
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.02.2020         bod: 10 

 
 

10. Žiadosť o zriadenie Základnej školy, Komenského 27, Pezinok  
vrátane ŠKD, Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy 

ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení  

 
 

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVALI: PaedDr. Erik Špaňo, metodik školského úradu 
              Viera Tóthová, referent školského úradu  
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania 29.01.2020:  odporúča MsZ súhlasiť so 
zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane školského klubu detí, 
Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky 
Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 
Stanovisko Mestskej školskej rady v Pezinku 29.01.2020: odporúča MsZ súhlasiť so 
zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane školského klubu detí, 
Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky 
Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 
Stanovisko MsR v Pezinku č. 2-10/2020: Mestská rada v Pezinku odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Pezinku súhlasiť so zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok 
vrátane školského klubu detí, Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy 
ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
k 01.09.2021 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2020 
 

Mestské zastupiteľstvo, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 15 ods.4 písm. 

a), b), d), e) a § 16 ods. 1 písm. l) zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
s ú h l a s í 

 
so zriadením Základnej školy, Komenského 27, Pezinok 
vrátane školského klubu detí, Komenského 27, Pezinok 

za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 

 
 
 
 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami: 
 



Dôvodová správa  
 
Východiská a podklady:  
1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  
2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní 
3. Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole 
4. Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2004-E z 1. apríla 2004,  

ktorou sa určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských 
zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri 
zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení 

5. Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 145/2019 a uznesenie č. 214/2019 
 
Na základe uznesení Bratislavského samosprávneho kraja k zámeru na zriadenie Spojenej 

školy, Senecká 2, Pezinok a prenájmu nehnuteľného majetku časti budovy na Komenského 27, 
Pezinok a na základe dohody Bratislavského samosprávneho kraja a Mesta Pezinok, pričom 
osobitným zreteľom je využitie priestorov školy na výchovno-vzdelávací proces pre potreby 
Základnej školy Mesta Pezinok a následné zriadenie spojenej školy s organizačnými zložkami 
Základná škola a Gymnázium a súčasťou Školský klub detí, Bratislavský samosprávny kraj 
súhlasil s prenajatím ich priestorov na Komenského 27 v Pezinku pre Elokované pracovisko ZŠ 
Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok od 01.09. 2020.  
 

Mesto Pezinok sa zaviazalo, že podnikne všetky  kroky k zaradeniu Základnej školy, 
Komenského 27 v Pezinku do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021. Následne po 
vykonaní všetkých potrebných krokov sa Základná škola Komenského 27 v Pezinku spojí 
s Gymnáziom Pezinok a tieto organizačné zložky vytvoria Spojenú školu, Senecká 2, 
Pezinok,  ktorej zriaďovateľom bude BSK. Na základe uvedeného bude Elokované 
pracovisko ZŠ Jána Kupeckého, Komenského 27, Pezinok vyradené zo siete škôl a školských 
zariadení a nahradí ho Spojená škola (s organizačnými zložkami Základná škola a 
Gymnázium). Pôjde o neplnoorganizovanú školu so ŠKD, ktorá bude mať po jednej triede v 
1. až 4.ročníku. Žiaci by mali pokračovať v štúdiu na 8-ročnom gymnáziu. 
Po ukončení tohto procesu mestu pribudnú ďalšie kapacity na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, ich zriaďovateľom bude BSK. 

Žiadosť o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení predkladá zriaďovateľ 
Základnej školy t. j. Mesto Pezinok ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho roka, 
ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola zriadená. 

Príloha č. 1    Žiadosť o zaradenie Základnej školy, Komenského 27, Pezinok, vrátane ŠKD do 
siete škôl a školských zariadení 

Názov a adresa zriaďovateľa: 
IČO zriaďovateľa:   
Právna forma: 

 Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
 00305022 
 Samospráva 

Názov a adresa školy 
a školských zariadení 

 Základná škola, Komenského 27, Pezinok  
 ŠKD a VŠJ pri ZŠ, Komenského 27, Pezinok 

Druh školy: 
Právna forma: 
Riaditeľ školy: 

Neplnoorganizovaná škola – primárne vzdelávanie 
Bez právnej subjektivity 
? 

