
Návrh 

1. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení subjekty                                                      
Základná škola, Na stanicu 27, Žilina                                                             
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Na stanicu 27, Žilina  ako súčasť 
Základnej školy, Na stanicu 27, Žilina                                                                         
Školský klub detí pri základnej škole, Na stanicu 27, Žilina                                                       
Materskú školu Žilina – Bytčica, Pažitie                                                                                     
Školskú jedáleň pri materskej škole – výdajňa, Žilina – Bytčica, Pažitie 
s účinnosťou od 31. 8. 2008. 

 

2. zaradenie  do siete škôl a školských zariadení subjekty                                                     
Základná škola s materskou školou , Na stanicu 27, Žilina                                                       
Výdajná školská kuchyňa pri školskej jedálni, Na stanicu 27 Žilina  ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina                            
Školskú jedáleň, Na stanicu 27, Žilina ako súčasť  základnej školy 
s materskou školou Na stanicu 27, Žilina                                                                                 
Školského klubu detí pri základnej škole s materskou školou, Na stanicu 27, 
Žilina                                                                                                                     
s účinnosťou  od 1. 9. 2008. 

 

Stanovisko odboru školstva a mládeže 

 

 Základná škola Na stanicu 27 v Žiline je neplnoorganizovaná základná škola 
s ročníkmi 1. – 4. a s počtom žiakov 49. Náklady na prevádzku sú vysoké z dôvodu 
nevyužitia priestorov budovy.  Jedná sa o kancelárske priestory ako zborovňa, 
riaditeľňa, šatne pre personál jedálne, ktoré sa nachádzajú vo vedľajšom 
hospodárskom pavilóne, ktorý je spojený pergolou so základnou školou a nie je 
v súčasnej dobe využívaný. Vykurovacie médium základná škola nakupuje od 
súkromnej firmy vzhľadom na súčasný systém rozvodov vykurovania. 

 Budova materskej školy v Bytčici v súčasnej dobe nevyhovuje hygienickým 
požiadavkám v zmysle platnej legislatívy na prevádzku predškolského zariadenia. Je 
to stará budova, v ktorej sa vykuruje pevným palivom. Žumpa materskej školy sa 
nachádza na súkromnom pozemku. Budova a pozemok materskej školy nie je 
vysporiadaný. 

 Rekonštrukciou hospodárskej časti školy, ktorá v súčasnosti prebieha, sa 
vytvoria priestory pre 2 triedy  materskej školy v súlade s platnými predpismi 
a s požiadavkami RÚVZ. Vybuduje sa vlastný zdroj vykurovania - plynová kotolňa, 
ktorá prinesie energetickú úsporu a zníženie finančných nákladov na prevádzkové 
náklady, čo umožní efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov. 
Zároveň sa skvalitnia podmienky procesu výchovy a vzdelávania základnej školy 
s materskou školou.     



 Dňa 12. 5. 2008 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ Na 
stanicu 27 a Rady školy pri MŠ Žilina – Bytčica, Pažitie. Na zasadnutí sa prerokovali 
otázky personálneho a mzdového zabezpečenia v prípade spojenia ZŠ s MŠ do 
jedného právneho subjektu. Zo zápisnice obidvoch rád školy vyplýva, že nie sú 
námietky pre zaradenie Základnej školy s materskou školou Na stanicu 27, Žilina 
a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení. 

Z hľadiska rozpočtu mesta nie je nutná zmena  rozpočtu na školu a školské 
zariadenia, nakoľko spojenie nevyžaduje nárast zmeny v personálnom obsadení.   
Spojením finančných prostriedkov na prevádzku oboch zariadení a pri zmene 
vykurovacieho média, bude pokrytie rozpočtu dostatočné.    
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