
ŠTATÚT MESTSKEJ ŠKOLSKEJ RADY  
HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

 
V súlade so 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 sa vydáva tento 

Štatút Mestskej školskej rady Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 
 
Mestská školská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská školská 
rada“) je obecnou školskou radou a je ustanovená hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou. 
Priestor pre činnosť a sídlo Mestskej školskej rade zabezpečuje hlavné mesto.  
 
 

Článok 2 
Pôsobnosť a poslanie MŠR 

 
 
1. Mestská školská rada je obecnou školskou radou ustanovenou podľa § 24 a § 25 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

  
2. Mestská školská rada je ustanovená zo zástupcov základných škôl, základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení, a zo zástupcov cirkevných a súkromných základných škôl, 
materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení. 

 
3. Mestská školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje 

a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a 
ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania a výchovy. 

 
4. Mestská školská rada plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a 

školských zariadení, k činnosti orgánov miestnej štátnej správy a orgánov obcí z pohľadu školskej 
problematiky.  

 
5. Mestská školská rada sa vyjadruje ku skutočnostiam uvedeným v Článku 3 tohto Štatútu 

v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, mestských častí a 
neštátnych a cirkevných zriaďovateľov základných škôl, materských škôl, základných umeleckých 
škôl a školských zariadení.  

 
 
 

Článok 3 
Činnosť Mestskej školskej rady 

 
 

1. Mestská školská rada sa vyjadruje: 
      a,  k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení    
           v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta, 
      b,  ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta, 
      c,  k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na  
           území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam pre  
           činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom alebo mestskými časťami, 
      d,  k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských  
           zariadení zriadených na území mesta,  
      e,  k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb  
           poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov  
           zvýšených z tohto dôvodu, 



      f,   k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území  
           mesta. 
  
2. Mestská školská rada sa tiež vyjadruje k  

a, informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-       
    vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, 
b, návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených okresným 

úradom v sídle kraja, 
c, k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, 
d, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských  
    zariadení, 
e, koncepcii investičného rozvoja škôl a školských zariadení, 
f,  návrhom na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení, 
g, návrhom na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny 

predmetov, 
h, návrhom na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom, 
predloženým v zmysle § 6 ods. 8 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
hlavným mestom a mestskými časťami. 

 
3. Mestská školská rada plní funkciu rady školy podľa § 24 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. ku 

školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo mestská časť, ak príslušná 
rada školy nie je zriadená.  
 

 
Článok 4 

Zloženie Mestskej školskej rady a spôsob voľby členov 
 
 

1. Mestská školská rada má 11 členov. 
 
2. Mestská školská rada sa skladá z nasledujúcich členov, volených tajným hlasovaním, príp. 

delegovaných: 
a, štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území  
    mesta, 
b, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov žiakov všetkých škôl a školských zariadení zriadených na  
    území mesta, 
c, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád všetkých škôl a školských zariadení zriadených na  
    území mesta, 
d, dvoch delegovaných zástupcov mesta.  
 

3. Voľby sa uskutočňujú v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004, 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 
o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

 
4. Členovia Mestskej školskej rady sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členstvo v MŠR je 

čestné. 
 
5. Členom Mestskej školskej rady nemôže byť primátor mesta ani starosta mestskej časti. 
 
6. Členstvo v Mestskej školskej rade zaniká: 

a, uplynutím funkčného obdobia RŠ, 
b, dobrovoľným odstúpením, 
c, odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobým   
    neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v Mestskej školskej rade, 
d, úmrtím, 
e, členstvo končí i ukončením vzťahu k škole (ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, ukončenie  
    vzťahu rodič žiaka – škola), 
f,  odvolaním delegovaného člena, 



g, obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, 
h, ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa bodu 5. 
 

7. Člen Mestskej školskej rady sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej Mestskej školskej 
rady. 

 
8. Štatutárnym zástupcom Mestskej školskej rady je jej predseda. 
 
9. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia Mestskej školskej rady je predseda 

povinný do 30 dní iniciovať menovanie náhradného člena. Náhradný člen podľa Článku 4 bod 2. 
písm. a, b, c, bude doplnený podľa poradia vo voľbách. Náhradný člen podľa Článku 4 bod 2. 
písm. d, bude delegovaný mestom.  

