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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......./2020
zo dňa 04. 09. 2020
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

zrušuje

Gymnázium so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň, Pankúchova
6, Bratislava, k
Termín: 30. 09. 2020

Dôvodová správa
k návrhu zrušenia Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň,
Pankúchova 6, Bratislava

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 134/2019 zo dňa
29. 03. 2019 Zámer na zriadenie Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava
a následne Uznesením č. 257/2020 zo dňa 29. 05. 2020 Návrh na vyradenie Gymnázia so
sídlom Pankúchova 6, Bratislava so súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských
zariadení a zaradenie Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava s organizačnými
zložkami Základná škola a Gymnázium a so súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň
do siete škôl a školských zariadení k 03. 09. 2020. Súčasne bola schválená Dohoda o
zriaďovateľovi medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava –
Petržalka zo dňa 18. 05. 2020, zverejnená dňa 26. 05. 2020, účinná dňa 27. 05. 2020, na
základe ktorej bude zriaďovateľom Spojenej školy Bratislavský samosprávny kraj.
Následne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo
rozhodnutie č. 2020/12583:2-A2130 zo dňa 17. 06. 2020, ktorým vyraďuje Gymnázium so
sídlom Pankúchova 6, Bratislava s jej súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských
zariadení a rozhodnutie č. 2020/12584:2-A2130 zo dňa 17. 06. 2020, ktorým zaraďuje Spojenú
školu so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, s organizačnými zložkami Základná škola a
Gymnázium a súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň do siete škôl a školských
zariadení.
V súlade s § 9 ods. 1 písm. a) 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
samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje všeobecne záväzným
nariadením a zrušuje podľa siete stredné školy. V zmysle § 23 ods. 2 v spojení s § 20 ods. 2
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 školu alebo školské zariadenie
zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete.
Na základe uvedeného Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ predkladá
Zastupiteľstvu BSK návrh na zrušenie Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava, IČO: 030778956
s jeho súčasťou Školská jedáleň, Pankúchova 6, Bratislava s účinnosťou od 30. 09. 2020.
Právnym nástupcom organizácie je Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava s organizačnými
zložkami Základná škola a Gymnázium, na ktorú prechádzajú odo dňa spojenia, t. j. od 03. 09.
2020 práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy
škôl, všetok majetok, práva, povinnosti a pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej
organizácie.

