
MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

8435/3107/SŠÚ/2023                                                                        Komárno, 15. 03. 2023
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   
 
 
 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 
2023/2024 sa uskutoční v dňoch 
 
 

12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,  
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 a 
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00  

v jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 
 
Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku.  
 
Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností každej 
základnej školy. 
 
Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie 
od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť 
notársky overené.)  
Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!   
 
Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 04. 
2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  



 
 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy.  
 

škola tel. číslo email 

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

0915 391 314 
0915 391 315 

muai.at14@gmail.com 

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

0902 710 107 sekretariat@eotvos.sk 

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

035 77 20 119 
0910 980 466 

zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 
 

0905 290 444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 

0915 794 822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
 

0905 963 047 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským 
– MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918 490 570 info@marianum.eu 

 
 
Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  
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 260. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta    



 

 



MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

8435/3107/SŠÚ/2023                                                                        Komárno, 15. 03. 2023
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   
 
 
 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 
2023/2024 sa uskutoční v dňoch 
 
 

12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,  
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 a 
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00  

v jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 
 
Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku.  
 
Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností každej 
základnej školy. 
 
Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie 
od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť 
notársky overené.)  
Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!   
 
Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 04. 
2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  



 
 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy.  
 

škola tel. číslo email 

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

0915 391 314 
0915 391 315 

muai.at14@gmail.com 

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

0902 710 107 sekretariat@eotvos.sk 

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

035 77 20 119 
0910 980 466 

zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 
 

0905 290 444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 

0915 794 822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
 

0905 963 047 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským 
– MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918 490 570 info@marianum.eu 

 
 
Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  
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 260. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta    



 

 



MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

8435/3107/SŠÚ/2023                                                                        Komárno, 15. 03. 2023
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   
 
 
 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 
2023/2024 sa uskutoční v dňoch 
 
 

12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,  
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 a 
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00  

v jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 
 
Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku.  
 
Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností každej 
základnej školy. 
 
Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie 
od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť 
notársky overené.)  
Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!   
 
Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 04. 
2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  



 
 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy.  
 

škola tel. číslo email 

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

0915 391 314 
0915 391 315 

muai.at14@gmail.com 

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

0902 710 107 sekretariat@eotvos.sk 

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

035 77 20 119 
0910 980 466 

zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 
 

0905 290 444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 

0915 794 822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
 

0905 963 047 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským 
– MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918 490 570 info@marianum.eu 

 
 
Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  
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 260. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta    



 

 



MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

8435/3107/SŠÚ/2023                                                                        Komárno, 15. 03. 2023
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   
 
 
 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 
2023/2024 sa uskutoční v dňoch 
 
 

12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,  
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 a 
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00  

v jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 
 
Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku.  
 
Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností každej 
základnej školy. 
 
Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie 
od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť 
notársky overené.)  
Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!   
 
Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 04. 
2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  



 
 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy.  
 

škola tel. číslo email 

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

0915 391 314 
0915 391 315 

muai.at14@gmail.com 

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

0902 710 107 sekretariat@eotvos.sk 

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

035 77 20 119 
0910 980 466 

zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 
 

0905 290 444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 

0915 794 822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
 

0905 963 047 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským 
– MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918 490 570 info@marianum.eu 

 
 
Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  
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 260. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta    



 

 



MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

8435/3107/SŠÚ/2023                                                                        Komárno, 15. 03. 2023
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   
 
 
 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 
2023/2024 sa uskutoční v dňoch 
 
 

12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,  
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 a 
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00  

v jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 
 
Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku.  
 
Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností každej 
základnej školy. 
 
Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie 
od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť 
notársky overené.)  
Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!   
 
Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 04. 
2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  



 
 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy.  
 

škola tel. číslo email 

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

0915 391 314 
0915 391 315 

muai.at14@gmail.com 

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

0902 710 107 sekretariat@eotvos.sk 

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

035 77 20 119 
0910 980 466 

zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 
 

0905 290 444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 

0915 794 822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
 

0905 963 047 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským 
– MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918 490 570 info@marianum.eu 

 
 
Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  
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 260. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta    



 

 



MESTO KOMÁRNO 
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 
 
 

8435/3107/SŠÚ/2023                                                                        Komárno, 15. 03. 2023
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno   
 
 
 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 
2023/2024 sa uskutoční v dňoch 
 
 

12. apríla 2023 od 12:00 do 17:00,  
13. apríla 2023 od 12:00 do 17:00 a 
14. apríla 2023 od 12:00 do 17:00  

v jednotlivých základných školách v meste Komárno. 
 
 
Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 08. 2023 dovŕšia 6. rok veku.  
 
Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch 
rodičov (príp. rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa). 
 
Zápis sa uskutoční v budovách jednotlivých škôl, podľa priestorových možností každej 
základnej školy. 
 
Na zápise musí byť prítomný osobne aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa. (Ak 
bude prítomný len jeden zákonný zástupca dieťaťa, musí  predložiť splnomocnenie 
od druhého zákonného zástupcu konať v jeho mene. Splnomocnenie nemusí byť 
notársky overené.)  
Osobná prítomnosť detí pri zápise je nevyhnutné, preto žiadame rodičov, aby na 
zápis  brali so sebou svoje dieťa!   
 
Zákonný zástupca si musí vopred dohodnúť presný termín a čas zápisu s  povereným 
pracovníkom školy a to telefonicky alebo emailom v termíne od 27. 03. 2023 do 11. 04. 
2023, počas pracovných dní, denne od 08:00 do 15:00.  



 
 

Telefón: 035 / 2851 260  ssu@komarno.sk   www.komarno.sk 

 
Bližšie informácie v súvislosti so zápisom detí, resp. so zápisom detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, odkladu povinnej školskej dochádzky (predĺženie 
povinnej predprimárnej výchovy) alebo predčasného zaškolenia detí Vám poskytnú 
jednotlivé základné školy.  
 

škola tel. číslo email 

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

0915 391 314 
0915 391 315 

muai.at14@gmail.com 

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

0902 710 107 sekretariat@eotvos.sk 

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

035 77 20 119 
0910 980 466 

zsulmierukn@gmail.com 

Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno 
 
 

0905 290 444 info@zspohranicna.sk 

Základná škola, Jána Amosa Komenského, 
Komenského ul. 3, Komárno 
 

0915 794 822 info@zskomenskehokn.sk 

Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno 
 
 

0905 963 047 skola@rozmarinkakn.sk 

Cirkevná základná škola s materskou školou 
MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským 
– MARIANUM Egyházi Alapiskola és Óvoda 

0918 490 570 info@marianum.eu 

 
 
Mesto Komárno žiada rodiny školopovinných detí, ktoré majú trvalé bydlisko v  Komárne  
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 260. 
 
 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta    



 

 


