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Návrh uznesenia 

 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

schvaľuje 
 
1. zrušiť časť A unesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

157/2007 zo dňa 04.07.2007. 
 
2. doplniť časť B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

157/2007 zo dňa 04.07. 2007 nasledovne: za slovo „zariadení“ sa vkladajú slová „a ich 
elokovaných pracovísk“. 

 
3. vypustiť v časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

157/2007 zo dňa 04.07. 2007 slová „Ministerstva školstva“. 
 



Dôvodová správa 
 
 Novela 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, ktorá nadobudla 
účinnosť 01.01.2013, určila zriaďovateľom škôl a školských zariadení povinnosť zaraďovať 
do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) aj všetky elokované pracoviská, 
v ktorých sa prevádzkovala  činnosť do 31. 12. 2012. Zlegalizovanie elokovaných pracovísk, 
t.j. ich zaradenie do siete sa muselo vykonať do 30.06.2013 predložením zákonom 
predpísaných dokladov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 Po zaevidovaní elokovaného pracoviska do siete sa elokované pracovisko stáva 
súčasťou školy a školského zariadenia a na základe tejto skutočnosti vyplýva zriaďovateľovi 
nová povinnosť, novelizovať zriaďovaciu listinu o súčasti školy a školského zariadenia. 
 Novela § 18 citovaného zákona stanovila povinnosť obce udeľovať zriaďovateľovi  
k žiadosti o zmenu v sieti  vyjadrenia a súhlasy k  vyraďovaniu a zaraďovaniu elokovaných 
pracovísk do siete, konkrétne § 18  ods. 7 písm. k) a l) takto: „zriaďovateľ k žiadosti o zmenu 
v sieti, t.j. zradenie alebo vyradenie elokovaného pracoviska do siete, musí predložiť na 
MŠVVaŠ SR:  
„k)  vyjadrenie obce, ak ide o elokované  pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, 
základnej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle 
kraja“, 
„l) súhlas obce pre zriaďovateľov (štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť , iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou 
materskej školy, jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia pre 
deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou 
základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na úrovni obce.“  
 V súčasnosti primátor hlavného mesta SR Bratislavy sa vyjadruje a dáva súhlasy 
k zaraďovaniu škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania do siete podľa § 
16 ods. 1 písm. k) a l) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, súlade s čl. 37 
písm. s) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsZ“) č. 157/2007.   
 Na základe uvedeného predkladáme návrh na zmenu - doplnenie  uznesenia MsZ  č. 
157/2007 o kompetencie súvisiace s udeľovaním vyjadrení a súhlasov obce ku zmene v sieti 
v súvislosti s agendou elokovaných pracovísk. 
  
Poznámky: 
1) § 16 ods. 1 písm. k) a l) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov znie: 
„k) vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, 
ktorých zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja, ... a  
l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) ( t.j. štátom uznaná cirkev 
alebo náboženská spoločnosť , iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak ide o materské 
školy, jazykové školy ,základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov 
a poslucháčov do 15 rokov veku  a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce.“ 
2) Čl. 37 písm. s) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy znie: 
„s) vyjadruje sa alebo udeľuje súhlas k žiadosti zriaďovateľa o zaradenie školy, školského 
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do 
siete škôl“. 
*s odvolaním sa na poznámku pod čiarou, t.j. na zákon 596/2003 Z .z. 
3) Uznesenie MsZ č. 156/2007 zo dňa 04.07.2007 znie: 



„Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
A. schvaľuje 

návrh na určenie zástupcu obce pre udeľovanie vyjadrenia alebo súhlasu k žiadosti 
zriaďovateľa o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania 
alebo pracoviska praktického vyučovania do siete škôl a školských zariadení Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky. 

B. poveruje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy na udeľovanie vyjadrenia alebo súhlasu 
k žiadostiam o zaradenie škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky po predchádzajúcom prerokovaní v komisii 
pre školstvo a vzdelávanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.“. 

 
 
 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 zrušenie časti A uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07. 2007 a doplnenie časti 
B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 
04.07. 2007. 



