
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa  6. 5. 2021 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  
  

Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení - Materská škola  

a výdajná školská jedáleň, Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava -  od 1. 9. 

2021  

 
Predkladá: 

Michal Domik 

primátor mesta 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

súhlasí 

 

so zaradením Materskej školy a výdajnej 

školskej jedálne, Ul. Kozmonautov 1793/14, 

Rožňava - od  1. 9. 2021. 

 

u k l a d á 

 

vypracovať žiadosť na MŠVVaŠ SR v zmysle 

uznesenia MZ v Rožňave 

 

T: do 31. 5. 2021 

Z: prednostka MsÚ 

 

 

 

 

Vypracoval : 

Mgr. Alžbeta Tamásová 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu:   

Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení - Materská škola  

a výdajná školská jedáleň, Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava -  od 1. 9. 

2021   
       

Legislatívne východiská: § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

 

V prípade zriadenia Materskej školy a výdajnej školskej jedálne, 

Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava v zmysle predloženej 

žiadosti, bude potrebné urobiť menšie opravy vnútorných 

priestorov, dokúpiť chýbajúci nábytok a iné pomôcky 

a prispôsobiť priestory požiadavkám príslušných kontrolných 

orgánov / RÚVZ, HaZZ atď./. Podľa počtu tried bude potrebné 

prijať nových zamestnancov na plný resp. čiastočný úväzok. 

Taktiež musíme počítať s nákladmi na prevádzku MŠ.  

Predpokladané výdavky:  

Vstupné investície – 20.000,- 

Osobné výdavky – 3.000 – 5.500eur /mesiac 

Prevádzkové náklady – 1.500,- eur/mesiac 

Spolu do konca roka 2021: 38.000 – 48.000,- eur 

Predpokladané príjmy / v prípade schválenia MF SR/: 

Z podielových daní: 9.626– 19.252,- eur 

 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Pracovné miesta: 

2 – 4 pedagogických zamestnancov /učiteľky MŠ /, 

1 upratovačka / polovičný alebo plný úväzok / 

1 údržbár / čiastočný úväzok / 

 

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom  

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Zákonom č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 

209/2019 Z. z.“), sa ustanovilo povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. 



augusta dosiahli päť rokov veku v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 

majú začať plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Dôležitou zmenou, ktorú priniesol zákon č. 209/2019 Z. z., je zmena zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 3 písm. b), v zmysle ktorej sa 

s účinnosťou od 1. januára 2021 obci stanovila povinnosť vytvárať podmienky na 

plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je 

zriaďovateľom. 

V § 59a školského zákona je definícia spádovej materskej školy, ako materskej školy, 

v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v nadväznosti na jeho trvalý pobyt. V 

spádovej materskej škole má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v obci, v 

ktorej sa nachádza daná materská škola. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre 

ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.  

Z dôvodu, že : 

riaditeľka každej materskej školy má povinnosť uprednostniť pri prijímaní do materskej 

školy tie deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné a to bez ohľadu na 

miesto ich trvalého pobytu. To v praxi znamená, že riaditeľka materskej školy nemôže 

prednostne prijať dieťa mladšie, s trvalým pobytom v obci, v ktorej sídli materská 

škola, pred prijatím dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ale nemá 

trvalý pobyt v obci, v ktorej sídli materská škola.  A preto je potrebné počítať s prípadným 

nedostatkom kapacít MŠ. Povinnosť obce prijať na povinné predprimárne vzdelávanie aj deti 

bez trvalého pobytu v Rožňave, je zo strany štátu pre mesto nečakanou a  nepriaznivou 

podmienkou.  

Zaradenie Materskej školy a výdajnej školskej jedálne Kozmonautov 1793/14, 

Rožňava má riešiť práve problém chýbajúcich kapacít v materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. V priestoroch tejto budovy do 31. 8. 2014 bola 

v prevádzke MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s maximálnym počtom deti  40. Táto 

materská škola rozhodnutím MŠVVaŠ SR bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení 

a zároveň aj zrušená. V ďalších rokoch v priestoroch budovy sídlilo zariadenie starostlivosti o 

deti do troch rokov veku dieťaťa  - Detské Jasle Drobček.  Zariadenie bolo zrušené 

k 1.1.2021. 

 

 

Komisia: 
Termín možnosti 

pripomienkovania: 
Výsledok pripomienkového konania: 

Vzdelávania a  

mládeže  
4. 5. 2021  

Finančná, 

podnikateľská 

a správy mestského 

majetku: 

4. 5. 2021  

https://www.raabe.sk/zriadovatel

