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Kód uznesenia 13.5  
 

 
Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
  

A.  b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
informáciu o zániku členstva delegovaných zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v radách základných umeleckých škôl: 
 

1. Ing. Vladislava Hečku, Ing. Klaudie Košíkovej, Mgr. Martina Čoreja a Ota Gregora 
v Rade školy pri ZUŠ Istrijská, Bratislava,  

2. PhDr. Ľudmily Farkašovskej, Mgr. Olivera Kríža, Mgr. Jany Panákovej a doc. PhDr. 
PaedDr. Karola Orbana, PhD., v Rade školy pri ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska, 
Bratislava,  

3. Ing. Jozefa Házyho v Rade školy pri ZUŠ Vrbenského, Bratislava, 

4. Ing. Anny Voštinárovej v Rade školy pri ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská, 
Bratislava. 

 
B.  d e l e g u j e 

 
1. Ing. Vladislava Hečku (poslanec za hlavné mesto SR Bratislavu), Ing. Klaudiu 

Košíkovú (odborná zamestnankyňa oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
magistrátu) za zriaďovateľa, Mgr. Martina Čoreja (na základe návrhu mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves) a Ota Gregora (na základe odporúčania riaditeľa 
školy ZUŠ Istrijská, Bratislava) do Rady školy pri ZUŠ, Istrijská, Bratislava, 

2. PhDr. Ľudmilu Farkašovskú (poslankyňa za hlavné mesto SR Bratislavu), Mgr. Janu 
Panákovú (odborná zamestnankyňa oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže 
magistrátu) za zriaďovateľa, doplniť návrh za mestskú časť Bratislava - Petržalka 
a PhDr. Zoru Hudíkovú, PhD. (na základe odporúčania riaditeľky školy ZUŠ Jána 
Albrechta na Topoľčianskej v Bratislave) do Rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta, 
Topoľčianska, Bratislava, 

3. Ing. Michala Hrdličku (na základe odporúčania mestskej časti Bratislava - Rača) do 
rady školy pri ZUŠ Vrbenského, Bratislava, 

4. Mgr. Elenu Polákovú (zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca oddelenia kultúry, 
školstva, športu a mládeže magistrátu) za zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, Panenská, Bratislava. 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

 Hlavné mesto SR Bratislava je zriaďovateľom 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ) 
a 5 centier voľného času (CVČ).  
 V období  február – marec končí 4-ročné funkčné obdobie dvom radám škôl, a to Rade 
školy pri ZUŠ Istrijská v Bratislave a rade školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 
v Bratislave. Súčasne s uplynutím funkčného obdobia rád týchto škôl zaniká v zmysle § 25 
ods. 12 písm. a) 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“) aj 
členstvo delegovaným zástupcom zriaďovateľa.  
 Z dôvodu úmrtia pána poslanca Ing. Jozefa Házyho, ktorý zastával členstvo v Rade 
školy pri ZUŠ na Vrbenského ul. a z dôvodu ukončenia pracovného pomeru Ing. Anny 
Voštinárovej na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá bola členkou rady školy pri 
ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. a požiadala o uvoľnenie z funkcie, je potrebné 
obsadiť v menovaných radách škôl i uvoľnené miesta po nich. 

Podľa § 25 ods. 5 zákona má zriaďovateľ povinnosť delegovať 4 svojich zástupcov do 
každej z rád škôl a rád školských zariadení.  

Na výkon tejto povinnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
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 SR Bratislava 
(ďalej len „hlavné mesto“) zriaďovateľom.  

Uznesením, že za zriaďovateľa hlavné mesto deleguje do rád škôl i zástupcu 
nominovaného príslušnou mestskou časťou, hlavné mesto deklaruje záujem a ochotu 
mestských častí v tejto oblasti spolupracovať. Preto boli o nomináciu členov rád škôl oslovení 
so žiadosťou o nominovanie členov do rád škôl starostovia mestských častí Bratislava - 
Devínska Nová Ves (pre ZUŠ Istrijská), Bratislava - Petržalka (pre ZUŠ Topoľčianska) 
a Bratislava - Rača (pre ZUŠ Vrbenského).  

V prípade Rady školy pri ZUŠ Istrijská a Rady školy pri ZUŠ Jána Albrechta na 
Topoľčianskej boli oslovení i riaditelia týchto škôl k predloženiu návrhov na členstvo 
v radách škôl, čo podľa uznesenia sú štvrtými členmi rád škôl za zriaďovateľa. Po prijatí 
nominácií od starostu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves (pre ZUŠ Istrijská) 
a starostu mestskej časti Bratislava Rača (pre ZUŠ Vrbenského), ako i riaditeľov škôl ZUŠ 
Istrijská a ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej sú tieto zapracované v predkladanom 
materiáli. Chýba ešte vyjadrenie starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka, po jeho prijatí 
bude návrh kandidáta na členstvo v Rade školy pri ZUŠ Topoľčianska prednesený na 
rokovaní zastupiteľstva. 

