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7A. Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Preschool Benjamin, 
Trnavská 4, Pezinok do siete škôl a školských zariadení 
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Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.06.2019:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ zaradenie SMŠ Preschool Benjamin, Trnavská 4, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení (za-4, proti-0, zdržali sa-3) 
 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.06.2019: Mestská školská rada neodporúča 
MsZ zaradenie SMŠ Preschool Benjamin, Trnavská 4, Pezinok do siete škôl a školských 
zariadení (9 z 9) 
 
Uznesenie MsR č. 2- 73/2019 jedným hlasovaním: neodporúča MsZ schváliť zaradenie 
súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení (7 za, 1 proti) 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2019 
 

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 
 

schvaľuje 
žiadosť OZ Škôlka Benjamin, Pri kockách, 900 91 Limbach 

 
a 
 

súhlasí 
so zaradením Súkromnej materskej školy Preschool Benjamin, Trnavská 4, Pezinok 

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



Dôvodová správa: 
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.  



V Pezinku je v súčasnosti prevádzkovaných cca 8 súkromných zariadení pre deti od 1,5 r. až 
do 6 rokov. Vznik a prevádzka týchto zariadení nebola a nie je podmienená súhlasom Mesta.  
Ide o súkromné podnikanie. Súhlas od Mesta potrebujú súkromné zariadenia iba k žiadosti 
o zaradenie do siete škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade 
schválenia  zaradenia niektorej súkromnej MŠ do siete škôl je potrebné počítať s tým, že 
spustí reťazovú akciu a o zaradenie do siete bude žiadať viac škôl (teraz sú 3 žiadosti). Je 
potrebné sa rozhodnúť, či v budúcnosti budú do siete škôl zaraďovaní všetci súkromní, 
cirkevní žiadatelia; prípadne, čím sa zdôvodní to, že niektorý žiadateľ dostane súhlas a iný 
nie? Bude hroziť podozrenie z ovplyvňovania rozhodnutí  prípadne až korupcie?! 
Súhlas Mesta so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl je jednostranný úkon. Mesto 
nemôže vziať svoj súhlas späť, príp. navrhnúť vylúčenie školy zo siete.  Rozhodnutie 
o zaradení ďalších súkromných škôl do siete bude mať dopad aj na ďalšie generácie a 
finančne zaviaže  nasledujúce zastupiteľstvá. 
V prípade zaradenia súkromnej materskej školy do siete škôl a šk. zariadení vznikne Mestu 
Pezinok povinnosť poskytnúť  na základe  žiadosti  zriaďovateľa  finančné  prostriedky každý 
rok podľa počtu detí uvedených vo výkaze 40-01 (ten sa môže každý rok meniť), „najmenej 
vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka  materskej školy v 
zriaďovacej pôsobnosti obce“. 
Pezinok má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl (z toho jedna je  ZŠ 
s MŠ a dve materské školy majú zriadené po dve elokované pracoviská); systematicky rieši 
potrebu svojich občanov umiestniť deti v materských školách. MŠ sú umiestnené v 11 
objektoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Pezinok. MŠ sú rovnomerne umiestnené po celom 
území mesta, sú medzi nimi menšie MŠ s rodinnou atmosférou, ako aj MŠ s väčším počtom 
tried a detí. Súčasná kapacita „mestských“ materských škôl je cca 892 detí. V súčasnom 
období sú MŠ naplnené prevažne 3 až 6-ročnými deťmi. V MŠ sú prijaté aj deti nežijúce 
v Pezinku a dokonca aj mladšie ako 3-ročné deti. V tomto školskom roku zastala ešte voľná 
kapacita v MŠ na Oreší. 
Na území mesta je zriadená aj Cirkevná materská škola sv. Jozefa, ktorá sídli v priestoroch 
„mestskej“ MŠ, má 1 triedu s kapacitou 22-24 detí. Nakoľko je zaradená v sieti škôl, Mesto 
jej poskytuje každý rok dotáciu, ktorá je v r. 2019 vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku na  žiaka  materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce“, čo predstavuje výšku 
47 616,- eur na rok. 
Materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriaďuje 
v zmysle ust. § 10 zákona č. 596/2003 Z.z. Okresný úrad. Financované sú priamo zo 
štátneho rozpočtu cez okresný úrad. V Pezinku je zriadená špeciálna materská škola, ktorá 
je súčasťou Spojenej školy na Komenského  25. Podľa druhu a stupňa znevýhodnenia, môže 
byť dieťa začlenené aj do bežnej triedy MŠ.  
Mesto Pezinok umožňuje absolvovať predprimárne vzdelávanie všetkým deťom tým, že 
prednostne do MŠ prijíma deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky. 
 
V súčasnosti je v sieti škôl zaradená a financovaná: 

a) CMŠ sv. Jozefa 
b) Súkromná základná škola Harmanček (robí zápis na šk.r. 2019/2020) 

 
 
Na vyžiadanie komisie školstva bola ekonomickým oddelením MsÚ vypracovaná 
ekonomická analýza podielových daní pre školstvo za roky 2014 až 2019 (v prílohe č.2). 
 
Po zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020 budú prijaté všetky deti narodené do 
31.08.2016, t.j. 3-ročné deti a staršie. 
 



