
 

 

 

 

  

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2017/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő -testület  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban  

 

     

 

Návrh na schválenie zaradenia školy a školského zariadenia do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky  

Javaslat iskola és oktatási intézmény iskolahálózatba történő besorolásának jóváhagyására 

 

 

Predkladá :      JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     
 

Preverila:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős:              športu a kultúry  

 

 

Návrh na uznesenie:     Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat: 
       

A/ súhlasí  

so žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, 

Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie 

Cirkevnej materskej 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 2017  

 

B/ schvaľuje  

zámer zriadenia Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203 

Dunajská Streda dňom 1.9.2017 ako rozpočtovej organizácie so 

samostatnou právnou subjektivitou s predmetom činnosti: 

poskytovanie odbornej, technickej, metodickej a materiálnej 

pomoci školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich 

prevádzky a poskytovanie investorských a dodávateľských 



 

 

služieb školám a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti, 

ktoré o to požiadajú.  

 

C/ ukladá Mestskému úradu Dunajská Streda  

1. vydať súhlasné stanovisko pre Rímskokatolícku cirkev, 

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

A/ tohto uznesenia. 

2. predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR žiadosť o zaradenie strediska služieb škole do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky v zmysle  bodu B/ 

tohto uznesenia. 

 

D/ žiada primátora mesta, 

aby zabezpečil potrebné úkony súvisiace so zabezpečením 

plnenia tohto uznesenia. 
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2017 FEBRUÁR  

 



 

 

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.  

 

A/ k návrhu na udelenie súhlasu mesta k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská 

arcidiecézaza, Jána Hollého 10, Trnava, ako zriaďovateľa o zaradenie Cirkevnej materskej 

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 2017  

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.). 

Podľa § 19 ods.2 cit. zák. č. 596/2003 Z.z. školu môže zriadiť samosprávny kraj, okresný úrad 

v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo 

fyzická osoba. Žiadosť cirkevného zriaďovateľa bola zaevidovaná pod č.22969/2016 na 

Mestskom úrade v Dunajskej Strede  

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.  

Zaradením navrhovanej cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení, vzniká 

obci povinnosť podľa  zákona 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. financovať 

činnosť uvedeného 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 prílohe 

č.3 cit. zákona č. 668/2004.  

Pokladom 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 Dunajská Streda 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. 

V § 6 ods. 12 písm. b) cit. zákona č. 596/2003 Z.z sa uvádza:  



 

 

„obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa cirkevnej 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 školských 

zariadení podrobnosti financovania škôl, lehotu na predloženie údajov, výšku finančných 

prostriedkov, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky“.  

 

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) cit. zákona č. 596/2003 Z.z. obec poskytuje na dieťa cirkevnej 

materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce.  

Mestu Dunajská Streda v prípade zaradenia súkromnej materskej školy do siete škôl a 

školských zariadení vznikne povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zriaďovateľa, finančné 

prostriedky každý rok podľa počtu detí uvedených vo výkaze 40-01.  

Ak cirkevná materská škola bude zaradená do siete od 1.9.2017, Mestu Dunajská Streda budú 

podľa cit. zákona č. 564/2004 Z.z. poskytnuté finančné prostriedky na žiakov súkromnej 

materskej školy (formou podielových daní) vyplnení a odovzdaní výkazu 40-01 až od 

01.01.2018.  

Rozpočet mesta na rok 2017 nepočíta s financovaním cirkevnej materskej školy, preto v 

prípade jej zaradenia do siete bude potrebné vykonať zmenu rozpočtu mesta Dunajská Streda. 

 

B/ k zámeru zriadenia strediska služieb škole a jeho zaradenia do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky k 1.9.2017 

V rámci racionalizačných opatrení v oblasti predškolských zariadení sa navrhuje zriadiť                     

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle § 137 cit. školského zákona 

účelové školské zariadenie ako rozpočtovú organizáciu so samostatnou právnou subjektivitou 

(právnickú osobu)  

Stredisko služieb škole v zmysle § 143 školského zákona: 

- poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským 

zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky,  

- poskytuje investorské a dodávateľské služby školám a školským zariadeniam vo svojej 

pôsobnosti, ktoré o to požiadajú.  

Za vyššie uvedeným účelom navrhujeme podať Ministerstvu školstva SR návrh na zaradenie 

strediska služieb škole do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len 

„sieť“), následne  po zaradení do siete zriadiť podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. všeobecne záväzným nariadením mesta uvedené účelové školské 

zariadenie ako rozpočtovú organizáciu so samostatnou právnou subjektivitou v zmysle § 21 

zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,  

Za sídlo organizácie sa navrhuje: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 

Stredisku služieb škole bude zverený do správy vymedzený majetok mesta. Zriadením 

školského zariadenia sledujeme možnosť dodatočného financovania materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Štatutárnym orgánom organizácie bude riaditeľ, ktorý zastupuje organizáciu navonok a koná                

v jej mene.  

V účelovom školskom zariadení sa nezriaďuje rada školského zariadenia (§ 24 zák. č. 

596/2003 Z.z.). Riaditeľa účelového školského zariadenia vymenuje v zmysle podľa § 3 ods.4 

zák. č. 596/2003 Z.z. zriaďovateľ podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom: § 5 ods.1: Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho 

orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20170101#paragraf-1.odsek-2


 

 

ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania; to 

neplatí ak osobitný predpis12) ustanovuje aj iný spôsob výberu vedúceho zamestnanca alebo 

ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom. t.j. na 

základe výsledkov výberového konania. 

* Napríklad  § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov:  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené  „ l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce 

a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), 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“,  

Riaditeľov materských škôl vymenúva zriaďovateľ  na návrh rady školy na základe výsledkov 

výberového konania (§ 3 zák. č. 596/2003 Z.z.) 

 

Materiál bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Komisie pre školstvo a mládež MsZ dňa 

31.01.2017 a na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda dňa 7.2.2017. 

 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Csilla Mészáros 

                                                                                         samostatný referent školstva 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20170101#poznamky.poznamka-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/

