
Stanovisko skupiny poslancov k zaraďovaniu súkromných materských škôl do siete škôl a školských 

zariadení 

 

                                                                                                                     V Pezinku 26. 04. 2021 

 

Dolupodpísaní poslanci MsZ vyjadrujú podporu primátorovi mesta Pezinok vo veci rozhodovania 

o zaraďovaní súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení. Naše podporné 

stanovisko sa opiera o niekoľko skutočností: 

1. Povinné predprimárne vzdelávanie bude od 1. 9. 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia 

k 31. 8. 2021 päť rokov veku. Toto vzdelávanie je možné absolvovať podľa doteraz platnej 

legislatívy len v školských zariadeniach, ktoré sú zaradené v sieti. Z toho vyplýva, že všetky deti, 

pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné a navštevujú súkromné nesieťové 

zariadenia, budú musieť toto vzdelávanie absolvovať v materských škôlkach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Pezinok, čím sa navýši počet detí vo veku 5 rokov, a o to menej bude môcť 

byť prijatých detí vo veku 3 rokov. V súčasnej dobe ešte nie je jasná finálna podoba spôsobu 

osobitného plnenia, ktorá by zohľadňovala nesieťové zariadenia v procese povinného 

predprimárneho vzdelávania. 

2. Do siete škôl a školských zariadení môže byť zaradený len taký subjekt, ktorý spĺňa všetky 

požiadavky stanovené Ministerstvom školstva SR, ktoré sú doplnené o stanoviská príslušných 

orgánov štátnej správy. Obec vydáva len súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko, čo je prílohou 

žiadosti zriaďovateľa o zaradenie, ktorú predkladá na ministerstvo školstva. 

3. Ani jedno zo súkromných zariadení, ktoré požiadali o zaradenie do siete škôl a školských 

zariadení, si nenárokuje finančný príspevok od mesta na mzdy a prevádzku zariadenia za 

obdobie 09/2021 až 12/2021, vzhľadom na to, že za toto obdobie mesto na daný subjekt 

nedostalo podielové dane. Tento nárok by vznikol vtedy, ak by si žiadosť o dotáciu podali 

v predchádzajúcom kalendárnom roku. V nasledujúcich obdobiach im bude mesto poskytovať 

najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka, ale len z finančných 

prostriedkov poukázaných mestu zo strany štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 

Máme za to, že zaradením do siete sa zvyšuje možnosť kontroly takejto materskej školy vo vzťahu 

k výchovno-vzdelávaciemu procesu, a to zo strany štátu a nielen zo strany rodičov. 
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