
Zápisnica 
zo zasadnutia 

Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 8.6.2016 

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

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

 
zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení: 

Mgr. Eva Gambaľová, ZŠ Tupolevova 20  
Ing. Peter Halák, MŠ Ľ. Fullu 12  
Mgr. art. Jana Nagy – Juhász, Art.D., ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
 

zvolení zástupcovia z rodičov žiakov škôl a školských zariadení: 
 PaedDr. Silvia Klečáková, ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
 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: 
 Ing. Peter Lenč 
 
Prítomní predstavitelia školských úradov/oddelení mestských častí Bratislavy: 
 Ivana Ernstová, Školský úrad Bratislava – Staré Mesto 
 Veronika Redechová, Oddelenie školstva a športu, Školský úrad Petržalka, 

Miroslava Síthová, Spoločný školský úrad Devínska N. Ves a Záhorská Bystrica, 
Ľubica Szilasiová, Spoločný školský úrad Dúbravka a Lamač, 

 Marta Šikrová, Školský úrad Karlova Ves, 
 Ľuboslava Vasilová, Školský úrad Bratislava – Staré Mesto, 
 
Program: 

1. Privítanie. 
2. Stretnutie s predstaviteľmi školských úradov mestských častí Bratislavy.   
3. Rôzne. 
 

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

Predstavitelia školských úradov mestských častí boli oboznámení s činnosťou 
Mestskej školskej rady, konkrétne s už uskutočnenými stretnutiami Mestskej školskej rady 
s predsedami rád škôl a školských zariadení zriadenými v Bratislave. Mestské časti vnímajú 
takéto stretnutia pozitívne a považujú za dôležité, aby sa konali aspoň na ročnej báze, aby tak 
mali predsedovia rád škôl možnosť vzájomnej výmeny svojich názorov a pripomienok. Tiež 
je dôležité predsedov rád škôl vzdelávať v oblasti (nielen) školskej legislatívy, aby sa 



prípadným protiprávnym konaním predišlo ďalekosiahlym dôsledkom (napr. výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy...).  

Vidia obmedzenia pri zvolávaní takýchto stretnutí, ak by ich mali realizovať sami z 
pozície školských úradov, a o to viac vítajú aktivitu Mestskej školskej rady. Prejavili záujem 
zúčastniť sa takýchto stretnutí v budúcnosti. 
  
K bodu 3 

Mestská školská rada má záujem zverejňovať termíny svojich zasadnutí na stránke 
hlavného mesta z dôvodu umožnenia účasti verejnosti na nich. 

Informácie o pripomienkových konaniach zákonov zasielať aj členom Mestskej 
školskej rady na vyjadrenie. 

Termín nasledujúceho zasadnutia je dňa 28.9.2016 (streda) v čase o 14:00 hod.  
 
 
Prílohou tejto zápisnice je: 

- Prezenčná listina zo zasadnutia Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 8.6.2016 

 
 
 
Zapisovateľ: Mgr. Jakub Bednárik 
 
 
V Bratislave dňa: 9.6.2016 
 
 
 
 
                          ................................... 

                Mgr. Adriana Šišková 
                     predsedníčka 

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy 


