
 

  

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2016/12 

12. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő - testülete 

12. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      

 

Návrh na schválenie zámeru zriadenia materských škôl s právnou subjektivitou 

s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, 

zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete existujúcich 

materských škôl a zariadení školského stravovania 

 

Javaslat Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó önálló jogalanyisággal rendelkező 

óvodák és kihelyezett munkahelyek létesítésének szándékára, Dunaszerdahely Város 

hatáskörébe tartozó önálló jogalanyisággal rendelkező iskolai közétkeztetési intézmény és 

kihelyezett munkahelyek létesítésének szándékára, valamint a már meglévő óvodahálózat és 

az iskolai közétkeztetési intézmények optimalizálása 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednosta úradu 

Ellenőrizte: 

     

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Kidolgozta: 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda                       

Határozati javaslat:   po prerokovaní predmetu návrhu 

    

A/ berie na vedomie informácie o súčasnom stave 

materských škôl a zariadení školského stravovania      

  

B/ súhlasí s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských 

zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky - vyradenie 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda: 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                           Széchenyiho ulica číslo 1999/9 

                           Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 



 

 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská 

Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Széchenyiho ulica číslo 1999/9 

Dunajská Streda 

 Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

2. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom 

maďarským  – Óvoda 

                               Októbrová ulica číslo 939/47 

                               Dunajská Streda 

       Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská 

Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Októbrová ulica číslo 939/47 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

3. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

Námestie priateľstva číslo 2173/27 

                               Dunajská Streda 

        Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 

Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Námestie priateľstva číslo 

2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                               Rybný trh číslo 14 

                               Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Rybný trh číslo 14 Dunajská 

Streda 



 

 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

5. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                               Komenského ulica č. 357/2 

                               Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská 

Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Komenského ulica číslo 357/5 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

6. Názov školy: Materská škola Eleka Benedeka 

s vyučovacím jazykom maďarským –   Benedek Elek 

Óvoda 

                              Alžbetínske námestie číslo 323/3 

                               Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

        Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 

Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Alžbetínske námestie č. 323/3 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

7. Názov školy: Materská škola  

Jesenského ulica číslo 910/10 

                              Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská 

Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Jesenského ulica čislo 910/10 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

8. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

Ružový háj číslo 1359/19 



 

 

                             Dunajská Streda  

    Druh a typ školy: materská škola 

    Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská     

Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Ružový háj čislo 1359/19 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

9. Názov školy: Materská škola - Óvoda 

                               Námestie SNP číslo 187/11 

                              Dunajská Streda  

      Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská 

Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou 

školy: Školská jedáleň Námestie SNP číslo 187/11 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky;  

a s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického 

vyučovania Slovenskej republiky - zaradenie materských 

škôl s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                               Rybný trh číslo 14 

                               Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

1.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť 

Materskej školy – Óvoda 

Námestie priateľstva číslo 2173/27 

                               Dunajská Streda 



 

 

        Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

2. Názov školy: Materská škola - Óvoda 

                               Námestie SNP číslo 187/11 

                              Dunajská Streda  

      Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská 

Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

2.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť                                              

Materskej školy – Óvoda 

Ružový háj číslo 1359/19 

                             Dunajská Streda  

    Druh a typ školy: materská škola 

     Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská     

Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

3. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom 

maďarským  – Óvoda 

                               Októbrová ulica číslo 939/47 

                               Dunajská Streda 

       Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská 

Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

3.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť 

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským  – 

Óvoda                             

Alžbetínske námestie číslo 323/3 

                               Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

        Druh a typ školy: materská škola 



 

 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda 

                               Komenského ulica č. 357/2 

                               Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská 

Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

4.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť 

Materskej školy – Óvoda  

                           Széchenyiho ulica číslo 1999/9 

                           Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská 

Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

4.2.  Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť 

Materskej školy – Óvoda   

Jesenského ulica číslo 910/10 

                              Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská 

Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky  

C/ súhlasí s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských 

zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky  - vyradenie 

zariadení školského stravovania - školských jedální 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 



 

 

1. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

pri Základnej škole Smetanov háj číslo 286/9 Dunajská 

Streda  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

        Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda 

2. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

pri ZŠ Ármina Vámberyho  s vyučovacím jazykom 

maďarským - Vámbery Ármin Alapiskola Hviezdoslavova 

ulica č. 2094/2  Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská 

Streda 

3. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

pri Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím 

jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola 

Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

Sídlo / adresa / : Komenského ulica číslo 1219/1 

Dunajská Streda 

4. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

pri Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom 

maďarským - Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 

936/1 Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda 

5. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

pri Základnej škole Jilemnického ulica číslo 204/1 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská 

Streda 

k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky;  



 

 

D/ súhlasí s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských 

zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky  - zaradenie 

zariadenia školského stravovania s právnou subjektivitou 

s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda: 

1. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

        Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda 

2. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská 

Streda 

3. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica číslo 1219/1 Dunajská 

Streda 

4. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – 

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda 

5. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská 

Streda 

6. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská 

Streda 



 

 

7. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo / adresa /  : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská 

Streda 

8. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 

Dunajská Streda 

9. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo číslo 14 Dunajská Streda 

10. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská 

Streda 

11. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 

Dunajská Streda 

12. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská 

Streda 

13. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 



 

 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská 

Streda 

14. Názov účelového školského zariadenia: Elokované 

pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –    

školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská 

Streda 

k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického 

vyučovania Slovenskej republiky  

 

E/ schvaľuje založenie neziskovej organizácie za účelom 

prevádzkovania školského stravovania v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda na území mesta Dunajská Streda;  

 

F/ ukladá Mestskému úradu Dunajská Streda predložiť na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti 

o zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zmysle tohto 

uznesenia a zabezpečiť realizáciu ostatných úloh. 
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Návrh na zriadenie materských škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda a optimalizácia siete existujúcich materských škôl 

 

Predložený materiál predstavuje realizáciu optimalizácie siete škôl. 

 

Správa má dve časti.  

V prvej časti je popísaná aktuálna situácia, t.j. existujúca sieť materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, demografický vývin, kapacita a naplnenosť materských 

škôl. 

Druhá časť sa zaoberá riešením siete materských škôl. Navrhované zmeny sú spojené                  

so zmenou organizačnej štruktúry a decentralizáciou riadenia materských škôl (zlučovanie 

MŠ). Zlučovanie viacerých MŠ do jedného právneho subjektu je riešenie, ktoré realizujú 

zriaďovatelia viacerých materských škôl v mestách, napr. Bratislava, Dubnica nad Váhom, 

Galanta.  

 

 

I. časť - Súčasná situácia 

 

1. Sieť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

V roku 2002 štát delimitoval materské a základné školy pod obce. Mesto Dunajská Streda je 

zriaďovateľom materských škôl bez právnej subjektivity. Všetky materské školy sú v zmysle 

zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, zaradené v sieti škôl a školských zariadení na Ministerstve školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.   

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade                              

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.    

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch                    

do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Prednostne 

sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej 

školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky.   

Mesto Dunajská Streda má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti deväť materských škôl bez 

právnej subjektivity, čo znamená, že mesto prostredníctvom mestského úradu zabezpečuje 

všetkým MŠ ekonomickú, pracovno - právnu a mzdovú agendu, ako aj údržbu a hospodársku 

správu budov.  

Počet detí v materských školách je relatívne ustálený, v súlade s možnosťami príslušných 

legislatív sa prekročuje najvyšší počet detí v triede, najmä z dôvodu odkladu plnenia povinnej 

školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo 

zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.  

Územný plán mesta Dunajská Streda počíta s plochami na výstavbu 1 876 bytov do roku 

2025, z toho 1 084 v rodinných domoch, a 792 v bytových domoch, na ktorých predpokladá  

5 231 obyvateľov. Rozvoj výstavby bytov v meste môže vyvolávať zmeny v demografickom 

správaní obyvateľstva – môže vyvolávať nárast natality, čo sa môže prejaviť vo zvýšenom 

počte detí v MŠ. Z dôvodu, že v severnej časti mesta sa od roku 2010 postavilo 207 bytových 
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jednotiek a rodinných domov spolu, do roku 2020 sa plánuje výstavba ďalších 140 rodinných 

domov a 27 bytových jednotiek, v roku 2015 sa mesto uchádzalo o poskytnutie dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít 

materských škôl. Z ministerstva sa na základe tejto žiadosti vyčlenili finančné prostriedky 

v celkovej sume 72 000 €, čím sa umožnili predpoklady na vytvorenie ďalších 2 tried 

v Materskej škole - Óvoda Nám. SNP  187/11 Dunajská Streda a prijatiu ďalších 40 detí. 

