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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 19. januára 2021 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Szabó Csilla, Ing Vetter Ján, PaedDr. Héder Ágnes, 

Mgr. Laboda Róbert, PaedDr. Zuzana Langschadlová, Ing. Gabriel Weszelovszky 
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: PaedDr. Farkas Adrianna, Mgr. Kopják Angelika, 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
- hosť: Mgr. Ondrej Gajdáč – viceprimátor 
 
Program:   A/ Otvorenie 

B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva 
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry  
D/ Záver 

 
 
 
 
A/ OTVORENIE 
 

Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie a 
ostatných prítomných. Konštatovala, že z dôvodu koronavírusu zasadnutie komisie je 
zabezpečené cez videokonferenciu pomocou programu ZOOM. Ďalej konštatovala, že je 
prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie, a komisia je uznášania schopná. Predsedníčka 
komisie následne dala hlasovať o schválení poradia programových bodov. 

Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 5 : 0 : 0 
 
 

  
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-1022/2021 
Návrh VZN mesta Komárno č. .../2021, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
na kalendárny rok 2021 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že výšku finančných prostriedkov pre 
jednotlivé školské zariadenia mesto každoročne určuje všeobecne záväzným nariadením. 
Konštatoval, že materiál úzko súvisí so schváleným Programovým rozpočtom mesta Komárno 
na rok 2021, nakoľko pri výpočte normatívu mesto vychádzalo zo schváleného Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2021 a z daného počtu detí a žiakov. 
Ing. Weszelovszky, člen komisie konštatoval, že normatív na žiaka cirkevnej MŠ je 3.320 € a na 
žiaka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta iba 3.178 €, t.j. o cca. 142 € viac, čo znamená, že 
cirkevné MŠ dostanú vyššiu dotáciu na žiaka ako mestské MŠ. 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ konštatoval, že pred schválením rozpočtu mesta na rok 2021 
prebehli rokovania v rámci úradu. Uviedol, že OŠKaŠ predkladal návrh, kde žiak cirkevnej MŠ 
dostal 100% dotácie pripadajúce na žiaka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalej 
uviedol, že s cieľom predkladania vyrovnaného programového rozpočtu mesta na rok 2021 do 
zastupiteľstva bola predložená upravená verzia, kde úrad upravil dotáciu pre MŠ, avšak dotácie 
pre cirkevné školy neboli prispôsobené k tej zníženej sume. Konštatoval, že úrad navrhuje na 



nasledujúce zasadnutie MZ preložiť materiál, kde dotácie pre cirkevných zriaďovateľov budú 
upravené na 100% dotácie na jedného žiaka MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
 
TE-1007/2021 
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
na roky 2021-2023 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že uvedený materiál obsahuje návrh 
rozpočtu základných škôl, školských klubov detí, školských jedální a základnej umeleckej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Konštatoval, že návrh rozpočtu jednotlivých škôl 
a školských zariadení bol vypracovaný v zmysle schváleného Programového rozpočtu mesta 
Komárno na roky 2021-2023. 
 
Komisia odporúčala schváliť všetky návrhy na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 1 
 
 
 
 
TE-1016/2021 
Informatívna správa – návrat do škôl január 2021 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že vláda SR prijala rozhodnutie 
zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak 
ďalšiemu šíreniu nákazy. Ďalej uviedol, že napriek obmedzeniu chodu škôl, niektoré z nich 
musia byť otvorené pre pracovníkov v kľúčových oblastiach. Konštatoval, že správa obsahuje 
informácie z oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárna v mesiaci január 
2021. 
 
