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Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ......./2020
zo dňa 28. 02. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje

A.1 Návrh na vyradenie Strednej športovej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava, so
súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Termín: k 02. 09. 2020
A.2 Návrh na zaradenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava, s organizačnými
zložkami Základná škola a Stredná športová škola a súčasťou Školská jedáleň do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Termín: k 03. 09. 2020

B súhlasí
s uzatvorením Dohody o zriaďovateľovi Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava
medzi Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Bratislavským samosprávnym krajom
s podmienkami:
a) predpokladom zriadenia Spojenej školy je vydanie právoplatného a vykonateľného
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmene v sieti škôl
a školských zariadení, a prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Spojenej
školy Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja ,
b) zriaďovateľom Spojenej školy je Bratislavský samosprávny kraj,
c) Spojenú školu tvoria dve organizačné zložky – Základná škola a Stredná športová
škola,
d) sídlom Spojenej školy je budova Strednej športovej školy na Ostredkovej 10,
Bratislava, ktorá je vo vlastníctve BSK,
e) spojená škola je rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet BSK,
f) Spojená škola je právnym nástupcom Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava
a Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava.

C poveruje
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a riaditeľku Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja realizovať kroky potrebné k vyradeniu Strednej športovej školy,
Ostredková 10, Bratislava, zo siete a zaradeniu Spojenej školy so sídlom Ostredková 10,
Bratislava, do siete škôl a školských zariadení, jej následnému zriadeniu a uzatvoreniu
Dohody o zriaďovateľovi s Mestskou časťou Bratislava - Ružinov
Termín: k 03. 09. 2020

Dôvodová správa
k návrhu na vyradenie Strednej športovej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava so
súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Spojenej
školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava s organizačnými zložkami Základná škola
a Stredná športová škola a so súčasťou Školská jedáleň do siete škôl a školských
zariadení
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako zriaďovateľ Strednej športovej školy, Ostredková 10,
Bratislava a Mestská časť Bratislava - Ružinov ako zriaďovateľ Základnej školy, Ostredková
10, Bratislava, majú spoločný záujem na zriadení
Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava s organizačnými zložkami
- Základná škola,
- Stredná športová škola.
Cieľom vytvorenia spojenej školy je zachovanie kontinuity vo vzdelávaní športovo
talentovaných žiakov mladšieho školského veku v škole, ktorá má vytvorené predpoklady pre
rozvoj ich talentu. Na základe novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo Športové
gymnázium na Ostredkovej ulici pretransformované od 01. 01. 2019 na Strednú športovú
školu. Stredná športová škola v zmysle novelizovanej legislatívy neposkytuje štúdium
v osemročnom vzdelávacom programe, a teda od šk. roka 2019/20 už škola nemôže prijímať
žiakov do osemročného štúdia.
Rozvoj pohybových schopností športovo talentovaných žiakov je optimálny vo veku 10 – 13
rokov. Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava má metodicky spracovaný postup
športovej prípravy zabezpečený trénermi s najvyššou trénerskou kvalifikáciou v športových
odvetviach – športová gymnastika, zápasenie, džudo, plávanie, atletika, volejbal, triatlon atď.
Škola má 35-ročnú históriu a skúsenosti s prácou so športovo nadanými žiakmi a počas tohto
obdobia sa 30 absolventov uvedenej školy zúčastnilo na olympijských hrách. Jozef Krnáč
(džudo) a Matej Beňuš (vodný slalom) získali na olympijských hrách strieborné medaily. Medzi
absolventov školy patria aj ďalší vynikajúci športovci ako Dominik Hrbatý, Veronika Velez –
Zuzulová, Samuel Piasecký.
Na základe uvedeného sa BSK a MČ Bratislava – Ružinov v snahe poskytnúť žiakom na
území MČ Bratislava – Ružinov, ale aj celého Bratislavského kraja možnosť kvalitného
športového vzdelávania dohodli na zámere vytvoriť Spojenú školu s organizačnými zložkami
Základná škola a Stredná športová škola, ktorá bude mať sídlo v priestoroch súčasnej
Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava.
Zámer na zriadenie Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava, bol schválený Uznesením
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 134/2019 zo dňa 29. 03. 2019. Zámer
zriadenia Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava ako predpoklad následného zriadenia
Spojenej školy, Ostredková 10, Bratislava, prerokovalo a schválilo Zastupiteľstvo MČ
Bratislava – Ružinov na svojom zasadnutí dňa 19. 02. 2019 uznesením č. 21/II/2019.
Rozhodnutím č. 2020/1812:1-A1050 zo dňa 23. 01. 2020 Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR zaradilo do siete Základnú školu, Ostredková 10, Bratislava, s termínom

začatia činnosti od 1. septembra 2020, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava –
Ružinov.
Zriadenie Spojenej školy sa predpokladá od 03. 09. 2020, zriaďovateľom Spojenej školy bude
Bratislavský samosprávny kraj, sídlo bude v budove na Ostredkovej 10, Bratislava, ktorá je vo
vlastníctve BSK.
Podmienky fungovania Spojenej školy bude upravovať Dohoda o zriaďovateľovi medzi BSK
a MČ Bratislava - Ružinov v súlade s § 20 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, ktorá je podmienkou zaradenia spojenej školy do siete a jej následného zriadenia.
V zmysle platnej legislatívy musí pred zriadením Spojenej školy dôjsť k vyradeniu Základnej
školy, o ktoré bude žiadať MČ Bratislava - Ružinov ako zriaďovateľ, a vyradeniu Strednej
športovej školy, o ktoré žiada Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ. K žiadosti o
vyradenie školy a jej súčasti je potrebné priložiť Uznesenie Zastupiteľstva BSK, resp.
Zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov. Termín vyradenia je 02. 09. 2020.
Súčasne Bratislavský samosprávny kraj ako budúci zriaďovateľ požiada Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradenie Spojenej školy s organizačnými
zložkami – Základná škola a Stredná športová škola a so súčasťou Školská jedáleň
s termínom od 03. 09. 2020.
Po vydaní príslušných rozhodnutí MŠVVaŠ SR bude všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja zriadená Spojená škola.