 
 

Článok 5 
Rokovací poriadok Mestskej školskej rady 

 
 

1. Novozvolená Mestská školská rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov 
predsedu Mestskej školskej rady a podpredsedu Mestskej školskej rady. 

 
2. Predsedu a podpredsedu Mestskej školskej rady volia a odvolávajú členovia Mestskej školskej 

rady nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Mestskej školskej rady (6 hlasov); v prípade 
zániku členstva predsedu alebo podpredsedu Mestskej školskej rady podľa Článku 4 bodu 6. nie 
je potrebné o odvolaní predsedu alebo podpredsedu hlasovať. 

 
3. Mestská školská rada je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov (6 hlasov). 
 
4. Na platné uznesenie Mestskej školskej rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných 

členov Mestskej školskej rady. O uzneseniach Mestskej školskej rady hlasujú členovia na 
zasadnutiach. 

 
5. Členovia Mestskej školskej rady môžu o uzneseniach hlasovať aj korešpondenčnou formou 

prostredníctvom elektronickej pošty (zaslaním e-mailu). Korešpondenčnou formou možno 
hlasovať iba o uzneseniach, pri ktorých sa nevyžaduje získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov 
všetkých členov. Korešpondenčnú formu hlasovania vyhlasuje predseda Mestskej školskej rady. 

 
6. Mestská školská rada sa schádza spravidla 2 krát do roka, alebo podľa vopred odsúhlaseného 

plánu stretnutí na rok, na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia 
Mestskej školskej rady, a to do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. Zasadnutie Mestskej školskej 
rady zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. 

 
7. Zasadnutie Mestskej školskej rady je verejné, ak členovia Mestskej školskej rady dvojtretinovou 

väčšinou hlasov všetkých členov (8) nerozhodnú inak. 
 
 

Článok 6 
Hospodárenie Mestskej školskej rady 

 
 
1. Náklady na činnosť Mestskej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu mesta. 
 
2. Mestská školská rada nemá vlastný majetok. 
 
3. Mestská školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu. 
 
4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie Mestskej školskej rade jej predseda. 
 

 



Článok 7 
Práva a povinnosti člena Mestskej školskej rady 

 
 
1. Má právo: 

a, voliť a byť volený na funkciu predsedu alebo podpredsedu Mestskej školskej rady, 
b, navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu Mestskej školskej rady, 
c, byť v dostatočnom predstihu písomne informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú     
    predmetom rokovania Mestskej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať, 
d, hlasovať ku všetkým uzneseniam Mestskej školskej rady, 
e, predkladať na rokovanie Mestskej školskej rady vlastné námety a materiály. 
 

2. Je povinný: 
a, zúčastňovať sa zasadnutí Mestskej školskej rady. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich 

zasadnutiach sa môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v Mestskej školskej rade a ako dlhodobé 
neplnenie povinností vyplývajúcich z členstva v Mestskej školskej rade,   

b, zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, alebo po  
    prijatí takéhoto uznesenia radou. 

 
 

Článok 8 
Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu  Mestskej školskej rady 

 
 

1. Predseda Mestskej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej 
mene. 

 
2. Predseda Mestskej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia Mestskej školskej rady. 
 
3. Predseda Mestskej školskej rady môže vyhlásiť korešpondenčnú formu hlasovania. 
 
4. Predseda Mestskej školskej rady dohliada na plnenie uznesení Mestskej školskej rady. 
 
5. V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, 

preberá tieto podpredseda. 
 

Článok 9 
Ďalšie ustanovenia 

 
 

1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena Mestskej školskej rady 
po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Mestskej školskej rady (6 hlasov). 

 
 

Článok 10 
 
Tento štatút Mestskej školskej rady bol prerokovaný a schválený na prvom riadnom zasadnutí 
Mestskej školskej rady,  
 
dňa 6.5.2015 a tohto dňa nadobúda účinnosť. 
 
 
 
 
 
               Mgr. Adriana Šišková, v. r. 
V Bratislave, dňa 6.5.2015                                                   ________________________ 
        podpis predsedu Mestskej školskej rady 