Komisia odporúčala brať na vedomie informatívnu správu a odporúča predložiť na zasadnutie 
do Rady pri MZ a následne do MZ. 
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0 
 
 
 
 
TE-1017/2021 
Žiadosť – udeľovanie čestného názvu ZŠ s VJM, Eötvösova ul. 39, Komárno 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že Základná škola  s VJM, Eötvösova 
ul. 39, Komárno pri príležitosti 60. výročia založenia školy žiada o súhlasné stanovisko 
k udeleniu čestného názvu školy v nasledovnom formáte: Základná škola Józsefa Eötvösa 
s vyučovacím jazykom maďarským – Eötvös József Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – 
Komárom.  
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0 
 
 
 



C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-1031/2021 
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno 
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2021 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že v roku 
2021 mesto obdržalo celkovo 111 žiadostí, čo je oveľa menej, ako v predchádzajúcom roku. 
Uviedla, že na rok 2021 v programovom rozpočte mesta bola schválená finančná dotácia na 
kultúrny fond vo výške 80 tis. eur, z toho fond primátora je 4 tis. eur. Ďalej uviedla, že MsÚ 
predkladal návrh na rozdelenie finančných prostriedkov v celkovej výške 73 tis. eur, t.j. 3 tis. eur 
nebol rozdelený.  
Ing. Weszelovszky, člen komisie konštatoval, že vo viacerých žiadostiach neboli vyčíslené 
vlastné náklady, t.j. spoluúčasť žiadateľa, čo nie je v súlade s VZN mesta. 
Ing. Vetter, člen komisie konštatoval, že spoluúčasť vo viacerých prípadov nebola dodržaná, 
buď nie je, alebo nedosiahne stanovenú výšku (15% z celkových nákladov) vo VZN. Ak mesto 
neakceptuje svoje vlastné pravidlá, tak prečo rokuje komisia o takých materiáloch? 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie konštatovala, že pripomienky členov komisie sú 
odôvodnené, preto navrhla neprideliť dotáciu na tie žiadosti, ktoré nedodržali podmienky 
stanovené vo VZN. Ďalej žiadala členov komisie, aby predkladali svoje návrhy na doplnenie, 
resp. na zmenu. 
Mgr. Szabó, členka komisie konštatovala, že nesúhlasí s pridelením dotácie na aktivitu v plnej 
výške, maximálne v tom prípade, ak sa jedná o jubilejné akcie. Z toho dôvodu navrhla znížiť 
dotáciu o -200 eur pre Euro - Agro, spol.s.r.o na aktivitu Hudba na terase Bottéky "Hudba pod 
holým nebom" (bod 2.), ďalej navrhla navýšiť dotáciu o +450 € pre Jókaiho 
všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie na aktivitu Oslavy výročia 20 rokov od 
znovuzrodenia a 110 rokov od založenia (bod 30.). 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie navrhla navýšiť dotáciu o +300 € pre Falka o.z. na 
aktivitu Škola šermu (bod 17.) a navrhla navýšiť dotáciu o +200 € pre Združenie mládeže 
JóMóD na aktivitu Kollektíva 7. (bod 18.). 
Ing. Vetter, člen komisie navrhol navýšiť dotáciu o +100 € pre OZ MANASTAY na aktivitu 
Manastay yoga festival (bod 14.). 
 
Pozmeňujúci návrh komisie na poskytnutie finančných dotácií na kultúru a záujmovú umeleckú 
činnosť na rok 2021 z rozpočtu mesta Komárno je: 

P. č. Žiadateľ Názov podujatia 
Návrh 
MsÚ 

Pozmeň. 
návrh 

Pomer 
hlasov. 

1. Euro - Agro, spol.s.r.o 
Hudba na terase Bottéky 
"Hudba pod holým nebom" 

2 000 1 800 7 – 0 – 0 

2. OZ MANASTAY Manastay yoga festival 0 100 7 – 0 – 0 
3. Falka o.z. Škola šermu 0 300 7 – 0 – 0 

4. 
Združenie mládeže 
JóMóD 

Kollektíva 7. 0 200 7 – 0 – 0 

5. 
Jókaiho 
všeobecnovzdelávacie 
a múzejné združenie 

Oslavy výročia 20 rokov od 
znovuzrodenia a 110 rokov od 
založenia 

1 000 1 450 7 – 0 – 0 

 
Mgr. Szénássy, predsedníčka komisie konštatovala, že komisia odporúčala rozdeliť celkovo 850 
eur. Ďalej konštatovala, že po vylúčení neoprávnených žiadateľov, ktorý nesplnili podmienky 
stanovené vo VZN, komisia by mala opakovane prejednať návrh na poskytnutie finančných 
dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť 
na rok 2021. 
 
