
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22232:2-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 17 a § 18 ods. 1 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 (ďalej len
„zákon č. 596/2003 Z. z.“), ako príslušný správny orgán, prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o vyradenie Centra voľného
času, Štefánikova 35, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 17 ods. 3 a § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. a po získaní potrebných dokladov v súlade s
§ 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) rozhodlo takto:

v y r a ď u j e

zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, k 31.
decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Štefánikova 39, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Šulekova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

1 / 3



sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Vazovova 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Špitálska 49, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Karadžičova 51, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Búdková 21, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021.

Odôvodnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2021 žiadosť účastníka
konania, Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o
vyradenie Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), k 31.12.2021.

Dôvodom vyradenia je zefektívnenie financovania centier voľného času, zefektívnenie niektorých pracovných
činností a riadiacich procesov, zjednotenie metodiky a kvalitatívnych nárokov na činnosť centier voľného času, no
predovšetkým vytvorenie kapacít potrebných na rozšírenie ponuky o nové činnosti, najmä činnosť práce s mládežou
a samotný rozvoj centier voľného času.
Podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov po zrušení školského zariadenia Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava ako zriaďovateľ zabezpečí prostredníctvom zaradenia elokovaných pracovísk do
siete na pôvodných adresách predmetného centra voľného času a jeho elokovaných pracovísk, ktoré sa stanú
súčasťou Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava.

Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil žiadosť o všetky doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003
Z. z. K predmetnému vyradeniu predložil vyjadrenia, bez námietok, Rady Centra voľného času, Štefánikova 35,
Bratislava, zo dňa 03.11.2021, Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OS3-2021/081767-019 zo dňa 21.10.2021, a
hlavnej školskej inšpektorky č. A/2021/002032/00297 zo dňa 11.10.2021.
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete
predkladá zriaďovateľ.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ.
Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
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a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor,
v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom
školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou.
Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré
je právnickou osobou.

Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že súčasťou predmetného centra voľného času boli aj elokované pracoviská,
správny orgán súčasne s vyradením centra voľného času vyraďuje zo siete aj elokované pracoviská.

Po preskúmaní predložených dokladov, ako aj vzhľadom na to, že účastník konania predložil svoju žiadosť v súlade
s § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z., správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

. .
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika

. .

. .

. .

Váš list číslo/zo dňa
MAGS/OSSM/5766
9-508157/09.12.2021

Naše číslo
2021/22232:7-A2101

Vybavuje/linka
Anovčínová/408

Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22232:2-A2101 zo dňa
03.12.2021 o vyradení Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky, k 31.12.2021, nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

____________________________________________________________________________________
Telefón

+421259374111
E-mail

info@minedu.sk
Internet

www.minedu.sk
IČO

00164381



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22234:2-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 17 a § 18 ods. 1 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 (ďalej
len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), ako príslušný správny orgán, prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o vyradenie Centra
voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 17 ods. 3 a § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. a po získaní potrebných dokladov v súlade s
§ 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) rozhodlo takto:

v y r a ď u j e

zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, k 31.
decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Borodáčova 2, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Sklenárova 1, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021.

Odôvodnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2021 žiadosť účastníka
konania, Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o
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vyradenie Centra voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), k 31.12.2021.

Dôvodom vyradenia je zefektívnenie financovania centier voľného času, zefektívnenie niektorých pracovných
činností a riadiacich procesov, zjednotenie metodiky a kvalitatívnych nárokov na činnosť centier voľného času, no
predovšetkým vytvorenie kapacít potrebných na rozšírenie ponuky o nové činnosti, najmä činnosť práce s mládežou
a samotný rozvoj centier voľného času.
Podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov po zrušení školského zariadenia Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava ako zriaďovateľ zabezpečí prostredníctvom zaradenia elokovaného pracoviska do
siete len na pôvodnej adrese centra voľného času, ktoré sa stane súčasťou Centra voľného času, Gessayova 6,
Bratislava, a to z dôvodu, že v elokovaných pracoviskách, sa nevykonáva žiadna výchovno-vzdelávacia činnosť.

Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil žiadosť o všetky doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003
Z. z. K predmetnému vyradeniu predložil vyjadrenia Rady Centra voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, zo dňa
25.10.2021, Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OS3-2021/081767-019 zo dňa 21.10.2021, a hlavnej školskej
inšpektorky č. A/2021/002032/00297 zo dňa 11.10.2021.
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete
predkladá zriaďovateľ.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ.
Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor,
v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom
školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou.
Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré
je právnickou osobou.

Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že súčasťou predmetného centra voľného času boli aj elokované pracoviská,
správny orgán súčasne s vyradením centra voľného času vyraďuje zo siete aj elokované pracoviská.

