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  Dôvodová správa k návrhu na zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení - Materská škola Okoličianska 404/C,   Liptovský Mikuláš 

v školskom  roku  2015/2016. 
 
Východiská a podklady: 
1. Zákon č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
2. Smernica Ministerstva školstva SR č. 1/2004-E , ktorou sa určuje postup orgánov štátnej 
správy a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách 
v siete škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení 
3. Výsledky demografickej prognózy  v počte narodených detí 
 
Pre pochopenie súčasného stavu je potrebné pripomenúť tieto údaje: 
     V rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš je v prevádzke 9 materských 
škôl a jedna základná škola s materskou školou, ktoré poskytujú predprimárne vzdelávanie. 
V súvislosti s poklesom populácie troj až šesť ročných detí  v rokoch 1998 až 2005, boli na 
území mesta zrušené a následne vyradené zo siete škôl  nasledovné materské školy: 

1.  Materská škola, Priebežná ul. Liptovský Mikuláš jednotriedna MŠ s počtom detí 20, 
vyradená v r. 2003, umiestnená v byte  

2. Materská škola Okoličianska 758, dvojtriedna  s počtom detí 40, vyradená v roku 
2005  

3. V roku 2007 došlo k zmene zriaďovateľa.  Materská škola Ul. T.Vansovej Liptovský 
Mikuláš zmenila zriaďovateľa, ktorým bolo mesto Liptovský Mikuláš a od 1. 9.2007 
bola do siete škôl zaradená Súkromná materská škola Stonožka s.r.o. Ul. T. 
Vansovej 16, ako trojtriedna materská škola  s maximálnym počtom detí 60. 

 
      V zmysle § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najvyšší počet detí 
v triedach materskej školy je nasledovný: 

a) 20 v triede pre trojročné až štvorročné deti, 
b) 21 v triede pre štvorročné až päťročné deti, 
c) 22 v triede pre päťročné až šesťročné deti, 
d) 21 v triede pre trojročné až šesťročné deti. 

 
     Súčasná kapacita našich materských škôl je plne obsadená, je zapríčinená tým, že od 
1.9. 2008 je v platnosti Školský zákon, ktorý v § 28 ods. 9 stanovuje najvyššie počty detí 
v triedach materských škôl, ktoré sú nasledovné:  
20 v triede pre  troj- až štvorročné deti 
21 v triede pre štvor- až päťročné deti 
22 v triede pre päť až šesťročné  deti 
21 v triede pre troj- až šesťročné deti  
 
Prehľad počtu detí v materských školách: 
 
Školský rok 2009-2010    849 detí 42 tried, priemer na triedu 20,21 detí 
Školský rok 2010-2011    850 detí 42 tried, priemer na triedu 20,23 detí 
Školský rok 2011-2012    881 detí 42 tried, priemer na triedu 20,97 detí 
Školský rok 2012-2013    895 detí 42 tried, priemer na triedu 21,30 detí 
Školský rok 2013-2014    893 detí 42 tried, priemer na triedu 21,26 detí 
 
     Deti sa do materských škôl prijímajú počas zápisu v období od 15.2. do 15.3. 
kalendárneho roku na všetkých  MŠ. Všetky materské školy na území mesta majú právnu 
subjektivitu a aj z týchto dôvodov majú podmienky prijatia detí do MŠ ošetrené v pracovných 
poriadkoch.  
      



Do materských škôl sa prednostne prijímajú: 
- deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši 
- deti, ktoré v nasledujúcom roku budú plniť povinnú školskú dochádzku 
- deti, ktoré majú v MŠ súrodencov 
- neodporúčame prijímať deti mladšie ako 3 roky 
- ak sú voľné miesta v MŠ prijímajú sa aj deti matiek na MD a ďalšej rodičovskej 

dovolenke 
- až v mesiaci september ak sú v MŠ voľné miesta môžu prijať deti z iných obcí, pričom 

treba počítať s migráciou obyvateľstva mesta a ich prípadnými požiadavkami na 
umiestnenie detí v MŠ 

 
V školskom roku 2013/2014 nebolo z hore uvedených dôvodov prijatých 39 detí.  
 
