
Zápisnica 
zo zasadnutia 

Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 6.5.2015 

 
 
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. art. Jana Nagy – Juhász, ArtD., ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2  
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 - ospravedlnená 
 Ing. Peter Lenč  
 
hostia: 

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy; 
Mgr. Elena Poláková, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia kultúry, 
školstva, športu a mládeže; 
Ing. Klaudia Košíková, oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže; 

 
 
Program: 

1. Privítanie. 
2. Stretnutie s JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom hlavného mesta SR Bratislavy. 
3. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovacej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

4. Schválenie štatútu Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy. 
5. Prerokovanie plánu práce Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy na 

nasledujúce obdobie.  
6. Rôzne. 
7. Závery 
 

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



 Prítomným sa prihovoril JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
 
K bodu 2 

Na zasadnutí Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 6.5.2015 boli s 
primátorom hlavného mesta diskutované kompetencie Mestskej školskej rady stanovené 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti obce voči Mestskej 
školskej rade, stanovené rovnakým zákonom.  

 
Zamestnanci oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže sa vyjadrovali k tomu, aká 

bola situácia za uplynulé volebné obdobie. Povinnosti obce voči mestskej školskej rade sú 
prerozdelené Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy medzi mesto Bratislava a jednotlivé 
mestské časti.  

 
Počas svojej činnosti v minulom funkčnom období  mestská školská rada 

prerokovávala správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
jednotlivých mestských častí. Niektorí predstavitelia mestských častí považovali požiadavku 
na predkladanie zákonom stanovených materiálov na rokovanie mestskej školskej rady za 
zbytočný administratívny akt. 

  
V roku 2013 iniciovaná zmena Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy tak navrhovala 

ustanoviť aj obecné školské rady s príslušnými kompetenciami na úrovni zriaďovateľských 
pôsobností mestských častí; predkladatelia navrhovali zohľadniť fakt, že na území hlavného 
mesta je školská problematika rozdelená medzi hlavné mesto a mestské časti, z ktorých každý 
má zriaďovateľské kompetencie vo vzťahu k iným typom škôl a školských zariadení, ako aj 
to, že funkčnosť systémov v oblasti školstva v súčasnom znení zákona je prepojená aj na 
samosprávne orgány (obecné školské rady).  
 

Nakoľko však mestské zastupiteľstvo zámer vytvorenia obecných školských rád 
jednotlivých mestských častí na základe vyjadrenia starostov neprijalo, bola Mestská školská 
rada ustanovená v zmysle v súčasnosti platných predpisov - teda tak, ako doteraz.  

 
Súčasní novozvolení členovia Mestskej školskej rady na zasadnutí dňa 6.5.2015 

vyjadrili záujem o podporu školstva v Hlavnom meste. V prvom rade majú záujem 
o komunikáciu s jednotlivými Radami škôl. 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.  Predpokladaný termín stretnutia je september 2015.       

 
V diskusii pán primátor vyjadril svoj záujem o oblasť školstva, potrebu 

prediskutovať postavenie Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu 
k hlavnému mestu a mestským častiam na úrovni primátora hlavného mesta a starostov 
mestských častí. Uložil Oddeleniu kultúry, školstva, športu a mládeže otvoriť štatút 
a predložiť návrh. 
 
K bodu 3 



Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta 
SR Bratislavy prinieslo diskusiu v týchto oblastiach: 

- systém CVČ je v kríze, problémom je existencia vízie centier voľného času, 
- zmena zákona povinnosťou administratívneho potvrdenia elokovaného pracoviska 

školy/školského zariadenia priniesla rušenie týchto pracovísk, 
- proces predkladania správ a jeho postupnosť je potrebné premyslieť vo vzťahu 

k reálnym možnostiam orgánu školskej samosprávy (Mestskej školskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy) zmysluplne pripomienkovať tento materiál, 

- otázka predkladania súhrnnej správy za celé školstvo, alebo predkladania 
súhrnných správ za školy podľa mestských častí.  

 
K bodu 4 
 
Návrhy  

- návrhy úprav štatútu sa týkali iba aktualizácie v zmysle zmien v štátnom 
vzdelávacom programe: 

- k bodu g) - v súčasnosti sa uvádzajú len voliteľné hodinové dotácie. Triedy s 
rozšíreným vyučovaním Cj neexistujú.  

 
Štatút Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy bol schválený v podobe, v akej je 
prílohou tejto zápisnice, verejným hlasovaním nasledovným počtom hlasov: 
Počet prítomných členov: 10 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
 
Predbežné termíny nasledujúcich riadnych zasadnutí sú stanovené nasledovne: 

- 23.09.2015 – Spolupráca s Radami škôl 
- 18.11.2015 – Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach základných škôl a materských škôl jednotlivých mestských častí;  
 
K bodu 6 
 Prítomným členom Mestskej školskej rady boli odovzdané oznámenia o zvolení do 
Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy na základe výsledkov volieb zo dňa 
22.1.2015 a v zmysle uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1050/2013 zo dňa 24. – 
25.4.2013. 
 
K bodu 7 
 

Z diskusie dňa 6.5.2015 ohľadne kompetencií Mestskej školskej rady vyplýva, že treba 
dať vážnosť a zmysluplnosť terajšej Mestskej školskej rade. Opodstatnenosť a kompetencie 
rady školy sú určené zákonom. Navrhujeme, aby mesto znova začalo riešiť štatút hl. mesta., 
treba jasne rozdeliť kompetencie. 

 

 
 



 
Prílohou tejto zápisnice je: 

- Prezenčná listina zo zasadnutia Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 6.5.2015 

- Štatút Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy v schválenej podobe 
 
Zapisovateľ: Mgr. Jakub Bednárik 
 
 
V Bratislave dňa: 7.5.2015 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
................................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Mgr. Adriana Šišková, predsedníčka 

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 


