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832 9I Bratislava
V Bratislave, dňa 25.7.2017

VEC: Oznam o zmene zriaďovatel'a Súkromnej základnej školy EISB

medzi zrlaďovateťom Súkromnej základnej školy EISB spoločnosťou EIS Bratislava,
s.r.o., tČO: +O 519 335, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel
Sro, vložka ě. 79309lB a Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto bola uzavretá Nájomná
zmluva dňa 11 .6.2012 a jej dodatok č. l.

Učelom nájmu podl'a tejto nájomnej zmluvy ajej dodatku je používanie predmetu
nájmu naprevádzku Súkromnej základnej školy English Intemational School of Bratislava.

Oznamujem Vám, že súčinnosťou aprávoplatnosťou od 8.8.2017 sa Rozhodnutím
Ministerstva školstva, vedy, výskumu ašportu SR č. 20I7-8466123758:2-I0H0 zdř:'a
22.6.2011 zriaďovateťom Súkromnej zakladnej školy EISB stala právnická osoba EIS
Bratislava, o.z., Matejkova 30, 84105 Bratislava, IČO: :180645.

Ztoho dóvodu póvodnému zriaďovateťovi EIS Bratislava, s.r.o. zanikol úěel nájomnej
zmluvy v zmysle Zák. ě. 11611990 Zb. Všetky povinnosti apráva zriaďovateťa Súkromnej
základnej školy EISB prevza| na seba nový zriaďovateť EIS Bratislava, o.z.

Navrhujeme preto uzatvoriť novú nájomnú zmluvu buď s novým zriaďovateťom EIS
Bratislava, o.z., alebo priamo so Súkromnou základnou školou EISB.

Zároveň Vám oznamujeme, že zpozície zriaďovateťa školy ruším doterajšie
oprávnenie Ing. Ivana Bošňáka komunikovat' s Mestskou čast'ou Bratislava- Nové
Mesto vo veciach Súkromnej základnej školy EISB a jediné osoby oprávnené rokovat'za
EIS Bratis|ava, o.z. alebo Súkromnú základnú školu EISB sú:
Mgr. Jozef Mačák, mail: iozef.macak@eisbratislava.com, tel.: 0907 786 899
PhDr.Mgr. Alena Dušatková, mail: alena.dusatkova@eisbratislav.com tel.:0911 255299.

S pozdravom,
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
vEDy, vÝsruvu a šponru
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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ROZHODNUTIE

Ministerstvo Školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia
regionálneho Školstva, ako príslušný správny orgánpodťa § 14 ods.6 písm.'b; a§ 18 ods. 1
vnadváznosti na § 15 ods.4 písm. b) zákona ě.59612003 Z. z. oštátnej správe vškolstve
a Školskej samospráve a o zrnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len,,zákon č.596/2003 Z. z.") prerokovalo žiadosť právnickej osoby, EIS Bratislava
s.r.o., KalinČiakova 12, Bratislava, v zastúpení GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova
21, Bratislava, vo veci zmeny vsieti škól aškolských zaiadení Slovenikej republiky, ktorá
sPoČÍva vzmene zriaďovateťa SÚkromného gymnázia EISB, Kalinčiakoia 12, Bratislal,a,
a SÚkromnej zál<ladnej Školy EISB, Kalinčiak ova 72, Bratislava, z póvodného zriaďovateťa
EIS Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 12, Bratislava, na nového iriaďovatel,a, právnickú
osobu, EIS Bratislava, o. z., Matejkova 30, Bratislava, tČo: l1 806 457.

Po Preskúmaní potrebných dokladov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 59612003 Z. z.
aPodťa § 32 a § 46 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorŠÍch PredPisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Siovenskej iepubliky
roáodlo takto:

mení

sieť Škól a školských zaňadení Slovenskej republiky, ktorej zmena spočíva v zmene
zriaďovatel'a SÚkromného gymnázia EISB, Kalinčiakova 12, Bratislava, a Súkromnej
základnej ŠkolY EISB, Kalinčiakova 12, Bratislava, z póvodného zriad'ovateťa, právnickej
osobY EIS Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 12, Bratislava, na nového zriaďovatel'a,
právnickú osobuo EIS Bratislava, o. z., Matejkova 30, Bratislava.

odóvodnenie

VzmYsle § 18 ods. I zétkonaě.59612003 Z. z. avnadváznosti na ustanovenie § 15
ods.4 PÍsm. b) tohto zákona úěastník konania, právnická osoba, EIS Bratislava, slr.o.,
KalinČiakova 12, Bratislava, v zastúpení GARANT PARTNER legal s.r.o., Einsteinova 2I,
Bratislava, doruČil na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Žiadosť o zmenu v sieti škól a školských zaríad,eni Slovenskej rópubliky (d'alej ien ,,siet,..j,ktorá sPoČÍva v zmene zriaďovateťa Súkromného gymnánia EISB; kauneiatova 12,
Bratislava, a SÚkromnej zékladnej školy EISB, Kalinčiakova 12, Bratislava, zpóvodného



zriaďovatel'a EIS Bratislava, §.r.o., Kaliněiakova 12, Bratislava, na nového zriaďovatel'a,
pávnickú osobu, EIS Bratislava, o. z., Matejkova 30, Bratislava.

