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Návrh uznesenia 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. p o v e r u j e 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
na schvaľovanie správ  základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za predchádzajúce školské roky po predchádzajúcom prerokovaní v komisii 
pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a 
to: 
 
1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, pracovisko Laurinská 20, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9, pracovisko Radlinského 53, Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava 
 
T: úloha trvalá 
TK: každoročne k 31.12. 
 

B. ž i a d a 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok ako informačný materiál. 
Prílohami materiálu budú jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier voľného 
času.  
 
T: úloha trvalá 
TK: každoročne k 28.02.



Dôvodová správa 
 

  Operatívna porada primátora dňa 21.10.2013 prerokovala materiál „Informáciu 
o obsahu a postupe schvaľovania  správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2012/2013“ (ďalej len „správa“) so 
záverom: „správy jednotlivých ZUŠ a CVČ prerokovať v komisii pre školstvo, vzdelávanie 
a šport MsZ hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsZ“) a súhrnnú správu prerokovať 
v MsR a MsZ vo februári 2014“. 
  Podľa § 3 vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky 9/2006 Z. z. 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
škôl a školských zariadení riaditeľ ZUŠ a CVČ správu po jej prerokovaní v  pedagogickej 
rade predkladá príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného 
kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Riaditeľ 
školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke  do 31.12. 
  Z uvedeného oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže predkladá návrh uznesenia  
MsZ, ktorým odporúča MsZ delegovať právomoc zriaďovateľa na primátora vo veci 
schvaľovania správ po predchádzajúcom prerokovaní správ v komisii pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ. 
  Je potrebné uviesť, že poslanci MsZ sú oboznámení so správami prostredníctvom 
školských rád ZUŠ a rád školských zariadení CVČ, nakoľko sú jeho členmi, t. j. sú 
delegovaní zástupcovia  za zriaďovateľa v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení sa prerokuje vo februári 2014 a jej prílohou budú jednotlivé správy 
ZUŠ a CVČ a zabezpečí sa informovanosť o činnosti ZUŠ a CVČ ostatným poslancom MsZ, 
ktorí nie sú delegovaní v tej-ktorej ZUŠ /CVČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ  za predchádzajúci 
školský rok 

kód uzn.: 13.5 
15.3 

Uznesenie č. 1034/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 
1. poveriť 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
schvaľovaním správ základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
predchádzajúce školské roky po predchádzajúcom prerokovaní v komisii pre školstvo, vzdelávanie 
a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy         a to: 
1.  ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, pracovisko Laurinská 20, Bratislava 
2.  ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava 
3.  ZUŠ Podjavorinskej 9, pracovisko Radlinského 53, Bratislava 
4.  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava 
5.  ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava 
6.  ZUŠ Hálkova 56, Bratislava 
7.  ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava 
8.  ZUŠ E. Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 
9.  ZUŠ J. Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 
10. ZUŠ Istrijská 22, Bratislava 
11. ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 
12. ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava 
13. CVČ Štefánikova 35, Bratislava 
14. CVČ Kulíškova 6, Bratislava 
15. CVČ Hlinícka 3, Bratislava 
16. CVČ Klokan, Pekníkova 2, Bratislava 
17. CVČ Gesaayova 6, Bratislava  
 

T: úloha trvalá 
TK: každoročne k 31.12. 

2. požiadať  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť súhrnnú správu základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za predchádzajúci školský rok ako informačný materiál. Prílohami materiálu budú 
jednotlivé správy základných umeleckých škôl a centier voľného času. T: úloha trvalá 

TK: každoročne k 28. 02. 
 


