
 

MESTO NITRA 
 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Predkladateľ: 

 
Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry 
 

Číslo materiálu: 
 

1309/2018-1 
 

Názov materiálu: 
 
 
 
 

Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej 
školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra 

Spracovateľ: 
 

PaedDr. Mária Orságová, vedúca OŠMaŠ 
PaedDr. Drahoslava Bóňová, referentka pre základné školstvo 

Napísal: 
 

PaedDr. Drahoslava Bóňová 
 

Prizvať: 
 

- 
 

Dátum rokovania MZ: 
 

05.04.2018 
 

Dátum vyhotovenia: 
 

05.03.2018 
 

 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej 
školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra 
 
s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 
Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra 
 
 

 
 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 
Jozef Dvonč, v. r. 



Dôvodová správa 
 

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra mala možnosť 
rozšíriť svoje priestory pre tanečný odbor v priestoroch Akadémie tanca na Výstavnej 8, 
Nitra, plne vybudované pre kvalitné vyučovanie tanečného odboru. Nakoľko Základná 
umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra nevlastní priestory podobného typu, 
získala  tak možnosti pre kvalitné rozširovanie umeleckého vzdelávania.  

V školskom roku 2017/18 sa zvýšil počet žiakov tanečného odboru o 161 žiakov, čo 
pre ZUŠ predstavuje ročný finančný nárast 6 190,45 €. Vyučovanie tanečného odboru je 
zabezpečené 3 pedagógmi a 1 administratívnym pracovníkom, ktorí sú zamestnancami ZUŠ J. 
Rosinského. Priestory elokovaného pracoviska má ZUŠ riadne ošetrené zmluvou o prenájme 
s Akadémiou tanca, Slovenskou spoločnosťou pre rozvoj tanečného športu a tanečného 
umenia, občianskym združením, s platbou 10 € na hodinu v zmysle čl. 5 uvedenej nájomnej 
zmluvy. Náklady na jedného žiaka elokovaného pracoviska je 20 € mesačne, čo pri uvedenom  
náraste žiakov po odčítaní všetkých nákladov predstavuje pre ZUŠ ročný zisk 2 970,45 €. 

 
Mesto Nitra ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 

Vajanského 1, Nitra požiadalo v zmysle § 18 ods. 6, 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 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky o zaradenie  

- Elokovaného pracoviska, Výstavná 8, Nitra ako súčasť Základnej umeleckej 
školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra  

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  
    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 18 
ods. 5 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 žiadosti vyhovelo a dňa 
13.11.2017 Rozhodnutím číslo: 2017/13485:5-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018 zaradilo 
Elokované pracovisko, Výstavná 8, Nitra, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jozefa 
Rosinského, Vajanského 1, Nitra do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  

 
Zmeny údajov v zriaďovacích listinách sa podľa § 22 ods. 3 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 vykonávajú dodatkami k zriaďovacím listinám. 

 
 Na základe uvedeného dopĺňame zriaďovaciu listinu podľa priloženého návrhu. 
  

Komisia pre školstvo, mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Nitre na svojom 
zasadnutí dňa 14.02.2018 prerokovala Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra a Uznesením  č. 7/2018 – KŠMaŠ 
odporúča schváliť Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa 
Rosinského, Vajanského 1, Nitra. 

 
Mestská rada v Nitre na zasadnutí konanom dňa 27. februára.2018 prerokovala Návrh 

Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 
1, Nitra a uznesením č. 159/2018-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť 
Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 
1, Nitra. 
 



D O D A T O K  č. 7   

 
 

k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 

Vajanského 1, Nitra  
 
 
 

Mesto Nitra ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 
Vajanského 1, Nitra v súlade s § 22 ods. 3 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 
vydáva Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 
Vajanského 1, Nitra vydanej Školskou správou v Nitre zo dňa 01.07.1993, v znení dodatkov 
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

 
Dodatkom č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, 

Vajanského 1, Nitra  sa zriaďovacia listina mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
 

 
 
1.    Súčasťou Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra je na 

základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky číslo: 2017/13485:5-10H0 zo dňa 13.11.2017 o zaradení do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky  
 
Elokované pracovisko, Výstavná 8, Nitra, ako súčasť Základnej umeleckej školy 
Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra 
 
s účinnosťou od 1. januára 2018. 

  
 

 
  
 
 

 
 
 

 Tento dodatok bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre 
dňa..................Uznesením č. ........../2018-MZ. 

 
 
 
 
 

         Jozef Dvonč 
              primátor mesta Nitry 

 



 