     Prognóza vývoja počtu detí na nasledujúce obdobie je v meste Liptovský Mikuláš 
stúpajúca, čo vyžaduje rýchle a konkrétne riešenie.  
Počet detí narodených v roku 2010 s trvalým pobytom na území mesta: 288 
Počet detí narodených v roku 2011 s trvalým pobytom na území mesta: 284 
Počet detí narodených v roku 2012 s trvalým pobytom na území mesta: 298 
 
     Situácia, keď sú materské školy na území mesta   naplnené na 100% a je predpoklad, že 
záujem o pobyt v materských školách sa bude zvyšovať nás núti hľadať najefektívnejšie 
riešenie na zvýšenie kapacity materských škôl. Aj z dôvodov pripravovaných legislatívnych 
zmien, keď sa predpokladá, že o septembra 2014 bude predškolská príprava povinná musí 
byť mesto pripravené na tieto zmeny.  
 
     Zriaďovateľ navrhuje na školský rok 2015/2016 otvorenie dvojtriednej materskej školy 
s celkovou kapacitou 40 detí v priestoroch pavilónu C Základnej školy  Okoličianska, 
v ktorom sú v súčasnosti umiestnené tri oddelenia Školského klubu detí a päť tried I. stupňa 
základnej školy. Základná škola Okoličianska mala k 15.9.2013 podľa štatistiky 324 žiakov, 
19 tried a Školský klub detí navštevuje 79 žiakov v troch oddeleniach.  V rámci reorganizácie 
učební na škole budú od 1.9.2015 triedy I. stupňa  presunuté do pavilónu B a Školský klub 
detí bude len v druhej časti pavilónu C, ktorý bude od materskej školy stavebne oddelený. 
Výhodou v tomto prípade je  to, že v uvedenom pavilóne C je umiestnená aj výdajná školská 
jedáleň a nie je potrebné vytvárať novú. Objekt pavilónu C je zahrnutý do rekonštrukčných 
prác v rámci kapitálových výdavkov na rok 2014 a 2015 (budova pavilónu C bola odovzdaná 
do prevádzky v roku 1983). V súčasnosti bola investičným oddelením mesta zadaná úloha 
na vypracovanie projektovej dokumentácie na čiastočnú rekonštrukciu priestorov I. 
poschodia pavilónu C, s cieľom vytvorenia dvoch tried materskej školy. 
 
     Opatrenia súvisiace so zaradením materskej školy do siete škôl, zohľadnenie celkových 
možností, spôsob realizácie: 

a) V zmysle §16 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 
sa Materská škola Okoličianska 404/C musí zaradiť do siete škôl a školských 
zariadení. Žiadosť o zaradenie školy do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 
31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť materská 
škola zriadená. Zriaďovateľ môže zriadiť školu až po jej zaradení do siete škôl na 
základe právoplatného rozhodnutia ministerstva (Čl. 3 ods. 1 Smernice Ministerstva 
školstva SR č. 1/2004-E). 

b) Náklady na personálne obsadenie dvojtriednej materskej školy na jeden mesiac, bez 
premenlivých zložiek mzdy 
 
 
 



Pracovné zaradenie Mzdové náklady Odvody Spolu 

1x riaditeľka MŠ,10 pl. tr. 704 246 950 

3x učiteľka MŠ, 8 pl. tr.  577x3=1 731 202x3=606 2 337 

1x  upratovačka, pl. tr. 2/12 370 130 500 

 ½ pomoc. kuchárka, pl.tr. 

2/12 185 65 250 

 Spolu 2 990 1 047 4 037 
  

c) Prevádzkové náklady dvoch tried materskej školy budú známe po spracovaní 
projektovej dokumentácie. 

