
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2022 
o určení spádových materských škôl a školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle ust. § 6 ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe ust.  § 8 ods. 1  a § 8a Zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 20 ods. 3  písm. a) Zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) ) Mesto Komárno je zriaďovateľom nasledovných materských škôl: 
a) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Eötvösova ul. 48, 

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

Komárno – Komárom 
c) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda , Ul. Komáromi Kacza 

39, Komárno – Komárom 
d) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Dlhá ul. 1, Komárno, 

Nová stráž – Komárom, Őrsújfalu 
e) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Vodná ul. 29, Komárno 

– Komárom 
f) Materská škola, Eötvösova ul. 64, Komárno 
g) Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno 
h) Materská škola – Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno 
i) Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno 
j) Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno 
k) Materská škola – Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno 
l) Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno, Nová stráž 

 
(2) Mesto Komárno je zriaďovateľom nasledovných základných škôl: 

a) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce  24, 
Komárno – Komárom 

b) Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39, 
Komárno – Komárom 

c) Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór 
Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom 

d) Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
e) Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno 
f) Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 

 



(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj ako „VZN“) mesta Komárno je 
určiť:  
a) spádových materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Komárno, 
b) školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Komárno, 
c) miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

(ďalej len „zápis“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. 
 
 

§ 2 
Určenie spádových materských škôl a školských obvodov 

 
(1) Školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno tvorí 

príslušná časť mesta určená podľa ulíc priradených školskému obvodu s ohľadom na 
kapacitné možnosti jednotlivých základných škôl.  

 
(2) Zoznam spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvorí Prílohu č. 1 

tohto VZN. 
 
(3) Zoznam školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvorí 

Prílohu č. 2 tohto VZN. 
 
(4) Súčasťou školských obvodov základných škôl v meste Komárno sú aj obce, ktoré 

uzatvorili s Mestom Komárno dohodu o spoločnom školskom obvode za účelom 
zabezpečenia podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných 
školách. Zoznam dotknutých obcí  tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN. 

 
(5) Pri posúdení spádovej materskej školy alebo školského obvodu rozhodujúcim je adresa 

trvalého bydliska dieťaťa. V prípade detí s trvalým bydliskom Komárno rozhodujúce je 
adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava (odkiaľ dieťa bude dochádzať do školy).  

 
§ 3 

Určenie miesta a času zápisu 
 
(1) Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Komárno sa uskutoční v časovom rozmedzí od 12,00 hod. do 17,00 
hod. v dňoch streda, štvrtok a piatok druhého aprílového týždňa, ktorý predchádza 
začiatku školského roka, v ktorom  má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku1. 
V prípade, ak stanovený termín bude zhodný s veľkonočnými prázdninami, termín zápisu 
sa presúva na nasledujúci týždeň. 

 
(2) Zápis dieťaťa v súlade s predchádzajúcim odsekom tohto VZN sa realizuje 

v miestnostiach určených riaditeľmi jednotlivých základných škôl uvedených v § 1 ods. 2 
tohto VZN.  

 

                                                           
1
 § 20 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 



(3)  Oznam o mieste a čase zápisu spolu s informáciou o školskom obvode konkrétnej 
základnej školy sa zverejní na webovom sídle školy a obvyklým spôsobom najneskôr 15 
dní pred konaním zápisu.  

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia  
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 21. 04. 2022.   
 
(2) Nadobúdaním účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Komárno číslo 2/2016, o určení školských odvodov základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. 

 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia na úradnej tabuli 

mesta Komárno.  
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
     primátor mesta  

 


