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                               M E S T O    Š A Ľ A   -   Mestský úrad    
 
 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 
 
 
 
 
 
Materiál číslo    / /2020 
Žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej  
školy, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o., 
Karpatské námestie 10A, Bratislava , do siete škôl a školských zariadení 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

žiadosť spoločnosti Kreatívne centrum s.r.o. o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej 
základnej  školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, 

B. schvaľuje  
žiadosť spoločnosti Kreatívne centrum s.r.o. o udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej 
základnej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracoval:                                                                                    Predkladá: 
Mgr. Mariana Takáčová v. r.                                                         Mgr. Mariana Takáčová v. r. 
   poverená vedením SŠÚ                                                                  poverená vedením SŠÚ                                                               
 
 
 
Prerokované v komisii školstva 3. februára 2020 
Prerokované v mestskej školskej rade 3. februára 2020 
Predložené mestskému zastupiteľstvu 6. februára 2020 



 
 

Dôvodová správa:  

Žiadosť o zriadenie Súkromnej základnej školy na území mesta Šaľa podal 
Erik Leitner, konateľ zriaďovateľa školy, Mestu Šaľa dňa 27.1.2020. Súkromnú základnú školu 
plánuje spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o. zriadiť v priestoroch Gymnázia Juraja Fándlyho, 
Školská 371/3 v Šali . Súkromná základná škola má byť školou s rodinnou atmosférou, v ktorej 
bude vytvorený priestor pre deti, ktoré sa nedokázali adaptovať v klasickom školskom systéme, 
nezvládli časový alebo výkonový tlak, nie sú schopné učiť sa v riadenom procese, ale sú 
schopné napredovať a vzdelávať sa pri individuálnejšom prístupe v menšom detskom 
kolektíve.  

Začiatok vyučovania je naplánovaný na september 2020. Súkromná základná škola sa má 
zriadiť pre žiakov I. a II. stupňa. Predpokladaný počet tried na rok 2020 je 1. V nasledujúcich 
rokoch budú postupne pribúdať triedy po jednom vo všetkých ostatných ročníkoch. V 
Súkromnej základnej škole sa bude v jednej triede vzdelávať maximálne 12 žiakov, z dôvodu 
rovnomerného rozdelenia pozornosti pedagóga, s možnosťou individuálneho zamerania na 
jednotlivca. Pri vzdelávaní sa využíva výukový Montessori materiál, ktorý pomáha dieťaťu 
pochopiť zážitkovou formou jednotlivé učebné predmety. Vyučovanie bude prebiehať v  súlade 
so štátnym vzdelávacím programom s použitím metód, ktoré efektívnym spôsobom 
napomáhajú v rozvoji detskej osobnosti: predovšetkým Montessori pedagogika, Hejného 
matematika, Vysokoefektívne učenie a  Rešpektujúci prístup. Vyučovať budú profesionálne 
erudovaní pedagógovia,  patrične vzdelaní podľa požiadaviek kvalifikovanosti Ministerstva 
školstva vo svojej aprobácii. Výchovno-vzdelávací proces bude rozdelený do blokov, pričom 
neobsahuje jednotlivé oddelené predmety, ale prepája ich obsah. Medzi prvým a druhým 
blokom bude obedná prestávka. Súčasťou každého dňa je pohyb vonku, za každého počasia, 
nakoľko exteriér tvorí s interiérom výukový priestor pre potreby dosiahnutia cieľov. Súkromná 
základná škola by  poskytovala okrem výchovy a vzdelávania priestor na voľnočasové aktivity 
pre rodičov a priateľov školy. 

Žiadosť o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení predkladá zriaďovateľ, ktorým je 
Kreatívne centrum s.r.o. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola zriadená. 
Spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o. plánuje požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky o výnimku.                                                                                                                                       

Podľa Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a  Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy                
a školské zariadenia v znení neskorších predpisov sa školy súkromného zriaďovateľa, v ktorých 
sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie financujú z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR. Podľa §6 ods.12 písm. b) Zákona č. 596/2003  o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje obec na 
základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného 
predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi  súkromnej základnej školy, ktorá je 
zriadená na území obce. V súlade so zákonom stanovenými lehotami na predkladanie výkazov 
bude zriaďovateľ Súkromnej základnej školy v Šali povinný po jej zaradení do siete škôl a 
školských zariadení predložiť  mestu Šaľa Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 o počte žiakov 
základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov 
jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.9.2020 a na základe uvedeného 
jej bude po nápočte podielových daní poskytovaná dotácia od januára 2021 v zmysle §7a 
zákona 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 



 
 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vzhľadom k tomu, že mestu budú poskytnuté finančné prostriedky na 
uvedenú súkromnú základnú  školu až od 1. januára 2021, zriaďovateľ Súkromnej základnej 
školy na Komisii školstva informoval, že žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov bude 
datovať k tomuto dátumu.  

Prílohou žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu je vyjadrenie príslušného 
orgánu školskej samosprávy (Mestskej školskej rady pri Mestskom zastupiteľstve v Šali) 
a výpis uznesenia mestského zastupiteľstva. 
 
Uznesenie Komisie školstva zo dňa 03. 02.2020: 
Komisia školstva berie na vedomie informáciu o zriadení Súkromnej základnej školy v Šali, 
ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o. Neprijíma k tomuto návrhu žiadne 
uznesenie, z dôvodu nerozhodného hlasovania. 
Hlasovanie Komisia školstva: 
Za: 4             Proti: 1               Zdržali sa: 3 
 
Uznesenie Mestskej školskej rady zo dňa 03. 02. 2020:  
Mestská školská rada neodporúča zaradenie Súkromnej základnej školy v Šali, ktorej 
zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o do siete škôl a školských zariadení. 
Hlasovanie MsŠR: 
Za: 4             Proti: 3                Zdržali sa: 3   
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