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Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. schvaľuje 
 
 variant A. návrhu systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej 

školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie rokov 2013 – 2017; 
  

 
B. deleguje 

1. ...........................,  
2. ...........................,  
zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do Mestskej školskej rady hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na obdobie rokov 2013 – 2017; 

 
 

C. žiada 
 

riaditeľa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
o predloženie návrhu novelizovania Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti 
úpravy pôsobností hlavného mesta a mestských častí na úseku školstva na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

  
T: 26.09.2013 



Dôvodová správa 
 

Materiál „Návrh systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej 
školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy“ (ďalej len „mestská školská rada“) sa predkladá 
na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(MsZ) z dôvodu: 

a) skončenia štvorročného funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy v zmysle 
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 k 30.03.2013, ktorou bola Mestská 
školská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) potreby ustanoviť novú mestskú školskú radu.  
 
Materiál informuje o kompetenciách mestskej školskej rady a zohľadňuje skúsenosti 

z jej doterajších dvoch funkčných období (celkovo od roku 2004 do roku 2013).  
 
Uvedený materiál sa predkladá za účelom:  

� Schváliť variant ustanovenia mestskej školskej rady/obecných školských rád; 
� prerokovať postavenie a kompetencie mestskej školskej rady na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky (ďalej len „hlavné mesto“) a jeho mestských častí (zákon 
č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) a prípadnú zmenu Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorá navrhuje ustanoviť aj obecné školské rady s príslušnými 
kompetenciami na úrovni zriaďovateľských pôsobností mestských častí; niektoré 
mestské časti odmietajú predkladať správy o činnosti škôl a školských zariadení 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na prerokovanie v Mestskej školskej rade 
hlavného mesta SR Bratislavy, 

� delegovať zástupcov obce do mestskej školskej rady z dôvodu zániku členstva v nej 
delegovaným zástupcom hlavného mesta uplynutím funkčného obdobia orgánu 
školskej samosprávy; uznesením MsZ č. 46/2011 zo dňa 31.3.2011 bol do mestskej 
školskej rady delegovaný RNDr. Pavel Sadloň, predseda Asociácie gymnázií SR 
a riaditeľ Gymnázia, Ul. Ladislava Sáru 1 v Bratislave; uznesením MsZ č. 302/2011 
bol do mestskej školskej rady delegovaný Ing. Peter Lenč, poslanec MsZ.  

 
Predkladatelia navrhujú 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). 

 
Podľa návrhu (Variant A) bude hlavné mesto zodpovedné za zabezpečenie volieb 

zástupcov do mestskej školskej rady hlavného mesta z riaditeľov škôl, predsedov rád škôl 
a rodičov žiakov škôl základných umeleckých škôl a centier voľného času, zriadených na 
území hlavného mesta, pričom takto ustanovená obecná školská rada sa bude vyjadrovať 
v zákonom stanovených oblastiach len k základným umeleckým školám a centrám voľného 
času – teda k tým, ktorým je hlavné mesto zriaďovateľom. 

Mestské časti budú zodpovedné za zabezpečenie volieb zástupcov do obecných 
školských rád príslušných mestských častí z riaditeľov škôl, predsedov rád škôl a rodičov 
žiakov škôl základných škôl a materských škôl, zriadených na území mestskej časti, pričom 
takto ustanovené obecné školské rady sa budú vyjadrovať v zákonom stanovených oblastiach 
len k základným školám, jazykovým školám, materským školám a školským klubom detí 
zriadených mestskými časťami.  



Takto konštituovaná mestská a obecné školské rady so svojimi kompetenciami na 
úrovni hlavného mesta a mestských častí však rezignujú na uchopenie a riešenie 
problematiky školstva v celostnom pohľade Bratislavy. 

Zákonom stanovené požiadavky na predkladanie materiálov na rokovanie 
mestskej/obecnej školskej rady, ako aj jej kompetencie, prepojené na financovanie škôl 
a školských zariadení, sú zosúladené so zriaďovateľskými kompetenciami obcí 
a nezohľadňujú rozdelenie hlavného mesta na jeho jednotlivé mestské časti. 

