
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 27.9.2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 
spočívajúca vo vyradení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, 
Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 
3490/9B, Rožňava zo siete a  následné zaradenie Elokovaného 
pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasť Základnej 
umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava do siete.  
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s ú h l a s í     
 

1. s vyradením Elokovaného pracoviska, 
Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť 
Základnej umeleckej školy, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31.12.2018 

2. so zaradením Elokovaného pracoviska, 
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako 
súčasť Základnej umeleckej školy, 
Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava do 
siete škôl a školských zariadení SR od 
1.1.2019  

 
 
 
 
u k l a d á 
 
vypracovať žiadosť na Ministerstvo školstva 
v zmysle uznesenia MZ v Rožňave 
 
T: do 15.10.2018 
Z: vedúca odboru školstva 
 
 

 
Prerokované : 
v Rade školy pri ZUŠ, Akademika Hronca 
3490/9B 
dňa: 06.09.2018 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 10.09.2018  
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 12.09.2018   
v Obecnej školskej rade 
dňa: 18.09.2018 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu   
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:  
Žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 
spočívajúca vo vyradení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, 
Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 
3490/9B, Rožňava zo siete a  následné zaradenie Elokovaného pracoviska, 
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej 
školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava do siete 
       
Legislatívne východiská: § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Je predpokladaná úspora finančných prostriedkov potrebných 
na prevádzku ZUŠ, nakoľko ZUŠ so svojimi elokovanými 
pracoviskami sa bude nachádzať v jednom areáli dvora radnice 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom  
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe žiadosti 
mesta Rožňava, rozhodlo o vyradení Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A, 
Rožňava zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a následnom zaradení 
Centra voľného času Pionierov 1 ako súčasť Základnej školy Pionierov 1 v Rožňave. Týmto 
krokom sa uvedená budova uvoľnila pre jej ďalšie využitie.  Táto budova následne 
rozhodnutím Mestského zastupiteľstva prešla do správy základnej umeleckej školy.  
      Po schválení predkladaného materiálu a rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, plánujeme presťahovať elokované pracovisko základnej umeleckej školy na 
Štítnickej 10 do budovy Akademika Hronca 100/9A, čím sledujeme ďalšiu racionalizáciu 
a úsporu finančných prostriedkov. Týmto krokom celá základná umelecká škola bude sídliť 
v budovách, ktoré sú umiestnené vo dvore historickej radnice. 
 
Predkladaný materiál prejednala aj Obecná školská rada v Rožňave a Rada školy pri 
Základnej umeleckej škole. Rada školy pri ZUŠ okrem uznesenia č. 2 2018/2019, ktoré je 
uvedené v tabuľke, po prejednaní a diskusii k materiálu prijala ešte dve uznesenia: 
Uznesenie č. 1 2018/2019     
Rada školy súhlasí s aktuálnym využívaním budovy bývalého CVČ Akademika Hronca 
100/9A v Rožňave           
Uznesenie č. 3 2018/2019     
Rada školy považuje uznesenia č.1 a 2 2018/2019 za dočasné riešenia a vyzýva predstaviteľov 
mesta, aby vyčlenili finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu budovy na Štítnickej č. 
10 v Rožňave. Po rekonštrukcii by sa mohla budova využívať na koncerty vyplývajúce 
z výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ.  



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: -  
Ochrany verejného poriadku: -  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

10.09.2018 Uznesenie č. 06/09/2018 – komisia odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť: 
1. s vyradením Elokovaného pracoviska, 

Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť 
Základnej umeleckej školy, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31.12.2018 

2. so zaradením Elokovaného pracoviska, 
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako 
súčasť Základnej umeleckej školy, 
Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava do 
siete škôl a školských zariadení SR od 
1.1.2019  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12.09.2018 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť: 

 vyradenie Elokovaného pracoviska, 
Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť 
Základnej umeleckej školy, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31.12.2018 

 zaradenie Elokovaného pracoviska, 
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako 
súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava do siete škôl 
a školských zariadení SR od 1.1.2019 

Obecná školská rada 
v Rožňave 

    
18.09.2018 

Uznesenie č.  01 /09/2018 – OŠR v Rožňave 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave súhlasiť: 
1.  s vyradením Elokovaného pracoviska, 
Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť 
Základnej umeleckej školy, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31.12.2018 
2. so zaradením Elokovaného pracoviska, 
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako 
súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika 
Hronca 3490/9B, Rožňava do siete škôl 
a školských zariadení SR od 1.1.2019 



Rada školy pri ZUŠ, 
Akademika Hronca 3490/9B 

   
06.09.2018 

Uznesenie č. 2 2018/2019 
Rada školy súhlasí so zaradením budovy ZUŠ 
na Ul. Ak. Hronca 100/9A v Rožňave do siete 
škôl ako elokované pracovisko ZUŠ 
v Rožňave a zároveň súhlasí s vyradením 
elokovaného pracoviska v budove na 
Štítnickej ulici č. 10 v Rožňave zo siete škôl.  

 
 
 


