
Informácia o možnosti rozšírenia kapacity materských škôl 

Mesto Sereď je zriaďovateľom 2 materských škôl, ktorých celková kapacita v súlade  
s ustanoveniami §28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
je 440 detí.  

V školskom roku 2014/2015 je do materských škôl v Seredi prijatých celkovo 469 detí, 
nakoľko je možné v súlade s §28 ods. 10 písm. d) navýšiť maximálny počet detí v triede o 3. 
Z celkového počtu detí teraz navštevujúcich materské školy v Seredi je 66 detí, ktoré nemajú 
k dnešnému dňu trvalý pobyt v Seredi.  

Prehľad počtu detí materských škôl 
 

údaje zo zahajovacích výkazov k 15.9. 
    

Škola, elokované pracovisko 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

MŠ Komenského "A" 237 242 240 247 69 71 

EP Komenského "B"         70 70 

EP Murgašova         70 71 

EP Podzámska         43 45 

SPOLU MŠ KOMENSKÉHO         252 257 

MŠ D.Štúra 200 201 205 215 66 66 

EP Fándlyho         37 41 

EP Pažitná         41 43 

EP Cukrovarská         59 62 

SPOLU MŠ D.ŠTÚRA         203 212 

MŠ  s p o l u 437 443 445 462 455 469 

 

Riaditeľky materských škôl prijali celkovo 214 žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre 
školský rok 2015/2016, 22 rodičov si podalo prihlášky o prijatie do oboch materských škôl. 
Kapacity materských škôl a vekové zloženie detí umožňuje prijať 90 - 100 detí. Koľko presne 
budú môcť prijať, budú vedieť až v septembri, kedy budú vedieť, koľko predškolákov dostane 
odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľky materských škôl rozhodli o prijatí 96 
detí. 

Na základe veľkého záujmu o prijímanie do materských škôl mesto Sereď stanovilo 
podmienku na prijatie: trvalý pobyt dieťaťa v meste Sereď k dátumu podania prihlášky.  26 
detí nemá trvalý pobyt v meste Sereď. Neprijatých zostalo 45 detí, ktoré majú 3 roky v roku 
2015 a 30 detí, ktoré budú mať tri rok y až v roku 2016. 

Záver: Mesto Sereď potrebuje rozšíriť kapacity materských škôl o 45 miest.  

 

 



 

Možnosti riešenia:  

1. Priestory na Ul. D. Štúra 

Tieto priestory sú majetkom mesta Sereď a v súčasnosti sú zverené do správy Základnej školy 
Juraja Fánldyho v Seredi. V 2 triedach sú umiestnené 2 oddelenia školského klubu detí. Jeden 
pavilón (2 triedy) riaditeľ školy prenajíma detským jasliam Slniečko. Tretí pavilón (technické 
zázemie – kuchyňa, sklady a sociálne zariadenia pre zamestnancov) je v súčasnosti nevyužitý.  

A. Tieto priestory upraviť v priebehu letných prázdnin na 1 triedu materskej školy s kapacitou 
20 – 22 detí. V budúcom roku požiadať o dotáciu na rozšírenie kapacít na o ďalšiu triedu (20 
– 22 detí) formou kontajnerovej prístavby. 

plusy mínusy 
okamžité riešenie problému čiastočné riešenie – stále zostane 23 

trojročných detí neprijatých 
menšie finančné náklady výchovný proces 2 oddelení ŠKD na ZŠ 

Fándlyho bude prebiehať v priestoroch, kde 
prebieha v dopoludňajších hodinách 
vyučovací proces  

zvýšenie kapacity v priestoroch, ktoré sú 
majetkom mesta 

nie je zaručené, že dotácia bude schválená   

 problematická dopravná situácia na ul. D. 
Štúra 

 

B. Tieto priestory rozšíriť prístavbou o 2 triedy z rozpočtu mesta   

plusy mínusy 
zvýšenie kapacity v priestoroch, ktoré sú 
majetkom mesta 

problematická dopravná situácia na ul D. 
Štúra  

 výchovný proces 2 oddelení ŠKD na ZŠ 
Fándlyho bude prebiehať v priestoroch, kde 
prebieha v dopoludňajších hodinách 
vyučovací proces  

 vysoké finančné náklady 
 prístavba nebude ukončená k septembru 

2015, najskôr 1-2/2016 
 

2.  priestory Obchodnej akadémie v Seredi 

Riaditeľka OA ponúkla priestory pavilónu učební a šatní. (viď príloha č. 1). Pavilón bol 
skolaudovaný v XII. 1997. Tieto priestory sú v súčasnosti nevyužívané. Jedná sa o  časť 
nebytových priestorov v celkovej výmere 908 m2 – časť prízemia a 1. poschodie - z toho 
učebne a kabinety spolu vo výmere 536 m2, ostatné plochy (zádverie, šatne, schodisko, 



sociálne zariadenia a chodby) vo výmere 372 m2 a areál – časť parcely č. 3243/1 v celkovej 
výmere cca. 2 200 m2,  predpokladaná doba nájmu: minimálne 15 - 20 rokov.  

plusy mínusy 
zvýšenie kapacity o 4 triedy (80 – 88 detí) riešenie situácie v prenajatých priestoroch  - 

možnosť odkúpenia v budúcnosti, resp. 
zámenou o budovu gymnázia 

priestory na Ul. D. Štúra bude ďalej využívať 
ZŠ Juraja Fándlyho 

veľké finančné náklady:  
• detské prvky na ihrisku 
• parkovanie na príjazd rodičov (teraz 

v nájme ako záhradka) 
• vnútorné vybavenie škôlky 
• stavebné úpravy podľa noriem 

 
 potreba platiť nájomné – nevieme však ešte 

aké 
 

Ak by mesto pristúpilo k tejto variante,  pozitívom bude aj možnosť vyriešenie problémov na 
elokovanom pracovisku materskej školy na Fándlyho ul., kde sa areál nachádza na 
nevysporiadaných pozemkoch.  


