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11A.  Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., 
Bernolákova 80, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

 
 
PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVALI: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 
   Viera Tóthová, referent školského úradu 
                                    PaedDr. Erik Špaňo, metodik školského úradu  
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej 
školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so 
zaradením Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, do siete škôl 
a školských zariadení. 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada neodporúča 
MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 
80, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy 
Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, do siete škôl a školských zariadení. 
Stanovisko MsR č. 2-11/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada v Pezinku neodporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť žiadosť  

A. Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok a neodporúča 
súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01. 09. 2020 

 
 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2020 
 

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

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

 
 

s c h v a ľ u j e 
žiadosť Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok 

 
a 
 

s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej materskej školy Záhradka s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok  

do siete škôl a školských zariadení k 01. 09. 2020 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami: 



Dôvodová správa:                                                                                                                             
Žiadosť o zaradenie do siete predložil zriaďovateľ SMŠ Ing. Juliana Riesová. Zriaďovateľ žiadal o 
zaradenie už na zasadnuti mestského zastupiteľstva v roku 2015, čo MsZ zastupiteľstvo Uznesením č. 
92/2015 zo dňa 16. 4. 2015 zamietlo. V súčasnosti bola na MsÚ doručená žiadosť od zamietnutého 
žiadateľa dňa 22. 1. 2020 o zaradenie SMŠ do siete škôl k 1.09.2020.                                                                           
V zmysle platnej legislatívy sa žiadosti o zaradenie predkladajú do 31.03. kalendárneho roka, ktorý 
predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené! Mesto Pezinok nemá 
doteraz schválený rozpočet na rok 2020 a je v rozpočtovom provizóriu. 
Zriaďovateľ k žiadosti predložil nasledovné dokumenty: 

- Základné informácie o SMŠ 
- Čestné prehlásenie konateľa Záhradka, s. r. o., že všetky doklady príslušných orgánov štátnej 

správy RÚVZ, OR HZZ a Inšpektorátu práce sú v súlade s predpismi 
- Čestné prehlásenie, že konateľ Záhradka, s. r. o., nie je v konkurze, a že nemá nedoplatky 

poistného, že je bezúhonný a priestory má zabezpečené nájomnou zmluvou 
- Výňatok ŠkVP 

 
Prílohou žiadosti súkromného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť: súhlas obce pre 
zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. e) ak ide o materské školy. 
 
V súkromnej MŠ Záhradka sa zabezpečuje predprimárna výchova 19 detí vo veku 2,5 do 6 rokov v 2 
triedach a to: „Trieda malých detí a Trieda veľkých detí“. Zameranie súkromnej MŠ Záhradka je 
sústredené na rozvoj fyzickej zdatnosti a vzťahu k životnému prostrediu. 
 
V tomto súkromnom zariadení je výchovno-vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom pre predprimárne vzdelávanie – ISCED 0. Ťažisko výchovno-vzdelávacieho programu  
zohľadňuje ciele výchovy a vzdelávania ako sociálny kontakt, rozvíjanie fyzickej zdatnosti 
a rozvíjanie vzťahu k životnému prostrediu atď. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je u detí 
zvládnutie komunikačných, matematických, digitálnych, sociálnych, občianskych a pracovných 
kompetencií. Predpokladaný počet detí je 18. Personálne zabezpečenie: 3 učiteľky na plný úväzok, 1 
riaditeľka a pomocný personál tvoria lektori, upratovanie a výdaj stravy. 
 
Súkromná materská škola – základné informácie (predložené žiadateľom) 
Názov zariadenia: Súkromná materská škola 

(v súčasnosti Súkromná detská škôlka Záhradka)  

Adresa školy: Bernolákova 80, 902 01 Pezinok 

 
IČO zriaďovateľa:   473 393 22 

 
Zriaďovateľ: 

 

Štatutár:   

Záhradka, s. r. o., Bernolákova 80, 902 10 Pezinok 
 
 
Ing. Juliana Riesová - konateľ 

Forma právnej subjektivity: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 18 detí (maximálny počet detí je 20 detí)     

Predpokladaný počet všetkých tried:  2 

Personálne zabezpečenie školy:  3 × učiteľka na plný úväzok, 1 × riaditeľka, ostatné 
zabezpečenie chodu zariadenia (lektori, upratovanie, 
výdaj stravy, záhradník....) 

Priestorové zabezpečenie školy: 

 

Zriaďovateľ školy má vlastnú budovu na ulici 
Bernolákova 80 v Pezinku  



Učebné plány a učebné osnovy, podľa 
ktorých sa bude v škole uskutočňovať 
výchovno-vzdelávací proces :   

Školský vzdelávací program SMŠ vychádza zo ŠVP pre 
predprimárne vzdelávanie – ISCED 0  

Predpokladaný dátum zaradenia školy do 
siete škôl a školských zaradení: 

01.09.2020 

 
Žiadosť o súhlas so zaradením „Súkromnej materskej školy“ do siete škôl a školských zariadení 
predložil Mestu jej zriaďovateľ Záhradka, s. r. o., Bernolákova 80, Pezinok dňa 22. 01. 2020. Je to už 
druhá žiadosť o súhlas s ich zaradením do siete. MsZ v Pezinku ich žiadosti nevyhovelo (v rokoch 
2015). Predložená žiadosť obsahuje rovnaké informácie ako v roku 2015. 
Predpokladaný rozpočet uvedený zriaďovateľom školy mesačne: 

- Mzdové náklady:  3 200.- € 
- Prevádzkové náklady:    1 650.- € 

Náklady spolu:  4 850.- € 
Zisk:                                190.- €/mesačne Príjmy: 5 040.- € (školné 18 detí × 280 €) 

Výška príspevkov zákonných zástupcov pri celodennom pobyte dieťaťa v tejto súkromnej materskej 
škole: 

- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je 330.-€/mesačne, 
- stravné 3 €/denne, 
- spolu 390.-€/mesačne. 

Nakoľko žiadajú zaradenie do siete od 1. 9. 2020 ich žiadosť nie je zahrnutá v rozpočte na rok 2020. 
Predpokladané náklady na 18 detí v SMŠ (vrátane stravovania) na rok 2020 od 1.09.2020:   (nie je 
schválený rozpočet, VZN o výške  nákladov ....)  3 746 €. 
 
 
Mesto má v blízkosti žiadateľa MŠ Za hradbami 1 s elokovaným pracoviskom Za hradbami 2 
a elokovaným pracoviskom na Holubyho, čo sú ulice susediace s Bernolákovou. Na ulici Za hradbami 
sídli aj Cirkevná materská škola Sv. Jozefa. 
 