Predpokladaný počet žiakov: 100   
 

Predpokladaný počet všetkých 
tried  1 trieda v 1. až 4.ročníku 

Vyučovací jazyk:  
 

slovenský 



Učebné plány a osnovy Inovovaný štátny vzdelávací program pre primárne 
vzdelávanie – ISCED 1 

Dátum vzniku školy 01.09.2021  

Návrh predpokladaného termínu 
začatia činnosti: 

01.09.2022 

Priestorové zabezpečenie školy, 
školského zariadenia:  

Priestory  BSK  na Komenského 27, Pezinok,  
(Elokované pracovisko pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 
74, Pezinok) 

 
Zasadnutie BSK dňa 14.06.2019 Uznesením BSK č. 145/2019 schválilo: 

 
a) Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok, 
b) Prenájom nehnuteľného majetku – časti budovy školy na Komenského 27, Pezinok, ktorá je 
vo vlastníctve BSK, zverená do správy Strednej odbornej školy, Myslenická 1, 902 01 Pezinok, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 
 

Účelom nájmu je využitie priestorov školy pre potreby základnej školy, zriadenej Mestom 
Pezinok a následné zriadenie Spojenej školy na základe dohody BSK a Mesta Pezinok, pričom 
osobitným zreteľom je využitie priestorov školy na výchovno-vzdelávací proces pre potreby 
základnej školy Mesta Pezinok a následné zriadenie Spojenej školy s organizačnými zložkami 
Základná škola a Gymnázium a súčasťou Školský klub detí. Následnou zmenou časti 
Uznesenia BSK č. 145/2019 došlo Uznesením č. 214/2019 zo dňa 13. 12. 2019 k zmene 
dátumov v súvislosti so zriadením Základnej školy. Nová Základná škola bude mať dátum 
vzniku 1. 9. 2021 a dátum začatia činnosti 1. 9. 2022 ako organizačná zložka Spojenej školy, 
Senecká 2, Pezinok, ktorej zriaďovateľom bude Bratislavský samosprávny kraj. 
 

Žiaci Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok budú 
mať zabezpečený školský klub detí v novovzniknutej Základnej škole ako organizačnej zložky 
Spojenej školy. Stravovanie žiakov bude zabezpečené v jedálni v budove Komenského 27, 
Pezinok. Podmienky prevádzky Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, 
Senecká 2, Pezinok a Školského klubu detí budú podrobne rozpracované v prevádzkovom 
poriadku Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok 
a v prevádzkovom poriadku Školského klubu detí. Všetky dokumenty potrebné k zriadeniu 
a zaradeniu školy do siete škôl a školských zariadení vypracuje Bratislavský samosprávny kraj 
v súčinnosti s Gymnáziom, Senecká 2, Pezinok. 
 
Príloha č. 2 Výňatok zo školského vzdelávacieho programu Základnej školy, Komenského 27, 
902 01 Pezinok 
Vzdelávací program: Inovovaný štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie  
Stupeň vzdelania:      ICSED 1 
Dĺžka štúdia:              štvorročná 
Vyučovací jazyk:       slovenský 
Študijná forma:         denná 
Druh školy:                základná  
 
Zameranie základnej školy 
Základným cieľom našej školy je, aby každý žiak získal základné všeobecné vedomosti, 
zručnosti a návyky. Na popredné miesto kladieme aj kvalitnú prípravu žiakov v cudzích 
jazykoch, so zameraním na komunikatívnosť.  
 
 



Stupeň vzdelania 
Absolvovaním 1. - 4. ročníka žiak dosiahne primárne vzdelávanie – ISCED 1 (dokladom 
o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie vo 4. ročníku s doložkou – Žiak získal primárne 
vzdelanie). 
Profil absolventa primárneho vzdelávania základnej školy 
Program primárneho vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania 
a rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej 
zvedavosti detí.  Tá by mala vychádzať  z ich osobného poznania a skúseností. Východiskovým 
bodom sú tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a záujmy. Tie sú 
rozvíjané  podľa jeho reálnych možností tak, aby dosiahol pevný základ pre jeho budúci 
akademický a sociálny úspech.  
Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu, na prácu 
v skupinách, aby každý z nich získal pevný základ spoločenského poznania a zároveň osobnej 
skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty. 
     

 


