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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 13. marca 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

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

Mgr. Magdaléna Vajasová, RNDr. Gabriella Bugár, PaedDr. Hajnalka Baráth  
 

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

1) Vypísanie výberového konania na funkciu riaditeľa škôl a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín  

2) Rozpis normatívnych finančných prostriedkov pridelených okresným úradom   

3) Dotácia na obedy v ZŠ   

4) Matematická súťaž medzi žiakmi 3. a 4. ročníka základných škôl  

5) Rôzne  
 

K bodu 1)  
 

Mesto Šamorín 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 vyhlásilo  výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa nasledovných škôl: 
Materská škola, Školská 977, Šamorín 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Prvá ulica 108, Šamorín-Mliečno  

Materská škola - Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín - Somorja  
 

K bodu 2) 

Komisia prerokovala rozpis finančných prostriedkov pridelených okresným úradom. Oznámenie 

o prvej verzii rozpisu  normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 prišlo 19.02.2019.  

Rozpis bol prerokovaní s radami škôl a s riaditeľmi škôl a prerozdelený podľa predpokladaných 

potrieb základných 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 Okresnému úradu v Trnave. 
 

K bodu 3) 
 

Komisia prerokovala povinnosti zriaďovateľa v súvislosti s dotáciou, ktorá sa poskytne na 

zabezpečenie obeda a iného jedla  v základnej škole na každého žiaka od 1. septembra 2019, v sume 

1,20 eura za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole 

a odoberie stravu. V prípade, že zariadenie školského stravovania nie je kapacitne vybavené 

na zabezpečenie poskytnutia obeda všetkým žiakom, zriaďovateľ má  povinnosť zabezpečiť 

stravovanie všetkým žiakom školy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje  

finančnú pomoc zariadeniam školského stravovania určenú na podporu technického zabezpečenia 

stravovania v školských jedálňach a program, ktorý sa bude týkať podpory personálneho 

zabezpečenia v zariadeniach školského stravovania. 
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K bodu 4) 

Komisia prerokovala „Matematickú súťaž medzi žiakmi 3. a 4. ročníka základných škôl“ a  stanovila 

termín na apríl 2019 a spôsob realizácie matematickej súťaže len medzi žiakmi  4. ročníka 

základných škôl zo Šamorína podľa pravidiel Pytagoriády - matematická súťaž v trvaní 60 minút, v 

ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov aspoň 10 pre úspešného riešiteľa z 15 príkladov  

rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných 

príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, 

z bodov za správnosť a z bodov za čas. Počet žiakov z jednotlivých škôl: ZŠ Mateja Bela 24 žiakov, 

ZŠ Mátyása Korvína s VJM 8 žiakov, ZŠ s VJM Mliečno 4 žiaci. Žiaci získavajú diplom  

a ocenenie. 
 

K bodu 5) 
 

 

1. Komisia prerokovala návrhy na udelenie ceny PRO FUTURA. Boli zaslané štyri návrhy: 
 

od riaditeľky základnej umeleckej školy PaedDr. Ireny Szűcsovej na učiteľku hry na klavíri, Mgr. 

art. Erika Domsitzovú, za jej dlhoročnú činnosť, za dosahovanie mimoriadnych výsledkov v oblasti 

hudobného vzdelávania mládeže, za mimoriadne aktívnu činnosť v oblasti kultúry v našom meste, 

od pána poslanca Jánosa Méryho na stredoškolského učiteľa chémie a biológie na dôchodku, pána 

Lászlóa Galambosa za morálnu výchovu mladých ľudí, za zachovaniu hodnôt národnostných 

menšín, 

od vedenia Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským na PaedDr. 

Cecíliu Culka, učiteľku matematiky a fyziky na dôchodku, za jej vynikajúcu dlhoročnú prácu vo 

výchove mladej generácie, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na okresných a krajských 

súťažiach, 

od  pani Erzsébet Jávorka na učiteľku maďarského jazyka a literatúry na dôchodku, pani Máriu 

Kotiers, za jej dlhoročnú činnosť vo výchove materinského jazyka a kultúrneho života mesta. 
 

Komisia školstva a výchovy navrhuje jednu osobu na udelenie ceny PRO FUTURA.  
 

2.  Po dokončení rekonštrukčných prác v Materskej škole, Gazdovský rad 41 zriaďovateľ pristúpi 

k rozšíreniu dvora s posunutím oplotenia. Oplotenie má byť hotové začiatkom mesiaca apríl. 
 

3. Z dôvodu opotrebovania materiálu je nutné vykonať opravu všetkých brán v materských školách. 
 

4. Komisia prerokovala žiadosť o sprístupnenie informácií od OZ Moderný Šamorín pre všetkých. 
 

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

a rokovanie ukončil. 

 

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

a rokovanie ukončil. 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