Možné riziká po zaradení súkromných predškolských zariadení do siete škôl:                                                                                                   
Súkromné predškolské zariadenia pri svojom vzniku nepotrebujú súhlas mesta k tomu, aby mohli 
začať podnikať na území mesta. Súhlas potrebujú iba k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení. 
Pritom súhlas Mesta so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl je v zmysle legislatívy jednostranný 
úkon. Mesto už nemôže vziať svoj súhlas späť (napr. pri zmene demografických pomerov, príp. 
navrhnúť vylúčenie školy zo siete.  Rozhodnutie o zaradení súkromnej školy do siete bude mať dopad  
na nasledujúce obdobia a finančne zaviaže mesto na časovo neobmedzené obdobie. Financovanie 
je taxatívne určené podľa typu zariadenia. Súkromné materské školy sú financované z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z podielových daní obcí pre súkromných 
zriaďovateľov. Normatívne financovanie, príspevky, dotácie a financovanie upravujú legislatívne 
predpisy: 

• v zákone č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. 
n. p., spôsob rozdeľovania a poukázania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 

• v nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. 
n. p., kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 

• v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – spôsob poskytovania finančných prostriedkov (§ 6 ods. 
12) a VÚC (§ 9 ods. 12), 

• v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. 
n. p. – zber údajov potrebných pre prerozdelenie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo 
a vo finále je to z finančných príspevkoch samotných rodičov na úhradu nákladov za výchovu 
a vzdelanie svojich detí, sponzorské dary a 2 % z daní. 

 
Navyše môže takisto ako minulý rok vyvolať ďalšie podania, nakoľko na území mesta a nachádza cca 
8 obdobných zariadení. Výška školného neumožní dostupnosť tohto zariadenia pre väčšinu 
občanov mesta. 



Súkromné zariadenie v sieti môžu prijímať akékoľvek deti, kritériom sa javí iba finančná situácia 
rodiny. Súkromné zariadenia môžu poskytovať isté služby, ktoré ostatné MŠ majú zakázané, takže tu 
jednak prichádza k diskriminácii mestských MŠ a pritom výška príspevku SMŠ je iba o 12% nižšia 
ako v mestských MŠ v prípade rozhodnutia MsZ môže byť tento rozdiel nižší alebo aj žiadny.  
Veľkú úlohu by mala zohrávať napr. aj to, v ktorej oblasti sa zariadenie nachádza, či sú tam iné 
predškolské zariadenia, aký demografický vývoj sa v danej oblasti nachádza a pod. 

Prínosom by boli súkromné predškolské zariadenia, ktoré by sa cenovo diametrálne 
(niekoľkonásobne) nelíšili od bežných zariadení. Nadštandardné služby by mohli poskytovať napr. 
ako balíky služieb navyše, ktoré by si rodičia vyberali pre svoje deti podľa ich záujmu ako 
aj finančných možností. Takto by sa SMŠ stali dostupnejšími pre väčšiu časť obyvateľov mesta. 
Samozrejme by sme uvítali prednostné prijímanie detí s trvalým pobytom v Pezinku. Nakoľko ide 
o maloleté deti, v zmysle zákona o rodine majú mať spoločné bydlisko s rodičmi, príp. opatrovníkmi.  
 
Mesto Pezinok dlhodobo a systematicky rieši potrebu svojich občanov umiestniť ich deti 
v materských školách. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 7 materských škôl (z toho jedna 
je  ZŠ s MŠ a dve materské školy majú zriadené po dve elokované pracoviská) v 11 objektoch, ktoré 
sú rovnomerne umiestnené po celom území mesta, sú medzi nimi aj menšie MŠ s menším počtom detí 
a s rodinnou atmosférou.  
Na území mesta je zriadená aj Cirkevná materská škola sv. Jozefa, ktorá sídli v priestoroch „mestskej“ 
MŠ Za hradbami 1, má 1 triedu s kapacitou 22-24 detí. 
Súčasná kapacita materských škôl je cca 900 detí. Prednostne sa do MŠ prijímajú deti jeden rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky (teda 5-ročné deti). MŠ sú naplnené prevažne 3 až 6-
ročnými deťmi. MŠ navštevujú aj deti nežijúce v Pezinku a dokonca aj mladšie ako 3-ročné deti. 
Napriek tomu v tomto školskom roku zostala ešte voľná kapacita v MŠ.  
V súčasnosti mesto pripravuje prístavbu MŠ gen. Pekníka – pracovisko na Cajlanskej 7, ktorá sa 
bude realizovať v r. 2021. Touto akciou sa dosiahne vrátenie 2 tried základnej škole, zvýši sa celková 
kapacita MŠ o 1 triedu a najmä sa pre celé elokované pracovisko zabezpečí  vlastná vývarovňa 
stravy, nakoľko súčasný dodávateľ stravy (ZŠ Na bielenisku), po zvýšení kapacity o 6 + 2 tried už 
nebude môcť zabezpečovať stravovanie v MŠ. 
V Pezinku je zriadená aj špeciálna materská škola, ktorá je súčasťou Spojenej školy na Komenského  
25. Po absolvovaní tejto MŠ, kde sa deťom individuálne venuje napr. logopéd, špeciálny pedagóg 
a pod. sa môžu deti ďalej vzdelávať aj v bežných základných školách podľa druhu a stupňa 
znevýhodnenia.  

V súčasnosti sú v Pezinku v sieti škôl zaradené a financované: 
a) CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok 
b) Súkromná základná škola, Komenského 29, Pezinok 

 
MsZ v Pezinku vyslovilo súhlas so zaradením do siete škôl od 1. 9. 2020 Súkromnej základnej 
škole Jolly Homeschool, Kukučínova 4 v Pezinku (vrátane ŠKD a Výdajnej škol. jedálne). 
Dôvodom pre zaradenie SZŠ do siete škôl bola najmä chýbajúca kapacita na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v meste, ponuka alternatívneho spôsobu vzdelávania v ZŠ ako aj skutočnosť, že SZŠ je 
financovaná z prenesených kompetencií. 
 
 
Pozn.: Legislatívny rámec je uvedený v samostatnej prílohe 

Legislatívny rámec k zaraďovaniu škôl a šk. zariadení do siete škôl MŠVVŠ SR 
 

I. 
 
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov:  
Ust. § 1 upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, 
samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej 
správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a 
zrušovania škôl a školských zariadení. 



 
Ust. § 2 ods. 1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl a školských zariadení podľa tohto zákona 
vykonávajú: 
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“), 
b) obec, 
c) samosprávny kraj, 
d) okresný úrad v sídle kraja, 
e) Štátna školská inšpekcia, 
f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.  
 