Po preskúmaní predložených dokladov, ako aj vzhľadom na to, že účastník konania predložil svoju žiadosť v súlade
s § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z., správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
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Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

. .
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika

. .

. .

. .

Váš list číslo/zo dňa
MAGS/OSSM/5766
9-508142/09.12.2021

Naše číslo
2021/22234:7-A2101

Vybavuje/linka
Anovčínová/408

Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22233:2-A2101 zo dňa
03.12.2021 o vyradení Centra voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, k 31.12.2021, nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

____________________________________________________________________________________
Telefón

+421259374111
E-mail

info@minedu.sk
Internet

www.minedu.sk
IČO

00164381



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22233:2-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 17 a § 18 ods. 1 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 (ďalej len
„zákon č. 596/2003 Z. z.“), ako príslušný správny orgán, prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o vyradenie Centra voľného
času, Hlinícka 3, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 17 ods. 3 a § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. a po získaní potrebných dokladov v súlade s
§ 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) rozhodlo takto:

v y r a ď u j e

zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, k 31.
decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Hlinícka 1, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Šuňavcova 13, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í
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sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska, Za
kasárňou 2, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Pionierska, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Plickova 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Osadná 5, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Barónka 17, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Gelnická 34, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021.

Odôvodnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2021 žiadosť účastníka
konania, Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481,
o vyradenie Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, a jeho elokovaných pracovísk, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), k 31.12.2021.

Dôvodom vyradenia je zefektívnenie financovania centier voľného času, zefektívnenie niektorých pracovných
činností a riadiacich procesov, zjednotenie metodiky a kvalitatívnych nárokov na činnosť centier voľného času, no
predovšetkým vytvorenie kapacít potrebných na rozšírenie ponuky o nové činnosti, najmä činnosť práce s mládežou
a samotný rozvoj centier voľného času.
Podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov po zrušení školského zariadenia Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava ako zriaďovateľ zabezpečí prostredníctvom zaradenia elokovaných pracovísk do
siete na pôvodných adresách predmetného centra voľného času a jeho elokovaných pracovísk, ktoré sa stanú
súčasťou Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, okrem elokovaných pracovísk, v ktorých sa nevykonáva
žiadna výchovno-vzdelávacia činnosť, a to na adrese Hlinícka 1, Šuňavcova 13, Za kasárňou 2, a Gelnická 34.

Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil žiadosť o všetky doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003
Z. z. K predmetnému vyradeniu predložil vyjadrenie Rady Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, zo dňa
08.11.2021, Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OS3-2021/081767-019 zo dňa 21.10.2021, a hlavnej školskej
inšpektorky č. A/2021/002032/00297 zo dňa 11.10.2021.
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete
predkladá zriaďovateľ.
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Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ.
Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor,
v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom
školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou.
Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré
je právnickou osobou.

Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že súčasťou predmetného centra voľného času boli aj elokované pracoviská,
správny orgán súčasne s vyradením centra voľného času vyraďuje zo siete aj elokované pracoviská.

Po preskúmaní predložených dokladov, ako aj vzhľadom na to, že účastník konania predložil svoju žiadosť v súlade
s § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z., správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa
Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22238:2-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 17 a § 18 ods. 1 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 (ďalej len
„zákon č. 596/2003 Z. z.“), ako príslušný správny orgán, prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o vyradenie Centra voľného
času, Pekníkova 2, Bratislava, a jeho elokovaného pracoviska, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 17 ods. 3 a § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. a po získaní potrebných dokladov v súlade s
§ 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) rozhodlo takto:

v y r a ď u j e

zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Centrum voľného času, Pekníkova 2, Bratislava, k 31.
decembru 2021;

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva vo vyradení Elokovaného pracoviska,
Batkova 2, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Pekníkova 2, Bratislava, zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2021.

Odôvodnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2021 žiadosť účastníka
konania, Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o
vyradenie Centra voľného času, Pekníkova 2, Bratislava, a jeho elokovaného pracoviska, zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), k 31.12.2021.

Dôvodom vyradenia je zefektívnenie financovania centier voľného času, zefektívnenie niektorých pracovných
činností a riadiacich procesov, zjednotenie metodiky a kvalitatívnych nárokov na činnosť centier voľného času, no

1 / 3



predovšetkým vytvorenie kapacít potrebných na rozšírenie ponuky o nové činnosti, najmä činnosť práce s mládežou
a samotný rozvoj centier voľného času.
Podmienky pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov po zrušení školského zariadenia Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava ako zriaďovateľ zabezpečí prostredníctvom zaradenia elokovaného pracoviska do
siete len na pôvodnej adrese elokovaného pracoviska, ktoré sa stane súčasťou Centra voľného času, Gessayova 6,
Bratislava, a to z dôvodu, že na pôvodnej adrese centra voľného času sa dlhodobo nevykonáva žiadna výchovno-
vzdelávacia činnosť.

Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil žiadosť o všetky doklady podľa § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003
Z. z. K predmetnému vyradeniu predložil vyjadrenia Rady Centra voľného času, Pekníkova 2, Bratislava, zo dňa
08.11.2021, Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OS3-2021/081767-019 zo dňa 21.10.2021, a hlavnej školskej
inšpektorky č. A/2021/002032/00297 zo dňa 11.10.2021.
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete
predkladá zriaďovateľ.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ.
Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor,
v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom
školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou.
Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré
je právnickou osobou.

Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že súčasťou predmetného centra voľného času bolo aj elokované pracovisko,
správny orgán súčasne s vyradením centra voľného času vyraďuje zo siete aj elokované pracovisko.

Po preskúmaní predložených dokladov, ako aj vzhľadom na to, že účastník konania predložil svoju žiadosť v súlade
s § 17 ods. 2 a § 18 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z., správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa
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Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22233:2-A2101 zo dňa
03.12.2021 o vyradení Centra voľného času, Pekníkova 2, Bratislava, a jeho elokovaného pracoviska, zo siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky, k 31.12.2021, nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:5-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Štefánikova 35, Bratislava, ako súčasti
Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Štefánikova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Štefánikova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného
času, Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

. .
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika

. .

. .

. .

Váš list číslo/zo dňa
MAGS/OSSM/5766
9-508184/09.12.2021

Naše číslo
2021/22042:44-A2101

Vybavuje/linka
Anovčínová/408

Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:5-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Štefánikova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

____________________________________________________________________________________
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+421259374111
E-mail
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Internet

www.minedu.sk
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:6-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Štefánikova 39, Bratislava, ako súčasti
Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Štefánikova 39, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Štefánikova 39, Bratislava, ako súčasti Centra voľného
času, Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
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Slovenská republika
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Váš list číslo/zo dňa
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Naše číslo
2021/22042:45-A2101

Vybavuje/linka
Anovčínová/408

Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:6-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Štefánikova 39, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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E-mail
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IČO

00164381



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:7-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Šulekova 35, Bratislava, ako súčasti Centra
voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Šulekova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Šulekova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času,
Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Naše číslo
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Vybavuje/linka
Anovčínová/408

Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:7-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Šulekova 35, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:8-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Kulíškova 6, Bratislava, ako súčasti Centra
voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Kulíškova 6, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Kulíškova 6, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času,
Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

. .
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika

. .

. .

. .

Váš list číslo/zo dňa
MAGS/OSSM/5766
9-508177/09.12.2021

Naše číslo
2021/22042:47-A2101

Vybavuje/linka
Anovčínová/408

Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:8-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Kulíškova 6, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

____________________________________________________________________________________
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E-mail
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Internet
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:9-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Hlinícka 3, Bratislava, ako súčasti Centra
voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Hlinícka 3, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Hlinícka 3, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času,
Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________
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Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:9-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Hlinícka 3, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:10-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Pionierska 16, Bratislava, ako súčasti
Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Pionierska 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Pionierska 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného
času, Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oddelenie súkromných a cirkevných škôl a siete škôl a školských zariadení

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________
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Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika

. .

. .

. .

Váš list číslo/zo dňa
MAGS/OSSM/5766
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Vybavuje/linka
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Bratislava
13. 12. 2021

Vec
Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:10-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Pionierska 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:11-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Plickova 16, Bratislava, ako súčasti Centra
voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Plickova 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Plickova 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času,
Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:11-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Plickova 16, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

Stromová 1
813 30 Bratislava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
2021/22042:12-A2101

Vybavuje

Bratislava
03. 12. 2021

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 18 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603 481, o zmenu v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Batkova 2, Bratislava, ako súčasti Centra
voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. a po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo takto:

m e n í

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska,
Batkova 2, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022.

Odôvodnenie
Účastník konania, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, IČO 00 603
481, predložil dňa 25.11.2021 Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť podľa
§ 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len
„sieť“), ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Batkova 2, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času,
Gessayova 6, Bratislava, do siete, od 01.01.2022.
Účastník konania dňa 02.12.2021 doplnil náležitosti tak, ako to ustanovuje § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo
rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov
alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu
v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
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Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má
zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Podľa § 18 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu
elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b) vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.

S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo vyhovené.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Slovenská republika
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Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22042:12-A2101 zo dňa
03.12.2021 o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného
pracoviska, Batkova 2, Bratislava, ako súčasti Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava, do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. januára 2022, nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.12.2021.

Mária Paráková
vedúca oddelenia súkromných a cirkevných

škôl a siete škôl a školských zariadení
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