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9 Informácia o zmene zriaďovacích listín škôl Vydanie: 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 


dňa: 21.09.2015 číslo : .. .12015 

k informácii o zmene zriaďovacích listín škôl 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

1. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo . 

2015-8352/18711:2-10CO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa mení sieť škôl a školských 
zariadení SR, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Grófske nádvorie 
209/2, Fintíce, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána P6schla , Prostejovská 36, 
Prešov, do siete škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1. septembra 2015. 

2. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 
2015-9678/39510:3-10CO zo dňa 6.8.2015, ktorým sa mení sieť škôl a školských zariadení 
SR, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Májové námestie 1, Prešov 
ako súčasť Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov do siete 
škôl a školských zariadení SR s účinnosťou od 1. júla 2015. 

3. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 
2015-15000/39535:2-10CO zo dňa 6.8.2015, ktorým sa mení sieť škôl a školských 
zariadení SR, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska, Sibírska 42, 
Prešov ako súčasť Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov zo 
siete škôl a školských zariadení SR k 31 . augustu 2015. 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 

Mestskej rady v Prešove 


dňa: 7.9.2015 	 číslo: 89/2015 

k informácií na zmenu zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána Piischla, 
Prostejovská 36, 08001 Prešov 

Mestská rada v Prešove 

odporúča 


Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie 

l. 	Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskwnu a športu Slovenskej republiky číslo: 2015

8352/18711:2-IOCO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa mení sieť škôl a školských zariadení SR, 
ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Grófske nádvorie 209/2, Fintice, ako 
súčasť Základnej wneleckej školy Jána Pčischla, Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl 
a školských zariadení SR s účinnosťou od I. septembra 2015. 

2. 	 Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskwnu a športu Slovenskej republiky číslo: 2015
15000/39535:2-IOCO zo dňa 6.8.2015, ktorým sa mení sieť škôl a školských zariadení SR, 
ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska, Sibírska 42, Prešov ako súčasť 
Základnej wneleckej školy Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. augustu 2015. 

3. 	 Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskwnu a športu Slovenskej republiky číslo: 2015· 
9678/39510:3-IOCO zo dňa 6.8.2015, ktorým sa mení sieť škôl a školských zariadení SR, ktorej 
zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Májové námestie I, Prešov ako súčasť 
Základnej wneleckej školy Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov do siete škôl a školských 
zariadení SR s účinnosťou od l. júla 2015. 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

11. 09. 2015 primátorka mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 

Ing. Juraj Hudáč 
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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Suana 

školstva a telesnej kultúry I/l 
Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 


školstva a telesnej kultúry 


dňa: 27.08.2015 číslo: 44/2015 

k Informácii o zmene zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána Päschla, 

Prostejovská 36, 080 01 Prešov 


prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujfma toto 

STANOVISKO 

dňa: 27.08.2015 číslo: 4412015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

číslo : 2015-8352/18711 :2-10CO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa mení sieť škôl 

a školských zariadeni SR, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, 

Grófske nádvorie 209/2, Fintice, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána 

Pôschla, Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl a školských zariadení SR 

s účinnosťou od 1. septembra 2015 a 


odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo: 2015-8352/18711 :2-1 OCO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa 

meni sieť škôl a školských zariadení SR, ktorej zmena spočlva v zaradeni 

Elokovaného pr iska, Grófske nádvorie 209/2, Fintice, ako súčasť Základnej 

umeleckej šk ana Pôschla, Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl a školských 

zariadeni účinnosťou od 1. septembra 2015. 

, . 

~ 
........ .... ........ .."".............. ..... .... / .. ...... r ........ ...... .............. .. .. . 

P dDr. Jozef Muránsky Mgr. Peter Krajňák 


sekretár komisie predseda komisie 


Overovatelia zápisnice: 4 
...-'1 ~ , ~~br. P/.evtLOm· 

. .  ~... -'7'fEPCX"cI~' 
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0001;;; Informácia o zmene zriaďovacích listín škôl Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove predkladá Mestskému 
zastupítel'slvu mesIa Prešov informáciu o zmenách v sieti škôl a školských zariadení, 
spočívajúcich v zaradení elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy Jána 
Päschla do siete škôl a školských zariadení a vo vyradení a zaradení elokovaného 
pracoviska Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesao 

Mesto Prešov ako účastník konania požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR o zmeny v sietí škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmeny 
spočívajú v zaradení a vyradení elokovaných pracovisk ako súčastí základných 
umeleckých škôl, 