Ust. § 15 Sieť škôl a školských zariadení 
(1) Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a 
vzdelávanie.  
(2) Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného okresného úradu v sídle kraja, príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na 
internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.  
(3) Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo 
a) vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,  
b) na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.  
(4) V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje: 
a) názov a adresa, 
b) názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je 
zriaďovateľom fyzická osoba, 
c) zoznam študijných odborov a učebných odborov, 
d) termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, 
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko. 
 
Ust. § 16 Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete 
(1) Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu 

do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské 
zariadenie zriadené. Žiadosť obsahuje 

a)   názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je 
zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a 
rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba, 

b) názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí, 
c) predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov, 
d) predpokladaný počet všetkých tried, 
e) vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk, 
f) školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo 

školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie, 
g) predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí 

zriadiť, 
h) doklad o zabezpečení priestorov, 
i) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia sú v 

súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
predpismi o ochrane pred požiarmi, 

j) predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia, 
k) vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o 
stredné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, 

l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) štátom uznaná cirkev a e) iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké 
školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, 
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce, 

m) súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové 
školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a 



poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území 
samosprávneho kraja, 

n) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, (mestská školská rada) 
o) stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na 

koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu, 
p) vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o 

školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je 
zriaďovateľom. 

 
Ust. § 17 ods. 1) Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete predkladá: 
a) zriaďovateľ, 
b) okresný úrad v sídle kraja, ak 

1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo 
3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby   

spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi, 
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo 
d) minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy 

na strednej zdravotníckej škole. 
 
Ust. § 18 ods. 7) Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady: 
a) názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a 
priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba, 
b) rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované 
pracovisko zriadiť, 
c) zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia, 
d) názov a adresu elokovaného pracoviska, 
e) predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov, 
f) predpokladaný počet všetkých tried, 
g) výchovno-vzdelávací jazyk, 
h) predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, 
i) doklad o zabezpečení priestorov, 
j) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s 
hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné 
vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi, 
k) vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej 
školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo 
vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, 
ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, 
l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, 
ktoré bude súčasťou materskej školy,  jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského 
zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude 
súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na území obce. 
 

II. 
 
Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť financovať činnosť 
školského zariadenia.  
 
Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej 
samospráve sa výnos dane rozdelí obciam: 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a 
školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu (§7a zákona č. 597/2003 Z.z.) 
a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v príloha č.3 zákona č. 668/2004. 
Podkladom pre určenie výnosu dane je zber údajov, ktorý sa realizuje štatistickým zisťovaním 
„Výkazom Škol (MŠ SR) 40-01“. V tomto výkaze sa uvádza počet detí, žiakov škôl a školských 



zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Pezinok a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení 
podľa stavu k 15.9. Na základe takto získaných údajov je určená výška podielových daní na 
nasledujúci rok.  
Zákon č. 179/2009 Z.z. novelizoval zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v z.n.p. a v článku II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
V novele zákona č. 596/2006 Z,z, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  boli doplnené nové 
kompetencie a úlohy pre obce §6 ods. 12 písm. c) – g), ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2010.  
V § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z  sa uvádza: obec poskytuje na základe žiadosti 
zriaďovateľa súkromnej materskej školy dotáciu na dieťa na mzdy a prevádzku;  
v § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z  sa uvádza: obec určí všeobecne záväzným nariadením 
pre zriaďovateľov  MŠ, ZUŠ, JŠ a šk. zariadení podrobnosti financovania škôl, lehotu na 
predloženie údajov, výšku finančných prostriedkov, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky. 
V § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. obec okrem iných škôl a školských zariadení poskytuje 
na dieťa súkromnej materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce. 
Súkromná škola môže poskytovať vzdelávanie a ďalšie služby za úhradu  v zmysle § 1 ods. 6 zákona 
č. 597/2009 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  

 



Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.02.2020         bod: 11B. 

 
 

11B.  Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, 
Pezinok vrátane Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Cajlanská 83, 

Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
 
PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVALI: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 
   Viera Tóthová, referent školského úradu  
                                PaedDr. Erik Špaňo – metodik školského úradu 
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania odporúča MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, 
Cajlanská 83, Pezinok vrátane Súkromnej výdajne školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok 
a odporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, 
vrátane Súkromnej školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a školských 
zariadení 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada neodporúča 
MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok vrátane 
Súkromnej výdajne školskej jedálne, Cajlanská 83, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku 
súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, vrátane Súkromnej školskej 
jedálne, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
Stanovisko MsR č. 2-11/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada v Pezinku neodporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť žiadosť 

B. Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera  4780/9, Pezinok a neodporúča súhlasiť so 
zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok a Výdajnej školskej 
jedálne pri Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a 
školských zariadení k 01.09.2020 

 
UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2020 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 

písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
s c h v a ľ u j e  

žiadosť Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera  4780/9, Pezinok 
a 

s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok a Výdajnej školskej 

jedálne pri Súkromnej materskej školy, Cajlanská 83, Pezinok  
do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2020 

 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami: 
 



Dôvodová správa:                                                                                                                  
Žiadosť o zaradenie do siete predložil zriaďovateľ SMŠ už na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
dňa 27.06.2019 spolu s ďalšími 2 súkromnými zariadeniami. Žiadosti boli zamietnuté Mestskou 
školskou radou v Pezinku, Komisiou školstva, mládeže a vzdelávania pri MsZ, Mestskou radou 
ako aj Mestským zastupiteľstvom v Pezinku. Po pol roku bola na MsÚ doručená žiadosť od 
jedného zo zamietnutých žiadateľov o zaradenie SMŠ vrátane SVŠJ do siete škôl k 1.09.2020.                                                                          
V zmysle platnej legislatívy sa žiadosti o zaradenie predkladajú do 31.03. kalendárneho roka, ktorý 
predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené! Mesto Pezinok 
nemá doteraz schválený rozpočet na rok 2020 a je v rozpočtovom provizóriu. 
Zriaďovateľ k žiadosti predložil nasledovné dokumenty: 

- Základné informácie o SMŠ 
- Nájomná zmluva a dodatok k nájomnej zmluve na priestory SMŠ 
- Školský vzdelávací program s názvom Múdre hlavičky z 1.02.2019 
- Čestné vyhlásenie zriaďovateľa VIA BIBLIOTHECA s.r.o, o tom, že disponuje všetkými 

potrebnými povoleniami a súhlasmi na prevádzkovanie SMŠ Cajlanská 83 v Pezinku, vrátane 
súkromnej výdajnej jedálne. 
 

