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MESTO HLOHOVEC 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 07.05.2020   

__________________________________________________________________________ 
 
 
Názov materiálu: NÁVRH NA ZMENU V SIETI ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
 
 
 
Materiál obsahuje: dôvodovú správu  
 
 
Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schvaľuje:  
 

1. zaradiť do siete Elokované pracovisko Seredská 676, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03  Hlohovec-Šulekovo, 
od 01. 09. 2020  

2. zaradiť do siete Školský klub detí, Seredská 676, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy V. Šuleka, Školská 165, 920 03  Hlohovec-Šulekovo 
od 01. 09. 2020 

3. zaradiť do siete Elokované pracovisko, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej umeleckej školy, Pribinova 5, 920 01  Hlohovec od 01. 09. 2020 

4. zaradiť do siete Elokované pracovisko, M. Benku 2412, Hlohovec ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec od 01.09.2021  

5. zaradiť do siete Školský klub detí, M. Benku 2412, Hlohovec ako súčasť Základnej 
školy s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec, od 01.09.2021 

6. zaradiť do siete Školskú jedáleň, M. Benku 2412, Hlohovec ako súčasť Základnej 
školy s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec, od 01.09.2021 

7. zaradiť do siete Elokované pracovisko, R. Dilonga 122, Hlohovec ako súčasť 
Materskej školy, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec od 01.09.2021  

8. zaradiť do siete Školskú jedáleň, R. Dilonga 122, Hlohovec ako súčasť Materskej 
školy, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec od 01.09.2021 

9. vyradiť zo siete Materskú školu, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03  Hlohovec-Šulekovo,  
k 31. 12. 2020,  

10. vyradiť zo siete Školskú jedáleň, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03  Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Materskej školy, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03  Hlohovec-Šulekovo,   
k 31. 12. 2020,  

11. vyradiť zo siete Základnú školu Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-
Šulekovo, k 31. 12. 2020,  

12. vyradiť zo siete Výdajnú školskú jedáleň, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo 
ako súčasť Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, 
k 31. 12. 2020, 

13. vyradiť zo siete Školský klub detí, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, 
k 31. 12. 2020, 

14. vyradiť zo siete Elokované pracovisko, Seredská 676, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, 
k 31. 12. 2020, 

15. vyradiť zo siete Školský klub detí, Seredská 676, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo, 
k 31. 12. 2020, 



16. zaradiť do siete Základnú školu s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 
920 03 Hlohovec-Šulekovo, od 01.01.2021,  

17. zaradiť do siete Elokované pracovisko, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03  Hlohovec-
Šulekovo, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 
920 03  Hlohovec-Šulekovo, od 01. 01. 2021,  

18. zaradiť do siete Školskú jedáleň, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03  Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03  
Hlohovec-Šulekovo, od 01. 01. 2021,  

19. zaradiť do siete Výdajnú školskú jedáleň, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo 
ako súčasť Základnej školy s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 
Hlohovec-Šulekovo, od 01. 01. 2021 

20. zaradiť do siete Školský klub detí, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 
Hlohovec-Šulekovo, od 01. 01. 2021 

21. zaradiť do siete Elokované pracovisko, Seredská 676, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 
Hlohovec-Šulekovo, od 01. 01. 2021 

22. zaradiť do siete Školský klub detí, Seredská 676, 920 03 Hlohovec-Šulekovo ako 
súčasť Základnej školy s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 
Hlohovec-Šulekovo, od 01. 01. 2021 

23. vyradiť zo siete Centrum voľného času „Dúha“, Koperníkova 24, 920 01  Hlohovec 
k 31.08.2020 

24. zaradiť do siete Centrum voľného času „Dúha“, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec 
ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 24, 920 01  Hlohovec 
od 01.09.2020 

 
Stanovisko komisie: 
Komisia vzdelávania a kultúry  29.04.2020 materiál prerokovala a body 1 – 8 odporučila MsZ 
na schválenie. Body č. 9 – 24 neodporúča MsZ schváliť.  
 
Stanovisko komisie:  
Komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb sťahuje zo 
zasadnutia Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení z dôvodu chýbajúceho 
vyjadrenia sa Mestskej školskej rady. Mestská školská rada zasadala dňa 28.4.2020, t. j. po 
termíne zaslania materiálov na prerokovanie. 

