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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/  s c h v a ľ u j e 
 
Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení 
a následné zrušenie Materskej školy Ulica 
kozmonautov 1793/14 v Rožňave 
 
 
u k l a d á 
 
zabezpečiť  vyhotovenie žiadosti na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky o vyradenie MŠ Ulica kozmonautov 14 
v Rožňave zo siete škôl a školských zariadení 
  
T: do 15 dní po schválení MZ 
Z: vedúca Odboru školstva 
 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 

 



Dôvodová správa 
 
     Mesto Rožňava je v súčasnosti zriaďovateľom 8 materských škôl, z ktorých je šesť  
s vyučovacím jazykom slovenským, jedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 
a Materská škola Ulica krátka 28 má v jednej triede vyučovací jazyk slovenský a v druhej 
triede maďarský.    
     Finančná situácia v oblasti originálnych kompetencií mesta v položke financovanie 
materských škôl sa v rozpočtovom roku 2014 dostala do situácie vyžadujúcej prijať opatrenia 
na jej vylepšenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí v mesiaci február 
2014 prijalo zmenu VZN o čiastočných úhradách v školách a školských zariadeniach, kde 
zvýšením poplatku pre rodičov detí navštevujúcich materské školy čiastočne riešilo príjmovú 
časť tohto rozpočtu. Zároveň ale zaviazalo Odbor školstva pripraviť na schválenie ďalšie 
racionalizačné opatrenia, ktoré by mali vplyv na výdavkovú časť rozpočtu. Po dôkladnej 
analýze podrobných rozpočtov jednotlivých materských škôl sa ukázala veľká rozdielnosť 
v nákladoch na jedno zaškolené dieťa v jednotlivých zariadeniach. Ako najmenej rentabilná 
vyšla Materská škola Ulica kozmonautov kde náklady na jedno dieťa sú 2233,- €, pričom 
priemer našich všetkých materských škôl je 1934,- €. Jedná sa o náklady bez započítania 
školských jedální, nakoľko tieto majú vlastné rozpočty. Tento stav je zapríčinený hlavne 
malým počtom detí v tejto dvojtriednej materskej škole, čo je ale výhodou pri realizácii 
plánovaného zrušenia materskej školy, nakoľko súčasné kapacity zostávajúcich materských 
škôl tento počet detí dokážu prijať. Obdobná situácia je aj so zabezpečením zamestnania pre 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov tejto materskej školy.  
     Z uvedeného dôvodu dávame návrh na vyradenie Materskej školy Ulica 
kozmonautov 1793/14 v Rožňave zo siete škôl a školských zariadení  a  jej následné 
zrušenie.   
       
Materiál bol dňa 31.3.2014 predmetom rokovania Obecnej školskej rady v Rožňave. 
Obecná školská rada uznesením č. 01/03/2014 odporúča vyradiť zo siete škôl a školských 
zariadení a následne zrušiť Materskú školu Ulica kozmonautov 1793/14 v Rožňave. Ďalej 
odporúča rozšíriť kapacitu zostávajúcich materských škôl rekonštrukciou Materskej školy 
Vajanského 370/6 v Rožňave. Výpis z uznesení Obecnej školskej rady v Rožňave je v prílohe 
materiálu.  
 
Dňa 31.3.2014 materiál prejednala Rada školy pri Materskej škole Ulica kozmonautov. Rada 
školy nesúhlasí so zámerom vyradenia materskej školy zo siete škôl a školských zariadení. 
Zápisnica tvorí prílohu materiálu.  
 
            Materiál bol dňa 8.4.2014 prerokovaný na zasadnutí Komisie vzdelávania, mládeže 
a športu. Komisia svojim uznesením č. 02/4/2014 odporúča schváliť Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie 
MŠ Ulica kozmonautov 14 v Rožňave. 
 
           Dňa 10.4.2014. materiál prerokovala Komisia finančná, podnikateľská a správy 
mestského majetku. Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča 
MZ schváliť vyradenie MŠ Ulica kozmonautov zo siete škôl a školských zariadení 
a následne zrušiť MŠ Ulica kozmonautov. 
 
 
V Rožňave  16. 4. 2014 
Spracovali:  PaedDr. Janka Mičudová, Ing. Ivan Nemčok 



 



 



 