Prílohou žiadosti súkromného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť: súhlas obce pre 
zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. e) ak ide o materské školy. 
Podľa § 139 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) môže materská škola 
prevádzkovať výdajnú školskú jedáleň. 
 
Súkromné zariadenie v súčasnosti funguje ako jasle a materská škola. V školskom roku 
2019/2020 má škola 1 predškoláka a 1 predčasne zaškolené dieťa. Ďalej sú v škole 2 deti so ŠVVP, 2 
deti, ktoré nie je vhodné začleniť do väčšieho kolektívu zo zdravotných dôvodov a 1 dieťa má 
intoleranciu na mlieko. Zariadenie má vypracovaný školský vzdelávací program. Výučba sa 
uskutočňuje v slovenskom jazyku, predpokladaný počet detí je 30. Personálne zabezpečenie: 4 
učiteľky, 1 riaditeľ a 1 pracovník v kuchyni. 
 
Súkromná materská škola – základné informácie (predložené žiadateľom) 
Názov zariadenia: Súkromná materská škola, Cajlanská 83, Pezinok  

Súkromná výdajná školská jedáleň pri SZŠ,  
Cajlanská 83, Pezinok 

Adresa školy: Cajlanská 83, Pezinok 

 
IČO zriaďovateľa:   45617635 

 
Zriaďovateľ: 

Štatutár:   

Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera  4780/9, Pezinok 

Ing. Darina Fraňová Jakubovie 

Forma právnej subjektivity: s.r.o. 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 30     

Predpokladaný počet všetkých tried:  2 

Personálne zabezpečenie školy:  4 učiteľky, 1 riaditeľ, 1 pomocná sila v kuchyni 

Priestorové zabezpečenie školy: Nájomná zmluva - predložená  

Učebné plány a učebné osnovy, podľa 
ktorých sa bude v škole uskutočňovať 
výchovno-vzdelávací proces :   

Školský vzdelávací program SMŠ Múdre hlavičky  



Predpokladaný dátum zaradenia školy do 
siete škôl a školských zaradení: 

01.09.2020 

 
 
Zariadenie disponuje celoročným bazénom na plávanie ako aj saunou; ďalej je k dispozícii telocvičňa, 
knižnica, záhrada, priestor na dopravnú výchovu.  
Deti sú vedené k zdravému životnému štýlu a k láske k prírode. V cene sú zaradené aj krúžky tanca, 
divadielka, anglický jazyk a iné. 
Na rozdiel od iných MŠ poskytujú pre rodičov pracujúcich v okolitých mestách aj službu veľmi 
skorého príchodu, (príp. odchodu) dieťaťa do MŠ. 
Výška školného pri celodennej starostlivosti je 350.- €/mesiac, pri poldennej starostlivosti to je 
270.- €/mesiac. Celodenná strava je za 4 €/deň; poldenná strava za 3,75 €/deň. 
Predpokladaný rozpočet uvedený zriaďovateľom školy mesačne: 

- Mzdové náklady:  6 894.- € 
- Prevádzkové náklady: 1 700.- € 

Náklady spolu:  8 594.- €  Príjmy: 9 000.- € 

Nakoľko toto súkromné zariadenie poskytuje deťom a ich rodičom citujem „veľké nadštandardy“, 
ktorú sú zahrnuté v cene školného. Podľa vyjadrenia štatutárky SMŠ zo 10.02.2020 môže uvažovať 
o nejakom znížení výšky príspevku, ale v súčasnosti nevie povedať o akú sumu. Minulý rok v júni 
žiadali schváliť zariadenie pre 1 triedu s 10 deťmi, teraz je žiadosť o 2 triedy a 30 detí. 

Predpokladané náklady na 20 detí v SMŠ (vrátane stravovania) na rok 2020 od 1.09.2020:   (nie je 
schválený rozpočet, VZN o výške  nákladov ....)  15 274 €. 
 
Možné riziká po zaradení súkromných predškolských zariadení do siete škôl:                                                                
Súkromné predškolské zariadenia pri svojom vzniku nepotrebujú súhlas mesta k tomu, aby mohli 
začať podnikať na území mesta. Súhlas potrebujú iba k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení. 
Pritom súhlas Mesta so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl je v zmysle legislatívy jednostranný 
úkon. Mesto už nemôže vziať svoj súhlas späť (napr. pri zmene demografických pomerov, príp. 
navrhnúť vylúčenie školy zo siete.  Rozhodnutie o zaradení súkromnej školy do siete bude mať dopad  
na nasledujúce obdobia a finančne zaviaže mesto na časovo neobmedzené obdobie. Financovanie 
je taxatívne určené podľa typu zariadenia. Súkromné materské školy sú financované z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z podielových daní obcí pre súkromných 
zriaďovateľov. Normatívne financovanie, príspevky, dotácie a financovanie upravujú legislatívne 
predpisy: 

• v zákone č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. 
n. p., spôsob rozdeľovania a poukázania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 

• v nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. 
n. p., kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 

• v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – spôsob poskytovania finančných prostriedkov (§ 6 ods. 
12) a VÚC (§ 9 ods. 12), 

• v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. 
n. p. – zber údajov potrebných pre prerozdelenie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo 
a vo finále je to z finančných príspevkoch samotných rodičov na úhradu nákladov za výchovu 
a vzdelanie svojich detí, sponzorské dary a 2 % z daní. 

 
Navyše môže takisto ako minulý rok vyvolať ďalšie podania, nakoľko na území mesta a nachádza cca 
8 obdobných zariadení. Výška školného neumožní dostupnosť tohto zariadenia pre väčšinu 
občanov mesta. 
Súkromné zariadenie v sieti môžu prijímať akékoľvek deti, kritériom sa javí iba finančná situácia 
rodiny. Súkromné zariadenia môžu poskytovať isté služby, ktoré ostatné MŠ majú zakázané, takže tu 
jednak prichádza k diskriminácii mestských MŠ a pritom výška príspevku SMŠ je iba o 12% nižšia 
ako v mestských MŠ v prípade rozhodnutia MsZ môže byť tento rozdiel nižší alebo aj žiadny.  
Veľkú úlohu by mala zohrávať napr. aj to, v ktorej oblasti sa zariadenie nachádza, či sú tam iné 
predškolské zariadenia, aký demografický vývoj sa v danej oblasti nachádza a pod. 



