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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 18. januára 2023 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, PaedDr. Péter Varju, PhD., Mgr. Henrieta Balheimová 

Hostia: Mgr. Magdaléna Vajasová, Mgr. Péter Mészáros, PaedDr. Hajnalka Baráthová   

Neprítomní: neboli 

 

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

1) Návrh rozpočtu na rok 2023  

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 2023  

6) Zmluvy s cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi škôl a školských zariadení 

7) Delegovanie zástupcov mesta do školských rád 

8) Špeciálna trieda v ZŠ 

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

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu Mesta Šamorín na rok 2023 pre oblasť vzdelávania a odporúča 

zastupiteľstvu na schválenie  pod č. 1/2023/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 z dôvodu 

veľkonočných sviatkov a prázdnin sa uskutoční tretí aprílový týždeň od 12. apríla do 15. apríla 

2023. Podľa evidencie obyvateľstva v roku 2023 počet školopovinných detí v Šamoríne je 167. V 

Základnej škole Mateja Bela sa plánujú 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 aj zápis detí do materských škôl. Zápis dieťaťa do  materskej školy bude od 9. 

mája 2023 do 12. mája 2023. Predpokladaný počet voľných miest v materských školách na školský 

rok 2023/2024 je 197 (niektoré deti môžu dostať odklad povinnej školskej dochádzky). Podľa evidencie 

obyvateľstva počet trojročných detí s trvalým pobytom zo Šamorína je 128. V zmysle školského 

zákona je povinné predprimárne vzdelávanie  pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. 
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augusta 2023. Počet päťročných detí s trvalým pobytom zo Šamorína je 162, väčšina  z nich už 

navštevuje niektorú materskú školu. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne budú prijímať deti, 

pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti, ktoré do konca roka 2023 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 2023. 
 

K bodu 4)  
 

Komisia prerokovala funkčné obdobie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín. V roku 2023 nezaniká výkon funkcie riaditeľa školy a školského 

zariadenia uplynutím funkčného obdobia v žiadnej   škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín.  
 

K bodu 5)  
 

Komisia prerokovala návrh VZN č. 2/2023, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej 

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

Šamorín. 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 2023.  

Komisia odporúča návrh VZN na schválenie pod č. 2/2023/KŠaV. 
 

K bodu 6)  
 

Komisia prerokovala financovanie súkromnej materskej školy, súkromnej školskej jedálne 

a cirkevnej materskej školy v roku 2023, ktoré sa uskutoční formou zmlúv. V zmysle paragrafu 9aa 

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

niektorých zákonov zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a 

žiaka uzatvorilo na príslušný kalendárny rok Mesto Šamorín  so zriaďovateľmi súkromných 

a cirkevných škôl a školských zariadení do 31. decembra 2022, predchádzajúceho roku, v ktorom 

sa majú finančné prostriedky poskytovať. 
 

K bodu 7)  
 

Komisia prerokovala členstvo delegovaných zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej 

samosprávy, ktoré zaniklo uplynutím funkčného obdobia poslancov samosprávy.  Z tohto dôvodu 

je potrebné delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do školských samospráv v zmysle § 25 ods. 

(5) a (12) 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. Členmi rady školy alebo 

školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú aj štyria delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa. Funkčné obdobie delegovaných zástupcov zriaďovateľa je 4-ročné. 
 

K bodu 8)  
 

Komisia prerokovala zatvorenie špeciálnej triedy v Základnej škole s vyučovacím jazykom 

maďarským – Alapiskola v Mliečne koncom školského roka 2022/2023. Žiaci budú pokračovať 

v integrácií v bežných triedach základných škôl od školského roku 2023/2024. Špeciálny 
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pedagogický zamestnanec a asistent učiteľa budú umiestnený v základných školách podľa potrieb 

jednotlivých škôl. 
 

K bodu 9)  
 

 

V rôznom komisia prerokovala: 

a) Deň učiteľov 28. marca 2023 a odporúča uskutočnenie slávnostnej akadémie,  

b) matematickú súťaž medzi žiakmi 4. ročníka základných škôl zo Šamorína, 

c) Deň detí 1. júna 2023, 

d) pomoc pri zabezpečovaní stravovania pre detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 
 

 

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

a rokovanie ukončil. 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 
 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