Mesto Pezinok má vypracovanú štúdiu prístavby MŠ gen.Pekníka – pracovisko na 
Cajlanskej 7. 
Po realizácii tohto školského zariadenia sa kapacita MŠ zvýši o 1 triedu (2 triedy MŠ budú 
presunuté zo ZŠ Na bielenisku, čím uvoľnia priestory pre žiakov ZŠ. 
 
      III. 
 
Žiadosť o súhlas so zaradením „Súkromnej materskej školy Preschool Benjamin“ (ďalej 
SMŠ) do siete škôl predložila Mestu Mgr. Denisa Kasana, predsedníčka predstavenstva OZ 
Škôlka Benjamin, Pri kockách 8, Limbach. OZ prevádzkuje v Pezinku súkromné predškolské 
zariadenia na Trnavskej ul. a na Myslenickej. ul. Majú záujem zaradiť do siete iba pracovisko 
na Trnavskej ul. 4 v Pezinku. 
Základné informácie o súkromnej materskej škole, predložil žiadateľ v prílohe č. 1.  
Finančné náklady prepočítané na výšku roka 2019: 
Zaradenie SMŠ od 1.9.2019 pri počte 18 detí: predpokladaná dotácia na september – 
december 2019 predstavuje čiastku   11 904,-  € – nebudú zohľadnené v podielových daniach. 
Mesto nie je povinné dotáciu  na toto obdobie poskytnúť. 
Mestu budú podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve poskytnuté finančné prostriedky na deti SMŠ (formou podielových daní) 
po zaradení školského zariadenia do siete k 01.09.2019 a vyplnení a odovzdaní štatistického 
výkazu 40-01  od 01.01.2020.   
Rok 2020: predpokladané náklady 88%:  35 712,- eur 
Mesto Pezinok má dostatočnú kapacitu pre predprimárne vzdelávanie detí Mesta Pezinok. 
Ak súkromná MŠ dokáže poskytnúť službu za 88% nákladov mestskej MŠ bez toho, aby 
dodatočné zdroje získavala od rodiča (teda nevyberá vyššie poplatky od rodičov ako mestská 
MŠ, t.j. 51,80 € mesačne), v tom prípade je to v prospech občanov - rodičov Mesta a Mesto 
tým  získalo 12 % z objemu podielových daní pre dieťa našej MŠ a môže ich použiť na niečo 
iné. 
Predpokladaný rozpočet SMŠ (mesačne): 
Príjmy:  4 000,- eur 
Dotácia Mesta z PD: 2 976,- eur 
Náklady:  6 722,- eur 
Zisk mesačne:       254,- eur – rok  3 048,- eur 
Upozorňujeme, že Mesto môže kontrolovať iba účelnosť využitia finančných prostriedkov 
pridelených SMŠ.  
Výška príspevkov zákonných zástupcov pri celodennom pobyte dieťaťa v tejto súkromnej MŠ: 
napriek výzve zo dňa 7.03.2019 nepredložili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
   

  
Súkromná materská škola Preschool Benjamin, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok – základné 
informácie (predložené žiadateľom) 
 
Názov zariadenia: Súkromná materská škola Preschool Benjamin 

Adresa školy: Trnavská 4, Pezinok  

 
IČO zriaďovateľa:   50331884 

Zriaďovateľ: 
Štatutár:   

Škôlka Benjamin – OZ, Pri kockách, 900 91 Limbach 
Mgr. Denisa Kasana 

Forma právnej 
subjektivity: Škôlka Benjamin, občianske združenie 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

Predpokladaný počet 
všetkých detí: 18 detí     

Predpokladaný počet 
všetkých tried:  

jedna 

Personálne zabezpečenie 
školy:  

dve učiteľky na plný úväzok, jedna prevádzková pracovníčka na plný 
úväzok, jeden externý pedagóg na čiastočný úväzok zabezpečujúci 
poobednú krúžkovú činnosť 

Priestorové zabezpečenie 
školy:  

Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v prenajatých priestoroch 
na Trnavskej 4 v Pezinku. Priestory vyhovujú požiadavkám na 
zariadenia pre deti a mládež v zmysle vyhlášky č. 527/2007 Z.z.  

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

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 
školách – 2016-17780/27322:1-10A0 
Školský vzdelávací program Benjamin, vypracovaný v súlade  zo 
zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
schválený Štátnym pedagogickým ústavom  

Predpokladaný dátum 
zaradenia školy do siete 
škôl a školských zaradení: 

 
01.09.2019 

Predpokladaný rozpočet (mesačne): 

- mzdové náklady – vrátane odvodov:  4 522.- €  
- prevádzkové náklady:   2 200.- € 
 
NÁKLADY spolu:   6 722.- € 
PRÍJMY:    4 000.- € 
ROZDIEL             - 2 722.- € 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

Analýza podielových daní školstvo 2014 - 2019

PD - koef. 60,67 Rozdiel PD - koef. 84,16 Čerpanie Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1338283 1155547 351639 1507186 168903 MŠ a ŠJ 2049431 1695519 169243 1864762 -184669

ŠKD 194338 354305 2267 356572 162234 ŠKD 524653 523416 523416 -1237

ŠJ ZŠ 218630 273592 5648 279240 60610 ŠJ ZŠ 343726 360603 360603 16877

CVČ 133674 80591 30064 110655 -23019 CVČ 242919 102790 8000 110790 -132129

ZUŠ 287903 355323 35000 390323 102420 ZUŠ 430352 485240 18000 503240 72888

CMŠ 38095 33891 33891 -4204 ZŠ-MŠ transfér 78413 78413 78413

ZŠ-transfér 41000 65965 106965 106965 CMŠ 55142 43248 43248 -11894

SPOLU 2210923 2294249 490583 2784832 573909 SPOLU 3646223 3210816 273656 3484472 -161751

PD - koef. 66,05 Rozdiel PD - koef. 84,16 Čerpanie Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1478595 1313480 291259 1604739 126144 MŠ a ŠJ 2083894