Prínosom by boli súkromné predškolské zariadenia, ktoré by sa cenovo diametrálne 
(niekoľkonásobne) nelíšili od bežných zariadení. Nadštandardné služby by mohli poskytovať napr. 
ako balíky služieb navyše, ktoré by si rodičia vyberali pre svoje deti podľa ich záujmu ako 
aj finančných možností. Takto by sa SMŠ stali dostupnejšími pre väčšiu časť obyvateľov mesta. 
Samozrejme by sme uvítali prednostné prijímanie detí s trvalým pobytom v Pezinku. Nakoľko ide 
o maloleté deti, v zmysle zákona o rodine majú mať spoločné bydlisko s rodičmi, príp. opatrovníkmi.  
 
Mesto Pezinok dlhodobo a systematicky rieši potrebu svojich občanov umiestniť ich deti 
v materských školách. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 7 materských škôl (z toho jedna 
je  ZŠ s MŠ a dve materské školy majú zriadené po dve elokované pracoviská) v 11 objektoch, ktoré 
sú rovnomerne umiestnené po celom území mesta, sú medzi nimi aj menšie MŠ s menším počtom detí 
a s rodinnou atmosférou.  
Na území mesta je zriadená aj Cirkevná materská škola sv. Jozefa, ktorá sídli v priestoroch „mestskej“ 
MŠ Za hradbami 1, má 1 triedu s kapacitou 22-24 detí. 
Súčasná kapacita materských škôl je cca 900 detí. Prednostne sa do MŠ prijímajú deti jeden rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky (teda 5-ročné deti). MŠ sú naplnené prevažne 3 až 6-
ročnými deťmi. MŠ navštevujú aj deti nežijúce v Pezinku a dokonca aj mladšie ako 3-ročné deti. 
Napriek tomu v tomto školskom roku zostala ešte voľná kapacita v MŠ.  
V súčasnosti mesto pripravuje prístavbu MŠ gen. Pekníka – pracovisko na Cajlanskej 7, ktorá sa 
bude realizovať v r.2021. Touto akciou sa dosiahne vrátenie 2 tried základnej škole, zvýši sa celková 
kapacita MŠ o 1 triedu a najmä sa pre celé elokované pracovisko zabezpečí  vlastná vývarovňa 
stravy, nakoľko súčasný dodávateľ stravy (ZŠ Na bielenisku), po zvýšení kapacity o 6 + 2 tried už 
nebude môcť zabezpečovať stravovanie v MŠ. 
V Pezinku je zriadená aj špeciálna materská škola, ktorá je súčasťou Spojenej školy na Komenského  
25. Po absolvovaní tejto MŠ, kde sa deťom individuálne venuje napr. logopéd, špeciálny pedagóg 
a pod. sa môžu deti ďalej vzdelávať aj v bežných základných školách podľa druhu a stupňa 
znevýhodnenia.  

V súčasnosti sú v Pezinku v sieti škôl zaradené a financované: 
a) CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok 
b) Súkromná základná škola, Komenského 29, Pezinok 

MsZ v Pezinku vyslovilo súhlas so zaradením do siete škôl od 1.09.2020 Súkromnej základnej 
škole Jolly Homeschool, Kukučínova 4 v Pezinku (vrátane ŠKD a Výdajnej škol. jedálne). 
Dôvodom pre zaradenie SZŠ do siete škôl bola najmä chýbajúca kapacita na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v meste, ponuka alternatívneho spôsobu vzdelávania v ZŠ ako aj skutočnosť, že SZŠ je 
financovaná z prenesených kompetencií. 
 
 
Pozn.: Legislatívny rámec je uvedený v samostatnej prílohe 

Legislatívny rámec k zaraďovaniu škôl a šk. zariadení do siete škôl MŠVVŠ SR 
 

I. 
 
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov:  
Ust. § 1 upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, 
samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej 
správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a 
zrušovania škôl a školských zariadení. 
 
Ust. § 2 ods. 1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl a školských zariadení podľa tohto zákona 
vykonávajú: 
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“), 
b) obec, 
c) samosprávny kraj, 
d) okresný úrad v sídle kraja, 
e) Štátna školská inšpekcia, 



f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.  
 
Ust. § 15 Sieť škôl a školských zariadení 
(1) Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a 
vzdelávanie.  
(2) Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného okresného úradu v sídle kraja, príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na 
internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.  
(3) Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo 
a) vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,  
b) na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.  
(4) V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje: 
a) názov a adresa, 
b) názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je 
zriaďovateľom fyzická osoba, 
c) zoznam študijných odborov a učebných odborov, 
d) termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, 
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko. 
 
Ust. § 16 Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete 
(1) Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu 

do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské 
zariadenie zriadené. Žiadosť obsahuje 

a)   názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je 
zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a 
rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba, 

b) názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí, 
c) predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov, 
d) predpokladaný počet všetkých tried, 
e) vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk, 
f) školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo 

školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie, 
g) predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí 

zriadiť, 
h) doklad o zabezpečení priestorov, 
i) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia sú v 

súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
predpismi o ochrane pred požiarmi, 

j) predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia, 
k) vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o 
stredné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, 

l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) štátom uznaná cirkev a e) iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké 
školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, 
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce, 

m) súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové 
školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a 
poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území 
samosprávneho kraja, 

n) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, (mestská školská rada) 
o) stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na 

koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu, 



p) vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o 
školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je 
zriaďovateľom. 

 
Ust. § 17 ods. 1) Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete predkladá: 
a) zriaďovateľ, 
b) okresný úrad v sídle kraja, ak 

1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo 
3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby   

spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi, 
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo 
d) minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy 

na strednej zdravotníckej škole. 
 
Ust. § 18 ods. 7) Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady: 
a) názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a 
priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba, 
b) rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované 
pracovisko zriadiť, 
c) zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia, 
d) názov a adresu elokovaného pracoviska, 
e) predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov, 
f) predpokladaný počet všetkých tried, 
g) výchovno-vzdelávací jazyk, 
h) predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, 
i) doklad o zabezpečení priestorov, 
j) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s 
hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné 
vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi, 
k) vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej 
školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo 
vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, 
ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, 
l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, 
ktoré bude súčasťou materskej školy,  jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského 
zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude 
súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na území obce. 
 

II. 
 
Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť financovať činnosť 
školského zariadenia.  
 
Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej 
samospráve sa výnos dane rozdelí obciam: 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a 
školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu (§7a zákona č. 597/2003 Z.z.) 
a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v príloha č.3 zákona č. 668/2004. 
Podkladom pre určenie výnosu dane je zber údajov, ktorý sa realizuje štatistickým zisťovaním 
„Výkazom Škol (MŠ SR) 40-01“. V tomto výkaze sa uvádza počet detí, žiakov škôl a školských 
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Pezinok a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení 
podľa stavu k 15.9. Na základe takto získaných údajov je určená výška podielových daní na 
nasledujúci rok.  
Zákon č. 179/2009 Z.z. novelizoval zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v z.n.p. a v článku II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 



V novele zákona č. 596/2006 Z,z, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  boli doplnené nové 
kompetencie a úlohy pre obce §6 ods. 12 písm. c) – g), ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2010.  
V § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z  sa uvádza: obec poskytuje na základe žiadosti 
zriaďovateľa súkromnej materskej školy dotáciu na dieťa na mzdy a prevádzku;  
v § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z  sa uvádza: obec určí všeobecne záväzným nariadením 
pre zriaďovateľov  MŠ, ZUŠ, JŠ a šk. zariadení podrobnosti financovania škôl, lehotu na 
predloženie údajov, výšku finančných prostriedkov, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky. 
V § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. obec okrem iných škôl a školských zariadení poskytuje 
na dieťa súkromnej materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce. 
Súkromná škola môže poskytovať vzdelávanie a ďalšie služby za úhradu  v zmysle § 1 ods. 6 zákona 
č. 597/2009 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  

 



Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.02.2020         bod: 11C. 

 
 

11C.  Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení 

 
 
PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVALI: Mgr. Milan Hýll, vedúci OŠaSS 

Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 
   Viera Tóthová, referent školského úradu  
                                    PaedDr. Erik Špaňo – metodik školského úradu 
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 29.01.2020:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej 
školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením 
Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 29.01.2020: Mestská školská rada neodporúča 
MsZ v Pezinku schváliť žiadosť Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok 
a neodporúča MsZ v Pezinku súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta 
Rajtera 10, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
Stanovisko Mestskej rady v Pezinku č. 2-11/2020 zo dňa 04.02.2020: Mestská rada 
v Pezinku neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku schváliť žiadosť  

C. Súkromnej materskej školy MARKOLD s. r. o., Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok 
a neodporúča súhlasiť so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021 

 
 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2020 
 

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

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

 
s c h v a ľ u j e  

žiadosť MARKOLD s. r. o., Ľudovíta Rajtera 10 , Pezinok 
 
a 
 

s ú h l a s í 
so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok  

do siete škôl a školských zariadení k 1.09.2021 
 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami: 



Dôvodová správa:                                                                                                                             
Žiadosť o zaradenie do siete predložil zriaďovateľ SMŠ už na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
dňa 27.06.2019 spolu s ďalšími 2 súkromnými zariadeniami. Žiadosti boli zamietnuté Mestskou 
školskou radou v Pezinku, Komisiou školstva, mládeže a vzdelávania pri MsZ, Mestskou radou 
ako aj Mestským zastupiteľstvom v Pezinku. Po pol roku bola na MsÚ doručená žiadosť od 
jedného zo zamietnutých žiadateľov o zaradenie SMŠ do siete škôl k 1.09.2021.                                                                          
V zmysle platnej legislatívy sa žiadosti o zaradenie predkladajú do 31.03. kalendárneho roka, ktorý 
predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené! Mesto Pezinok 
nemá doteraz schválený rozpočet na rok 2020 a je v rozpočtovom provizóriu. 
Zriaďovateľ k žiadosti predložil nasledovné dokumenty: 

- Základné informácie o SMŠ 
- Nájomná zmluva SMŠ na dobu neurčitú za podmienok uvedených v Nájomnej zmluve 
- Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov, a že konatelia disponujú všetkými potrebnými 

povoleniami RÚVZ, Inšpektorátu práce, OR HZZ, poisťovní, o bezúhonnosti konateľov, 
Daňového úradu a Okresného súdu. 

- Výchovno-vzdelávací program 
 

Prílohou žiadosti súkromného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť: súhlas obce pre 
zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. e) ak ide o materské školy. 
 
Súkromné zariadenie v súčasnosti funguje ako Detské opatrovateľské centrum Pinocchio. Detské 
opatrovateľské centrum bolo založené 1. 3. 2010. Od roku 2011 bola prevádzka rozšírená 
v samostatne stojacom dome na ul. Ľ Rajtera v Pezinku. Kapacita zariadenia je 15 detí. Od roku 2010 
poskytli výchovno – vzdelávaciu službu cca 200 deťom. Zariadenie má vypracovaný školský 
vzdelávací program – „Škola zážitkov“. Výučba sa uskutočňuje v slovenskom jazyku a jedným 
z hlavných cieľov výchovno – vzdelávacieho programu je, aby deti aktívne prežívali a neboli pasívni 
konzumenti. Metódy, ktoré zariadenie využíva sú: Metóda tvorivej dramatiky, metóda hlasného 
uvažovania a metóda diskutovania. Jednotlivé prírodné zákonitosti sú poznávané prostredníctvom 
priamej skúsenosti – experimentovaním. Predpokladaný počet detí je 15. Personálne zabezpečenie: 1 
učiteľka na plný úväzok, 1 učiteľka na polovičný úväzok, 1 riaditeľ, 1 pracovník v kuchyni a 1 
upratovačka. 
 
Súkromná materská škola – základné informácie (predložené žiadateľom) 
Názov zariadenia: Súkromná materská škola 

(v súčasnosti Detské opatrovateľské centrum Pinocchio)  

Adresa školy: Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok 

 
IČO zriaďovateľa:   465 807 86 

 
Zriaďovateľ: 

 

Štatutár:   

MARKOLD s. r. o., Ľudovíta Rajtera 10, 902 01 
Pezinok 
 
Ing. Dušan Marko 

Forma právnej subjektivity: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

Predpokladaný počet všetkých detí: 15 detí (maximálna kapacita zariadenia je 20 detí)     

Predpokladaný počet všetkých tried:  1 

Personálne zabezpečenie školy:  1 × učiteľka na plný úväzok, 1× učiteľka na polovičný 
úväzok, 1 × upratovačka + sila v kuchyni; 1 × riaditeľka  

Priestorové zabezpečenie školy: Zriaďovateľ školy má budovu na ulici Ľudovíta Rajtera 



 10 v Pezinku prenajatú na dobu neurčitú 

Učebné plány a učebné osnovy, podľa 
ktorých sa bude v škole uskutočňovať 
výchovno-vzdelávací proces :   

Školský vzdelávací program SMŠ „Škola zážitkov“ – 
vychádza zo ŠVP pre predprimárne vzdelávanie – 
ISCED 0  

Predpokladaný dátum zaradenia školy do 
siete škôl a školských zaradení: 

01.09.2021 

 
Detské opatrovateľské centrum sa nachádza v samostatne stojacom dome na ul. Ľ. Rajtera v Pezinku. 
K objektu patrí oplotený areál o výmere 377 m2. Zariadenie sa nachádza v relatívne nových 
priestoroch, objekt bol kolaudovaný v roku 2009.  
 
