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Príloha k materiálu č. Z 9/2022 
 

Zhrnutie a návrh uznesení 
I. Zhrnutie 
 
1.1. Východisko:  
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok roku 2021 schválený 
uznesením MsZ č. 69/2021 zo dňa 24.06.2021. 
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 
Kontrola bola vykonaná v období od 30.11.2021 do 21.12.2021. 
Cieľom kontroly bolo overenie stanovenia podmienok prijatia detí na predprimárne 
vzdelávanie, ich súlad s legislatívnymi predpismi a uplatňovanie týchto podmienok pri 
prijímaní detí do MŠ. 
 
Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie boli stanovené v súlade s ust. § 59 a 59a 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a pri prijímaní detí do materskej školy boli 
tieto podmienky dodržané. 
Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
 
 
1.3. Dôvodová správa: 
Neuvádzame. 
 
 
1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  
Varianty správy neuvádzame. 
 
 
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 

 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 

 Zoznam detí prijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22 k 1.9.2021 
 Zoznam detí neprijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22 k 1.9.2021 
 Spisy detí neprijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22  obsahujúce 

žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie,  Rozhodnutia o neprijatí detí na 
predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22, prípadne odvolanie rodičov voči 
rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa a rozhodnutie druhostupňového orgánu (mesta) 



  

 Spisy detí prijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22 – obsahujúce 
žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie, rozhodnutia o prijatí detí na 
predprimárne vzdelávanie 

 Manuál Predprimárne vzdelávanie detí č. 2021/9804:2-A2110 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malacky, dňa 24.03.2022  
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       Príloha k materiálu č. Z 9/2022 
 
 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
berie na vedomie  
Správu z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský rok 
2021/22 (mat. č. Z 9/2022). 

 
 
 
 
 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Malacky, dňa 24.03.2022 

 



  

 
Správa z vykonanej kontroly 

 
 V zmysle uzn. MsZ č. 69/2021 zo dňa 24.6.2021 a v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola v čase od 
30.11.2021 do 21.12.2021 vykonaná 
 

Kontrola dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský rok 2021/22 
 
Cieľ kontroly: overenie stanovenia podmienok prijatia detí na predprimárne vzdelávanie, ich 
súlad s legislatívnymi predpismi a uplatňovanie týchto podmienok pri prijímaní detí do MŠ 
 
Kontrolované obdobie:  apríl-september 2021 
 
Kontrolovaný subjekt:  Materská škola, J. Kollára 896,  Malacky 
         
Vedúci kontrolovaného subjektu:  Martina Novotová, riaditeľka MŠ Malacky  
 
Kontrolu vykonali: Ing. Petra Kožuchová v spolupráci s referentkou školského úradu          

Mgr.  Alexandrou Hrnkovou 
             
             
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 

 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 

 Zoznam detí prijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22 k 1.9.2021 
 Zoznam detí neprijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22 k 1.9.2021 
 Spisy detí neprijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22  obsahujúce 

žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie,  Rozhodnutia o neprijatí detí na 
predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22, prípadne odvolanie rodičov voči 
rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa a rozhodnutie druhostupňového orgánu (mesta) 

 Spisy detí prijatých na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22 – obsahujúce 
žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie, rozhodnutia o prijatí detí na 
predprimárne vzdelávanie 

 Manuál Predprimárne vzdelávanie detí č. 2021/9804:2-A2110 
 
Legislatíva v oblasti predprimárneho vzdelávania 
Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl 
podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. Od 1.1.2021 rozhodujú riaditelia 
materských škôl podľa Správneho poriadku. V zmysle ust. § 6 ods. 25 zákona č. 596/2003 



  

Z.z. obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ 
materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. 
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. V zmysle § 59 uvedeného zákona: 
„(1) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno 
prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. 
(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 
predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky určí riaditeľ materskej školy 
a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho 
má zriadené. 
(3) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania 
žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 
a podmienky na prijatie zverejní podľa odseku 2 
(4) Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu 
alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením 
o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája“ 

V zmysle § 59a uvedeného zákona: 
(1) Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má 

trvalý pobyt (ďalej len spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca 
zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné 
predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto 
materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. 

(2) Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné 
predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení 
na základe rozhodnutia súdu.“ 

 
 
Kontrolou bolo overované dodržanie predpisov v oblasti školskej legislatívy pri stanovení 
podmienok prijatia detí na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/22. 
 
Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 
 
Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 
2021/2022 bol zverejnený na webovom sídle materskej školy, doteraz je zverejnený v časti 
Dokumenty MŠ – Dokumentácia MŠ – Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie 2021 
2022.  
Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie boli stanovené nasledovne: 
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: 

 spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, 
 výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, pre ktoré: 
 je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a má trvalý pobyt v meste Malacky 

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy sa,  prednostne prijímajú: 
 deti s trvalým pobytom v meste Malacky: 
a) deti od troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu, 
b) deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu. 

 



  

Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie boli stanovené v súlade s ust. § 59 a 59a 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 
 
 
 
 
 

Prijímanie detí MŠ J. Kollára Malacky – všetky 
elokované pracoviská – stav k 1.9.2021 

Počet žiadostí 265 
Počet prijatých detí 207 

-  povinné predprimárne vzdelávanie 37 
Počet neprijatých detí 58 

- bez trvalého pobytu v Malackách 25 
- vek nižší ako 3 roky 33 

Počet odvolaní proti neprijatiu dieťaťa 
postúpených druhostupňovému orgánu - 
obci 

15 

Počet rozhodnutí druhostupňového orgánu 
potvrdzujúcich rozhodnutie riaditeľky MŠ 

10 

Počet rozhodnutí o neprijatí dieťaťa 
zmenených autoremedúrou 

5 

 
Ku kontrole boli predložené zoznamy prijatých a neprijatých detí k 1.9.2021 – zoradené 
podľa dátumu narodenia dieťaťa, osobné spisy prijatých detí obsahujúce kompletnú 
dokumentáciu od žiadosti o prijatie po rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie, spisy detí neprijatých na predprimárne vzdelávanie obsahujúce žiadosti 
o prijatie, rozhodnutia o neprijatí detí na predprimárne vzdelávanie, v desiatich prípadoch 
odvolania rodičov voči rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa a rozhodnutie mesta ako 
druhostupňového orgánu. 
 
Záver 
Podmienky prijatia detí na predprimárne vzdelávanie boli stanovené v súlade s ust. § 59 a 59a 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a pri prijímaní detí do materskej školy boli 
tieto podmienky dodržané. 
Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
 
 
 
Správa  z vykonanej  kontroly bola dňa 22.12.2021 odovzdaná zástupkyni povinnej osoby, 
riaditeľke MŠ Malacky Martine Novotovej. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola 
ukončená.  
 
Dátum vypracovania správy:  22.12.2021 
 
 
Správu vypracovala: 
 
Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta                  