Všetky materské školy poskytujú celodennú starostlivosť, nemajú právnu subjektivitu.                     

Pre potreby materských škôl je zriadených 9 školských jedální pri MŠ, tiež bez právnej 

subjektivity. 

 

 

2. Demografický vývoj okresu Dunajská Streda 

 
Rok  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Živonar. 9,65 9,51 9,34 9,21 9,02 8,84 8,61 8,4 8,2 8,05 7,84 7,63 7,48 7,31 7,13 7,02 6,93 6,8 

Zdroj: Štatistický úrad  

 

 

Okresy Slovenska s najvyšším počtom obyvateľov - 2012, 2035 

 

Rok 2012 Prognóza na rok 2035 

okres  počet obyvateľov okres  počet obyvateľov 

Prešov  170 532 Prešov 180 611 

Nitra  159 761 Nitra  163 007 

Žilina  155 084 Žilina  160 138 

Nové Zámky 143 636 Nové Zámky 139 014 

Trnava 129 236 Trnava  133 827 

Dunajská Streda  117 402 Dunajská Streda  123 705 

Trenčín 113 441 Trenčín 116 376 

Zdroj údajov: Infostat 

   

 

Z hľadiska potreby a kapacity materských škôl do budúcnosti nás zaujíma populácia  3 – 5 

ročných detí. Každé dieťa z tejto vekovej kategórie je potencionálnym návštevníkom 

materskej školy. 

 

Prognóza vývoja obyvateľstva - okres Dunajská Streda  

ROK VEK MUŽI ŽENY SPOLU 

2015 0-4 2868 2733 5601 

 

5-9 2831 2742 5573 

2020 0-4 2796 2657 5453 

 

5-9 2944 2798 5742 

2025 0-4 2647 2504 5151 

 

5-9 2851 2706 5557 

Zdroj: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/publikaciaproj.pdf    

 

 
 

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/publikaciaproj.pdf
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Okresy Slovenska s najvyšším a najnižším prírastkom priemerného veku, 2012, 2035 

Rok 2012 Rok 2035 

Okres Prírastok (v rokoch) Okres Prírastok (v rokoch) 

Košice III 9,68 Gelnica 2,97 

Bratislava V 8,99 Levoča 4,20 

Senec 8,58 Spišská Nová Ves 4,40 

Pezinok 7,64 Sabinov 4,74 

Trnava 7,56 Stará Ľubovňa 4,85 

Banská Bystrica 7,48 Krupina 4,95 

Dunajská Streda 7,39 Revúca 5,02 

Zvolen 7,36 Medzilaborce 5,05 

Hlohovec 7,20 Kežmarok 5,11 

Senica 7,19 Rožňava 5,22 
Zdroj: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf 
 
 
 
 

 Rok narodenia 
Narodené deti 
v Dunajskej Strede 

Z toho majú trvalý 
pobyt v Dunajskej 
Strede 

Z toho navštevujú 
materskú školu 
v Dunajskej Strede 

2010 897 190 144 

2011 902 224 161 

2012 867 213 128 

2013 860 204 23 

2014 858 209 0 

2015 878 218 0 

január – máj 2016 330 59 0 
Zdroj: Mestský úrad 

 
 

3. Kapacita a naplnenosť škôl a školských zariadení 

 

Kapacita materskej školy je legislatívne daná zákonom MZ SR č. 355/ 2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláškou MZ SR č.  527/ 2007 Z.z. o podrobnostiach           

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a zákonom MŠVVaŠ SR 245/2008 Z.z.                

o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V súlade s uvedenými legislatívnymi normami je 

kapacita materských škôl mesta maximálne využitá.    

Hygienická kapacita materských škôl je 780 + 40 miest. 