ŠKD 216644 392568 392568 175924 ŠKD 517079

ŠJ ZŠ 243724 275019 1895 276914 33190 ŠJ ZŠ 356754

CVČ 166162 94883 13664 108547 -57615 CVČ 242919

ZUŠ 331624 400047 47982 448029 116405 ZUŠ 443784

ZŠ-MŠ transfér 50000 83443 133443 133443 ZŠ-MŠ transfér

CMŠ 41473 36237 36237 -5236 CMŠ 55142 49776 5366

SPOLU 2478222 2562234 438243 3000477 522255 SPOLU 3699572

Rozpočet schválený 3900395 -200823

PD - koef. 70 Rozdiel PD - koef. 93,78 Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1645371 1444653 256773 1701426 56055 MŠ a ŠJ 2322096

ŠKD 237888 438230 438230 200342 ŠKD 576184

ŠJ ZŠ 267624 293400 2118 295518 27894 ŠJ ZŠ 397533

CVČ 194579 95140 13664 108804 -85775 CVČ 286985

ZUŠ 357196 421191 12000 433191 75995 ZUŠ 494511

ZŠ-MŠ transfér 27448 61718 89166 89166

CMŠ 45864 38220 38220 -7644 CMŠ 61445

SPOLU 2748522 2758282 346273 3104555 356033 SPOLU 4138754

Rozdiel 439182 238359

PD - koef. 78,87 Rozdiel

mzdy tovary SPOLU Všetky RO na zabezpčenie chodu školského zariadenia používajú

MŠ a ŠJ 1922764 1629676 143220 1772896 -149868 okrem PD aj svoj získaný príjem

ŠKD 275477 483282 483282 207805

ŠJ ZŠ 309912 325695 1597 327292 17380

CVČ 227650 99214 7850 107064 -120586

ZUŠ 392465 459705 13000 472705 80240

ZŠ-MŠ transfér 82225 82225 82225 Dňa: 16. apríla 2019

CMŠ 51676 39864 39864 -11812 Vyhotovila: Pátková

SPOLU 3179944 3037436 247892 3285328 105384

V rámci fiškálnej decentralizácie podielové dane obce nie sú účelovo určené, 

to ako ich obec prerozdelí, je v úplnej autonómii obce, môže ich použiť v obci 

na akýkoľvek iný účel.

Čerpanie

Rok 2016 Rok 2019

Čerpanie Čerpanie

Rok 2017

Čerpanie

Rok 2014 Rok 2018

Čerpanie

Rok 2015 Rok 2019 - predpoklad



Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.06.2019         bod: 7. 

 
 

7B. Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy,  
Ľudovíta Rajtera 10 v Pezinku, 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  
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.06.2019:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ zaradenie SMŠ Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok do 
siete škôl a školských zariadení (za-4, proti-0, zdržali sa-3) 
 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.06.2019: Mestská školská rada neodporúča 
MsZ zaradenie SMŠ Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok do siete škôl a školských zariadení (9 z 9) 
 
Uznesenie MsR č. 2- 73/2019 jedným hlasovaním: neodporúča MsZ schváliť zaradenie 
súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení (7 za, 1 proti) 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2019 
 

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 
 

schvaľuje 
žiadosť MARKOLD s.r.o., dona Sandtnera 13, 902 01 Pezinok 

 
a 
 

súhlasí 
so zaradením Súkromnej materskej školy, Ľudovíta Rajtera 10,   

902 01 Pezinok, do siete škôl a školských zariadení 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami: 



Dôvodová správa: 
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 prílohe 
č.3 zákona č. 668/2004. 
Podkladom pre určenie výnosu dane je zber údajov, ktorý sa realizuje štatistickým 
zisťovaním „Výkazom škôl (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.  
V Pezinku je v súčasnosti prevádzkovaných cca 8 súkromných zariadení pre deti od 1,5 r. až 
do 6 rokov. Vznik a prevádzka týchto zariadení nebola a nie je podmienená súhlasom Mesta.  