V tomto prípade však bude potrebné novelizovať aj Štatút hlavného mesta SR 
Bratislavy, konkrétne čl. 37 a čl. 38, ktoré riešia pôsobnosti Bratislavy a mestských častí 
v oblasti školstva a súčasne ukladajú mestským častiam úlohy vo vzťahu k mestskej školskej 
rade a k mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
 
Kompetencie obecnej školskej rady (všeobecne zo zákona) 
 

Obecná školská rada je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 
škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych 
krajov z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie obecnej školskej rady sú štyri roky.   
Obecná školská rada sa v zmysle uvedeného zákona vyjadruje:  

- k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a 
školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce; 

- ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce; 
- k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam 

zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu; 
- k materiálno-technickým podmienkam pre činnosť škôl a školských zariadení 

zriadených obcou; 
- k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl 

a školských zariadení zriadených na území obce; 
- k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích 

služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu 
úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu; 

- k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na 
území obce; 

- plní funkciu rady školy podľa uvedeného zákona pre školy a školské zariadenia, 
ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená; 

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
zriaďovateľom, predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:   

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení; 

- návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, pridelených 
krajským školským úradom; 

- správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení;  
- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení; 
- koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení; 
- návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení; 
- návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo 

skupiny predmetov; 



- návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom; 

Zloženie členov obecnej školskej rady: 
Obecná školská rada má 11 členov:  

- 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov všetkých škôl a školských zariadení zriadených 
na území obce, 

- 2 zvolení zástupcovia z rodičov žiakov všetkých škôl a školských zariadení 
zriadených na území obce, 

- 3 zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení 
zriadených na území obce, 

- 2 delegovaní zástupcovia obce, pričom jej členom nemôže byť starosta obce 
(primátor mesta); 

Platná právna základňa: 
- zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ; 
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy;  
- vyhláška 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. 

 
Ustanovenie Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (obecnej školskej 
rady hlavného mesta SR Bratislavy)  
 
I. Roky 2004 – 2008 

Naplnením § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (obecná 
školská rada) bolo ustanovenie Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
len „mestská školská rada“) dňa 16.12.2004. 

Pri konštituovaní mestskej školskej rady sa postupovalo v súlade s dodatkom č. 29 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o rozdelení kompetencií medzi hlavné mesto SR 
Bratislavu a mestské časti podľa zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
schváleným uznesením MsZ č. 419/2004 zo dňa 24.6.2004, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 
o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle schváleného systému 
realizácie volieb členov do mestskej školskej rady uznesením MsZ č. 477/2004 zo dňa 30. 9. 
2004. 

Členov mestskej školskej rady z kandidátov z radov rodičov žiakov škôl a školských 
zariadení, z predsedov rád škôl a školských zariadení a z riaditeľov škôl a školských zariadení 
zriadených na území obce, zvolili predsedovia rád všetkých škôl a školských zariadení vo 
voľbách tajným hlasovaním. Išlo o zástupcov materských škôl, základných škôl, základných 
umeleckých škôl, centier voľného času, stredných škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, mestských častí, Bratislavského 
samosprávneho kraja a krajského školského úradu.  

Zástupcov mesta do mestskej školskej rady delegovalo MsZ. 
Uvedený variant bol dôslednou realizáciou zákona č. 596/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy... Mestská školská rada takto ustanovená však 
nebola akceptovaná Bratislavským samosprávnym krajom a Krajským školským úradom 
v Bratislave, ku ktorých činnosti sa vyjadruje Územná školská rada, zriadená v zmysle 
zákona BSK.  
 