 

Počet detí v MŠ 

  

MŠ –Óvoda, 

Komenského 

ulica č. 357/2,  

Dunajská Streda  

MŠ –Óvoda, 

Széchenyiho 

ulica 1999/9, 

Dunajská Streda 

MŠ Jesenského 

ulica č. 910/10,  

Dunajská Streda 

MŠ –Óvoda, 

Rybný trh č. 14,  

Dunajská Streda 

MŠ –Óvoda, 

Ružový háj 

1359/19, 

Dunajská Streda 

  

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

2004/2005 83 4 65 3 105 6 143 8 67 3 

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf
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2005/2006 85 4 67 3 102 5 146 7 62 3 

2006/2007 82 4 63 3 102 5 142 7 58 3 

2007/2008 84 4 62 3 105 5 144 7 57 3 

2008/2009 88 4 68 3 101 5 143 7 60 3 

2009/2010 87 4 71 3 103 5 140 7 58 3 

2010/2011 85 4 68 3 104 5 133 7 53 3 

2011/2012 95 4 66 3 92 5 135 7 56 3 

2012/2013 95 4 62 3 88 5 139 7 59 3 

2013/2014 92 4 65 3 93 5 126 6 60 3 

2014/2015 89 4 71 3 93 5 130 6 61 3 

2015/2016 

 

 

 

90 4 69 3 93 5 131 6 61 3 
Zdroj: MsÚ Dunajská Streda 

 

 

  

MŠ - Óvoda, 

Námestie SNP č. 

187/11, 

Dunajská Streda 

MŠ - Óvoda, 

Námestie 

priateľstva 

2173/21,  

Dunajská Streda 

MŠ Eleka 

Benedeka s VJM 

– Benedek Elek 

Óvoda, 

Alžbetínske 

námestie 323/3,  

Dunajská Streda 

MŠ s VJM – 

Magyar Tanítási 

Nyelvű Óvoda, 

Októbrová ulica 

č. 939/47, 

Dunajská Streda 

  

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

Počet 

detí 

Počet 

tried 

2004/2005 65 4 145 8 61 3 60 4 

2005/2006 84 4 119 7 61 3 67 3 

2006/2007 79 4 119 6 53 3 73 3 

2007/2008 75 4 122 6 56 3 61 3 

2008/2009 69 4 126 6 61 3 65 3 

2009/2010 61 4 122 6 59 3 70 3 

2010/2011 72 4 115 6 57 3 71 3 

2011/2012 68 4 123 6 56 3 69 3 

2012/2013 76 4 128 6 59 3 71 3 

2013/2014 72 4 121 6 62 3 68 3 

2014/2015 80 4 130 6 62 3 71 3 

2015/2016 78 4 124 6 63 3 71 3 
Zdroj: MsÚ Dunajská Streda 

 

 

 

II. časť - Návrh na optimalizáciu siete materských škôl v meste Dunajská Streda 

 

Právna subjektivita je platným právom priznaná a garantovaná možnosť byť nositeľom práv 

a právnych  povinností, a tak byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu. Priznáva sa  

fyzickým a  právnickým osobám. Základnými znakmi právnickej osoby sú právna 

subjektivita, označenie právnickej osoby, sídlo a organizačná štruktúra. 

Súčasný stav: Materské školy sú zaradené do siete škôl ako subjekty bez právnej 

subjektivity. Riadiace činnosti sa realizujú cez mestský úrad a primátora, do činnosti 

materských škôl sú zaangažované viaceré odbory MsÚ.  
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Informácie o materských školách v školskom roku 2015/2016 v Dunajskej Strede 

 

Obvod MŠ 

 

 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Počet detí 

spolu deti 

Slov. 
Slov.- 

skupiny 
Maď. 

Maď.-

skupiny 
Spolu 

skupiny 

Západ 
Októbrová ul. 6 0 0 71 3 3 71 

Széchenyiho ul. 6 47 2 22 1 3 69 

Sever 

Nám. SNP 8 20 1 58 3 4 78 

Ružový háj 6 22 1 39 2 3 61 

Alžbetínske 
nám. 6 

0 0 63 3 3 63 

Stred 
Jesenského ul. 10 93 5 0 0 5 93 

Komenského ul. 8 23 1 67 3 4 90 

Východ 
Rybný trh 12 46 2 85 4 6 131 

Nám. Priateľstva 13 45 2 79 4 6 124 

Spolu 75 296 14 484 23 37 780 

Zdroj: MsÚ Dunajská Streda 

 

 

1.alternatíva - Zriadenie 9 materských škôl so samostatnou právnou subjektivitou 

v meste  

Materské školy by boli v sieti škôl ako samostatné subjekty s právnou subjektivitou.  