V prípade nestiahnutia materiálu zo zasadnutia by komisia odporúčala MsZ neschváliť návrh 
na zmenu v sieti škôl a školských zariadení. 
 
 
Predkladá: Ing. Miroslav Kollár, primátor Mesta Hlohovec    ..................................................    
 
 
Spracoval: Mgr. Iveta Moravcová, vedúca OŠ                    ................................................... 
 
 
 
 
Hlohovec 29. 04. 2020  



Dôvodová správa  
 

1. Všeobecná časť 
 

 Mesta Hlohovec začalo komplexne riešiť sieť škôl a školských zariadení vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti s účinnosťou od 01. 01. 2018 a to predovšetkým na úrovni 
predprimárneho a primárneho vzdelávania. Cieľom tejto komplexnej zmeny je poskytovať 
deťom a žiakom kvalitnejšie vzdelávacie služby v efektívnejšej štruktúre, rešpektovať 
individuálne potreby dieťaťa, poskytnúť plnohodnotný edukačný proces pre dieťa so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s rešpektovaním očakávaných trendov. 
Zmeny boli realizované postupne. Ďalšie zmeny v sieti boli realizované od 01. 09. 2018. Ak 
berieme zmenu v sieti škôl a školských zariadení komplexne, je založená na:  
 
- zvýšení efektívnosti 
- zvýšení kvality edukačného procesu 
- zlepšení podmienok pre učiteľov  
- zlepšení spolupráce na všetkých úrovniach. 
 

 V nasledujúcom období rokov 2020 a 2021 navrhujeme realizovať nasledovné zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení: 
1. vytvorenie elokovaného pracoviska ZUŠ v m. č. Šulekovo na ul. Školská – od 

01.09.2020 
2. vytvorenie elokovaného pracoviska ZŠ V. Šuleka na ul. Seredská – od. 01.09.2020 
3. vytvorenie elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ A. Felcána na ul. M. Benku – od 

01.09.2021 
4. vytvorenie elokovaného pracoviska MŠ Nábrežie A. Hlinku na ul. R. Dilonga – od 

01.09.2021 
5. Spojenie ZŠ V. Šuleka s MŠ Ľ. Podjavorinskej – od 01.01.2021 
6. vytvorenie Centra voľného času ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 

Koperníkova 24, Hlohovec – od 01.09.2020 
 

 
 
1. 
Základná umelecká škola  

Mesto Hlohovec podporuje zmysluplné využívanie voľného času detí, žiakov 
a mládeže v meste Hlohovec. Zámerom je zaradenie do siete škôl a školských zaradení 
elokovaného pracoviska, ktoré bude v budove Základnej školy Vilka Šuleka, Školská 165, 
Hlohovec-Šulekovo. Zámer vznikol na základe skutočnosti, že v Šulekove, mestskej časti 
Hlohovec, narastá počet detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu, Pribinova 5, 
Hlohovec. Za posledné tri roky stúpa i počet žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 
v Základnej škole Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03 Hlohovec-Šulekovo. Riaditeľka 
Základnej školy Vilka Šuleka zrealizovala prieskum u detí a ich zákonných zástupcov o 
štúdium v Základnej umeleckej škole. Záujem detí je pomerne vysoký a z toho dôvodu má 
mesto zámer zriadiť elokované pracovisko Základnej umeleckej školy, Pribinova 5, Hlohovec 
priamo v tejto mestskej časti. Deti nebudú musieť cestovať do centra mesta, zvýši sa ich 
bezpečnosť a zároveň sa odľahčí doprava do mesta Hlohovec.   
 
2.  
Elokované pracovisko Seredská - Základná škola Vilka Šuleka  

Mesto Hlohovec s racionalizačnými opatreniami zároveň postupne rozširuje kapacitu 
škôl a školských zariadení. Počet žiakov v Základnej škole V. Šuleka, Školská 165, 
Hlohovec-Šulekovo sa postupne zvyšuje. Priestory, v ktorých sídli v súčasnosti Základná 
škola Vilka Šuleka sú kapacitne nedostatočné. Z toho dôvodu má mesto záujem rozšíriť 
uvedené kapacity, nakoľko sa jedná o školu v mestskej časti Hlohovec–Šulekovo. Uvedenú 



