
OTVORENÝ LIST primátorovi Mesta Pezinok 
 
Vážený pán primátor,  
 
dňa 1. 4. 2021 o 21.31 (v neskorých večerných hodinách) ste nám oznámili Vaše rozhodnutie o vydaní 
súhlasného stanoviska vo vzťahu k súkromnej materskej škole (SMŠ), aby mohla postúpiť žiadosť na 
MŠVVaŠ o zaradenie do siete školských zariadení. Následne ste o 21.54 na súkromnom FB profile 
zverejnili Vaše rozhodnutie. 

Vo svojom stanovisku na FB uvádzate, že podporu Vám vyjadrili MsR, obe školské komisie, zásadný 
pozitívny postoj má aj viceprimátorka a ďalších 11 poslancov.  

Dovoľujeme si zhrnúť niekoľko faktov: 
Dňa 15. 3.o 15.24 ste nám zaslali pozvánku – predmet: URGENT! Pozvánka sa týkala pracovného 
stretnutie, kde sa prejednávalo zaradenie súkromnej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je 
Armáda spásy, do siete škôl. 

V texte uvádzate:   
Dnes pred obedom sme mali online meeting vyvolaný zo strany Armády spásy. 
Jedná sa o možnosť zriadenia materskej škôlky pre rómsku komunitu, ale nielen pre ňu (funkčný 
model majú už v Plaveckom Štvrtku). 
Nežiadajú mesto o priestor, ale potrebujú súhlas potrebný pre následný proces zaradenia MŠ do 
siete. 
Požiadali ma dnes na stretnutí o predloženie takéhoto materiálu do najbližšieho MsZ, ktoré je 25. 3. 
2021. 
Preto si Vás dovoľujem pozvať na pracovné stretnutie zajtra o 17:00 cez Teams, 
aby nám to Armáda spásy odprezentovala a mohla odpovedať aj na Vaše otázky. 
Verím, že aj takto naliehavo zvolané stretnutie sa bude tešiť veľkej účasti. 

 
Dňa 16. 3. 2021 sa uskutočnilo online rokovanie , kde zaznelo niekoľko informácií. 
 
Zástupcovia Armády spásy uviedli, že do 31. 3. 2021 musia predložiť žiadosť na MŠVVaŠ, a preto ide 
o naliehavosť. 
Upozornili, že majú návrh zmluvy o prenájme s umiestnením MŠ v Grinave v RD, Myslenická 167, kde 
predtým bolo súkromné zariadenia BENJAMIN. Náklady spojené s nájmom sú 1200 EUR mesačne. 
Financovanie od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 bude z ich prostriedkov  
Od 1. 1. 2022 predpokladajú cca 51.000 z podielových daní, uvažujú s počtom 16 detí, čo je 
maximálny počet povolený v kolaudačnom rozhodnutí. 
Rozdiel nákladov spojených s prevádzkovaním bude znášať Armáda spásy.  
Predpokladajú s umiestnením 4 detí od 1. 9. 2021 a 5 detí k 1. 9. 2022 (povinná predškolská príprava).  
Zároveň zástupcovia uviedli, že MŠ nebude len pre deti z Glejovky, ale aj pre deti zo sociálne slabších 
rodín, poplatky by mali byť cca na úrovni 1/3 poplatkov v „mestských“ materských školách.  
Zároveň tiež uviedli, že sa uvažuje len so skrátenou dochádzkou 4 hodiny denne, až postupne sa bude 
zvyšovať doba pobytu v zariadení. 
 
Z online rokovania vzišli požiadavky na doplnenie podkladov do termínu riadneho rokovania MsZ  
25.3. 2021.  

 
V materiáloch predložených na rokovanie MsZ sa uvádza:  
Armáda spásy plánuje otvoriť 1 triedu s počtom 12 – 14 detí s poldenným vyučovaním, ktoré sa 
postupne predĺži na celodenný pobyt. Poplatok by mal byť 10,00 EUR .  
 



V podkladoch z oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti sa zároveň uvádza: v Glejovke máme vo 
veku do 3 rokov 4 deti. Vo veku 3 – 6 rokov 6 detí. Povinnú predškolskú prípravu by mali absolvovať 2 
deti z Glejovky + 1 dieťa zo Zumberskej  
V predloženom rozpočte Armády spásy sa uvádzajú náklady na prevádzku celkom 60.000 EUR, príjmy 
60.000, z toho 45.000 z podielových daní.  
 
Ak by bola súkromná materská škola zaradená do siete škôl k 1. 9. 2021, náklady na prevádzku od 1. 
9. 2021 do 31. 12. 2021 by mesto financovalo z vlastných prostriedkov.  
Výška príspevku na rok 2022 pri maximálnom počte detí 16 by predstavovala 35 184 EUR. Na 
podielových daniach by mesto dostalo na 16 detí sumu 39 968 EUR . 

Primátor svojim súhlasným stanoviskom ex ante podmienil hlasovanie o novom VZN a tiež o 
finančnej čiastke z rozpočtu pre túto škôlku nad rámec svojich kompetencii. 

Toto je stručné zhrnutie faktov.  

 

Na záver sa natíska niekoľko otázok:  

Je v poriadku zriaďovať materskú školu (súkromnú) pre predpokladaný počet 6 detí?  

Akým spôsobom sa bude dopĺňať kapacita škôlky do počtu 16 detí? Ktoré deti „onálepkujeme“ ako 
sociálne slabé? 

A úplne na záver a na zamyslenie – keď sa v súčasnosti razí trend inklúzie, „nezaváňa“ toto 
náhodou niečím iným? 

Poslanci :   
 Ľubomír Čech 
Matej Farbula 
Ľuboš Hidaši 
Roman Macs 
Božena Mizerová  
Richard Oravec 
Kvetoslava Štrbová  
Elena Žárska   
 

V Pezinku, 7.4.2021  
 