 

Pozitíva 
Zredukovanie množstva agendy na mestskom úrade súvisiacej s hospodárením a prevádzkou 

materských škôl, t.j. mzdovej, účtovnej a personálnej agendy, pretože v súčasnej dobe všetky 

potrebné náležitosti idú cez mestský úrad a primátora, do činnosti materských škôl sú  

zapojené viaceré odbory MsÚ.  

Negatíva 

 Riaditeľky by museli, okrem svojej výchovno-vzdelávacej činnosti, vykonávať 

ekonomické práce, na ktoré nie sú odborne spôsobilé a značne ich zaťažujú (napr. 

vedenie knihy faktúr, robiť objednávky, uhrádzať faktúry, spracúvať k faktúram 

likvidačné listy, kontrolovať správnosť faktúr) 

 Riaditeľky samostatných právnych subjektov by vykonávali aj personálne práce,              

na ktoré nie sú odborne spôsobilé. 

 V rámci evidovania príspevkov by museli mesačne evidovať platby od rodičov, 

upozorňovať neplatičov 

 V oblasti personalistiky spracúvať podklady k mzdám, platové dekréty, pracovné 

zmluvy, pracovné náplne,  riešiť nezrovnalosti  v mzdách, v hláseniach poisťovniam 

atď. 

Návrh 

Činnosť MŠ ako právnickej osoby s právnou subjektivitou budú v ekonomickej a personálnej 

oblasti zabezpečovať zamestnanci mesta. Táto činnosť im bude fakturovaná na základe 

zmluvy o poskytovaní služieb.    
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2.alternatíva  

Spojenie niekoľkých materských škôl  do jedného subjektu (právnickej osoby) 

s elokovanými triedami.  

 

Pozitíva  

 Zmena organizačnej štruktúry prinesie decentralizáciu a zvýšenie efektívnosti riadenia 

materských škôl, väčšiu možnosť ovplyvňovania výchovno–vzdelávacieho procesu 

 Lepšie využívanie ľudských zdrojov (zastupovanie počas neprítomnosti zamestnanca) 

 Zníženie nákladov na školské stravovanie – na spojenie MŠ do jedného subjektu by 

nadväzovalo spájanie školských jedální pri MŠ, vznikli by elokované pracoviská a 

znížil by sa počet vedúcich zamestnancov ŠJ. 

 Zredukovanie množstva agendy na mestskom úrade súvisiacej s hospodárením 

a prevádzkou materských škôl, t.j. mzdovej, účtovnej a personálnej agendy, pretože 

v súčasnej dobe všetky potrebné náležitosti idú cez mestský úrad a primátora,                  

do činnosti materských škôl sú  zapojené viaceré oddelenia MsÚ. 

 

Negatíva 

 Riaditeľky by museli, okrem svojej výchovno-vzdelávacej činnosti, vykonávať 

ekonomické práce súvisiace s rozpočtom, personálne práce, mesačne evidovať platby 

od rodičov, upozorňovať neplatičov atď. 

 

Návrh 

Činnosť MŠ ako právnickej osoby s právnou subjektivitou budú v ekonomickej a personálnej 

oblasti zabezpečovať zamestnanci mesta. Táto činnosť im bude fakturovaná na základe 

zmluvy o poskytovaní služieb.    

 

Verzia A 

 

1. Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14 Dunajská Streda a elokované pracovisko 

Materská škola – Óvoda  Nám. SNP č. 187/11 Dunajská Streda 

kapacita:   246                

2. Materská škola - Óvoda Komenského ul. č. 357/2 Dunajská Streda a elokované 

pracovisko Materská škola - Óvoda Nám. priateľstva č. 2173/27 Dunajská Streda 

kapacita:   220                

3. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

Októbrová ul. č. 939/47 Dunajská Streda a elokované pracovisko Materská škola 

Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda 

Alžbetínske nám. č. 323/3 Dunajská Streda 

kapacita:   135                

4. Materská škola- Óvoda Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda, elokované 

pracovisko Materská škola – Óvoda  Ružový háj č. 1359/19 Dunajská Streda 

a elokované pracovisko Materská škola Jesenského ul. č. 910/10 Dunajská Streda 

kapacita:   219                
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Verzia B 

 

     1. Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14 Dunajská Streda, elokované pracovisko 