Ide o súkromné podnikanie. Súhlas od Mesta potrebujú súkromné zariadenia iba k žiadosti 
o zaradenie do siete škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade 
schválenia  zaradenia niektorej súkromnej MŠ do siete škôl je potrebné počítať s tým, že 
spustí reťazovú akciu a o zaradenie do siete bude žiadať viac škôl (teraz sú 3 žiadosti). Je 
potrebné sa rozhodnúť, či v budúcnosti budú do siete škôl zaraďovaní všetci súkromní, 
cirkevní žiadatelia; prípadne, ako sa zdôvodní to, že niektorý žiadateľ dostane súhlas a iný 
nie. Bude hroziť podozrenie z ovplyvňovania rozhodnutí  prípadne až korupcie?! 
Súhlas Mesta so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl je jednostranný úkon. Mesto 
nemôže vziať svoj súhlas späť, príp. navrhnúť vylúčenie školy zo siete.  Rozhodnutie 
o zaradení ďalších súkromných škôl do siete bude mať dopad aj na ďalšie obdobia a 
finančne zaviaže nasledujúce zastupiteľstvá. 
V prípade zaradenia súkromnej materskej školy do siete škôl a šk. zariadení vznikne Mestu 
Pezinok povinnosť poskytnúť  na základe  žiadosti  zriaďovateľa finančné  prostriedky každý 
rok podľa počtu detí uvedených vo výkaze 40-01 (ten sa môže každý rok meniť), „najmenej 
vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na  žiaka  materskej školy v zriaďovacej 
pôsobnosti obce“.   
Pezinok má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl (z toho jedna je  ZŠ 
s MŠ a dve materské školy majú zriadené po dve elokované pracoviská); systematicky rieši 
potrebu svojich občanov umiestniť deti v materských školách. MŠ sú umiestnené v 11 
objektoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Pezinok. MŠ sú umiestnené po celom území mesta, 
sú medzi nimi menšie MŠ s rodinnou atmosférou, ako aj MŠ s väčším počtom tried a detí. 
Súčasná kapacita „mestských“ materských škôl je cca 892 detí. V súčasnom období sú MŠ 
naplnené prevažne 3 až 6-ročnými deťmi. V MŠ sú prijaté aj deti nežijúce v Pezinku 
a dokonca aj mladšie ako 3-ročné deti. V tomto školskom roku zostala ešte voľná kapacita 
v MŠ na Oreší. 
Na území mesta je zriadená aj Cirkevná materská škola sv. Jozefa, ktorá sídli v priestoroch 
„mestskej“ MŠ, má 1 triedu s kapacitou 22 až 24 detí. Nakoľko je zaradená v sieti škôl, mesto 
jej poskytuje každý rok dotáciu, ktorá je tento rok vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku na  žiaka  materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce“, čo predstavuje výšku 
47 616,- eur na rok 2019. 
Materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriaďuje 
v zmysle ust. § 10 zákona č. 596/2003 Z.z. Okresný úrad. Financované sú priamo zo 
štátneho rozpočtu cez okresný úrad. V Pezinku je zriadená špeciálna materská škola, ktorá 
je súčasťou Spojenej školy na Komenského  25. Podľa druhu a stupňa znevýhodnenia, môže 
byť dieťa začlenené aj do bežnej triedy MŠ.  
Mesto Pezinok umožňuje absolvovať predprimárne vzdelávanie všetkým deťom tým, že 
prednostne do MŠ prijíma deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky. 
 
V súčasnosti je v sieti škôl zaradená a financovaná prostredníctvom Mesta: 

a) CMŠ sv. Jozefa 
b) Súkromná základná škola Harmanček (uskutočňuje zápis na šk.r. 2019/2020) 

 
Na vyžiadanie komisie školstva bola ekonomickým oddelením MsÚ vypracovaná 
ekonomická analýza podielových daní pre školstvo za roky 2014 až 2019 (v prílohe č.2). 
 
Po zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020 budú prijaté všetky deti narodené do 
31.08.2016, t.j. 3-ročné deti a staršie. 
 
Mesto Pezinok má vypracovanú štúdiu prístavby MŠ gen.Pekníka – pracovisko na 
Cajlanskej 7. 



Po realizácii tohto školského zariadenia sa kapacita MŠ zvýši o 1 triedu (2 triedy MŠ budú 
presunuté zo ZŠ Na bielenisku, čím uvoľnia priestory pre žiakov ZŠ. 

 
      III. 
 
Žiadosť o súhlas so zaradením „Súkromnej materskej školy“ (ďalej SMŠ) do siete škôl 
predložil Mestu jej zriaďovateľ MARKOLD s.r.o., dona Sandtnera 13, Pezinok  dňa 
25.02.2019. Je to už šiesta žiadosť o súhlas s ich zaradením do siete. MsZ v Pezinku ich 
žiadosti už päťkrát nevyhovelo (v rokoch 2014 až 2018). Predložená žiadosť obsahuje 
rovnaké údaje ako po minulé roky. 
Základné informácie o súkromnej materskej škole, predložil žiadateľ v prílohe č.1.  
Finančné náklady prepočítané na výšku roka 2019: 
Zaradenie SMŠ od 1.9.2020 pri počte 15 detí: predpokladaná dotácia na september – 
december 2020 predstavuje čiastku   9 920,- €, ktoré nebudú zohľadnené v podielových 
daniach. Mesto nie je povinné dotáciu  na toto obdobie poskytnúť. 
Mestu budú podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve poskytnuté finančné prostriedky na deti SMŠ (formou podielových daní) 
po zaradení školského zariadenia do siete k 01.09.2020 a vyplnení a odovzdaní štatistického 
výkazu 40-01 až od 01.01.2021.   
Ak súkromná MŠ dokáže poskytnúť službu za 88% nákladov mestskej MŠ bez toho, aby 
dodatočné zdroje získavala od rodiča (teda nevyberá vyššie poplatky od rodičov ako mestská 
MŠ, t.j. 51,80 € mesačne), v tom prípade je to v prospech občanov - rodičov Mesta a Mesto 
by tým získalo 12 % z objemu podielových daní pre dieťa našej MŠ a môže ich použiť na 
niečo iné. 
Predpokladaný rozpočet SMŠ (mesačne): 
Príjmy:  4 950,- eur 
Dotácia Mesta z PD: 2 480,- eur 
Náklady:  4 790,- eur 
Zisk mesačne:    2 640,- eur – rok 31 680,- eur 
 
