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    VEC : Oznámenie výsledku prešetrenia petície      
 
    Oznamujeme Vám, že sme prešetrili petíciu obyvateľov mesta Prievidza, rodičov, priateľov 
a ďalších sympatizantov Základnej školy (ďalej len ZŠ) na Mariánskej ulici v Prievidzi, ktorej 
predmetom je žiadosť o zachovanie ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi. 
 
    Ústava Slovenskej republiky zaručuje petičné právo, teda každému právo obracať sa vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy.  
 
    Podľa § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je 
príslušný orgán verejnej správy povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, 
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným záujmom. 
 
     Mesto Prievidza je orgánom verejnej správy, ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. 
 
    Pri šetrení petície bolo zistené :  
 
    Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné 
školy podľa siete. 
 
    Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu 
a vzdelávanie. 
 
    Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného krajského 
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školského úradu, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a 
každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva. 
  
    Sieť ZŠ v meste Prievidza je tvorená 8. plnoorganizovanými školami so 162 triedami, 3239 
žiakmi, čo je priemer 19,99 žiaka na triedu.   
 
    Podľa § 7 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z. z. školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom  škôl 
s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. 
 
    Z ôsmych základných škôl v Prievidzi, aj napriek tomu, že školy navštevujú aj deti z iných obcí, 
má iba Základná škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi viac ako 500 žiakov. 
 
    Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť na vyradenie školy, školského 
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete 
predkladá zriaďovateľ. f 
 
    Racionalizácia siete škôl je podľa ministerstva školstva prirodzený proces, ktorý súvisí s 
poklesom žiakov v školách. V minulom školskom roku podľa údajov Ústavu informácií a prognóz 
školstva do štátnych škôl nastúpilo asi 48 tisíc žiakov. Pôvodná sieť základných škôl bola 
dimenzovaná na  58 tisíc žiakov. Samosprávy musia uvažovať ekonomicky, inak to nejde. 
 
    Celková ekonomická situácia v rozpočte mesta Prievidza, systém normatívneho financovania 
základných škôl a nepriaznivý demografický vývoj, na základe ktorého od roku 2007 klesol počet 
žiakov v prievidzských školách o 1480, si vynútili aj v meste Prievidza potrebu radikálneho riešenia 
a tou je racionalizácia základných škôl a zrušenie dvoch škôl. 
 
    Pri návrhu na zrušenie dvoch škôl sa posudzovalo viacero kritérií. Kritériami bol počet žiakov 
školy, naplnenosť tried, ekonomická a energetická náročnosť, využiteľnosť budov, koncepcia 
bytovej výstavby v ich blízkosti, dostupnosť inej školy, investovanie peňazí do modernizácie 
a vybavenia budovy a výchovnovzdelávacie aspekty. 
 
    Zámerom mesta Prievidza ako zriaďovateľa bolo zachovať v každej mestskej časti jednu základnú 
školu s optimálnym počtom žiakov, ktorý pri systéme normatívneho financovania na žiaka zabezpečí 
nielen pokrytie bežných nákladov, ale umožní aj potrebný a očakávaný rozvoj.  
 
    Optimalizácia školskej siete je nevyhnutná pre zabezpečenie kvalitného výchovnovzdelávacieho 
procesu a vybavenia škôl, pretože všetky finančné prostriedky prideľované zo štátneho rozpočtu 
normatívom na žiaka budú rozdelené medzi ostatné školy.  
 
    Každá zrušená škola by mala mestu priniesť ročnú úsporu 100 tisíc eur a každý žiak zo zrušenej 
školy do novej školy prinesie 1100 eur, čo je ročný príspevok štátu. 
 
    Po posúdení všetkých kritérií Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 13. 12. 2011 uznesením         
č. 360/2011 schválilo návrh na vyradenie III. ZŠ na Ulici S. Chalupku a jej súčastí zo siete škôl 
a školských zariadení a uznesením č. 362/2011 návrh na vyradenie ZŠ na Mariánskej ulici a jej 
súčastí zo siete škôl a školských zariadení k  30. 06. 2012.  
 