MŠWaS SR - sekcia regionálneho školstva podl'a ust § 14 odso 6 písmo b) 
zákona čo 596/2003 zo o štátnej správe rozhodlo o týchto zmenách, a to vydaním 
rozhodnutí: 1) číslo: 2015-8352/18711:2-10CO, zo dňa 1504.2015, doručené na MsÚ 
v Prešove dňa 14072015, 

20) čislo: 2015-9678/3951 0:3-1 OCO, zo dňa 60802015, doručené na MsÚ 
v Prešove dňa 24080201 

30) číslo: 201 5000/39535:2-CO, zo dňa 60802015, doručené na MsÚ 
v Prešove dňa 24082015 

Dôvodom zmien je jednak narastajúci záujem žiakov o činnosti a aktivity ZUŠ, ako 
aj snaha o pokrytie daných dlhodobých potrieb žiakov v týchto lokalitách, pričom poloha 
objektov elokovaných pracovísk je vyhovujúca z hl'adiska spádovej oblasti. 

Na základe uvedeného v súlade s ust § 22 zákona čo 596/2003 Zo zo o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zriaďovatel' Meslo 
Prešov v zastúpení primátorkou mesta Prešov vydal a podpísal dodatky k Zriaďovacím 
listinám, ktoré obsahujú zmeny vyplývajúce z rozhodnutí MŠWaŠ SR 

Strana 111 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, Číslo 2015-8352/18711:2-10CO 
VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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ROZHODNUTIE 

Ministerstvo Školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky , sekcia 
regionálneho školstva podľa § 14 ods, 6 písm, b) zákona č, 596/2003 z, o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a ozmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka 
konania mesto Prešov vo vecí zmeny v sieti škôl a škOlských zariadeni Slovenskej 
republiky, ktorá spot;iva v zaradení Elokovaného pracoviska, Grófske nádvorie 209/2, 
Fintice ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Pbschla, Prostejovská 36. 
Prešov, v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do siete škôl a školských zariadeni 
Slovenskej republiky, 

Po preskúmani potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č, 71/1967 Zb, 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov apodľa § 18 
ods, 2 zákona č, 596/2003 Z, z, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov rozhodlo 
takto: 

men í 

sieť škol a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva 
v zaradení Elokovaneho pracoviska, Grófske nádvorie 209/2, Fintice, 
ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Prostejovská 36, Prešov, 
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou 
od 1, septembra 201 

Od6vodnenie 

Účastník konania mesto Prešov požiadal o zmenu v sieti škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného 
pracoviska, Grófske nádvorie 209/2, Fintice, ako súčasť Základnej umelecke! školy 



Jána Pascha, Prostelovská 36, Prešov, do siete škôl a školských zariadeni 
Slovenskej republíky tak, ako to umožňuje § 18 ods 6 v súlade s § 15 ods, 4 
písmeno e) citovaného zákona, 

Pri zhodnotení všetkých vyššie uvedených skutočnosti správny orgán dospel 
k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. 

Poučenie 

V zmysle § 61 ods, 1 zákona č, 71/1967 Zb o správnom konaní (správny 
pOriadok) v znení neskorších predpisov možno podal' proti tomuto rozhodnutiu 
rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Stromová 1, Bratislava v lehote 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie preskúmatel'né súdom, 

Bratislava 15, 4, 2015 

, " 	
I~ 

Ing. Ma 
zastupujúci ~enerálny riaditeľ 

."; 	 sekcie regionálneho školstva 

\ 
, 

Rozhodnutie dostanú: 
• 	 Mesto Prešov 

Hlavná 73 
08001 Prešov 

• 	 spis 

Na vedomie 
• 	 CVTI Bratislava 
• 	 ŠŠI Bratislava 
• 	 Obec Fintice 

Grófske nádvone 210/1 
082 16 Fintice 

• 	 OÚ Prešov 
• 	 Sekcia financovania a rozpočtu MŠWaŠ SR 
• 	 Odbor základných škôl MŠWaŠ SR 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, Člslo: 2015-15000/39535:2-1 OCO 

VEDY,VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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ROZHODNUTIE 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky" - sekcia 
regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 plsm. b) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zneni neskorších predpisov ako prlslušný orgán prerokovalo žiadosť účastnika 
konania mesto Prešov vo veci zmeny v sieti škôl a školských zariadeni Slovenskej 
republiky (ďalej len "sieť"), ktorá spočlva vo vyradení Elokovaného pracoviska, 
Siblrska 42, Prešov ako súčasť Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa, 
Baštová 23, Prešov, v jeho zriaďovatefskej pôsobnosti zo siete škôl a ~kolských 
zariadeni Slovenskej republiky. 