Návrh na aktualizáciu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07.2007 

 
Uznesenie č. 157 /2007 zo dňa 04.07.2007 navrhujeme doplniť takto: 
1. časť uznesenia  A) vypustiť. 
Zdôvodnenie: 
Kompetenciu uvedenú v časti A uznesenia č. 157/2007 navrhujeme vypustiť z dôvodu, že je 
uvedená v Čl. 37 písm. s)  v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. 
2. časť uznesenia B) znie: 
„udeliť vyjadrenie alebo súhlas k žiadostiam o zaradenie škôl, školských zariadení a ich 
elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky po 
predchádzajúcom prerokovaní v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.“ 
Zdôvodnenie: 
Uznesenie v časti B) doplňujeme o novú kompetenciu obce, t.j. udeľovanie vyjadrení 
a súhlasov k zaraďovaniu elokovaných pracovísk škôl a školských zariadení do siete a 
súčasne opravujeme názov siete škôl a školských zariadení. To znamená, že namiesto 
Ministerstva školstva SR správne uvádzame „Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky“.  
 
 Súčasne navrhujeme, aby k žiadosti o zaraďovanie elokovaných pracovísk, ako súčastí 
škôl a školských zariadení do siete predkladateľ predložil, alebo bude vyžiadané hlavným 
mestom stanovisko starostu príslušnej mestskej časti so zdôvodnením potreby miest 
v novovzniknutých elokovaných pracoviskách pre deti a žiakov v príslušnej mestskej časti 
vychádzajúc z kapacitných možností vlastných škôl a školských zariadení v prípade, ak 
poskytuje mestská časť priestory pre neštátne školy a školské zariadenia v školských 
budovách v správe alebo v majetku mestskej časti.  
 Kritériom pre zamietnutie zaradenia nového elokovaného pracoviska neštátnej ZUŠ 
a CVČ do siete je: 
1. Pôsobenie verejnej/mestskej ZUŠ a CVČ v danej lokalite, 
2. poskytovanie hlavného predmetu alebo voľno-časových aktivít vo verejných/mestských 

školách a školských zariadeniach, 
3. záporné stanovisko/vyjadrenie príslušnej mestskej časti, v ktorej chce neštátny 

zriaďovateľ otvoriť nové elokované pracovisko, alebo v prípade špeciálnych škôl 
a školských zariadení záporné stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru školstva.  
 Kritériá sú dôležitým nástrojom regulovania podmienok pre vznik nových 
elokovaných pracovísk neštátnych škôl a školských zariadení, ktorých žiadosti sa zvyšujú 
a v prípade schválenia a zradenia do siete škôl a školských zariadení SR musia byť 
financované (do prechodu financovania neštátneho školstva – základných a materských 
škôl, školských jedální a jazykových škôl) z rozpočtu hlavného mesta SR.  
 Konštatujeme, že počet detí v neštátnych školách a školských zariadeniach narastá 
(viď správa o činnosti ZUŠ a CVČ za rok 2012/2013) na úkor kvality a hospodárneho 
nakladania s finančnými prostriedkami hlavného mesta (viď správa o kontrolnej činnosti 
v neštátnych ZUŠ) za účelnej finančnej podpory (zákonom stanovených 88% z nákladov 
na činnosť a prevádzku mestských ZUŠ a CVČ ide na neštátne ZUŠ a CVČ). 
 Ďalej konštatujeme, že v mestských častiach vznikajú nové neštátne materské školy 
s elokovanými pracoviskami (aj školské jedálne) so súhlasnými stanoviskami mestských 
častí, ktoré nezriaďujú (ako je ich povinnosť zo zákona) mestské časti a vo výške 88% 
nákladov na prevádzku a osobné výdavky ich financuje hlavné mesto zo svojho rozpočtu. 
 



KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
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S t a n o v i s k o 
 

k Návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 157/2007 zo dňa 04.07.2007 
 
 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07.2007. 
 
 

 
 
Hlasovanie:   
za  -   9 
zdržal sa -   0 
proti  -   0 
 
 
 
Bratislava 20.02.2014 
 
 

Ing. Peter Lenč, v.r. 
predseda komisie pre školstvo, 

vzdelávanie a šport MZ 
 
 
 

 
Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie 
 
 

 