 



Žiadatelia a aktivity, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené vo VZN: 
1. Animátori KN O.Z., aktivita: „Stretnutie s Mikulášom“ 
2. OZ KALÁRIS -Polgári társulás, aktivita: „Prémiový a jubilejný koncert Évy Korpás“ 
3. PRO SELYE UNIVERZITAS n.o, aktivita: „Súťaž.koncerty,vysttúpenia speváckeho zboru 

Cantus luventus v roku 2021 a obstaranie rovnošaty a stojany na noty pre spevácky 
zbor“ 

4. Impulzus, O.Z., aktivita: „Populárnovedecký seminár 2021“ 
5. Ministerstvo vnútra SR-štátny archív KN, aktivita: „Prezentácia a propagácia podujatí 

archívu“ 
6. Ministerstvo vnútra SR-štátny archív KN, aktivita: „Odborné dni archivárov a  historikov-

X.Komárňanské kolokviá historikov a archivárov“ 
7. Ministerstvo vnútra SR-štátny archív KN, aktivita: „Zborník z príspevkov z odborného 

seminára“ 
8. Ministerstvo vnútra SR-štátny archív KN, aktivita: „Divadelníctvo v Komárne“ 
9. Nadácia Biskupa Királya, aktivita: „Deň maďarskej poézie, Deň maďarskej kultúry“ 
10. Nadácia Biskupa Királya, aktivita: „Dobré slovo - Jó szó“ 
11. O.Z. ÉS Polgári Társulás, aktivita: „Pénteki szöszmötölés“ 
12. O.Z. FIGUR Polgári Társulás, aktivita: „Detské výchovné koncerty a tanečné domy pre 

materské škoy v Komárne“ 
13. O.Z. FIGUR Polgári Társulás, aktivita: „Tanečné  domy v Komárne“ 
14. Občianske združenie CITY REBOOT, aktivita: „ART : Mix Festival“ 
15. PRO LIBRI, aktivita: „VI.ročník výtvarnej súťaže“ 
16. PRO LIBRI, aktivita: „VI.ročník literárného kvizu“ 
17. PRO LIBRI OZ, aktivita: „VI.Letný tábor torivé dielne s čitateľmi - VI.Nyári alkotó tábor az 

olvasókkal“ 
18. PRO LIBRI, aktivita: „Sobotňanjšie rozprávkové dopoludnia v knižnici-Mesekuckó“ 
19. Pro museum, aktivita: „Kurátorský sprievod na výstave Zoltána Fábryho v rámci 

Komárňanských dní“ 
20. Pro museum, aktivita: „Noc múzeí a galérií 2021“ 
21. Pro museum, aktivita: „Ferenc Lehár - dvojazyčná kniha o jednom z najvýnamnejších 

rodákov Komárna“ 
22. Pro museum, aktivita: „Mílníky XXV.konferencia - komárňanská sekcia v rámci 

Komárńaských dní“ 
23. Stredná odborná škola obchodu a služieb, aktivita: „GO FOR GOLD súťaž v anglickom 

jazyku“ 
24. TÉKA O.Z., aktivita: „Populárnovedecký letný tábor 2021 pre mladých bádateľov“ 

 
 
Návrh 1 (návrh na neposkytnutie dotácie na tie aktivity, ktoré nedodržali podmienky stanovené 
vo VZN – 15% spoluúčasť z celkových nákladov) 
Komisia neodporúča schváliť dotáciu na tie aktivity, kde podmienky pridelenia dotácie na kultúru 
a záujmovú umeleckú činnosť stanovené vo VZN neboli dodržané. 
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0 
 
Návrh 2 (návrh na poskytnutie dotácie) 
Komisia odporúča poskytnúť finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť na rok 2021 po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov komisie podľa tabuľky 
vyššie a podľa návrhu 1. 
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0 
 
 
 
 



D/ ZÁVER 
 
Diskusia 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za 
ukončené. 
 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 19.01.2021 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


