
 

SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROSA ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 12/7/2016                                   Dunajská Streda, 15.7.2016 
 

UZNESENIE 
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 28. júna 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

__________________________________________________________________________ 

k bodu č. 26. 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 

________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie 

č. 285/2016/12 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/   b e r i e   na v e d o m i e  

informácie o súčasnom stave materských škôl a zariadení školského stravovania       

B/  s ú h l a s í  

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 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                    

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 číslo 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 14, Dunajská Streda 



Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

1.1.  Názov školy: Alokované 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: Alokované pracovisko ako súčas  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: Alokované pracovisko ako súčasť Materskej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským  – Óvoda                             

Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda       

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: Alokované 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: Alokované 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  

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  

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  

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 

1.1.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.2.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.3.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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



1.4.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.5.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.6.    Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.7.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27, Dunajská Streda 

1.8.    Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.9.   Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.10.  Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda 

1.11.  Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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

1.12.  Názov účelového školského zariadenia: Alokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

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



1.13. Názov účelového školského zariadenia: Alokované 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/ s c h v a ľ u j e 

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/ u k l a d á 

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. 

 

 

Hlasovanie č. 31: 

prítomní:      21 

za:         11 

proti:           3 

zdržal  sa:       7 

nehlasoval:     0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


