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O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 
2022/2023 sa uskutoční v období 

09. 05. 2022 – 13. 05. 2022 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno 
prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.  
Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne 
vzdelávanie povinné. 

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023, 
s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, 
ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní  sa budú podávať na jednotlivých materských 
školách. 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých materských škôl, podľa priestorových 
možností každej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-
epidemiologických opatrení. 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami Vám poskytnú jednotlivé materské školy.  
  

Materská škola email Telefónne číslo  
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – 
Óvoda, Eötvösova ul.  48, Komárno 

mseotvosa48@komarno.sk 
 

035 7725795 

Materská škola Eötvösova ul. 64, Komárno  mseotvosa64@komarno.sk 035 7730867  
 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – 
Óvoda, Ul. františkánov 20, Komárno 

msfrantiskanov@komarno.sk 035 7701852 

Materská škola Kapitánova ul. 29, Komárno mskapitanova@komarno.sk 035 7702061 
 

Materská škola – Óvoda, Ul. K. Kacza 33, Komárno mskkacza33@komarno.sk 035 7710105 
 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – 
Óvoda, Ul.  K. Kacza 39, Komárno 

mskkacza39@komarno.sk 
 

035 7710149 

Materská škola Lodná ul. 1, Komárno mslodna@komarno.sk 035 7701544 
 

Materská škola Mederčská ul. 38, Komárno msmedercska@komarno.sk 035 7730162 
 

Materská škola – Óvoda,  Ul. mieru 16, Komárno msmieru@komarno.sk 035 7720111 
 

Materská škola Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž msslnovastraz@komarno.sk 035 7782103 
 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – 
Óvoda, Dlhá ul. 1. Komárno – Nová Stráž 

msnovastraz@komarno.sk 035 7782103 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – 
Óvoda,  Vodná ul. 29, Komárno 

msvodna@komarno.sk 035 7701190 

Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
zákonných zástupcov dieťaťa (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
 



 

2 

Mesto Komárno žiada rodiny detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne a dieťa do 31. 08 
2022 dovŕši päť rokov veku, a dlhší čas sa zdržiavajú v zahraničí, aby si plnili svoje 
povinnosti a kontaktovali Spoločný školský úrad v Komárne na emailovej adrese 
ssu@komarno.sk alebo v pracovnom čase na tel. čísle +421 35 2851 272. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
             primátor mesta 


