
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 28.6.2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava – žiadosť o súhlas so 
zmenou v sieti škôl a školských zariadení spočívajúca v zaradení dvoch 
nových učebných odborov   
 
Predkladá: 
Mgr. Zuzana Hamelliová 
riaditeľka SŠ, J. A. Komenského 5  
v Rožňave 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s ú h l a s í     
 
so zaradením učebného odboru 3161 F 00 
praktická žena a učebného odboru 3686 F 00 
stavebná výroba do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2019 
 
 
 
 
u k l a d á 
 
oznámiť znenie uznesenia žiadateľovi  
 
T: do 13.7.2018 
Z: odbor školstva 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 13.6.2018  
v Obecnej školskej rade 
dňa: 19.6.2018 
 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Žiadosť školy  
 
 
 
 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:   
Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava – žiadosť o súhlas so 
zmenou v sieti škôl a školských zariadení spočívajúca v zaradení 
dvoch nových učebných odborov   
       
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: 

Financovanie študentov nových učebných odborov bude 
prostredníctvom normatívnych finančných prostriedkov 
pridelených zo štátneho rozpočtu 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Spojená škola na zabezpečenie výučby prijme pedagogických 
pracovníkov podľa potreby.   

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 

 
 
     Dňa 19.4.2018 nám bola doručená žiadosť Spojenej školy, J. A. Komenského 5 
v Rožňave, ktorá patrí do našej zriaďovateľskej pôsobnosti o súhlas so zaradením dvoch 
nových učebných odborov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  
     Po získaní všetkých potrebných vyjadrení v zmysle § 16 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, mesto Rožňava podá žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky o zmenu v sieti spočívajúcu v doplnení nových učebných 
odborov. Cieľom zavedenia nových učebných odborov je tak ako je uvedené v žiadosti školy, 
dať šancu žiakom ktorí nemajú ukončený deviaty ročník umiestniť sa na trhu práce. 
 
     Jedná sa o dvojročné učebné odbory SOŠ: 
 
3161 F 00 praktická žena 
3686 F 00 stavebná výroba 
 
Nakoľko počet tried 1. ročníka stredných škôl je na školský rok 2018/2019 už určený VZN 
Košického samosprávneho kraja, žiadame o doplnenie učebných odborov od šk. roka 
2019/2020.  
   
 
 
 



 
 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

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

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

13.6.2018 Uznesenie č. 03/06/2018 – komisia odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť 
so zaradením učebného odboru 3161 F 00 
praktická žena a učebného odboru 3686 F 00 
stavebná výroba do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2019.  

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

-  

Obecná školská rada 
v Rožňave 

19.6.2018 Uznesenie č.02/06/2018 – Obecná školská 
rada v Rožňave odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť so 
zaradením učebného odboru 3161 F 00 
praktická žena a učebného odboru 3686 F 00 
stavebná výroba do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