Žiadosť o súhlas so zaradením „Súkromnej materskej školy“ do siete škôl a školských zariadení 
predložil Mestu jej zriaďovateľ MARKOLD s. r. o., Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok dňa 21. 01. 2020. Je 
to už siedma žiadosť o súhlas s ich zaradením do siete. MsZ v Pezinku ich žiadosti šesťkrát 
nevyhovelo (v rokoch 2014 až 2019). Predložená žiadosť obsahuje rovnaké informácie ako po minulé 
roky.  
Predpokladaný rozpočet uvedený zriaďovateľom školy mesačne: 

- Mzdové náklady:  2 950.- € 
- Prevádzkové náklady: 1 840.- € 

Náklady spolu:  4 790.- € 
Zisk:                                160.- €/mesačne Príjmy: 4 950.- € (školné 15 detí × 330 €) 

Výška príspevkov zákonných zástupcov pri celodennom pobyte dieťaťa v tejto súkromnej materskej 
škole: 

- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je 330.-€/mesačne, 
- stravné 4 €/denne, 
- spolu 410.-€/mesačne. 

SMŠ môže čerpať finančné prostriedky aj z darov a 2% daní z OZ Trion založeného pri 
materskej škole. 

Žiadateľ uviedol, že je ochotný pristúpiť k miernemu zníženiu výšky príspevkov od rodičov po 
zaradení do siete škôl a získaní finančného príspevku najmenej vo výške 88 % nákladov na materské 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Minulý rok v júni žiadali taktiež schváliť zariadenie pre 1 
triedu s 15 deťmi. 

Nakoľko žiadajú zaradenie do siete od 1. 9. 2021 je možné zapracovať potrebu ich financovania do 
rozpočtu mesta pre rok 2021. 

Predpokladané náklady na 15 detí v SMŠ (vrátane stravovania) na rok 2021 od 1.09.2021:   (nie je 
schválený rozpočet, VZN o výške  nákladov ....) ?  -,  €. 
 
Mesto má materskú školu v ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku, kde bola minulý a je aj tento školský rok 
voľná kapacita pre deti. Druhá najbližišia MŠ v danej lokalite je MŠ Bystrická. 
 
Možné riziká po zaradení súkromných predškolských zariadení do siete škôl:                           
Súkromné predškolské zariadenia pri svojom vzniku nepotrebujú súhlas mesta k tomu, aby mohli 
začať podnikať na území mesta. Súhlas potrebujú iba k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení. 
Pritom súhlas Mesta so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl je v zmysle legislatívy jednostranný 
úkon. Mesto už nemôže vziať svoj súhlas späť (napr. pri zmene demografických pomerov, príp. 
navrhnúť vylúčenie školy zo siete.  Rozhodnutie o zaradení súkromnej školy do siete bude mať dopad  
na nasledujúce obdobia a finančne zaviaže mesto na časovo neobmedzené obdobie. Financovanie 
je taxatívne určené podľa typu zariadenia. Súkromné materské školy sú financované z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z podielových daní obcí pre súkromných 
zriaďovateľov. Normatívne financovanie, príspevky, dotácie a financovanie upravujú legislatívne 
predpisy: 

• v zákone č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v z. 
n. p., spôsob rozdeľovania a poukázania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 



• v nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. 
n. p., kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, 

• v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – spôsob poskytovania finančných prostriedkov (§ 6 ods. 
12) a VÚC (§ 9 ods. 12), 

• v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. 
n. p. – zber údajov potrebných pre prerozdelenie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo 
a vo finále je to z finančných príspevkoch samotných rodičov na úhradu nákladov za výchovu 
a vzdelanie svojich detí, sponzorské dary a 2 % z daní. 

 
Navyše môže takisto ako minulý rok vyvolať ďalšie podania, nakoľko na území mesta a nachádza cca 
8 obdobných zariadení. Výška školného neumožní dostupnosť tohto zariadenia pre väčšinu 
občanov mesta. 
Súkromné zariadenie v sieti môžu prijímať akékoľvek deti, kritériom sa javí iba finančná situácia 
rodiny. Súkromné zariadenia môžu poskytovať isté služby, ktoré ostatné MŠ majú zakázané, takže tu 
jednak prichádza k diskriminácii mestských MŠ a pritom výška príspevku SMŠ je iba o 12% nižšia 
ako v mestských MŠ v prípade rozhodnutia MsZ môže byť tento rozdiel nižší alebo aj žiadny.  
Veľkú úlohu by mala zohrávať napr. aj to, v ktorej oblasti sa zariadenie nachádza, či sú tam iné 
predškolské zariadenia, aký demografický vývoj sa v danej oblasti nachádza a pod. 

Prínosom by boli súkromné predškolské zariadenia, ktoré by sa cenovo diametrálne 
(niekoľkonásobne) nelíšili od bežných zariadení. Nadštandardné služby by mohli poskytovať napr. 
ako balíky služieb navyše, ktoré by si rodičia vyberali pre svoje deti podľa ich záujmu ako 
aj finančných možností. Takto by sa SMŠ stali dostupnejšími pre väčšiu časť obyvateľov mesta. 
Samozrejme by sme uvítali prednostné prijímanie detí s trvalým pobytom v Pezinku. Nakoľko ide 
o maloleté deti, v zmysle zákona o rodine majú mať spoločné bydlisko s rodičmi, príp. opatrovníkmi.  
 
