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Kód uzn.: 13.5. 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

schvaľuje 
 
Zriaďovaciu listinu Základnej  umeleckej  školy, Radlinského  53, Bratislava  s účinnosťou od 
1. novembra 2014. 
  
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 Vydanie zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Radlinského 53, 
Bratislava - predtým ZUŠ Podjavorinskej 9, Bratislava, predkladáme s oneskorením oproti 
ostatným ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 
„hlavného mesta“) z dôvodu, že v čase schvaľovania zriaďovacích listín rozpočtových 
a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„hlavné mesto“) Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta (uzn. č. 713/2009 z 28.05.2009) 
ZUŠ svoju činnosť prevádzkovala v provizórnych priestoroch na Mlynských Nivách 37, 
Bratislava a nebolo možné priestory preklasifikovať na priestory zodpovedajúce podmienkam 
školy. 
 Po získaní vhodných priestorov hlavné mesto požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o zmenu v sieti vo veci 
adresy. Až na základe vydania rozhodnutia ministerstva č.: 2014-10708/33690:2-10 CO ZUŠ 
bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, je oprávnená si 
zmeniť v názve adresu školy a  je možné pristúpiť k vydaniu zriaďovacej listiny.  
 I napriek tomu, že táto „výtvarná“ škola sa oficiálne zriadila prvou zriaďovacou 
listinou v roku 1991, jej predchádzajúca činnosť sa datuje od začiatku školského roka 
1959/60. Vtedy mala 188 žiakov. Súhlas na jej činnosť dal odbor školstva a kultúry 
Ústredného národného výboru. Na tejto škole sa formovali aj prvé celoštátne vyučovacie 
osnovy. (Údaje: Bulletin z roku 1989 pri príležitosti 30. výročia založenia Základnej 
výtvarnej školy, prvého samostatne organizovaného záujmového výtvarného vzdelávania detí 
a mládeže v Bratislave.)  
 Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1161/2014 zo dňa 09.10. 
2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej 
školy, Radlinského 53, Bratislava. 



 
(Návrh) 

Zriaďovacia listina 
Základnej umeleckej školy, Radlinského 53 v Bratislave, 

schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  
č. ....../2014   

 z ................... 
 
 
 
 Podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6a ods. 2 písm. o) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a  § 22 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 vydáva hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava túto zriaďovaciu listinu: 

 
Čl. I 

Identifikácia  organizácie 
 

Názov organizácie:        Základná umelecká škola (ZUŠ) 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Primaciálne námestie  1, 814 99  Bratislava  
Sídlo organizácie: Radlinského 53, 811 07 Bratislava 
Identifika čné číslo: 31816118 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Dátum zriadenia: 1. januára 1991 
Vyučovací jazyk: slovenský 
 

 
Čl. II 

Účel a predmet činnosti 
 

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie vo výtvarnom 
odbore prevažne pre žiakov základnej školy. Môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku 
pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých a pripravovať 
na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a na štúdium na 
vysokých školách s pedagogickým, umeleckým a technickým zameraním.  

 
Čl. III 

Právna forma hospodárenia 

 

1. Základná umelecká škola je rozpočtová organizácia. 

2. Základná umelecká škola sa zriaďuje na dobu neurčitú. 



Čl. IV 
Hospodárenie 

1. Základná umelecká škola je právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami 
zapojená na rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

2. Základná umelecká škola hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu 
s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. S rozpočtovými 
prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov hospodári v súlade so 
Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov a riadi sa 
záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. 

3. Základná umelecká škola vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti a zaväzuje sa ich 
plniť, ak nie je v tejto zriaďovacej  listine uvedené inak. 

4. Základná umelecká škola je povinná vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie 
finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa podľa pokynov zriaďovateľa. 

5. Na platenie členského príspevku môže základná umelecká škola použiť prostriedky 
svojho rozpočtu len  s predchádzajúcim  písomným súhlasom zriaďovateľa.  

6. Základná umelecká škola nie je oprávnená ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, 
nadobúdať a prijímať zmenky. Nakladať s ostatnými cennými papiermi len vtedy, ak tak 
ustanovuje osobitný právny predpis. 

7. Základná umelecká škola nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, nemôže byť 
zakladateľom ani zriaďovateľom inej právnickej osoby a nemôže tvoriť osobitné fondy 
s výnimkou sociálneho fondu  podľa osobitného predpisu. 

 
Čl. V 

Štatutárny orgán 
 

1. Štatutárnym orgánom základnej umeleckej školy je riaditeľ, ktorého vymenúva 
a odvoláva podľa osobitného predpisu zriaďovateľ. 

2. Riaditeľ zodpovedá za činnosť a hospodárenie základnej umeleckej školy zriaďovateľovi. 

3. Vnútorné organizačné vzťahy v základnej umeleckej škole upraví organizačný poriadok, 
ktorý vydá riaditeľ základnej umeleckej školy. 

 
 

Čl. VI 
Správa majetku  

1. Základná umelecká škola spravuje hnuteľný majetok hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorý jej je zverený na plnenie vymedzeného účelu a predmetu 
činnosti protokolmi o zverení majetku. Zverený majetok spravuje v súlade so Štatútom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zásadami hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

2. Hnuteľný majetok základnej umeleckej školy tvorí hmotný a nehmotný majetok, drobný 
hmotný majetok, archívne, dokumentačné fondy a ďalší hnuteľný majetok vedený 
v účtovnej a operatívnej evidencii a majetok súvisiaci s výkonom jej činnosti. Súpis tohto 
hnuteľného majetku a jeho finančné vymedzenie je uvedený v prílohe . 



 
Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomným dodatkom k zriaďovacej listine 
po schválení Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

3. Zrušuje sa Zriaďovacia listina zo dňa 24. novembra 1994 s účinnosťou od 1. januára 1991, 
vydaná Školskou správou Bratislava I, Zriaďovacia listina zo dňa 15. augusta 1996, 
vydaná Okresným úradom Bratislava I, Zriaďovacia listina zo dňa 18. apríla 2002, vydaná 
Okresným úradom Bratislava I v znení Dodatku zo dňa 23. mája 2002, vydaného 
Okresným úradom Bratislava I a Dodatok č. 2, vydaný hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou. 

4. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť ................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Milan Ftáčnik 
                 primátor 

  
 



Príloha č. 1 
k zriaďovacej listine z ........ 

 
 

Základná umelecká škola, Radlinského 53, Bratislava 
 
 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného hnuteľného majetku k 31.08.2014 

 
 

p.č. Druh majetku Zostatková cena 
€ 

1. Pracovné stroje a prístroje 0,00 
2. Hmotný investičný majetok 0,00 
3. DHM v používaní 57 208,64 
4. Drobný hmotný majetok OTE 0,00 
5. Inventár 549,90 

 spolu 57 758,54 
 
  


