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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry
Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 25. januára 2022
Prítomní:
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Szabó Csilla, Ing. Vetter Ján, PaedDr. Héder Ágnes,
Mgr. Kopják Angelika, PaedDr. Zuzana Langschadlová, Ing. Gabriel Weszelovszky
- ospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia: PaedDr. Farkas Adrianna, Mgr. Laboda Róbert
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:
- vedúci OŠSVKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel
- hosť:
Program: A/ Otvorenie
B/ Žiadosti a návrhy na úseku školstva
C/ Žiadosti a návrhy na úseku kultúry
D/ Rôzne
D/ Záver

A/ OTVORENIE
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie a
ostatných prítomných. Konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie,
a komisia je uznášania schopná. Predsedníčka komisie dala hlasovať o schválení poradia
programových bodov.
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0

B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
TE-1368/2022
Návrh VZN mesta Komárno č. .../2022, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na kalendárny rok 2022
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ 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 2022, nakoľko pri výpočte normatívu mesto vychádzalo zo schváleného Programového
rozpočtu mesta Komárno na rok 2022 a z daného počtu detí a žiakov.
Mgr. Himpán, referent OŠSVKaŠ uviedol, že k 1.1.2022 bol zmenený zákon 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
uvedeného zákona od roku 2022 obce určia podrobnosti financovania školských zariadení
všeobecne záväzným nariadením iba vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, t.j. pre cirkevné
a súkromné školy a školské zariadenia už nie. Ďalej uviedol, že v zmysle zákona obce musia
uzatvoriť zmluvu s cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi. Konštatoval, že z toho dôvodu MsÚ
navrhuje vynechať §2 bod (6) z návrhu VZN.
Komisia odporúčala schváliť upravenú verziu návrhu VZN.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0

TE-1369/2022
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
na roky 2022-2024
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ 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 2022-2024.
Komisia odporúčala schváliť všetky návrhy na uznesenie.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0

TE-1370/2022
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
na rok 2022 – normatívna dotácia
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že ministerstvo ešte nezverejnilo
rozpis dotácií pre jednotlivých základných škôl, nakoľko termín je do 31.1.2022, ale nakoľko
nasledujúce riadne zasadnutie MZ bude až koncom apríla úrad žiada prejednať a následne
schváliť materiál na februárovom zasadnutí MZ. Ďalej uviedol, že po zverejnení rozpisu
finančných prostriedkov na stránke ministerstva, chýbajúce čísla budú doplnené na zasadnutie
Rady a MZ, zatiaľ úrad žiada materiál poslať ďalej na prerokovanie.
Komisia odporúčala vypracovať a predkladať návrh s rezervou vo výške 100 tis. €.
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 2

TE-1383/2022
Žiadosť o stanovisko – zriadenie športovej triedy v ZŠ s VJM Eötvösa
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že na základe zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) možno v základnej škole so súhlasom
zriaďovateľa zriadiť triedu na rozvíjanie nadania žiakov. Konštatoval, že ZŠ s VJM Eötvösa
plánuje so súhlasom zriaďovateľa otvoriť športovú triedu pre 1. ročník ZŠ aj v školskom roku
2022/2023 a zameriava sa hlavne na futbal, volejbal, kempo a basketbal.
Komisia konštatovala, že zriadenie športovej triedy od 1. ročníka nie je celkom legitímny,
nakoľko športové triedy v zmysle zákona sa zriadia spravidla pre kolektívne športy a spravidla
na druhom stupni ZŠ. Ďalej komisia konštatovala, že športová trieda v prípade ZŠ Eötvösa
znamená +1 vyučovaciu hodinu týždenne, kým športová trieda v prípade ZŠ J.A. Komenského
znamená +3 vyučovaciu hodinu týždenne.
Komisia žiada doplniť materiál o stanovisko úradu a riaditeľa ZŠ, že návrh je v súlade
s legislatívou.
Komisia odporúčala prejednať materiál na zasadnutí MZ po doplnení materiálu.
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 2

TE-1384/2022
Žiadosť o stanovisko – zriadenie športovej triedy v ZŠ J.A. Komenského
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že na základe zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) možno v základnej škole so súhlasom
zriaďovateľa zriadiť triedu na rozvíjanie nadania žiakov. Konštatoval, že ZŠ J.A. Komenského
plánuje so súhlasom zriaďovateľa otvoriť športovú triedu pre 1. ročník ZŠ aj v školskom roku
2022/2023 a zameriava sa hlavne na basketbal a atletiku.
Komisia konštatovala, že zriadenie športovej triedy od 1. ročníka nie je celkom legitímny,
nakoľko športové triedy v zmysle zákona sa zriadia spravidla pre kolektívne športy a spravidla
na druhom stupni ZŠ. Ďalej komisia konštatovala, že športová trieda v prípade ZŠ Eötvösa
znamená +1 vyučovaciu hodinu týždenne, kým športová trieda v prípade ZŠ J.A. Komenského
znamená +3 vyučovacie hodiny týždenne.
Komisia žiada doplniť materiál o stanovisko úradu a riaditeľky ZŠ, že návrh je v súlade
s legislatívou.
Komisia odporúčala prejednať materiál na zasadnutí MZ po doplnení materiálu.
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 2