 



II. Roky 2009 – 2013 
Mestská školská rada bola ustanovená zo zástupcov základných umeleckých škôl, 

centier voľného času, materských škôl a základných škôl – teda zo zástupcov všetkých škôl a 
školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí 
a zo zástupcov cirkevných a súkromných základných škôl, materských škôl, základných 
umeleckých škôl a školských zariadení. Za jej ustanovenie bolo zodpovedné hlavné mesto SR 
Bratislava. 
 Mestská školská rada mala kompetencie sa vyjadrovať k činnosti zriaďovateľov ZUŠ, 
CVČ, MŠ, ZŠ, ako aj ku skutočnostiam uvedeným v zákone č. 596/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí, 
a pre neštátne a cirkevné základné školy a školské zariadenia na úseku školstva.  
 Pre potrebu ustanovenia orgánov školskej samosprávy podľa § 24 a § 25 zákona č. 
596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vystupovala ako obec hlavné mesto SR 
Bratislava. 
 Uvedený spôsob konštituovania mestskej školskej rady, ako aj jej kompetencie, boli 
schválené unesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 531/2008 zo 
dňa 30.10.2008.  

Počas svojej činnosti sa mestská školská rada vyjadrovala k vyraďovaniu a 
zaraďovaniu základných a materských škôl do siete škôl a školských zariadení 
a prerokovávala správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení jednotlivých mestských častí. Predstavitelia mestských častí považovali požiadavku 
na predkladanie zákonom stanovených materiálov na rokovanie mestskej školskej rady za 
zbytočný administratívny akt, ktorý neprináša žiadny prospech ani jednotlivým mestským 
častiam, ani jednotlivým základným či materským školám, ktorých zriaďovateľmi sú práve 
jednotlivé mestské časti.  



Návrh systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov 
do Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy  

na obdobie rokov 2013 - 2017 
 
 
Variant A   
Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy pre hlavné mesto a obecné školské 
rady pre mestské časti 
 
1. V uvedenom variante bude Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy 

(MŠRHM)  ustanovená len zo zástupcov základných umeleckých škôl, centier voľného 
času a zo zástupcov súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl a školských 
zariadení a za jej ustanovenie bude zodpovedné hlavné mesto SR Bratislava. MŠRHM sa 
bude vyjadrovať k činnosti zriaďovateľov ZUŠ, CVČ, súkromných a cirkevných 
základných umeleckých škôl a školských zariadení, ako aj ku skutočnostiam uvedeným v 
zákone č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta a súkromných a cirkevných zriaďovateľov.  

2. Obecné školské rady mestských častí (OŠRMČ) budú ustanovené zo zástupcov 
materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých mestských častí 
a súkromných a cirkevných zriaďovateľov a budú sa vyjadrovať k činnosti zriaďovateľov 
MŠ a ZŠ zriadených na území mestskej časti a ku skutočnostiam uvedeným v zákone č. 
596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za ustanovenie obecných školských rád 
budú zodpovedné jednotlivé mestské časti. 

 V uvedenom variante vystupuje pre potrebu ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy podľa § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 
hlavné mesto ako obec a mestské časti ako obce. 
 Obecné školské rady mestských častí sa podľa § 24 ods. 6) zákona 596/2003 Z. z. 
v znení neskorších predpisov zriaďujú iba v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské 
obvody alebo je zriadených (zriadených na jej území, nie zriadených obcou) najmenej desať 
škôl a školských zariadení. 
 Z toho dôvodu by: 
- nemohla byť ustanovená obecná školská rada v mestských častiach: Jarovce (1 ZŠ 

a 1 MŠ), Lamač (2 ZŠ, 1 ŠKD, 2 MŠ), Devínska Nová Ves (2 ZŠ, 2 ŠKD, 2 MŠ), 
Devín (1 ZŠ, 1 ŠKD, 1 MŠ), Čunovo (0 ZŠ, 1 MŠ), Záhorská Bystrica (1 ZŠ, 1 ŠKD, 
1 MŠ), Vajnory (1 ZŠ, 1 ŠKD, 2 MŠ), Rusovce (1 ZŠ, 1 ŠKD, 1 MŠ, 1 ZUŠ)+ 

- vznikla obecná školská rada v mestskej časti: Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, 
Ružinov, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, Nové Mesto, Vrakuňa. 