Po preskúmani potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č, 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znen! neskoršich predpisova podfa§ 18 
ods. 2 zákona č, 596/2003 Z, z, o štátnej správe v školstve a školSkej samospráve 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorši ch predpisov rozhodlo 
takto: 

men i 

sieť škôl a školských zariadeni Slovenskej republiky, ktorej zmena spočfva 
vo vyradení Elokovaného pracoviska, Sibírska 42, Prešov ako súčasť 
Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov, zo siete škôl 
a školských zariadenI Slovenskej republiky k 31 augustu 2015. 

Odôvodnenie 

Účastník konania obecCDunajská Lužná požiadal o zmenu v sieti škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočlva vo vyradení 
Elokovaného pracoviska, Sibírska 42, Prešov ako súčasf Základnej umeleckej školy 
Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov, zo siete, tak, ako to umožňuje § 18 ods, 8 
v súlade s § 15 ods, 4 plsmeno e) citovaného zákona, 



Pri zhodnoteni všetkých vyššie uvedených skutočnost! správny orgán dospel 
k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej častL 

Poučenie 

V zmysle § 61 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v zneni neskorších predpisov možno podať proti tomuto rozhodnutiu 
rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Stromová 1, Bratislava v lehote 15 dni odo dňa oznámenia rozhodnutia. ' 

Tolo rozhodnutie je preskúmaleľné súdom. 

Bratislava 6. 8. 2015 

.---~ 
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Rozhodnutie dostanú: 
• 	 Mesto Prešov 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

• 	 spis 

Na vedomie: 
• 	 CVTI Bratislava 
• 	 MI Bratislava 
• 	 OÚ Prešov 
• 	 Sekcia financovania a rozpočtu MŠWaŠ SR 
• 	 Odbor základných škôl MSWaŠ SR 



MINISTERSlVO ŠKOLSlVA, Číslo: 2015-9678/39510:3-10CO 
VEDy,vÝSKUMIJ A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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ROZHODNUTIE 

Ministerstvo školstVa, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia 
regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v znení neskoršich predpisov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účaslnika 
konania Mesto Prešov vo veci zmeny v sieti škôl a školských zariadeni Slovenskej 
republiky (ďalej len "sieť'), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Májové 
námestie 1, Prešov ako súčasť Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa, 
Baštová 23. Prešov, v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do siete škôl a školských 
zariadeni Slovenskej republiky. 

Po preskúmani potrebných dokladov podra § 32 a § 46 zákona Č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskoršich predpisovapodra § 18 
ods. 2 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov rozhodlo 
takto: 

men i 

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva 
v zaraden! Elokovaného pracoviska, Májové námestie i, Prešov ako súčasf 
Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov, do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2015. Predmetné 
elokované pracovisko poskytuje pred primárne vzdelanie. 

Odôvodnenie 

Účastník konania mesto Prešov požiadal o zmenu v sieti škôl a školských 
zariadeni Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného 
pracoviska, Májové námestie 1, Prešov ako súčasť Základnej umeleckej školy 
Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, Prešov, do siete, tak, ako to umožňuje § 18 ods. 6 
v súlade s § 15 ods. 4 písmeno e) citovaného zákona. 



Pri zhodnoteni všetkých vyššie uvedených skutočností správny orgán dospel 
k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. 

Poučenie 

V zmysle § 61 ods, 1 zákona č, 71/1967 Zb, o správnom konanr(správny 
poriadok) v zneni neskoršich predpisov možno podať proti tomuto rozhodnutiu 
rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Stromová 1, Bratislava v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, 

Bratislava 6. 8. 2015 
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Ing. M8Jlian Galan~ i:ľ Ir-;n~l 
~ ~::':11 	 generá~y riaditeľ 
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Rozhodnutie dostanú: 
• 	 Meslo Prešov 

Hlavná 73 
08001 Prešov 

• 	 spis 

Na vedomie: 
• 	 CVTI Bratislava 
• 	 SŠI Bratislava 
• 	 OÚ Prešov 
• 	 Sekcia financovania a rozpočtu MŠWaŠ SR 
• 	 Odbor základných škôl MSWaS SR 


