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Kód uznesenia 13.5  
 

 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 

A. odvoláva 
 
PhDr. Miladu Godányovú z rady školy pri Základnej umeleckej škole Františka Oswalda, 
Daliborovo nám. 2, Bratislava, 
 

B. deleguje 
 
Mgr. art. Janu Martinčekovú (zástupkyňa na základe návrhu riaditeľky Základnej umeleckej 
školy Františka Oswalda na Daliborovom námestí) do rady školy pri Základnej umeleckej 
škole Františka   Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava.    
 



Dôvodová správa 
 
 

 
Legislatíva: 

 Hlavné mesto SR Bratislava je zriaďovateľom 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
a 5 centier voľného času (CVČ).  

Podľa § 25 ods. 5 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 (ďalej len 
„zákon“) má zriaďovateľ povinnosť delegovať 4 svojich zástupcov do nových rád škôl 

a rád školských zariadení.  
 
Uplatnenie legislatívy v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len 
„hlavné mesto“): 

Na výkon tejto povinnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (MsZ) uznesením č. 567/2008 zo dňa 20. novembra 2008 
systém obsadzovania miest v radách škôl a v radách školských zariadení, ktorých je hlavné 
mesto zriaďovateľom. Systém zároveň deklaruje záujem a ochotu mestských častí v tejto 
oblasti spolupracovať. 

Nakoľko počet zamestnancov v CVČ nedosiahol počet stanovený vyhláškou MŠ SR č. 
291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení pre ustanovenie 
11 člennej rady školského zariadenia, určil zriaďovateľ v metodickom usmernení „Postup pri 
ustanovení rady základnej umeleckej školy a rady centra voľného času“, počet členov rady 
školských zariadení pri počte zamestnancov nižšom ako 25 a vyššom ako 10 na sedem a pri 
počte zamestnancov 10 a menej na päť. Pri počte členov rady školy 7 je stanovený počet 
delegovaných zástupcov zriaďovateľa 2 a pri počte členov rady školy 5 je stanovený počet 
delegovaných zástupcov za zriaďovateľa 1.  
 Pri obsadzovaní miest v radách škôl a v radách školských zariadení treba dbať 
o dodržiavanie platného uznesenia MsZ č. 38/2007 zo dňa 1.3.2007: „...jeden kandidát môže 
byť delegovaný maximálne do troch školských rád“.   

 
Menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej 
škole Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava     

 V októbri minulého roku uznesením MsZ č. 645/2016 bola okrem iných menovaná do 
rady školy pri ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava na návrh riaditeľky 
tejto školy v súlade so systémom obsadzovania miest v radách škôl a v radách školských 
zariadení PhDr. Milada Godányová. Nakoľko PhDr. Milada Godányová v marci t. r. 
oznámila, že sa z vážnych rodinných dôvodov vzdáva členstva v tejto rade školy, pre 
naplnenie § 25 ods. 5 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, 
predložila riaditeľka predmetnej ZUŠ Mgr. art. Tatiana Schlosserová požiadavku 
na doplnenie zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo 
nám. 2 v Bratislave menovaním Mgr. art. Jany Martinčekovej, ktorá pôsobí na Konzervatóriu 
na Tolstého ul. v Bratislave. 
 Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na odvolanie PhDr. Milady Godányovej 
z rady školy pri ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2 v Bratislave a zároveň na toto 
uvoľnené miesto návrh na menovanie Mgr. art. Jany Martinčekovej (tabuľka č. 1). 



 Komplexný prehľad súčasného personálneho obsadenia delegovaných zástupcov 
zriaďovateľa v radách ZUŠ a CVČ až do ukončenia funkčného obdobia týchto rád škôl a rád 
školských zariadení poskytuje tabuľka č. 2.  
 
 Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 567/2017 zo dňa 
11.05.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta prerokovať Návrh na menovanie nového zástupcu za 
zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Františka Oswalda, 
Daliborovo nám. 2, Bratislava.   

 



Tabuľka č. 1:  

Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do funkčnej rady školy: 

Názov školy, resp. 
školského 
zariadenia 

 
(1) 

Funkčné 
obdobie rady 

školy 
 

(2) 

Zástupcovia 
z radov poslancov 

MsZ 
 

(3) 

Zástupcovia 
z radov 

pracovníkov hl. 
mesta 

(4) 

Zástupcovia 
z radov MČ 

 
 

(5) 

Zástupcovia z radov 
spolupracujúcich 

organizácií na návrh  
riaditeľa školy 

(6) 
ZUŠ Františka 
Oswalda Daliborovo 
námestie 

06.12.2016 
- 

05.12.2020 

- 
 

- - Mgr. art. Jana 
Martinčeková 

 



Tabuľka č. 2: 

Personálne obsadenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách ZUŠ a CVČ do ukončenia 
funkčného obdobia rád škôl a školských zariadení: 

Názov školy, resp. 
školského zariadenia 

 
 

Funkčné 
obdobie 

rady školy 
 

(FORŠ) 

Zástupcovia 
z radov 

poslancov MsZ 
 
 

Zástupcovia z radov 
pracovníkov hl. 

mesta 
 

Zástupcovia z radov 
MČ 

 
 
 

Zástupcovia z radov 
spolupracujúcich 

organizácií na návrh  
riaditeľa školy 

ZUŠ J. Kowalského, 
Laurinská 

12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Ing. Katarína 
Šimončičová 

