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná  

37, 931 01 Šamorín. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového 

konania najneskôr do 12. júna 2022. 

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 2022. Do zoznamu škôl bola zaradená aj Materská škola Reformovanej kresťanskej 

cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Strelecká 9, Šamorín – Somorja.  

Komisia jednohlasne podporuje vypracovaný návrh na prerozdelenie bežných transferov a odporúča 

zastupiteľstvu na schválenie pod č. 3/2022/KŠaV. 
 

K bodu 3) 
 

Komisia prerokovala rozpis finančných prostriedkov pridelených Regionálnym úradom školskej 

správy v Trnave. Oznámenie o prvej verzii rozpisu  normatívnych finančných prostriedkov na rok 

2022 bolo mestu doručené 17.02.2022.  
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Rozpis bol prerokovaný s radami škôl a riaditeľmi škôl. Prvý rozpis bol v zmysle §4 ods. 9 a11 

zákona NR SR č. 597/22003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov zaslaný Regionálnemu úradu školskej správy v Trnave. 

Zároveň, príkazom pána primátora č. 6/2022 zo dňa 8.3.2022  bola zapracovaná do prvej zmeny  

rozpočtu mesta pre jednotlivé základné školy. 
 

K bodu 4) 
 

Komisia prerokovala návrhy na udelenie ceny PRO FUTURA a v zmysle štatútu mesta. 

Návrhy na udelenie ceny sú nasledovné: 

na pani Mgr. art. Eriku Domsitzovú za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za dosahovanie 

mimoriadnych výsledkov v oblasti hudobného vzdelávania mládeže od kolektívu Základnej 

umeleckej školy Š. N. Šamorínskeho, 

na pani Gabrielu Horváthovú za mimoriadnu aktivitu počas výnimočného stavu  roku 2021 od 

pani Martiny Mikulášovej, 

na pána Mihálya Szamáka za dlhoročné bádateľskú a zberateľskú činnosť v oblasti etnografie. 

Komisia jednohlasne navrhuje pani Mgr. art. Eriku Domsitzovú  na udelenie ceny PRO FUTURA 

v roku 2022 a odporúča zastupiteľstvu na schválenie pod č. 4/2022/KŠaV.   
 

K bodu 5) 
 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) Deň učiteľov 28. marca 2022 a odporúča uskutočnenie slávnostnej akadémie v neskoršom 

termíne, 

b) ponuku spoločnosti SUPER ZOO o sponzorskom poskytnutí tzv. hotelov pre hmyz pre jednotlivé 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, 

c) postup prác na multifunkčnom ihrisku na Dunajskej ulici, 

d) podmienky verejného obstarávania pri rozšírení existujúcej prístavby v Základnej škole Mateja 

Bela, 

e) integráciu detí v materských školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

f) „Matematickú súťaž medzi žiakmi 4. ročníka základných škôl zo Šamorína“ a určila termín na 

11. mája 2022 o 10:00 hod. v priestoroch základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom 

maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093, 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 
 