C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY
TE-1371/2022
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2022
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že na rok
2022 v programovom rozpočte mesta bola schválená finančná dotácia na kultúrny fond vo
výške 60 tis. eur, z toho fond primátora je 3 tis. eur. Ďalej konštatovala, že MsÚ predkladal
návrh na rozdelenie finančných prostriedkov v plnej výške, t.j. 57 tis. eur, ale tabuľka na
poskytnutie dotácií z kultúrneho fondu mesta bola prepracovaná, nakoľko nie všetky žiadosti
boli v súlade s podmienkami vo VZN mesta Komárno. Uviedla, že zostatok finančných
prostriedkov na prerozdelenie je vo výške 3.800 eur, a je to v kompetencii komisie, preto
vyzvala členov komisie, aby dali návrh na zmenu poskytnutých dotácií.
Komisia konštatovala, že nie je fér voči ostatnými žiadateľmi, že niekto predkladá až 17 žiadostí
(treba riešiť s upresnením VZN). Ďalej konštatovala, že vo formulároch (žiadosť, vyúčtovanie)
treba doplniť kolónku, kde žiadatelia môžu uviesť 15% z vlastných zdrojov. Uviedla, že niektoré
žiadosti a kultúrne akcie neobsahujú konkrétne údaje, treba ich preskúmať aj z kvalitatívneho
hľadiska. Ďalej uviedla, že mesto by malo určiť priority na kalendárny rok a dotácie poskytnúť
prvotne na tie akcie, ktoré súvisia s vytýčenými cieľmi (napr. Jókaiho rok). Ďalej komisia
konštatovala, že poslanec MZ a člen komisie Ing. Vetter na nasledujúce zasadnutie komisie
vypracuje a predkladá novú metodiku rozdeľovania dotácie z kultúrneho fondu, s čím komisia
môže uľahčiť prácu pre nasledujúcich členov komisie po tohtoročných komunálnych voľbách.
Pozmeňujúci návrh komisie na poskytnutie finančných dotácií na kultúru a záujmovú umeleckú
činnosť na rok 2022 z rozpočtu mesta Komárno je:
P. č.

Žiadateľ

Názov podujatia

Návrh
MsÚ

Pozmeň.
návrh

Pomer
hlasov.

1.

TANDEM n.o.

KÉK - Komáromiak Éves
Kupája

500

700

7–0–0

2.
3.

Hansel reštaurácie,s.r.o
Hansel reštaurácie,s.r.o

Hudobné piatky
Jarná blusová noc

500
300

200
200

7–0–0
7–0–0

4.
5.

Hansel reštaurácie,s.r.o
Hansel reštaurácie,s.r.o

Letná bluesová noc
Pesfest

300
300

200
200

7–0–0
7–0–0

6.

PRO LIBRI

Sobotňajšie rozprávkové
dopoludnia v knižnici Mesekuckó

500

800

7–0–0

7.

Stredná priemyselná
škola strojnícka a
elektrotechnická
Komárno

Priemyslovka je tu už 70
rokov

800

1 300

7–0–0

Zväz maďarských
pedagógov na Slovensku
Zväz maďarských
pedagógov na Slovensku

X. Ročník výtvarného tábora
Harmos Károly
XVII.ročník recitačného tábora
Móra Jókaiho

500

700

7–0–0

400

900

7–0–0

8.
9.

Komisia odporúča poskytnúť finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú
umeleckú činnosť na rok 2022 po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov komisie podľa tabuľky
vyššie.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0

D/ RÔZNE
TE-1372/2022
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2021
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Konštatoval, že ide o účelovo určené
finančné prostriedky v roku 2021, ktorých na základe uznesenia MZ môže podpísať primátor
mesta a úrad predkladá v pravidelných intervaloch na zasadnutie MZ. Ďalej uviedol, že materiál
obsahuje rozpočtové opatrenia za obdobie december 2021.
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie.
Pomer hlasovania: 7 : 0 : 0

E/ ZÁVER
Diskusia
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ informoval členov komisie, že včera zomrela riaditeľka
CVČ Komárno, Erika Sokolová. Uviedol, že funkciou riaditeľky bola dočasne poverená Eva
Slávik, zamestnankyňa CVČ. Ďalej uviedol, že v nasledujúcich dňoch bude vypísané výberové
konanie na funkciu riaditeľa CVČ Komárno.
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyhlásila zasadnutie za
ukončené.
Zapísal: Mgr. Himpán
V Komárne dňa 25.01.2022
Mgr. Szénássy Tímea
predsedníčka komisie