základnú školu navštevuje približne 42 % žiakov s pripísanou rómskou identitou. Je 
nevyhnutné podporiť túto školu a rozšíriť jej kapacity. Uvedená škola je zároveň školským 
obvodom mestskej časti Šulekovo. Ak by mesto nerozšírilo kapacity, žiaci by boli nútení plniť 
povinnú školskú dochádzku v niektorej zo škôl v Hlohovci a je veľmi pravdepodobné 
vzhľadom na zloženie žiactva, že by sa zvýšila absencia v dochádzke. Z uvedeného dôvodu 
navrhujeme zriadiť pre ZŠ V. Šuleka elokované pracovisko, ktoré sa bude nachádzať 
v priestoroch na ul. Seredskej. 

O zaradenie žiadame v súlade s § 18 ods. 3 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov, teda na 
výnimku v termíne zaradenia do siete.  
 
3. 
Elokované pracovisko M. Benku – Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, 
Hlohovec 

Počet žiakov v Základnej škole s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec 
vzhľadom na umiestnenie školy sa z roka na rok zvyšuje. Priestory, v ktorých sídli 
v súčasnosti Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec sú kapacitne 
nedostačujúce. Škola nie je schopná prijať deti na plnenie povinnej školskej dochádzky zo 
svojho školského obvodu a taktiež nie je schopná kapacitne prijať deti na plnenie 
predprimárneho vzdelávania, ktoré bude povinné v súlade s § 28a zákona č. 209/2019 Z. z., 
ktorý dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) s účinnosťou od 01.01.2021.  

V súvislosti s uvedenou zmenou v zákone o plnení povinného predprimárneho 
vzdelávania sa počet detí, pre ktoré bude povinnosť navštevovať materskú školu zvýši, čo 
spôsobí  nedostatok kapacitných priestorov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zriadiť pre ZŠ 
A. Felcána  elokované pracovisko, ktoré sa bude nachádzať v priestoroch na ul. M. Benku 
2412. 

Mesto Hlohovec zakúpilo celý objekt bývalého odborného učilišťa na ulici M. Benku 
2412, Hlohovec. Zámerom je uvedený objekt zrekonštruovať podľa vypracovanej štúdie 
a využívať na účely výchovno-vzdelávacieho procesu. V uvedenom objekte sa bude 
uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces detí predprimárneho vzdelávania, žiakov 1. 
stupňa, taktiež v ňom bude prebiehať činnosť školského klubu detí, bude v ňom 
zabezpečené stravovanie pre detí i dospelých stravníkov, teda bude zriadená školská 
jedáleň.  

Rekonštrukčné práce celého objektu a jeho kolaudácia je predpokladaná v mesiaci 
máj 2021.  
 
4. 
Elokované pracovisko R. Dilonga – Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec 

Záujem zo strany zákonných zástupcov  o umiestnenie detí v Materskej škole, 
Nábrežie A. Hlinku 30, Hlohovec sa z roka na rok zvyšuje. Materská škola nie je schopná 
kapacitne prijať ďalšie deti na plnenie predprimárneho vzdelávania, ktoré bude povinné 
v súlade s § 28a zákona č. 209/2019 Z. z., ktorý dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. (školský 
zákon) s účinnosťou od 01.01.2021.  

V súvislosti s uvedenou zmenou v zákone o plnení povinného predprimárneho 
vzdelávania sa počet detí, pre ktoré bude povinnosť navštevovať materskú školu zvýši, čo 
spôsobí  nedostatok kapacitných priestorov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zriadiť pre MŠ 
Nábrežie A. Hlinku  elokované pracovisko, ktoré sa bude nachádzať v priestoroch na ul. R. 
Dilonga 122. Mesto Hlohovec je vlastníkom objektu na ulici R. Dilonga 122, Hlohovec. 
Uvedený objekt bol v minulosti využívaný na prevádzku detských jaslí a materskej školy. 
V súčasnosti je zámerom mesta Hlohovec uvedený objekt zrekonštruovať podľa 
vypracovanej štúdie a opäť využívať na účely predprimárneho vzdelávania a zariadenia 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle). V uvedenom objekte bude 
zabezpečené aj stravovanie prostredníctvom školského stravovacieho zariadenia.  