Mesto Pezinok dlhodobo a systematicky rieši potrebu svojich občanov umiestniť ich deti 
v materských školách. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 7 materských škôl (z toho jedna 
je  ZŠ s MŠ a dve materské školy majú zriadené po dve elokované pracoviská) v 11 objektoch, ktoré 
sú rovnomerne umiestnené po celom území mesta, sú medzi nimi aj menšie MŠ s menším počtom detí 
a s rodinnou atmosférou.  
Na území mesta je zriadená aj Cirkevná materská škola sv. Jozefa, ktorá sídli v priestoroch „mestskej“ 
MŠ Za hradbami 1, má 1 triedu s kapacitou 22-24 detí. 
Súčasná kapacita materských škôl je cca 900 detí. Prednostne sa do MŠ prijímajú deti jeden rok 
pred plnením povinnej školskej dochádzky (teda 5-ročné deti). MŠ sú naplnené prevažne 3 až 6-
ročnými deťmi. MŠ navštevujú aj deti nežijúce v Pezinku a dokonca aj mladšie ako 3-ročné deti. 
Napriek tomu v tomto školskom roku zostala ešte voľná kapacita v MŠ.  
V súčasnosti mesto pripravuje prístavbu MŠ gen. Pekníka – pracovisko na Cajlanskej 7, ktorá sa 
bude realizovať v r. 2021. Touto akciou sa dosiahne vrátenie 2 tried základnej škole, zvýši sa celková 
kapacita MŠ o 1 triedu a najmä sa pre celé elokované pracovisko zabezpečí  vlastná vývarovňa 
stravy, nakoľko súčasný dodávateľ stravy (ZŠ Na bielenisku), po zvýšení kapacity o 6 + 2 tried už 
nebude môcť zabezpečovať stravovanie v MŠ. 
V Pezinku je zriadená aj špeciálna materská škola, ktorá je súčasťou Spojenej školy na Komenského  
25. Po absolvovaní tejto MŠ, kde sa deťom individuálne venuje napr. logopéd, špeciálny pedagóg 
a pod. sa môžu deti ďalej vzdelávať aj v bežných základných školách podľa druhu a stupňa 
znevýhodnenia.  

V súčasnosti sú v Pezinku v sieti škôl zaradené a financované: 
a) CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok 
b) Súkromná základná škola, Komenského 29, Pezinok 

 
MsZ v Pezinku vyslovilo súhlas so zaradením do siete škôl od 1. 9. 2020 Súkromnej základnej 
škole Jolly Homeschool, Kukučínova 4 v Pezinku (vrátane ŠKD a Výdajnej škol. jedálne). 
Dôvodom pre zaradenie SZŠ do siete škôl bola najmä chýbajúca kapacita na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v meste, ponuka alternatívneho spôsobu vzdelávania v ZŠ ako aj skutočnosť, že SZŠ je 
financovaná z prenesených kompetencií. 
 



 
Pozn.: Legislatívny rámec je uvedený v samostatnej prílohe 

Legislatívny rámec k zaraďovaniu škôl a šk. zariadení do siete škôl MŠVVŠ SR 
 

I. 
 
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov:  
Ust. § 1 upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, 
samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej 
správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a 
zrušovania škôl a školských zariadení. 
 
Ust. § 2 ods. 1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl a školských zariadení podľa tohto zákona 
vykonávajú: 
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“), 
b) obec, 
c) samosprávny kraj, 
d) okresný úrad v sídle kraja, 
e) Štátna školská inšpekcia, 
f) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 
g) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.  
 
Ust. § 15 Sieť škôl a školských zariadení 
(1) Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a 
vzdelávanie.  
(2) Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného okresného úradu v sídle kraja, príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na 
internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.  
(3) Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo 
a) vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,  
b) na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.  
(4) V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje: 
a) názov a adresa, 
b) názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je 
zriaďovateľom fyzická osoba, 
c) zoznam študijných odborov a učebných odborov, 
d) termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, 
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko. 
 
Ust. § 16 Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete 
(1) Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu 

do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské 
zariadenie zriadené. Žiadosť obsahuje 

a)   názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je 
zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a 
rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba, 

b) názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí, 
c) predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov, 
d) predpokladaný počet všetkých tried, 
e) vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk, 
f) školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo 

školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie, 
g) predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí 

zriadiť, 
h) doklad o zabezpečení priestorov, 



i) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia sú v 
súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
predpismi o ochrane pred požiarmi, 

j) predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia, 
k) vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o 
stredné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, 

l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) štátom uznaná cirkev a e) iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o materské školy, jazykové školy, základné umelecké 
školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, 
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce, 

m) súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové 
školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a 
poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území 
samosprávneho kraja, 

n) vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, (mestská školská rada) 
o) stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na 

koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ide o strednú odbornú školu, 
p) vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o 

školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je 
zriaďovateľom. 

 
Ust. § 17 ods. 1) Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete predkladá: 
a) zriaďovateľ, 
b) okresný úrad v sídle kraja, ak 

1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo 
3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby   

spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi, 
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo 
d) minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy 

na strednej zdravotníckej škole. 
 
Ust. § 18 ods. 7) Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady: 
a) názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a 
priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba, 
b) rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované 
pracovisko zriadiť, 
c) zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia, 
d) názov a adresu elokovaného pracoviska, 
e) predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov, 
f) predpokladaný počet všetkých tried, 
g) výchovno-vzdelávací jazyk, 
h) predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, 
i) doklad o zabezpečení priestorov, 
j) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s 
hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné 
vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi, 
k) vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej 
školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo 
vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, 
ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, 
l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, 
ktoré bude súčasťou materskej školy,  jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského 
zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude 



súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na území obce. 
 

II. 
 
Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť financovať činnosť 
školského zariadenia.  
 
Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej 
samospráve sa výnos dane rozdelí obciam: 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a 
školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu (§7a zákona č. 597/2003 Z.z.) 
a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v príloha č.3 zákona č. 668/2004. 
Podkladom pre určenie výnosu dane je zber údajov, ktorý sa realizuje štatistickým zisťovaním 
„Výkazom Škol (MŠ SR) 40-01“. V tomto výkaze sa uvádza počet detí, žiakov škôl a školských 
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Pezinok a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení 
podľa stavu k 15.9. Na základe takto získaných údajov je určená výška podielových daní na 
nasledujúci rok.  
Zákon č. 179/2009 Z.z. novelizoval zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v z.n.p. a v článku II zmenil a doplnil zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
V novele zákona č. 596/2006 Z,z, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  boli doplnené nové 
kompetencie a úlohy pre obce §6 ods. 12 písm. c) – g), ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2010.  
V § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z  sa uvádza: obec poskytuje na základe žiadosti 
zriaďovateľa súkromnej materskej školy dotáciu na dieťa na mzdy a prevádzku;  
v § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z  sa uvádza: obec určí všeobecne záväzným nariadením 
pre zriaďovateľov  MŠ, ZUŠ, JŠ a šk. zariadení podrobnosti financovania škôl, lehotu na 
predloženie údajov, výšku finančných prostriedkov, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné 
prostriedky. 
V § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. obec okrem iných škôl a školských zariadení poskytuje 
na dieťa súkromnej materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce. 
Súkromná škola môže poskytovať vzdelávanie a ďalšie služby za úhradu  v zmysle § 1 ods. 6 zákona 
č. 597/2009 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  

 


	11A Zaradenie SukrMS do siete
	11B Zaradenie SukrMS do siete
	11C Zaradenie SukrMS do siete

