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Návrh na schválenie „Žiadosť o povolenie zápisu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky“. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

1.  MsZ prerokovalo návrh na schválenie Žiadosti o povolenie zápisu do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky  Súkromná materská škola Jahôdka, o.z. a to od 01.01.2023. 
Žiadosť bola doručená na Mestský úrad v Senci dňa 31.03.2022 štatutárom Silvia Vraník 
Vereská. 
 

2.  MsZ súhlasí s návrhom na schválenie Žiadosti o povolenie zápisu do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky  a to od 01.01.2023 

 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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Dôvodová správa 

 

Návrh na schválenie Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení pre súkromnú materskú školu Jahôdka. 

 

V zmysle platnej legislatívy SR, školu alebo školské zariadenie zaradí ministerstvo do siete 
svojim rozhodnutím na základe žiadosti, ktorú predkladá ministerstvu zriaďovateľ školy alebo 
školského zariadenia. 

V súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné predmetnú žiadosť 
zaslať najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť 
škola alebo školské zariadenie zriadené. 

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z. minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo 
školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín 
podania žiadosti podľa ods. 1 tohto zákona. Žiadosť obsahuje okrem iného aj vyjadrenie 
príslušnej obce, ak nie je zriaďovateľom, pričom obec je tá, v ktorej bude mať škola alebo 
školské zariadenie sídlo. 

Na základe vyššie uvedeného bola zo strany p. Silvie Vraník Vereskej, štatutárky spoločnosti 
Súkromná materská škola Jahôdka, o.z., Marhuľová 4, 903 01 Senec dňa 31.03.2022 doručená 
na Mestský úrad Senec „Žiadosť o povolenie zápisu do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky“. 

Predmetom žiadosti je súhlas Mesta Senec s tým, aby súkromná materská škola Jahôdka, 
Marhuľová 4, 903 01 Senec mohla byť od 01.01.2023 zaradená do siete škôl a školských 
zariadení a od tohto dátumu aj v prevádzke.                                                                                      

Vyššie uvedená žiadosť bola následne prerokovaná Mestskou školskou radou dňa 30.05.2022 
a uznesením č. 6/2022 MŠR odporúča MsR a následne MsZ schváliť predmetnú žiadosť p. 
Vraník Vereskej. 

Žiadosť bola prerokovaná aj Komisiou školstva a kultúry pri MsZ dňa 31.05.2022 a uznesením 
č.11/2022 komisia odporúča MsR a následne MsZ schváliť predmetnú žiadosť p. Vraník 
Vereskej.   

 












