
MESTO  LEVOČA 
 
Predmet rokovania:  Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá 

spočíva vo vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované 
pracovisko Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, 
ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, Námestie Majstra 
Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 

   
Pre:                                 Mestskú radu 08. 02. 2022 

Mestské zastupiteľstvo 17. 02. 2022 
 
Predkladá :       PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Spracovateľ:      PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:  
 
MR odporúča MZ schváliť návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, 
ktorá spočíva vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej 
umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
 
MR berie na vedomie informáciu, že k návrhu na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení, ktorá spočíva vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko 
Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej 
školy, Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča, neboli 
uplatnené žiadne pripomienky. 
 
MZ schvaľuje návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva vo 
vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej umeleckej školy 
Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, Námestie Majstra 
Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča 
 
 MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení, ktoré spočíva vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko 
Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej 
školy, Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča, neboli 
uplatnené žiadne pripomienky. 
 
Stanovisko komisie:    Komisia školstva sociálnych vecí súhlasí s návrhom na uznesenie 
 
Zodpovedný    :            PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Termín:  01. 03. 2022 
Na vedomie:               primátor  mesta 
                                    zástupca primátora mesta 
                                    prednosta mesta 
  hlavný  kontrolór  mesta 
 
V Levoči   04. 02. 2022 



Dôvodová  správa 
 

 
 Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, školský úrad predkladá  návrh  na 
vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva vo vyradení zo siete škôl a 
školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, 
Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, v 
zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča.  
 Novelou  zákona  č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, podľa § 17  ods. 1 žiadosť na vyradenie  predkladá zriaďovateľ ak škola 
alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelanie, poradenstvo alebo služby spojené 
s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi.  
 Elokované pravovisko   Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je 
súčasťou Základnej  umeleckej školy, Námestie Majstra Pavla 48, od roku 2018, kedy bolo 
zaradené  do siete škôl a školských zariadení,  výchovu a vzdelávanie v priestoroch Gašpara 
Haina 37, Levoča, neposkytovalo.   
 Vykonaním zmeny, ktorá spočíva vo vyradení  zariadení  Elokovaného pracoviska 
Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej 
školy, Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča tak dôjde 
k zosúladeniu právneho stavu s reálnym stavom. 
 
 
 
 
 
 
 
V Levoči   04. 02. 2022      
 
 
 
        PaedDr. Mária Choborová 
                                                                                                   vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
 

  

 
 
 


