
 

Zriaďovacia listina 
 

Súkromná špeciálna materská škola, Slnečná 34, Banská Bystrica 
 

STADETORE, n. o. ako zriaďovateľ Súkromnej špeciálnej materskej školy, Slnečná 34, Banská Bystrica 
na základe ustanovenia § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov  
  

vydáva 
túto zriaďovaciu listinu: 

 
 
1) Označenie zriaďovateľa školy :  STADETORE n. o., Slnečná 34, Banská Bystrica 
 
2) Názov školy:  Súkromná špeciálna materská škola, Slnečná 34, Banská Bystrica  
 
3) Druh a typ školy: Súkromná materská škola bez právnej subjektivity 
 
4) Sídlo školy:   Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica 
 
5) Identifikačné číslo školy : 710227060   
  
6) Názov a adresu školského zariadenia alebo iných zariadení, ktoré sú súčasťou školy:   
  Súkromná školská jedáleň,  Slnečná 34, Banská Bystrica 
 
7) Vyučovací jazyk:  slovenský 
 
8) Forma hospodárenia školy :  
Nezisková  organizácia zakladateľov Mesta Banská Bystrica a OFTALU s. r. o. v zmysle zákona  
č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov 
 
9) Dátum zriadenia súkromnej materskej školy:  1.9.2009  
    Dátum zriadenia školskej súkromnej školskej  jedálne:  1.9.2009  
 
10) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností školy:  
 - zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou v súlade s ich individuálnymi 
a vekovými osobitosťami a vytvára podmienky na hravú, oddychovú a záujmovú činnosť  detí 
v predškolskom veku     



 
11) Predmet činnosti: 
a) Predmet činnosti školy :  
  -  zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným posrihnutím v predškolskom veku      
  -  dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti    
     dieťaťa  
  -  zabezpečuje prípravu detí na povinnú školskú dochádzku 
 
b) Predmet činnosti súkromnej školskej jedálne :   
 -  zabezpečuje výrobu a konzumáciu jedál a nápojov pre deti súkromnej špeciálnej materskej školy ako aj     
   detí súkromnej materskej školy sídliacej na tom istom mieste v čase ich pobytu v škole a pre    
   zamestnancov organizácie, prípadne pre ďalšie osoby.   
 
12) Označenie štatutárneho orgánu školy : riaditeľ STADETORE n. o.  
 
13) Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje :  škola hospodári s majetkom, ktorý jej     
      bol prenajatý od jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie na  základe zmluvy o prenájme   
   
14) Určenie času, na ktorý sa zriaďuje  

a) škola : na čas neurčitý  
b) školská jedáleň : na čas neurčitý 

 
15) Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 

a) školy : CD-2009-26655/19543-1:917  zo dňa 2.7. 2009 
b) školskej jedálne: CD-2009-26655/19543-1:917/SŠJ  

 
 
17) Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 01.09.2009. 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici   01.09.2009 
 
 
 
 
 

Mgr. IvetaŠváčová 
   riaditeľka STADETORE n. o. 

 
 
 
 
  
 


