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Návrh na udelenie súhlasu Mesta Šamorín k zaraďovaniu súkromnej 

materskej školy do siete škôl a školských zariadení a k začatiu jej činnosti 

na území mesta  
 

 

 

 

Predkladá:     Gabriel Bárdos, primátor mesta 

 

Spravodajca:   PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva 

 

Vypracoval:   Mgr. Štefan Vajas,  vedúci školského úradu 

 

Prerokovala: Komisia školstva dňa 8. marca, 24. mája 2017 a odporúča na schválenie, 

 Výbor mestskej časti Mliečno dňa 26.06.2017 

 

Dôvodová správa:  Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle § 16 

ods. (1) písm. l)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 17. 

februára 2017 požiadalo Detské centrum NEŽNÁ NÁRUČ, o.z., Prvá 

ulica 144/12, Šamorín-Mliečno Mesto Šamorín o súhlas na zaradenie 

Súkromnej materskej školy NEŽNÁ NÁRUČ, Prvá ulica 144/12, 

Šamorín-Mliečno do siete škôl a školských zariadení na území mesta 

Šamorín s predpokladaným počtom tried jeden až dva. Dňa 2. mája 2017 

požiadali Mesto Šamorín k udeleniu súhlasu, aby predmetná škola začala 

svoju činnosť na území mesta od 1. septembra 2017. Zriaďovateľom tejto 

súkromnej materskej školy je  Detské centrum NEŽNÁ NÁRUČ, o.z., 

Prvá ulica 144/12, Šamorín-Mliečno. Kapacitné možnosti materských 

škôl sú nepostačujúce. Otvorenie súkromnej materskej školy je pomoc 

pre obyvateľov mesta s malými deťmi.  

Na základe už uvedeného odporúčame predmetnej žiadosti vyhovieť. 

Návrh uznesenia:  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29. júna 

2017  po prerokovaní návrhu 

 

 A/ Schvaľuje udelenie súhlasu na  zaradenie  súkromnej materskej školy  

do siete škôl a školských  zariadení a k začatiu jej činnosti na území  

mesta Šamorín od 1. septembra 2017 v súlade s § 16 ods. (1) písm. l) 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

právnych predpisov 

 