Ukončenie rekonštrukčných prác celého objektu a jeho kolaudácia je predpokladaná 
v mesiaci jún 2021. 



 
 
 

5. 
Materská škola, Ľ. Podjavorinskej 8, Hlohovec-Šulekovo a jej súčasti a Základná škola 
Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo a jej súčasti - spojenie 

Z dôvodu racionalizácie siete škôl a školských zaradení v meste Hlohovec, ale 
zároveň s cieľom zvýšenia efektívnosti a kvality edukačného procesu, zlepšenia podmienok 
učiteľov a predovšetkým zlepšenia spolupráce na všetkých úrovniach, je cieľom spojenie 
materskej školy so základnou školou v mestskej časti Šulekovo. Celý proces musí prejsť 
vyradením materskej školy a jej súčastí a taktiež vyradením základnej školy a jej súčastí zo 
siete škôl a školských zaradení a následne budú zaradené ako celok – Základná škola 
s materskou školou Vilka Šuleka, Školská 165, 920 03  Hlohovec-Šulekovo a jej súčasti 
vrátane elokovaného pracoviska na Seredskej 676, Hlohovec-Šulekovo.  
 

Cieľom je, aby predškolské vzdelávanie (predprimárne vzdelávanie) a následne 
plnenie povinnej školskej dochádzky bolo manažérsky riadené jednou osobou s cieľom 
vytvoriť pre deti, žiakov, zamestnancov optimálne podmienky pre výchovno-vzdelávací 
proces a dosiahnuť zvýšenú kvalitu edukačného procesu na oboch úrovniach – 
v predškolskej výchove a následne pri plnení povinnej školskej dochádzky.  
 
6. 
Centrum voľného času, Koperníkova 24, Hlohovec ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec 
 Zmena v sieti sa vzťahuje aj na Centrum voľného času. Taktiež z dôvodu 
racionalizácie siete škôl a školských zariadení v meste Hlohovec je dôvod na vytvorenie 
centra voľného času, ktoré bude súčasťou základnej školy s materskou školou. Centrum 
voľného času v súčasnosti sídli v budove, ktorá je v správe základnej školy s materskou 
školou. Subjekty medzi sebou uzatvárajú nájomné zmluvy na činnosť centra voľného času, 
úhradu energií a taktiež centrum voľného času si prenajíma od školy priestory na 
organizovanie rôznych činností. Nakoľko centrum voľného času sídli priamo v budove, je 
ekonomické a efektívne, aby sa stalo súčasťou základnej školy s materskou školou a bolo 
zaradené do siete škôl a školských zariadení ako jej súčasť. Po zaradení do siete ako súčasť 
školy bude pre centrum voľného času k dispozícii  širší priestor na jeho činnosť.  
 
 Je nutné rozšírenie ponuky krúžkovej činnosti a jej zosúladenie so školou. Rezervy 
mesto prostredníctvom verejnosti vníma v ponuke činnosti krúžkov/resp. klubov pre deti 
predškolského veku (napr. klub pre mamičky s deťmi), mládež vo veku od 18 – 30 rokov 
(napr. ponuku pre mladé mamičky po pôrode, ktoré chcú opäť získať telesnú kondíciu), 
folklórne, tanečné, prírodovedné, historické či iné krúžky. Pre mládež by bol v neposlednom 
rade zaujímavý i krúžok cudzieho jazyka - anglického, nemeckého, ale i netradične – napr. 
talianskeho. Práve CVČ má priestor aj na jazykové vzdelávanie, ktoré by mohlo nahradiť 
finančne náročné súkromné hodiny. Taktiež absentuje dostatok ponuky počas obdobia 
letných prázdnin. Dopyt zo strany zákonných zástupcov vysoko prevyšuje ponuku denných 
(prímestských) táborov. Za letné obdobie bol zrealizovaný iba jeden pobytový tábor. Pod 
jednotným vedením školy je predpoklad, že činnosť centra voľného času bude rôznorodejšia, 
širšia a zapojí sa do nej širšia verejnosť. Doterajšie mimoriadne výsledky, spôsob práce 
a celkové manažérske schopnosti riaditeľky základnej školy dávajú predpoklad, že finančné 
aj personálne zdroje CVČ budú využívané v prospech dosiahnutia účelu zlúčenia.  

 
 

 