Materská škola – Óvoda  Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda a elokované 

pracovisko Materská škola – Óvoda  Nám. SNP č. 187/11 Dunajská Streda 

      kapacita:   301             

2. Materská škola - Óvoda Komenského ul. č. 357/2 Dunajská Streda, elokované 

pracovisko Materská škola – Óvoda  Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská 

Streda elokované pracovisko Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9 

Dunajská Streda 

      kapacita:           292  

3. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

Októbrová ul. č. č. 939/47 Dunajská Streda a elokované pracovisko Materská škola 

Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda 

Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

      kapacita:   135 

4. Materská škola Jesenského ul. č. 910/10 Dunajská Streda 

kapacita:    92                

 

 

Verzia C 

 

1. Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14 Dunajská Streda a elokované pracovisko 

Materská škola – Óvoda Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

kapacita:   250 

2. Materská škola – Óvoda  Nám. SNP č. 187/11 Dunajská Streda,a elokované 

pracovisko Materská škola – Óvoda Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda  

kapacita:   175             

3. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

Októbrová ul. č. č. 939/47 Dunajská Streda a elokované pracovisko Materská škola 

Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda 

Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

kapacita:   135 

4. Materská škola - Óvoda Komenského ul. č. 357/2 Dunajská Streda, elokované 

pracovisko Materská škola Jesenského ul. č. 910/10 Dunajská Streda a elokované 

pracovisko Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9 Dunajská Streda 

kapacita:           260 

 

 Vonkajšie označenie elokovaných pracovísk bude v súlade s Metodickým usmernením 

MŠVVaŠ SR č. 13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii elokovaných 

pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času . 
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Návrh na zriadenie neziskovej organizácie  

za účelom prevádzkovania zariadení školského stravovania 

a optimalizácia siete zariadení školského stravovania 

 

 

Zariadenie školského stravovania, t.j. školská jedáleň i výdajná školská jedáleň, poskytuje 

stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak 

tak určí zriaďovateľ zariadenia školského stravovania. 

 

Mestský úrad Dunajská Streda za posledné štyri mesiace zaznamenal zvýšenú požiadavku 

opráv zariadení v školských jedálňach, ktoré zaťažia rozpočet materských škôl. V záujme 

zistenia technického stavu zariadení v školských jedálňach bol vykonaný audit, ktorý 

skonštatoval, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov energeticky náročné a kapacitne pod  

a nad dimenzované stroje bude nutné vymeniť. Cenová kalkulácia na tieto výdavky a na 

ostatné výdavky (zabezpečenie nerezového kuchynského inventára a nerezového nábytku) 

predstavuje cca. 50 000 € na každú školskú jedáleň pri materských školách a cca. 70 000 € na 

každú školskú jedáleň pri základných školách  

Materiál Pravidlá príležitostného spoločného obstarávania niektorých tovarov a služieb 

mestom Dunajská Streda a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou 

právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda je predpokladom 

dosiahnutia ekonomických úspor a zvýšenia hospodárnosti, transparentnosti a efektívnosti v 

procese verejného obstarávania pri obstarávaní vybraných tovarov a služieb rozpočtovými a 

príspevkovými organizáciami so samostatnou právnou subjektivitou, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Efektívne riadenie zariadení školského stravovania prinesie so sebou aj návrh zo strany 

zriaďovateľa o zrušenie úhrady režijných nákladov na školské stravovanie, na ktorý 

momentálne prispievajú zákonní zástupcovia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Dunajská Streda č. 21/2015 zo dňa 24.novembra 2015 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. 

 

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“) upravuje 

Zákon NR SR č. 213/21997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v znení neskorších predpisov. 

Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho 

fondu a rozpočtu obce.  

Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať 

výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie; na tento účel môže poskytnúť 

neziskovej organizácii jej zakladateľ príspevok zo svojho rozpočtu.  

Podľa § 30 cit. zákona nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za 

podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená 

kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.  
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Podrobnosti o organizačnej štruktúre (orgánoch), činnosti a hospodárení neziskovej 

organizácie upravuje jej štatút, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 

Orgány neziskovej organizácie podľa zákona sú: 

a) správna rada – 3 osoby, 

b) riaditeľ – 1 osoba, 

c) dozorná rada (revízor) – 3 osoby, 

d) ďalšie orgány, ak to určí štatút. 

V súlade s § 11 od. 4 písm. l), mestskému zastupiteľstvu je vyhradené zakladať a zrušovať 

obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych 

a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 