 
 
 
 

Žiadosť o zaradenie materskej školy do siete 
 
v súlade s § 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
žiadame 

 
o zaradenie materskej školy Okoličianska 404/C , 031 04 Liptovský Mikuláš do siete škôl 
 
INFORMÁCIE O ŠKOLE 

a) Názov, adresa a identifikačné číslo zriaďovateľa: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO 00315524 

b) Názov a adresa školy: Materská škola Okoličianska 404/C, 031 04 Liptovský 
Mikuláš 

c) Predpokladaný počet všetkých detí: cca 40 
d) Predpokladaný počet všetkých tried: 2 
e) Vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk: Slovenský jazyk 
f) Školský vzdelávací program alebo výchovný program: ŠVP pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách 
g) Predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola zriadiť: 1. 9. 2015 
h) Doklad o zabezpečení priestorov: List vlastníctva (Materská škola bude zriadená 

v časti priestorov súčasného Školského klubu detí pri Základnej škole 
Okoličianska 404, 031 04 Liptovský Mikuláš a bude stavebne oddelená) 

i) Doklad príslušných orgánov, že priestory školy sú v súlade s hygienickými 
požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi 
o ochrane pred požiarmi: Vzhľadom k tomu, že priestory súčasného školského 
klubu detí si vyžadujú rekonštrukciu, na ktorú je potrebné stavebné povolenie, 
po ukončené rekonštrukcie dodatočne doložíme kolaudačné rozhodnutie 

j) Predpokladaný rozpočet školy: Náklady na mzdy a odvody bez premenlivých 
zložiek predstavujú mesačne sumu 4 037.-€. Prevádzkové náklady budú známe 
po ukončení rekonštrukcie, ktoré doložíme súčasne s kolaudačným 
rozhodnutím 

k) Vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy: Uznesenie Obecnej školskej 
rady 

l) Zabezpečenie stravovania: Stravovanie detí bude zabezpečené vo výdajnej 
školskej jedálni, ktorá je súčasťou základnej školy a je umiestnená v budove, 
v ktorej sa plánuje zriadiť materská škola 



Komisia školstva mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

Uznesenie č. 11  

1.        Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 17.1.2014 prerokovala Návrh na zaradenie 

do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Okoličianska 404/C Liptovský Mikuláš 

v školskom roku 2015/2016. Uvedený návrh jednomyselne schvaľuje a odporúča ju 

v predloženej podobe prerokovať v MR dňa 20.1.2014 a MZ dňa 30.1.2014. 

V Liptovskom Mikuláši 17.1.2014 

 

                                                                         JUDr. Milan Trnovský v.r. 

                                                                             predseda komisie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa  30. januára 2014 
_______________________________________________________________ 

 
 

K bodu:   

Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská 
škola Okoličianska 404/C, 031  04 Liptovský Mikuláš v školskom 
roku 2015/2016 
 

 

 

 

 

M estské  zas tup i te ľs tvo  

I . schvaľuje : 

Zaradenie materskej školy Okoličianska 404/C do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2015/2016 

 

I I .  ukladá: 

PaedDr. Jánovi Jurkovičovi, vedúcemu oddelenia vzdelávania, mládeže, športu 
a kultúry 

1. pripraviť a zabezpečiť opatrenia súvisiace so zaradením materskej školy do 
siete škôl a školských zariadení k termínu 31. marec 2014 

2. pripraviť a zabezpečiť opatrenia súvisiace so zriadením dvojtriednej 
materskej školy Okoličianska 404/C na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v septembri 2014  

Ing. Milošovi Berníkovi, vedúcemu investičného oddelenia 

1. pripraviť materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva v júni 2014 
s využitím výstupov z projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy pavilónu C 
Základnej školy Okoličianska 404, s vytvorením dvoch tried materskej školy“  

 

 

 

 

 

 




