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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Komisie školstva a kultúry  

Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa 30. januára 2023 
 
Prítomní: 
- členovia: Mgr. Szénássy Tímea, Mgr. Kopják Angelika, Mgr. Szabó Csilla, Ing. Vetter Ján, 

PaedDr. Héder Ágnes, Mgr. Laboda Róbert,  
- ospravedlnene sa  nezúčastnil  zasadnutia: Grassl Ferdinand, Mgr. Urbán Péter, PhD., Vörös 

Mária 
- neospravedlnene sa nezúčastnil zasadnutia:  
- vedúci OŠSVKaŠ MsÚ: Mgr. Bajkai János 
- zapisovateľ: Mgr. Himpán Gabriel 
- hosť: Mgr. Gajdáč Ondrej – viceprimátor, PaedDr. Kováč Klaudia – poverená riaditeľka ZŠ 

s VJM Eötvösa, Mátyás Katalin – riaditeľka ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Mgr. Fördős Szilvia 
– zástupkyňa riaditeľky ZŠ s VJM práce, Mgr. Stanislav Jiríček – riaditeľ ZŠ 
rozmarínová, Mgr.art. Alexander Barkóci – riaditeľ ZUŠ 

 
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 navrhla doplniť program v bode 
D/Rôzne o nasledovné materiály: 

1. TE-106/2023 Etický kódex volených predstaviteľov mesta Komárno, 
2. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na ochranu a obnovu chránených hrobov, 
3. Návrh na vypracovanie podmienok na umiestnenie hviezdy slávnych osôb pred Kino 

Tatra 
Predsedníčka komisie  dala hlasovať o schválení poradia programových bodov po 

doplnení. 
Komisia jednoznačne odsúhlasila poradie. Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
  

 
 
 
 
 
B/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 
 
TE-68/2023 
Návrh VZN mesta Komárno č. .../2023, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
na kalendárny rok 2023 
 
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 2023, nakoľko pri výpočte normatívu mesto vychádzalo zo schváleného Programového 
rozpočtu mesta Komárno na rok 2023 a z daného počtu detí a žiakov za školský rok 2022/23. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh VZN. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-69/2023 
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
na roky 2023-2025 
 
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 2023-2025. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-70/2023 
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno 
na rok 2023 – normatívna dotácia 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že dňa 26.01.2023 ministerstvo 
zverejnilo rozpis dotácií pre jednotlivých základných škôl na rok 2023. Ďalej uviedol, že pre 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno bola rozpísaná dotácia v celkovej 
výške 6.610.628 eur, v porovnaní so schváleným rozpočtom je rozdiel vo výške 910.628 eur. 
Konštatoval, že MsÚ navrhuje finančné prostriedky zapracovať do rozpočtu mesta a následne 
rozpísať medzi jednotlivými školami. Ďalej konštatoval, že MsÚ odporúča ponechať finančnú 
rezervu na rok 2023 vo výške 100.000 eur (resp. vo výške 50.000 eur) – podľa rozhodnutia 
Mestského zastupiteľstva v alikvotnej miere z rozpočtu jednotlivých ZŠ, na zmiernenie dopadu 
nedostatku finančných prostriedkov po prepočítaní údajov o počte žiakov v školskom roku 
2023/2024. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh s rezervou vo výške 100 tis. €. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-85/2023 
Žiadosť o stanovisko – zriadenie súkromnej materskej školy na území mesta Komárno 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že Veselá Sovička, o. z. plánuje 
v meste Komárno zriadiť súkromnú materskú školu, ktorá by zabezpečovala výchovno-
vzdelávaciu činnosť detí v predškolskom veku s kapacitou 1 trieda – t. j. 24 detí. Ďalej uviedol, 
že v zmysle zákona zriaďovateľ potrebuje súhlas mesta k zaradení školského zariadenia do 
siete. Konštatoval, že súkromná materská škola by bola financovaná z podielových daní mesta 
na základe zmluvy, ročná dotácia pre súkromnú MŠ by bola vo výške cca. 76 tis. €. Ďalej 
konštatoval, že MsÚ odporúča neschváliť žiadosť súkromnej materskej školy, nakoľko 



v jednotlivých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú ešte voľné miesta a mesto plánuje 
zvýšiť kapacitu niektorých MŠ. 
Komisia konštatovala, že odmietavé stanovisko mesta je pochopiteľné, ak sú voľné kapacity 
v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta netreba dotovať súkromných podnikateľov v tejto 
sfére. Ďalej žiada doplniť materiál o podrobný rozpis o voľných miestach v jednotlivých MŠ. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-86/2023 
Žiadosť o stanovisko – zriadenie športovej triedy v Základnej škole J. A. Komenského, 
Komárno 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že ZŠ J. A. Komenského plánuje so 
súhlasom zriaďovateľa otvoriť športovú triedu pre 1. ročník ZŠ od školského roka 2023/2024 za 
účelom skvalitnenia a rozšírenia ponuky študijných možností pre deti. Ďalej uviedol, že škola od 
školského roka 2021/2022 už má vytvorenú športovú triedu, a zameranie tejto triedy kontinuálne 
pokračuje aj vo vyšších ročníkoch. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-87/2023 
Žiadosť o stanovisko – zriadenie športovej triedy v Základnej škole s VJM – Alapiskola, 
Eötvösova ul. 39, Komárno 
 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ predkladal materiál. Uviedol, že ZŠ s VJM Eötvösa plánuje so 
súhlasom zriaďovateľa otvoriť športovú triedu pre 1. ročník ZŠ od školského roka 2023/2024 za 
účelom skvalitnenia a rozšírenia ponuky študijných možností pre deti. Ďalej uviedol, že škola od 
školského roka 2021/2022 už má vytvorenú športovú triedu, a zameranie tejto triedy kontinuálne 
pokračuje aj vo vyšších ročníkoch. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
 