 
V uvedenom variante pôjde aj o novelu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 Konkrétne čl. 37 a čl. 38, ktoré riešia pôsobnosti Bratislavy a mestských častí v oblasti 
školstva a súčasne ukladajú mestským častiam úlohy vo vzťahu k mestskej (obecnej) školskej 
rade nasledovne: 

• v čl. 37 písm. g) sa slová „mestskej školskej rade“ nahrádzajú slovami „Mestskej 
školskej rade hlavného mesta SR Bratislavy“;  

• v čl. 37 písm. t) znie: :„Zriaďuje Mestskú školskú radu hlavného mesta SR Bratislavy 
pre typy škôl a školských zariadení v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
zodpovedá za jej ustanovenie a deleguje zástupcov Bratislavy do Mestskej školskej 
rady hlavného mesta SR Bratislavy“; 

• v čl. 37 sa vkladá písmeno v) ktoré znie: „Prerokováva výročné správy o činnosti škôl 
a školských zariadení zriadených mestskými časťami.“  



• v čl. 38 písm. j) sa slová „mestskej školskej rade“ nahrádzajú slovami „Mestskej 
školskej rade hlavného mesta SR Bratislavy“; 

• v čl. 38 sa vkladá písmeno aa), ktoré znie: „Zriaďuje obecnú školskú radu pre typy 
škôl a školských zariadení v rozsahu svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zodpovedá za 
jej ustanovenie a deleguje zástupcov mestskej časti do obecnej školskej rady“; 

• v čl. 38 sa vkladá písm. ab), ktoré znie: „Predkladá Bratislave na prerokovanie 
výročnú správu o činnosti škôl a školských zariadení, ktorých je mestská časť 
zriaďovateľom“. 
 
Spôsob ustanovenia upravuje vyhláška 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 v znení neskorších predpisov.  
 Hlavné mesto deleguje svojich zástupcov do MŠRHM v súlade s uznesením MsZ č. 
38/2007 zo dňa 01.03.2007, podľa ktorého kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy v orgánoch školskej samosprávy navrhuje a predkladá na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Návrh kandidátov bude 
zapracovaný do materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

 
Variant B  
Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy pre hlavné mesto a pre mestské 
časti (ako doposiaľ) 
 Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy bude ustanovená rovnako ako 
v ostatnom funkčnom období. 

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy bude ustanovená zo zástupcov 
základných umeleckých škôl, centier voľného času, materských škôl a základných škôl – teda 
zo zástupcov všetkých škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta a mestských častí a zo zástupcov cirkevných a súkromných základných škôl, 
materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení. Za jej ustanovenie bude 
zodpovedné hlavné mesto SR Bratislava.  

Mestské časti nebudú zriaďovať obecné školské rady. 
 Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy sa bude vyjadrovať k činnosti 
zriaďovateľov ZUŠ, CVČ, MŠ, ZŠ, ako aj ku skutočnostiam uvedeným v zákone č. 596/2003 
Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a 
mestských častí, a pre neštátne a cirkevné základné školy a školské zariadenia na úseku 
školstva.  
 V uvedenom variante vystupuje pre potrebu ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy podľa § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ako 
obec hlavné mesto SR Bratislava.  

Spôsob ustanovenia upravuje vyhláška 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 v znení neskorších predpisov. 
 Hlavné mesto deleguje svojich zástupcov do MŠRHM v súlade s uznesením MsZ č. 
38/2007 zo dňa 1.3.2007, podľa ktorého kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR 
Bratislavy do orgánov školskej samosprávy navrhuje a predkladá na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Návrh kandidátov bude 
zapracovaný do materiálu, ktorý bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

V tomto prípade nebude potrebné novelizovať Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. 
 



Návrh  systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej školskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy 

kód uzn.: 13.5 

 

Uznesenie č. 844/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať materiál „Návrh  systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do 
Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy“ na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: 24. 04. 2013 

- - - 

 