Žiadateľ uviedol, že po získaní dotácie je ochotný pristúpiť k miernemu zníženiu výšky 
príspevku od rodičov. 
Výška príspevkov zákonných zástupcov pri celodennom pobyte dieťaťa v tejto súkromnej 
MŠ: 
-  príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je  330.- €/mesačne,  
-  stravné 4.-€ /denne  
 Spolu 410 €/mesačne; 
 
Výška príspevkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  
- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je  25.- €/mesačne,  
- stravné 1,34 € /denne  
Spolu 51,80 € /mesačne; 
Rozdiel vo výške príspevku zákonných zástupcov na pobyt dieťaťa v zariadení je 358,20 € 
v prospech SMŠ.  
Upozorňujeme, že Mesto môže kontrolovať iba účelnosť využitia finančných prostriedkov 
pridelených SMŠ. 



Príloha č. 1 
  

Súkromná materská škola, Ľudovíta Rajtera 10, Pezinok – 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:   MARKOLD s.r.o., dona Sandtnera 13, 902 01 Pezinok 
Štatutár: 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:  1x učiteľka na plný úväzok; 1x učiteľka na polovičný úväzok; 1x 
upratovačka + sila v kuchyni; 1x riaditeľka 

Priestorové zabezpečenie školy:  Zriaďovateľ školy má budovu na ulici Ľudovíta Rajtera 10 
v Pezinku prenajatú na dobu neurčitú – predložili na ŠÚ nájomnú 
zmluvu 

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

ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách – 
 je predložený na MŠVVaŠ SR 

Predpokladaný dátum zaradenia 
školy do siete škôl a školských 
zaradení: 

 
01.09.2021 

Predpokladaný rozpočet (mesačne): 
- mzdové náklady:   2 950.- € 
- prevádzkové náklady:  1 840.- € 
 
NÁKLADY spolu:  4 790.- € 
PRÍJMY:   4 950.- € 
(školné 15 detí x 330€) 
ROZDIEL - ZISK     160.- €/mesačne 
SMŠ môže čerpať finančné prostriedky aj z darov a 2% daní z OZ Trion založeného pri materskej škole.  
 

 

 
 



Príloha č. 2 
 

 

Analýza podielových daní školstvo 2014 - 2019

PD - koef. 60,67 Rozdiel PD - koef. 84,16 Čerpanie Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1338283 1155547 351639 1507186 168903 MŠ a ŠJ 2049431 1695519 169243 1864762 -184669

ŠKD 194338 354305 2267 356572 162234 ŠKD 524653 523416 523416 -1237

ŠJ ZŠ 218630 273592 5648 279240 60610 ŠJ ZŠ 343726 360603 360603 16877

CVČ 133674 80591 30064 110655 -23019 CVČ 242919 102790 8000 110790 -132129

ZUŠ 287903 355323 35000 390323 102420 ZUŠ 430352 485240 18000 503240 72888

CMŠ 38095 33891 33891 -4204 ZŠ-MŠ transfér 78413 78413 78413

ZŠ-transfér 41000 65965 106965 106965 CMŠ 55142 43248 43248 -11894

SPOLU 2210923 2294249 490583 2784832 573909 SPOLU 3646223 3210816 273656 3484472 -161751

PD - koef. 66,05 Rozdiel PD - koef. 84,16 Čerpanie Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1478595 1313480 291259 1604739 126144 MŠ a ŠJ 2083894

ŠKD 216644 392568 392568 175924 ŠKD 517079

ŠJ ZŠ 243724 275019 1895 276914 33190 ŠJ ZŠ 356754

CVČ 166162 94883 13664 108547 -57615 CVČ 242919

ZUŠ 331624 400047 47982 448029 116405 ZUŠ 443784

ZŠ-MŠ transfér 50000 83443 133443 133443 ZŠ-MŠ transfér

CMŠ 41473 36237 36237 -5236 CMŠ 55142 49776 5366

SPOLU 2478222 2562234 438243 3000477 522255 SPOLU 3699572

Rozpočet schválený 3900395 -200823

PD - koef. 70 Rozdiel PD - koef. 93,78 Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1645371 1444653 256773 1701426 56055 MŠ a ŠJ 2322096

ŠKD 237888 438230 438230 200342 ŠKD 576184

ŠJ ZŠ 267624 293400 2118 295518 27894 ŠJ ZŠ 397533

CVČ 194579 95140 13664 108804 -85775 CVČ 286985

ZUŠ 357196 421191 12000 433191 75995 ZUŠ 494511

ZŠ-MŠ transfér 27448 61718 89166 89166

CMŠ 45864 38220 38220 -7644 CMŠ 61445

SPOLU 2748522 2758282 346273 3104555 356033 SPOLU 4138754

Rozdiel 439182 238359

PD - koef. 78,87 Rozdiel

mzdy tovary SPOLU Všetky RO na zabezpčenie chodu školského zariadenia používajú

MŠ a ŠJ 1922764 1629676 143220 1772896 -149868 okrem PD aj svoj získaný príjem

ŠKD 275477 483282 483282 207805

ŠJ ZŠ 309912 325695 1597 327292 17380

CVČ 227650 99214 7850 107064 -120586

ZUŠ 392465 459705 13000 472705 80240

ZŠ-MŠ transfér 82225 82225 82225 Dňa: 16. apríla 2019

CMŠ 51676 39864 39864 -11812 Vyhotovila: Pátková

SPOLU 3179944 3037436 247892 3285328 105384

V rámci fiškálnej decentralizácie podielové dane obce nie sú účelovo určené, 

to ako ich obec prerozdelí, je v úplnej autonómii obce, môže ich použiť v obci 

na akýkoľvek iný účel.