Mgr. Ema 
Tesarčíková 

Ing. Kristián Straka Mgr. František 
Török 

ZUŠ Miloša Ruppeldta, 
Panenská  
 

20.07.2016 
- 

19.07.2020           

Mgr. Gábor 
Grendel 

PhDr. Žofia 
Halmová 

MUDr. Halka 
Ležovičová 

MgA. Milena 
Fejérová                      

ZUŠ Radlinského 
 

20.07.2016 
- 

19.07.2020 

Ing. Viera 
Kimerlingová 

________________ _________________ ________________ 

ZUŠ Exnárova 12.10.2012  
- 

11.10.2016 

Ing. Martin Chren Ing. Alena 
Marečková 

Ing. Slavomír Drozd Ing. Ľuboš Špirko 

ZUŠ Ľ. Rajtera, 
Sklenárova 

12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Ing. Jarmila 
Tvrdá 

Ing. Erika 
Pisarčíková 

Mgr. Martina 
Fondrková 

PhDr. Alžbeta 
Rajterová 

ZUŠ Hálkova 12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Ing. Viera 
Kimerlingová 

Ing. Erika 
Pisarčíková 

Ing. Katarína 
Šebejová, PhD  

Mgr. František Poul 

ZUŠ Vrbenského 12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Mgr. Peter 
Pilinský 

Ing. Klaudia 
Košíková 

Ing. Peter Pálka Mgr. art. Katarína 
Dibáková 

ZUŠ J. Kresánka, 
Karloveská 

12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Ing. Pavol Bulla Mgr. Jakub Bednárik Marta Jurkovičová doc. Daniel 
Buranovský, ArtD. 

ZUŠ E. Suchoňa 
Batkova 

12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Mgr. Zdenka 
Zaťovičová 

Ing. Alena 
Marečková 

Ing. Marta 
Čarnogurská 
 

PhDr. Helena 
Suchoňová 

ZUŠ J. Albrechta, 
Topoľčianska 
 

21.05.2014 
- 

20.05.2018 

PhDr. Ľudmila 
Farkašovská 

Mgr. Katarína 
Lukyová  

PaedDr. Juraj 
Monsberger 

PhDr. Zora 
Hudíková 

ZUŠ F. Oswalda, 
Daliborovo námestie 

06.12.2016 
- 

05.12.2020 

Marian Greksa Mgr. Jakub Bednárik PhDr. Ľudmila 
Farkašovská 

Mgr. art. Jana 
Martinčeková 
(PhDr. Milada 
Godányová – návrh 
na odvolanie) 

ZUŠ Istrijská 
 

09.06.2014 
- 

08.06.2018 

Ing. arch. 
Branislav Kaliský 

PaedDr. Marian 
Valovič 

Mgr. Jana Ďuriačová Oto Gregor 

CVČ Štefánikova 12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Ing. arch. Lucia 
Štasselová 
 

Mgr. Jana Panáková  __________ _____________ 

CVČ Kulíškova  16.01.2017 
- 

15.01.2021 

Mgr. Ján Buocik ______________ __________ _____________ 

CVČ Hlinícka 12.10.2016 
- 

11.10.2020 

Mgr. Rastislav 
Žitný 

 

Ing. Klaudia 
Košíková 

__________ _____________ 

CVČ Pekníkova  08.02.2017 
- 

07.02.2021 

Ing. Peter Hanulík _____________ __________ _____________ 

CVČ 
Gessayova 

12.10.2016 
- 

11.10.2020 

MUDr. Iveta 
Plšeková 

Mgr. Jana Panáková __________ ____________ 



Uznesenie č. 567/2008 zo dňa 20. 11. 2008 
  
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
  
A. schvaľuje 
  
systém obsadzovania miest v radách škôl a školských zariadení, ktorých je hlavné mesto 
SR Bratislava zriaďovateľom, takto: 

„V súlade s novelou 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 (zákon 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) deleguje hlavné mesto SR Bratislava štyroch zástupcov do rád škôl a školských 
zariadení, ktorých je zriaďovateľom, v zložení: 
1. Jedného zástupcu z radov poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 
2. Jedného zástupcu z radov pracovníkov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
3. Jedného zástupcu na základe odporúčania príslušnej mestskej časti, v ktorej má škola 

(ZUŠ), resp. školské zariadenie (CVČ), sídlo,  
4. Jedného zástupcu inej právnickej, resp. fyzickej osoby, a to na návrh riaditeľa tejto školy, 

resp. školského zariadenia. Kandidát nesmie byť súčasne pracovníkom príslušnej školy, 
resp. školského zariadenia. 

 V prípade neobsadenia miesta v rade školy, resp. školského zariadenia, zástupcom 
podľa bodu 2, (resp. 3 alebo 4), obsadí sa toto voľné miesto ďalším zástupcom uvedeným pod 
bodom 1, 3 alebo 4 (resp. 1, 2, 4 alebo 1, 2, 3), a to na základe prejaveného záujmu.  

Pri zisťovaní záujmu o obsadenie voľného miesta v rade školy, resp. školského zariadenia, je 
nutné dodržať poradie zástupcov uvedených pod bodmi 1- 4.  

Pri obsadzovaní miest v radách škôl a školských zariadení treba dbať o dodržanie platného 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 38/2007 z 1. 3. 2007 : 
„...jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád“. 



Uznesenie č. 38/2007 zo dňa 1. 3. 2007 
  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
  
A.  berie na vedomie 
  
informáciu o potrebe delegovať zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do orgánov školskej 
samosprávy na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
  
B.  schvaľuje 
  
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 260/2000 zo dňa 
16. 3. 2000 takto: 
  
Text: 
  
„C.  ukladá 
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
  
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
v orgánoch školskej samosprávy. 
  
T:  trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10.“ 
  
sa nahrádza textom:  
  
„C.  ukladá 
komisii pre školstvo a vzdelávanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
  
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej 
samosprávy, pričom jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád. 
  
T:  trvalý 
TK: 30. 4., 31. 10.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


