
 Príloha č. 2 

    Organizačného poriadku 

 

 

Rámcové náplne činností organizačných útvarov Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Oddelenie školstva, športu a mládeže 

 

Zabezpečuje: 

 

1. vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti, školstva a telesnej kultúry alebo spolupracuje na  

ich príprave, 

2. plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k rozpočtovým a 

príspevkových organizáciám z oblasti školstva a telesnej kultúry, 

3. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti základným umeleckým školám a centrám voľného 

času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

4. organizáciu, alebo sa podieľa na organizácii celomestských a zahraničných, školských, 

športových a mládežníckych podujatí celomestského významu podľa ročného plánu podujatí , 

5. účasť zástupcov a reprezentantov hlavného mesta na zahraničných školských, športových a 

mládežníckych podujatiach, 

6. koordináciu, kontrolu a usmerňovanie po odbornej a metodickej stránke činnosti príspevkových 

organizácií zriadených hlavným mestom: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových organizácií zriadených hlavným 

mestom, ktorými sú základné umelecké školy a centrá voľného času, 

7.  výkon na úseku tvorby a metodiky rozpočtovania a koncepcií rozvoja financovania osobných 

nákladov základných umeleckých škôl a centier voľného času na úseku školstva hlavného mesta, 

8. prerokúva so základnými umeleckými školami a centrami voľného času vypracované dokumenty 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, 

9. výkon agendy delegovania zástupcov hlavného mesta do rád základných umeleckých škôl 

a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 

10. koordinovanie činnosti Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy ako samosprávneho 

orgánu hlavného mesta, 

11. štatistické zisťovanie v súlade s programom štátnych štatistických zisťovaní a administratívny 

zber údajov v rozsahu spravodajskej povinnosti podľa zákona o štátnej štatistike v oblasti 

školstva, 

12. vypracovanie návrhu rozpočtu oddelenia a sledovanie jeho čerpania, 

13. výkon ucelenej agendy grantových programov v rozsahu pôsobenia oddelenia a kontrola ich 

realizácie cieľu a obsahu a výkon kontroly zúčtovania, 

14. výkon ucelenej agendy rozpisu finančných prostriedkov neštátnym základným umeleckým 

školám a neštátnym školským zariadeniam, 

15. výkon agendy vydávania predchádzajúceho súhlasu alebo vyjadrenia na zriadenie alebo zrušenie 

školy alebo školského zariadenia, 

16. zriadenie a koordinovanie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy ako 

samosprávnej skupiny detí a mládeže, ustanovenej podľa čl. 2 bodu 3 Zásad vzťahov hlavného 

mesta SR Bratislavy k deťom a mládeži, ako iniciatívny a poradný orgán primátora, 

17. podporu participácie mládeže v spoločnosti a k aktívnemu občianstvu a vytváranie podmienok na 

aktívnu účasť mládeže pri organizovaní podujatí pre mládež v hlavnom meste, 

18. spracovanie a prípravu materiálov určených pre rozhodovaciu činnosť orgánov hl. mesta 

Bratislavy (primátor, mestská rada, mestské zastupiteľstvo...), 

19. prípravu odborných stanovísk a podkladov k petíciám a sťažnostiam, interpeláciám poslancov 

MsZ, súvisiacich s náplňou oddelenia, 



20. spoluprácu s občianskymi združeniami, inými organizáciami a nadáciami na území hlavného 

mesta, ktoré zameriavajú svoju činnosť na prácu pre deti a mládež, na rozvoj ich voľnočasových 

aktivít, a iné prostredníctvom grantového systému programov, 

21. koordináciu a spoluprácu s príspevkovými organizáciami hlavného mesta, so základnými 

umeleckými školami a centrami voľného času pri príprave celomestských športových podujatí, 

22. spoluprácu s celonárodnými športovými inštitúciami, miestnymi úradmi, školskými úradmi, ako 

aj s ďalšími športovými organizáciami so sídlom na území hlavného mesta, 

23. spoluprácu s mestskými časťami a Bratislavským samosprávnym krajom v rámci koordinácie a 

plánovania spoločných projektov v rozsahu pôsobenia oddelenia, 

24. koordináciu projektov a podujatí organizácií a útvarov hlavného mesta, 

25. plnenie úloh vyplývajúcich zo spolupráce so splnomocnencami primátora, najmä 

Splnomocnenkyňou pre bezpečnosť a drogovú politiku, Splnomocnencom pre oblasť pomoci 

ľuďom bez domova, bývania a inovácií v sociálnej oblasti, z účasti v pracovných skupinách a 

tímoch za účelom riešenia otázok v sociálnej oblasti na úrovni hlavného mesta, prípadne na 

úrovni mestských častí alebo bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci, 

26. spoluprácu so splnomocnencom pre inováciu pri implementácii inovácií dovnútra aj navonok, 

27. koordinovanie riešenia úloh z podnetov zadaných občanmi v rámci kompetencií príslušných 

oddelení v spolupráci s oddelením vzťahov s verejnosťou. 