Čerpanie

Rok 2016 Rok 2019

Čerpanie Čerpanie

Rok 2017

Čerpanie

Rok 2014 Rok 2018

Čerpanie

Rok 2015 Rok 2019 - predpoklad



Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 
Dňa: 27.06.2019         bod: 7. 

 
 

7.C,D.  Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky, 
Cajlanská 83, Pezinok a Výdajnej školskej jedálne 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  
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 05.06.2019:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania neodporúča MsZ zaradenie SMŠ Múdre hlavičky, Cajlanská 83, 
Pezinok do siete škôl a školských zariadení (za-4, proti-0, zdržali sa-3) 
 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 05.06.2019: Mestská školská rada neodporúča 
MsZ zaradenie SMŠ Múdre hlavičky, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a školských 
zariadení (za 9 z 9) 
 
Uznesenie MsR č. 2- 73/2019 jedným hlasovaním: neodporúča MsZ schváliť zaradenie 
súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení (7 za, 1 proti) 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1 - ....../2019 
 

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 
 

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

 
a 
 

súhlasí 
so zaradením Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky, Cajlanská 83, Pezinok 

a Výdajnej školskej jedálne pri SMŠ Múdre hlavičky do siete škôl a školských zariadení 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami: 
 
 



Dôvodová správa: 
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.  
V Pezinku je v súčasnosti prevádzkovaných cca 8 súkromných zariadení pre deti od 1,5 r. až 
do 6 rokov. Vznik a prevádzka týchto zariadení nebola a nie je podmienená súhlasom Mesta.  



Ide o súkromné podnikanie. Súhlas od Mesta potrebujú súkromné zariadenia iba k žiadosti 
o zaradenie do siete škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade 
schválenia  zaradenia niektorej súkromnej MŠ do siete škôl je potrebné počítať s tým, že 
spustí reťazovú akciu a o zaradenie do siete bude žiadať viac škôl (teraz sú 3 žiadosti). Je 
potrebné sa rozhodnúť, či v budúcnosti budú do siete škôl zaraďovaní všetci súkromní, 
cirkevní žiadatelia; prípadne, ako sa zdôvodní to, že niektorý žiadateľ dostane súhlas a iný 
nie. Bude hroziť podozrenie z ovplyvňovania rozhodnutí  prípadne až korupcie. 
Súhlas Mesta so zaradením súkromnej MŠ do siete škôl je jednostranný úkon. Mesto 
nemôže vziať svoj súhlas späť, príp. navrhnúť vylúčenie školy zo siete.  Rozhodnutie 
o zaradení ďalších súkromných škôl do siete bude mať dopad aj na nasledujúce obdobia 
a finančne zaviaže nasledujúce zastupiteľstvá. 
V prípade zaradenia súkromnej materskej školy do siete škôl a šk. zariadení vznikne 
Mestu Pezinok povinnosť poskytnúť na základe  žiadosti  zriaďovateľa  finančné  
prostriedky každý rok podľa počtu detí uvedených vo výkaze 40-01 (ten sa môže každý 
rok meniť), „najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
stravovanie žiaka  materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce“.  
Pezinok má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl (z toho jedna je  ZŠ 
s MŠ a dve materské školy majú zriadené po dve elokované pracoviská); systematicky rieši 
potrebu svojich občanov umiestniť deti v materských školách. MŠ sú umiestnené v 11 
objektoch, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Pezinok. MŠ sú rovnomerne umiestnené po celom 
území mesta, sú medzi nimi menšie MŠ s rodinnou atmosférou, ako aj MŠ s väčším počtom 
tried a detí. Súčasná kapacita „mestských“ materských škôl je cca 892 detí. V súčasnom 
období sú MŠ naplnené prevažne 3 až 6-ročnými deťmi. V MŠ sú prijaté aj deti nežijúce 
v Pezinku a dokonca aj mladšie ako 3-ročné deti. V tomto školskom roku zastala ešte voľná 
kapacita v MŠ na Oreší. 
Na území mesta je zriadená aj Cirkevná materská škola sv. Jozefa, ktorá sídli v priestoroch 
„mestskej“ MŠ, má 1 triedu s kapacitou 22-24 detí. Nakoľko je zaradená v sieti škôl, 
poskytuje sa jej každý rok dotácia , ktorá je vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku na  žiaka  materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce“, čo predstavuje výšku 
47 616,- eur na rok 2019. 
Materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriaďuje 
v zmysle ust. § 10 zákona č. 596/2003 Z.z. Okresný úrad. Financované sú priamo zo 
štátneho rozpočtu cez okresný úrad. V Pezinku je zriadená špeciálna materská škola, ktorá 
je súčasťou Spojenej školy na Komenského  25. Podľa druhu a stupňa znevýhodnenia, môže 
byť dieťa začlenené aj do bežnej triedy MŠ.  
Mesto Pezinok umožňuje absolvovať predprimárne vzdelávanie všetkým deťom tým, že 
prednostne do MŠ prijíma deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky. 
V súčasnosti je v sieti škôl zaradená a financovaná: 

a) CMŠ sv. Jozefa 
b) Súkromná základná škola Harmanček (robí zápis na šk.r. 2019/2020) 

 
Na vyžiadanie komisie školstva bola ekonomickým oddelením MsÚ vypracovaná 
ekonomická analýza podielových daní pre školstvo za roky 2014 až 2019 (v prílohe č.2). 
 