 
 
C/ ŽIADOSTI A NÁVRHY NA ÚSEKU KULTÚRY 
 
TE-88/2023 
Návrh na poskytnutie finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno 
na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2023 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že na rok 
2023 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, Uviedla, že jeden 



žiadateľ nemá sídlo v Komárne, preto navrhla pre žiadateľa navrhnutú dotáciu vo výške 300 € 
prerozdeliť medzi ostatnými žiadateľmi. 
Ing. Vetter, člen komisie konštatoval, že sídlo v Komárne nie je podmienkou na pridelenie 
dotácie, preto navrhol ponechať dotáciu pre žiadateľa. 
Mgr. Szabó, člen komisie konštatovala, že viaceré žiadatelia sa sťažovali, na zlé umiestnenie 
a neprehľadnosť na internetovej stránke mesta, preto navrhla v budúcnosti priložiť sprievodcu 
k predkladaniu žiadostí. Ďalej konštatovala, že s vytlačením a uložením žiadosti bol problém. 
Mgr. Bajkai, vedúci OŠSVKaŠ konštatoval, že program prevádzkuje česká firma, a nie mesto. 
Ďalej konštatoval, že mesto vyzve partnerov, aby predložili svoje pripomienky a návrhy 
na zlepšenie celého procesu a na odstránenie technických problémov, ale aj členovia komisie 
môžu predkladať svoje pripomienky v priebehu 1-2 mesiacov. 

 
Komisia odporúča poskytnúť finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť na rok 2023 bez zmien. 
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 1 
 
 
 
 
 
 
D/ RÔZNE 
 
TE-71/2023 
Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2022 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že ide 
o účelovo určené finančné prostriedky v roku 2022, ktorých na základe uznesenia MZ môže 
podpísať primátor mesta a úrad predkladá v pravidelných intervaloch na zasadnutie MZ. Ďalej 
uviedla, že materiál obsahuje rozpočtové opatrenia za obdobie december 2022. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
TE-106/2023 
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Komárno 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že spoločnosť 
Transparency International neustále monitoruje fungovanie samospráv a poukazuje na 
problémy a nedostatky. Nakoľko mesto doteraz nemalo taký etický kódex, mesto predkladá na 
schválenie. 
 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 6 : 0 : 0 
 
 
 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na ochranu a obnovu chránených hrobov 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Konštatovala, že na základe 
VZN č. 12/2016 Občianske združenie N.N.G. - Nádej novej generácie žiada o pridelenie 



finančných prostriedkov na renováciu 3 ks chránených hrobov v celkovej hodnote 2.000 €. Ďalej 
konštatovala, že ide o nasledovné chránené hroby: 

1. Obnova náhrobníka rodiny Berecz 
2. Obnova náhrobníka Karola Harmosa 
3. Obnova pomníka obetí I. svetovej vojny 

 
Komisia odporúčala schváliť návrh na uznesenie. 
Pomer hlasovania: 5 : 0 : 1 
 
 
 
Návrh na vypracovanie podmienok na umiestnenie hviezdy slávnych osôb pred Kino 
Tatra 
 
Mgr. Szénássy Tímea, predsedníčka komisie predkladala materiál. Uviedla, že pred Kino Tatra 
už sú 2 hviezdičky pre Ivan Reitman a pre Attila Kaszás. Konštatovala, že bolo by dobré 
schváliť VZN resp. zásady o podmienkach umiestnenia takých hviezdičiek. Navrhuje prejednať 
na zasadnutí Komisie školstva a kultúry a žiada členov komisie prekladať návrhy a pripomienky, 
aké pravidlá a podmienky treba zapracovať do materiálu, napr. kto môže dostať a za aké 
podmienky, ako často môžu byť udelené (časový interval), kto môže navrhnúť, atď. Žiada 
členov komisie návrhy predložiť do konca februára. Ďalej konštatovala, že na nasledujúce 
riadne zasadnutie komisie už komisia by mohla prejednať zosumarizovaný materiál. 
 
 
 
Žiadosť ZŠ rozmarínovej o spolufinancovanie projektu 
 
Mgr. Jiríček, riaditeľ ZŠ rozmarínovej konštatoval, že koncom roka 2022 ZŠ rozmarínová 
získala štátnu dotáciu na riešenie havarijného stavu okien v celkovej výške 100 tis. € (žiadaná 
dotácia bola vo výške 135 tis. €). Ďalej konštatoval, že nakoľko cenová ponuka zhotoviteľa je vo 
výške 146.953,20 € škola potrebuje pomoc zriaďovateľa, preto žiada o poskytnutie finančných 
prostriedkov z Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2023 na spolufinancovanie 
projektu „Havarijný stav – výmena okien na ZŠ Rozmarínová“ v hodnote 15 tis. €. Uviedol, že 
chýbajúcu sumu vo výške 31.953,20 € škola vykryje z nevyčerpaných vlastných príjmov školy 
z roku 2022. 
 
 
 
 
E/ ZÁVER 
 
Diskusia 

 
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť v Komisii školstva a kultúry a 

vyhlásila zasadnutie za ukončené. 
 
Zapísal: Mgr. Himpán 
V Komárne dňa 31.01.2023 
 
 
 

Mgr. Szénássy Tímea 
 predsedníčka komisie 