Na základe vyššie uvedeného predkladám v zmysle uznesenia MsZ č. 38/2007 zo dňa 
1.3.2007 informáciu o zániku členstva delegovaných zástupcov hlavného mesta v Rade školy 
pri ZUŠ Istrijská, v Rade školy pri ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej, v Rade školy pri 
ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej a v Rade školy pri ZUŠ Vrbenského ako i návrhy na 
delegovanie nových zástupcov hlavného mesta do menovaných rád škôl, ako je uvedené 
v návrhu uznesenia.  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1100/2014 zo dňa 
13.03.2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta 
SR Bratislavy do rád škôl a rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy. 

 
 
 



 
Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

Názov 
školy/školského 

zariadenia 

Návrh zástupcu 
z radov poslancov 

MsZ 

Návrh zástupcu 
z radov 

pracovníkov 
magistrátu 

Návrh zástupcu na 
základe 

odporúčania 
mestskej časti 

Návrh zástupcu na 
základe 

odporúčania 
riaditeľa školy 

ZUŠ Istrijská  Ing. Vladislav 
Hečko 

Ing. Klaudia 
Košíková 

Mgr. Martin Čorej Oto Gregor 

ZUŠ Jána 
Albrechta 
Topoľčianska 

PhDr. Ľudmila 
Farskašovská 

Mgr. Jana 
Panáková 

doplniť návrhom 
mestskej časti 
Bratislava 
Petržalka 

PhDr. Zora 
Hudíková, PhD 

ZUŠ Vrbenského _____________ _____________ Ing. Michal 
Hrdlička 

______________ 

ZUŠ Miloša 
Ruppeldta 
Panenská 

_____________ Mgr. Elena 
Poláková 

_____________ _____________ 

 
Personálne obsadenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

vo funkčných radách škôl a radách školských zariadení 

Názov 
školy/školského 

zariadenia 

Návrh zástupcu 
z radov poslancov 

MsZ 

Návrh zástupcu 
z radov pracovníkov 

magistrátu 

Návrh zástupcu na 
základe odporúčania 

mestskej časti 

Návrh zástupcu na 
základe 

odporúčania 
riaditeľa školy 

ZUŠ Júliusa 
Kowalského, 
Jesenského 

Anna Dyttertová Mgr. Elena 
Poláková 

Mgr. Miroslava 
Babčanová 

Mgr. František 
Török 

ZUŠ Miloša 
Ruppeldta, 
Panenská 

Mgr. Sven Šovčík Ing. Annu 
Voštinárovú 
vymeniť Mgr. 
Elenou Polákovou 

MUDr. Halka 
Ležovičová 

MgA. Milena 
Fejérová 

ZUŠ 
Podjavorinskej 

MUDr. Peter 
Osuský 

_____________ _____________ _____________ 

ZUŠ Exnárova Ing. Slavomír 
Drozd 

Mgr. Jakub 
Bednárik 

Mgr. Ján Buocik Marcel Palonder 

ZUŠ Ľudovíta 
Rajtera, 
Sklenárova 

Ing. Jarmila Tvrdá Ing. Erika 
Pisarčíková 

PhDr. Patrik 
Guldan 

PhDr. Alžbeta 
Rajterová 

ZUŠ Hálkova Ing. Libor 
Gašpierik 

Ing. Klaudia 
Košíková 

Alena Rybáriková Mgr. František 
Poul 

ZUŠ 
Vrbenského 

Ing. Zuzana 
Dzivjáková 

Ing. Klaudia 
Košíková 

Ing. Jozefa Házyho  
nahradiť poslancom 
Ing. Michalom 
Hrdličkom 

Mgr. art. Katarína 
Dibáková 

ZUŠ Jozefa 
Kresánka, 
Karloveská 

Ing. Peter Lenč Mgr. Jakub 
Bednárik 

Marta Jurkovičová doc. Daniel 
Buranovský, 
ArtD. 

ZUŠ Eugena 
Suchoňa, 
Batkova 

RNDr. Martin 
Zaťovič 

Mgr. Jana 
Panáková 

Ing. Marta 
Čarnogurská 

PhDr. Helena 
Suchoňová 



ZUŠ Jána 
Albrechta, 
Topoľčianska 

PhDr. Ľudmilu 
Farkašovskú znovu 
menovať 

Mgr. Janu 
Panákovú znovu 
menovať 

doplniť návrhom  
mestskej časti 
Bratislava Petržalka  

menovať PhDr. 
Zoru Hudíkovú, 
PhD 

ZUŠ Istrijská Ing. Vladislava 
Hečku znovu 
menovať 

Ing. Klaudiu 
Košíkovú znovu 
menovať 

Mgr. Martina 
Čoreja znovu 
menovať 

Ota  Gregora znovu 
menovať 

ZUŠ Daliborovo 
námestie 

Stanislav Fiala 
Ing. Milan Šindler 

Mgr. Jakub 
Bednárik 

_______________ PhDr. Milada 
Godányová 

CVČ 
Štefánikova 

Jozef Havrilla Mgr. Elena 
Poláková 

_____________ _____________ 

CVČ Hlinícka Ján Budaj Ing. Erika 
Pisarčíková 

_____________ _____________ 

CVČ Klokan 
Pekníkova 

Ing. Peter Hanulík _____________ _______________ _____________ 

CVČ Gessayova Anna Dyttertová 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“. 

 



 
 