Po zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020 budú prijaté všetky deti narodené do 
31.08.2016, t.j. 3-ročné deti a staršie. 
 
Mesto Pezinok má vypracovanú štúdiu prístavby MŠ gen. Pekníka – pracovisko na 
Cajlanskej 7. 
Po realizácii tohto školského zariadenia sa kapacita MŠ zvýši o 1 triedu (2 triedy MŠ budú 
presunuté zo ZŠ Na bielenisku, čím uvoľnia priestory pre žiakov ZŠ. 



 
 

III. 
 

Žiadosť o súhlas so zaradením „Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky“ (ďalej 
SMŠ) do siete škôl predložila Mestu zriaďovateľ SMŠ VIA BIBLIOTHECA s.r.o. – 
konateľka Ing. Darina Fraňová Jakubovie. Súčasne požiadali o zaradenie Výdajnej školskej 
jedálne pri SMŠ Múdre hlavičky, Cajlanská 83, Pezinok do siete škôl a školských zariadení. 
Súčasne so žiadosťou predložila konateľka: 
- Školský vzdelávací program 
- Čestné vyhlásenie, že voči nej ako voči zriaďovateľovi SMŠ a ani ako voči osobe nie je 

vedené a nebolo začaté trestné stíhanie. 
- Výpis z registra trestov zo dňa 1.02.2019 
- Potvrdenie Daňového úradu, že voči subjektu VIA BIBLIOTHECA, s.r.o. nie sú 

evidované daňové nedoplatky na spravovaných daniach a nie sú evidované nedoplatky 
ani na iných platbách 

- Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že zamestnávateľ VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.  je 
zaevidovaný v registri zamestnávateľov a má splnené odvodové povinnosti  

- Potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že u platiteľa VIA BIBLIOTHECA, s.r.o. 
neeviduje pohľadávky na poistnom. 

- Potvrdenie Okresného súdu v Bratislave, že voči VIA BIBLIOTHECA, s.r.o. nebolo 
podané ani začaté konkurzné konanie; nebol vyhlásený, zastavený ani zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku; nebol podaný návrh ani začaté reštrukturalizačné konanie. 

- Potvrdenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, že VIA 
BIBLIOTHECA, s.r.o. a jej SMŠ na Cajlanskej 83 v Pezinku spĺňa podmienky z hľadiska 
predpisov o ochrane pred požiarmi. 

- Stanovisko Inšpektorátu práce v Bratislave, ku kontrole v objekte SMŠ, Cajlanská 83, 
Pezinok kde neboli zistené nedostatky pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení. Inšpektorát práce nemá námietky voči 
zaradeniu predmetnej SMŠ do siete škôl MŠVVaŠ SR. 

- Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava k priestorom SMŠ 
a výdajne stravy na Cajlanskej 83 v Pezinku – priestory SMŠ vyhovujú základným 
hygienickým požiadavkám kladeným na predškolské zariadenie a stravovacie zariadenie. 

- Nájomná zmluva na priestory domu na ulici Cajlanská 83 v Pezinku. 
- Výpis z Obchodného registra. 
Základné informácie o súkromnej materskej škole, predložil žiadateľ v prílohe č. 1.  
Finančné náklady prepočítané na výšku roka 2019: 
Zaradenie SMŠ od 1.9.2019 pri počte 10 detí: predpokladaná dotácia na september – 
december 2019 predstavuje čiastku   6 614,-  € – nebudú zohľadnené v podielových daniach. 
Mesto nie je povinné dotáciu  na toto obdobie poskytnúť. 
Mestu budú podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve poskytnuté finančné prostriedky na deti SMŠ (formou podielových daní) 
po zaradení školského zariadenia do siete k 01.09.2019 a vyplnení a odovzdaní štatistického 
výkazu 40-01  od 01.01.2020.   
Rok 2020: predpokladané náklady 88%:  19 840,- eur 
 
 
Ak súkromná MŠ dokáže poskytnúť službu za 88% nákladov mestskej MŠ bez toho, aby 
dodatočné zdroje získavala od rodiča (teda nevyberá vyššie poplatky od rodičov ako mestská 
MŠ, t.j. 51,80 € mesačne), v tom prípade je to v prospech občanov - rodičov Mesta a Mesto 
tým  získalo 12 % z objemu podielových daní pre dieťa našej MŠ a môže ich použiť na niečo 
iné. 



Predpokladaný rozpočet SMŠ (mesačne): 
Príjmy:  6 500,- eur 
Dotácia Mesta z PD: 1 654,- eur 
Náklady:  5 996,- eur 
Zisk mesačne:    2 158,- eur –;  za rok  25 896,- eur 
 
Upozorňujeme, že Mesto môže kontrolovať iba účelnosť využitia finančných prostriedkov 
pridelených SMŠ.  
Výška príspevkov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  
- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je  25 €/mesačne,  
- stravné 1,34 €/denne;  
- t.j. 51,80 € mesačne; 
Výška príspevkov zákonných zástupcov v SMŠ: 
- pri celodennom pobyte dieťaťa v SMŠ: 350.- € /mesiac; poldenná starostlivosť 250.- 
€/mesiac 
- stravné 4.- € /denne;  poldenná strava 3,75 €/denne 
- spolu za mesiac: 430.- € 
Rozdiel:  379,20 € v prospech SMŠ. 
 