V súvislosti s predmetnou žiadosťou, účastník konania predložil správnemu orgánu
Zmluvu o prevode práv apovinností, zo dňa 11. 04. 2017, ktorá je uzatvorená medzi
zmluvnými stranami, prevodcom póvodným zriaďovateťom EIS Bratislava, s.I.o.,

Kalinčiakova !2, Bratislava, ICO 46 519 335, anadobúdateťom - noqým zriaďovateťom,
EIS Bratislava, o. z., Matejkova 30, Bratislava, tČO: :t 806 457,

V zmysle Čt. I. ods. 2 predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv
a povinností zmluvných strán, vo vzťahu k zriaďovateťskej kompetencii pre Súkromné
gymnrizium EISB, Kalinčiakova 12, Bratislava a Súkromnú základnú školu EISB,
Kalinčiakova 12, Bratislava. Nový zriaďovateť právnická osoba, EIS Bratislava o. z.)

Matejkova 30, Bratislava, IČO 31 806 45, sa touto zmluvouzavázuje, žebez vYhrad preberá

všetky práva apovinnosti zriaďovatela azav'ázuje sa vykonávať túto funkciu vplnom
.o"ruiru-u zmysló platných prárrnych predpisov. Ďalej sa nadobúdateí zavázuje zabezpečiť
pre žiakov Súkromného gymnázíaElsB, Kalinčiakova 12, Bratislava, a Súkromnej ztákladnej

školy EISB, Kalinčiakova 12, Bratislava, ústavné právo na vzdelanie v súlade s ustanovením

§ 18 ods. 4 zil<onaě.59612003 Z. z.

Správny orgtín uvádza, že okrem iných dokladov, ktoré súvisia so zmenou
zriaďovateťa, je súěasťou predmetnej žiadosti podťa § 18 ods. 2 ziů<ona ě. 59612003 Z. z.
sprihliadnutím na § 16 ods. 1 písm. l) apísm. p) zrákona ě.596l2a03 Z. z. predložené aj

súhlasné vyjadrenie mesta Bratislava - Nové Mesto, zo dňa 01. 06 .2017 a Okresného Úradu

Bratislava, odboru školstva, zo dňa20.03.2al7, Kpredmetnej zmene vsieti vydala súhlas

Rada školy zo dňa 14. 03. 20|7,

Podťa § 18 ods. l zžkona č.59612003 Z. z. ,?meny v sieti sú zmeny údajov podťa § 15

ods. 4 tohto zákona".

Podťa § 15 ods. ! zákona é. 59612003 Z. z. ,,siet' je zoznam škól a školsbých zariadenÍ,

horé majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelóvanie" -

Podťa § 15 ods. 4 písm. b) zákona č. 59612003 Z, z. ,,sa v sieti uvádza aj názov a adresa
zriaďovateťa".

Podťa § 18 ods. 2 zákona č. 59612003 Z. z. účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je
zriaďovateť. Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateťa alebo
osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateťov alebo na návrh hlavného školského
inšpektora podťa § 12 ods, 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti n,a zmenu v sieti.

Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použiju primerane ustanotlenia § l6 a § I7 tohto zákona,

Pri zhodnotení všetkých vyššie uvedených skutočností správny orgán dospel k záveru
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto roáodnutia.



Poučenie

V zmysle § 61 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v zneni neskorších predpisov možno podat' proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu ašportu Slovenskej republiky. Stromová 1, Bratislava v lehote
1 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia,

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom.

Bratislava 22, a6.2017

Galan
riaditel'

sekcie školstva

Rozhodnutie dostanú:
o GARANT PARTNER.legai s.r.o.

Einsteinova 21

851 0] Bratislava

EIS Bratislavao, z.
Matejkova 30
84l 05 Bratislava

. spis

Na vedomie:
o CVTI SR Bratislava
. ŠŠt Bratislava
o okresný úrad Bratislava
. VÚC Bratislava
. MČ Bratislava - Nové Mesto
. MŠVVaŠ SR, sekcia financovania a rozpočtu
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