
Zápisnica 
zo zasadnutia 

Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 23.9.2015 

 
 
Prítomní členovia Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
zvolení zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení: 

Bc. Zuzana Horváthová, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
PaedDr. Jana Bolebruchová, MŠ Bancíkovej 2 
Mgr. Adriana Šišková, ZŠ Matky Alexie, Palackého 1 
PaedDr. Valéria Fogašová, ZŠ Nobelovo nám. 6 

 
zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení: 

Mgr. Eva Gambaľová, ZŠ Tupolevova 20  
Ing. Peter Halák, MŠ Ľ. Fullu 12  
 

zvolení zástupcovia z rodičov žiakov škôl a školských zariadení: 
PaedDr. Silvia Klečáková, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2  
Ing. Monika Belianska, ZŠ Jelenia 16  

 
delegovaní zástupcovia obce v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 1050/2013 zo dňa 24. – 25.04.2013: 
 Anna Gondášová 
 Ing. Peter Lenč  
 
hostia: 

Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu; vedúca oddelenia kultúry, 
školstva, športu a mládeže 

 
 
Program: 

1. Privítanie. 
2. Prerokovanie plánu organizačného zabezpečenia stretnutia členov Mestskej školskej 

rady hlavného mesta SR Bratislavy s predsedami rád škôl.   
3. Rôzne. 
 

K bodu 1 
 Prítomných privítala a zasadnutie viedla Mgr. Adriana Šišková, predsedníčka 
Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
K bodu 2 

Členovia Mestskej školskej rady na zasadnutí dňa 6.5.2015 prijali postup, podľa 
ktorého sa chcú stretnúť s predsedami rád všetkých škôl a školských zariadení (MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
CVČ) všetkých zriaďovateľov a dohodnúť sa, akým spôsobom ďalej komunikovať 
požiadavky Mestskej školskej rady voči hlavnému mestu a mestským častiam k materiálom, 
ktoré im (mestu a mestským častiam) ukladá predkladať na rokovanie Mestskej školskej rady 
zákon a štatút hlavného mesta.        



Zámerom stretnutia je tiež zistiť záujem o vzájomnú spoluprácu a o nájdenie tém 
a problémov, ktoré by mohli spoločne Mestská školská rada a jednotlivé rady škôl riešiť. 

     
Z dôvodu zabezpečenia uvedeného stretnutia bolo dohodnuté: 
 stretnutie sa uskutoční dňa 5.11.2015 v čase od 17:30 hod. v priestoroch Základnej 

umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova ul. č. 2; 
 na stretnutie budú pozvaní predsedovia rád škôl z bývalých okresov Bratislava IV; 

následne budú realizované aj stretnutia s predsedami rád škôl ďalších okresov; 
 pozvánky v písomnej podobe zašle hlavné mesto SR Bratislava (Bednárik); 
 pozvánky v elektronickej podobe zašlú p. Gondášová a p. Horváthová; 
 súčasťou listu/pozvánky bude návratka pre zistenie záujmu zo strany predsedov 

rád škôl o toto stretnutie; 
 
K bodu 3 
 Na zasadnutí boli tiež prednesené a diskutované informácie: 

 o prenikaní „Krúžkov na škole“ do škôl, ktoré svojimi ponukami vytláčajú 
umelecké vzdelávanie základných umeleckých škôl; úroveň vzdelania, ktoré 
získajú deti činnosťou v „Krúžkoch na škole“ však nedosahuje úroveň vzdelania 
ktorú poskytujú základné umelecké školy; 

 o stave zaraďovanie neštátnych škôl a školských zariadení do siete škôl 
a školských zariadení a o prerokovaní materiálu k tejto problematike na zasadnutí 
Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy; 

 o materiálno-technických podmienkach pre činnosť škôl ustanovených v štátnom 
vzdelávacom programe. 

 
Nasledujúce riadne zasadnutie Mestskej školskej rady je naplánované na 18.11.2015; na 
tomto stretnutí by mali byť prerokované „Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení“, sumárne za školy spracované 
jednotlivými mestskými časťami. 
 
 
Prílohou tejto zápisnice je: 

- Prezenčná listina zo zasadnutia Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 23.9.2015 

 
 
 
Zapisovateľ: Mgr. Jakub Bednárik 
 
 
V Bratislave dňa: 25.9.2015 
 
 
 
 
                          ................................... 

                Mgr. Adriana Šišková 
                     predsedníčka 

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy 