Zriaďovateľka SMŠ uviedla, že cenu poplatku nie sú pripravení znižovať, nakoľko v cene sú 
zakalkulované aj mimoškolské aktivity napr.: plávanie, saunovanie, angličtina, tradičný 
a moderný tanec, keramický krúžok. V cene je zahrnutá napr. aj služba neskorého výberu 
dieťaťa z SMŠ, pre rodičov zamestnaných v iných mestách. Deti majú k dispozícii knižnicu, 
veľkú záhradu. 
Do siete chcú vstúpiť z dôvodu ešte väčšej garancie pre rodičov, nie z dôvodu financií, ktoré 
v tomto prípade budú pridanou hodnotou a poslúžia na vylepšenie a doplnenie služieb 
a vzdelávacieho procesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 1 
 

Súkromná materská škola Múdre hlavičky – základné informácie (predložené žiadateľom) 
Názov zariadenia: Súkromná materská škola Múdre hlavičky 

Výdajná školská jedáleň 

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: 10 detí     

Predpokladaný počet všetkých tried:  jedna 

Personálne zabezpečenie školy:  3 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: 

01.09.2019 

 

Predpokladaný rozpočet (mesačne): 

- mzdové náklady – vrátane odvodov:  4 596.- €  
- prevádzkové náklady:   1 400.- € 
 
NÁKLADY spolu:   5 996.- € 
PRÍJMY:    6 500.- € 
ROZDIEL                   504.- € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

 
 

Analýza podielových daní školstvo 2014 - 2019

PD - koef. 60,67 Rozdiel PD - koef. 84,16 Čerpanie Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1338283 1155547 351639 1507186 168903 MŠ a ŠJ 2049431 1695519 169243 1864762 -184669

ŠKD 194338 354305 2267 356572 162234 ŠKD 524653 523416 523416 -1237

ŠJ ZŠ 218630 273592 5648 279240 60610 ŠJ ZŠ 343726 360603 360603 16877

CVČ 133674 80591 30064 110655 -23019 CVČ 242919 102790 8000 110790 -132129

ZUŠ 287903 355323 35000 390323 102420 ZUŠ 430352 485240 18000 503240 72888

CMŠ 38095 33891 33891 -4204 ZŠ-MŠ transfér 78413 78413 78413

ZŠ-transfér 41000 65965 106965 106965 CMŠ 55142 43248 43248 -11894

SPOLU 2210923 2294249 490583 2784832 573909 SPOLU 3646223 3210816 273656 3484472 -161751

PD - koef. 66,05 Rozdiel PD - koef. 84,16 Čerpanie Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1478595 1313480 291259 1604739 126144 MŠ a ŠJ 2083894

ŠKD 216644 392568 392568 175924 ŠKD 517079

ŠJ ZŠ 243724 275019 1895 276914 33190 ŠJ ZŠ 356754

CVČ 166162 94883 13664 108547 -57615 CVČ 242919

ZUŠ 331624 400047 47982 448029 116405 ZUŠ 443784

ZŠ-MŠ transfér 50000 83443 133443 133443 ZŠ-MŠ transfér

CMŠ 41473 36237 36237 -5236 CMŠ 55142 49776 5366

SPOLU 2478222 2562234 438243 3000477 522255 SPOLU 3699572

Rozpočet schválený 3900395 -200823

PD - koef. 70 Rozdiel PD - koef. 93,78 Rozdiel

mzdy tovary SPOLU mzdy tovary SPOLU

MŠ a ŠJ 1645371 1444653 256773 1701426 56055 MŠ a ŠJ 2322096

ŠKD 237888 438230 438230 200342 ŠKD 576184

ŠJ ZŠ 267624 293400 2118 295518 27894 ŠJ ZŠ 397533

CVČ 194579 95140 13664 108804 -85775 CVČ 286985

ZUŠ 357196 421191 12000 433191 75995 ZUŠ 494511

ZŠ-MŠ transfér 27448 61718 89166 89166

CMŠ 45864 38220 38220 -7644 CMŠ 61445

SPOLU 2748522 2758282 346273 3104555 356033 SPOLU 4138754

Rozdiel 439182 238359

PD - koef. 78,87 Rozdiel

mzdy tovary SPOLU Všetky RO na zabezpčenie chodu školského zariadenia používajú

MŠ a ŠJ 1922764 1629676 143220 1772896 -149868 okrem PD aj svoj získaný príjem

ŠKD 275477 483282 483282 207805

ŠJ ZŠ 309912 325695 1597 327292 17380

CVČ 227650 99214 7850 107064 -120586

ZUŠ 392465 459705 13000 472705 80240

ZŠ-MŠ transfér 82225 82225 82225 Dňa: 16. apríla 2019

CMŠ 51676 39864 39864 -11812 Vyhotovila: Pátková

SPOLU 3179944 3037436 247892 3285328 105384

V rámci fiškálnej decentralizácie podielové dane obce nie sú účelovo určené, 

to ako ich obec prerozdelí, je v úplnej autonómii obce, môže ich použiť v obci 

na akýkoľvek iný účel.

Čerpanie

Rok 2016 Rok 2019

Čerpanie Čerpanie

Rok 2017

Čerpanie

Rok 2014 Rok 2018

Čerpanie

Rok 2015 Rok 2019 - predpoklad
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