
  

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2018/26 

26. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      

 

 

 

Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie 

Cirkevnej základnej školy s materskou školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom 

maďarským – Szent János Egyházi Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2018  

Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi 

Alapiskola és Óvoda Dunaszerdahely iskolai hálózatba történő besorolásához 2018. 

szeptember 1-jéhez 

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:     

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

A/ súhlasí  

so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, 

Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie 

Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola 

s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János Magyar 

Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda, Trhovisko 1, 

Dunajská Streda - Dunaszerdahely do  siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 

1. septembra 2018  

 

 

 



B/ ukladá Mestskému úradu Dunajská Streda  

vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, v zmysle tohto 

uznesenia. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2018 

2018. április 



Dôvodová správa 

 

Legislatívny rámec: zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve 

v z.n.p., zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č. 

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

Žiadosť o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení predkladá zriaďovateľ 

ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má 

byť škola zriadené. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná 

zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet (§ 16 ods. 8 cit. zák. č. 596/2003 Z.z.). 

V zmysle § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., žiadosť o zaradenie školy a školského 

zariadenia do siete, v prípade ak zriaďovateľom nie je obec, musí obsahovať aj súhlas obce 

pre zriaďovateľov podľa §19 ods.2 písm. d) a e) 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 so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami na 

území obce.  

 

Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János 

apostol Iskola, Trhovisko 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely je zaradená do siete škôl 

a školských zariadení s termínom začatia činnosti od 1. septembra 1992 a Cirkevná materská 

škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János apostol Egyházi 

Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely s termínom začatia činnosti od 1. 

septembra 2017.  

 

V súlade s § 20 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. Rímskokatolická cirkev – Trnavská 

Arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľ (ďalej len zriaďovateľ) uvedených 

škôl rozhodol o spojení škôl rôzneho druhu do jednej právnickej osoby. V zmysle § 20 ods. 2 

zákona č. 596/2003 Z.z. spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné 

zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje až po jej zaradení do siete. 

V súlade s § 16 ods. 1 písm. l) zákona č. 596/2003 Z.z. zriaďovateľ požiadal mesto o vydanie 

súhlasu so zaradením Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola 

s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és 

Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely do siete škôl a školských zariadení 

s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2018.  

Uvedený materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre školstvo a mládež dňa 29. marca 2018 

predmetný návrh prerokovala a odporúča súhlasiť so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, 

Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej 

základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – 



Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda, Trhovisko 1, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely do  siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia 

činnosti od 1. septembra 2018. 

 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 10. apríla 2018 

a odporúča sa vydať súhlas mesta. 