    Argumentácia výnimočnosti a kvality ZŠ na Mariánskej ulici bola v ukazovateľoch študijných 
výsledkov nepodložená. V školskom roku 2010/2011 v monitore zo Slovenského jazyka bola ZŠ 
Mariánska na treťom mieste a v monitore z matematiky sa v prvej trojke neumiestnila. 
 
    Obhajovanie zachovania ZŠ na Mariánskej ulici programom APROGEN taktiež nebolo na mieste, 
nakoľko v súčasnej dobe je v tomto programe len 50 detí, už dva roky sa v tomto programe 
neotvorili triedy a program nie je viazaný na budovu školy, ale na svojich žiakov. Žiaci vzdelávajúci 
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sa v tomto programe budú v prípade záujmu a súhlasu rodičov premiestnení do ZŠ na 
Malonecpalskej ulici prípadne do ZŠ na Ulici P. Dobšinského aj s pedagógmi.  
 
    Petíciu za zachovanie ZŠ Mariánska podpísalo 6753 osôb, z toho bolo 1 005 podpisov neplatných, 
nakoľko na petičných hárkoch neboli uvedené všetky údaje stanovené v § 4 ods. 1 zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Medzi platnými podpismi sú aj podpisy 
obyvateľov viacerých obcí okresu Prievidza a aj viacerých miest Slovenska. Z celkového počtu 
podpisov bolo až 2272 podpisov osôb, ktoré nie sú obyvateľmi mesta Prievidza.   
 
   Vo verejnom záujme obyvateľov mesta Prievidza je optimalizácia škôl, ktorú mesto presadzuje. 
V kompetencii mesta Prievidza ako zriaďovateľa ZŠ bolo rozhodnúť o návrhu na vyradenie ZŠ na 
Mariánskej ulici v Prievidzi zo siete škôl a školských zariadení k  30. 06. 2012.  V prípade petície za 
zachovanie ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi ide o skupinový záujem osôb, ktoré sa pod petíciu 
podpísali. O návrhu na zrušenie školy rozhodol jej zriaďovateľ – mesto Prievidza v súlade so 
zákonom a vo verejnom záujme.   
 
    Podľa Malej právnickej encyklopédie (1995) sa verejným záujmom rozumie záujem, ktorý je 
výrazom potrieb a záujmov spoločnosti a ktorý takto chápe a presadzuje legitímna verejná moc. Jeho 
rozhodujúcou črtou je jeho mocensky garantovaná prevaha nad súkromným záujmom či záujmami.  
 
    Podľa § 5 ods. 9 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ak je 
predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu 
organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán 
územnej samosprávy. 
 
    Podľa § 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov orgánmi 
obce sú 

a) obecné zastupiteľstvo 
b) starosta obce  

 
    Podľa bodu 2.1.14 Internej smernice č. 50 „Zásady postupu pre vybavovanie petícií 
v podmienkach samosprávy mesta Prievidza“ petície prijíma Mestský úrad v Prievidzi. Na 
vybavenie petície je príslušný primátor mesta. Na prešetrovanie petícií sú príslušní poverení 
zamestnanci mesta, prípadne i za účasti poslancov, podľa posúdenia ich obsahu.  
 
    Poverený zamestnanec mesta prešetroval petíciu obyvateľov mesta Prievidza, rodičov, priateľov 
a ďalších sympatizantov ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov a internou smernicou mesta Prievidza č. 50 
s maximálnou zodpovednosťou. 
 
    Na základe výsledkov prešetrenia petície obyvateľov mesta Prievidza, rodičov, priateľov a ďalších 
sympatizantov ZŠ na Mariánskej ulici v Prievidzi, petícii nevyhovujeme.  
 
    Týmto považujeme petíciu za vybavenú. 
 
                                         S pozdravom 
 
 
 
                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková  
                                                                                                     primátorka mesta 


