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Bod programu: 
Návrh  na  zriadenie  Materskej školy  ako  elokovaného  pracoviska  
Základnej  školy  s materskou  školou  Školská  16  Markušovce 
a Školskej jedálne ako súčasť elokovaného  pracoviska Základnej 
školy s materskou školou Školská 16 Markušovce 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
Starosta obce Markušovce 
 
Materiál vypracoval: 
Mgr. Amália Horváthová 
Prednostka obce Markušovce  
 
Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
 
1. súhlasí 
so zriadením Materskej školy ako elokovaného  pracoviska Základnej školy  s  materskou 

školou Školská 16 Markušovce  a Školskej  jedálne  ako súčasti  elokovaného  pracoviska 

Základnej školy s materskou školou  Školská 16  Markušovce  

 

2. ukladá 

spracovať a doručiť žiadosť o zaradenie Materskej školy ako elokovaného  pracoviska 

Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce a Školskej jedálne ako súčasti  

elokovaného  pracoviska Základnej školy s materskou školou  Školská 16  Markušovce do  

siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

     Z: Mgr. Amália Horváthová, prednostka OcÚ Markušovce 

     T: 31.7.2022 

 

 



Dôvodová správa: 

 

     Starostlivosť o potreby obyvateľov obce Markušovce patrí medzi základné úlohy pri 

výkone samosprávy. Medzi tieto potreby patrí aj vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, že 

fungujúca obecná materská škôlka kapacitne nevyhovovala, bolo potrebné hľadať možnosti 

pre zabezpečenie predškolskej výchovy a vzdelávanie na zvýšenie kapacity MŠ. 
     Na základe výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 podal zriaďovateľ žiadosť: Novostavba MŠ v obci 

Markušovce, ktorá bola schválená 14.9.2017. S výstavbou MŠ sa začalo 1.8.2021, odovzdanie stavby 

je plánované na 19.3.2022. V rovnakom termíne bude odovzdaná aj stavba školskej jedálne ako 

súčasť materskej školy. 

     Pri vzniku nového elokovaného pracoviska materskej školy a školskej jedálne je potrebné 

postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

      Podľa § 19 ods. 7 zákona sa „Elokovaným pracoviskom rozumie trvalo zriadený uzatvorený 

priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským 

vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovnovzdelávacím programom školského 

zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako 

súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou.  

     Podľa § 19 ods. 1 školu a školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete. 

     Podľa § 15 ods. 2 príslušného zákona sieť spravuje MŠVVaŠ SR.  V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 

žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá ministerstvu zriaďovateľ 

v termíne do 31.3. kalendárneho roka. Zákonnou náležitosťou predkladania žiadosti je súhlas obce so 

zriadením školy alebo školského zariadenia. 

     Podľa § 11 ods. 4 Z. č. 369/1990 Zb. zriadenie školy alebo školského zariadenia je základnou 

otázkou života obce, o ktorých rozhoduje zo zákona OZ, pretože je spojené s povinnosťou 

financovania obcou.  

     V zmysle § 16 ods. 8 zákona 596/2003 Z. z. v prípade potreby obec v termíne do 31.3.2022 požiada 

o iný termín podania žiadosti s odôvodnením. Dôvodom neskoršieho podania žiadosti našej Obce je 

skutočnosť, že odovzdanie Novostavby MŠ a ŠZ je plánované na 19.3.2022 a následne bude prebiehať 

kolaudačné konanie.  Až po úspešnom ukončení kolaudačného procesu budeme môcť predložiť 

všetky doklady, ktoré sú potrebné na zaradenie elokovaného pracoviska a školskej jedálne do siete 

škôl a školských zariadení SR. 

     Posledným krokom zavŕšenia procesu zriadenia nového elokovaného pracoviska a školskej jedálne 

bude doručenie dvoch samostatných rozhodnutí MŠVVaŠ SR o zaradení elokovaného pracoviska a 

školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR. Po nadobudnutí právoplatnosti týchto 

rozhodnutí bude potrebné, aby OZ schválilo VZN o zriadení elokovaného pracoviska a školskej jedálne 

a následne dodatok k zriaďovacej listine MŠ  a  školskej jedálne, ktoré budú predložené OZ na 

schválenie. 

 

 

 

 
V Markušovciach dňa  17. 2. 2022 
 
 
 


