MAGISTRAT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 16. 12. 2021

Návrh
na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri
Centre voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Materiál obsahuje:

Mgr. Peter Pilinský v. r.
predseda komisie
pre školstvo, vzdelávanie a šport
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy

1. Návrh uznesenia
2 . Dôvodovti správu
3. Návrh na delegovanie zástupcov za
zriaďovateľa do rady školského
zariadenia pri Centre voľného času
Gessayova, Bratislava
4. Uznesenie MsZ hl. mesta SR Bratislavy
č. 567/2008 zo dňa 20.11.2008
5. Uznesenie MsZ hl. mesta SR Bratislavy
č. 38/2007 zo dňa 1.3.2007
6 . Uznesenie MsR hl. mesta SR Bratislavy
č. 254/2021 zo dňa 02.12.2021

Zodpovedný:
Mgr. Peter Pilinský v. r.
predseda komisie
pre školstvo, vzdelávanie a šport
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy

Spracovateľ:
Mgr. Jana Panáková v. r.
oddelenie školstva, športu
a mládeže

december 2021

Kód uznesenia 13.5
Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
zánik členstva v rade školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava,
Mgr. Jane Panákovej, zamestnankyni oddelenia školstva, športu a mládeže Magistrátu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, z dôvodu zániku funkčného obdobia rady
školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava a Mgr. Vladimírovi
Dolinayovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, z dôvodu jeho timrtia v roku 2019.
B. deleguje
do rady školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava, pre jej
nasledujtice funkčné obdobie spojené so začiatkom fungovania centra ako jediného právneho
subjektu po zMčení štyroch centier voľného času, ktoré sti v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (Centrum voľného času Štefánikova,
Bratislava, Centrum voľného času Kulíškova, Bratislava, Centrum voľného času Hlinická,
Bratislava, Centrum voľného času Pekníkova, Bratislava a Centrum voľného času Gessayova,
Bratislava) k 01.01.2022:
1....................... , poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy,
2. Mgr. Jakuba Bednárika, zamestnanca oddelenia školstva, športu a mládeže Magistrátu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
3...................... , zástupcu za mestskti časť Bratislava - Petržalka (resp. poslanca Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava),
4. Ing. Tomáša Peška, zástupcu na návrh riaditeľky Centra voľného času Gessayova,
Bratislava.

Dôvodová správa
Legislatíva:
Hlavné mesto SR Bratislava je zriaďovateľom 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ)
a 5 centier voľného času (CVČ).
Podľa § 25 ods. 5 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“) má zriaďovateľ povinnosť delegovať 4 svojich zástupcov do nových rád škôl
a rád školských zariadení.
Uplatnenie legislatívv v hlavnom meste Slovenskej republikv Bratislave (ďalej len
„hlavné mesto“):
Na výkon tejto povinnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „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 zriaďovateľom. Systém zároveň deklaruje záujem a ochotu
mestských častí v tejto oblasti spolupracovať.
Nakoľko počet zamestnancov v CVČ nedosiahol počet stanovený vyhláškou 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 pre ustanovenie
11 člennej rady školského zariadenia, určil zriaďovateľ v metodickom usmemení „Postup pri
ustanovení rady základnej umeleckej školy a rady centra voľného času“, počet členov rady
školských zariadení pri počte zamestnancov nižšom ako 25 a vyššom ako 10 na sedem a pri
počte zamestnancov 10 a menej na päť. Pri počte členov rady školy 7 je stanovený počet
delegovaných zástupcov zriaďovateľa 2 a pri počte členov rady školy 5 je stanovený počet
delegovaných zástupcov za zriaďovateľa 1.
Pri obsadzovaní miest v radách škôl a v radách školských zariadení treba dbať
o dodržiavanie platného uznesenia MsZ č. 38/2007 zo dňa 1.3.2007: „...jeden kandidát môže
byť delegovaný maximálne do troch školských rád“.
Delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre
voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré ie v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného
mesta SR Bratislavy
Hlavné mesto SR Bratislava pracuje v súčasnosti na zlúčení 5 CVČ, ktoré má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti, pod jeden právny subjekt CVČ Gessayova 6, Bratislava, a to
k 1.1.2022. Zlúčením centier (CVČ Štefánikova, CVČ Kulíškova, CVČ Hlinická, CVČ
Pekníkova , CVČ Gessayova) sa mení nielen postavenie a organizačná štruktúra CVČ na
Gessayovej uL, ale i povinnosť v nastavení funkčnej rady tohto školského zariadenia v zmysle
predmetného zákona.
CVČ Gessayova, ako jediný právny subjekt zahrňujúci doterajšiu činnosť a pracoviská
všetkých 5 zlučovaných centier (v tom CVČ Gessayova 6, Bratislava a ostatné 4 CVČ v úlohe
elokovaných pracovísk) si bude pre budúce obdobie vyžadovať pre naplnenie predmetného
zákona 11 člennú radu školského zariadenia. Školské rady jednotlivých centier pracujú
v súčasnosti až do 31.12.2021 v súlade s § 38b zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe
ktorého sa podľa bodu 3 funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase
krízovej situácie, končí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení
krízovej situácie.
Od 1.1.2022, t.j. od času zlúčenia všetkých 5 CVČ pod jeden právny subjekt bude potrebné
ustanoviť v CVČ Gessayova takú radu školského zariadenia, v ktorej bude mať hlavné mesto
SR Bratislava z celkového počtu 11 členov zastúpenie v počte 4 členov. Menovanie sa pritom

musí uskutočniť v siílade so „Systémom obsadzovania miest v radách škôl a školských
zariadení, ktorých je hlavné mesto SR Bratislava zriaďovateľom“, schváleným uznesením
MsZ č. 567/2008. Pri obsadzovaní miest v radách škôl a v radách školských zariadení treba
dbať o dodržiavanie platného uznesenia MsZ č. 38/2007 zo dňa 1.3.2007: „...jeden kandidát
môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád“.
Zástupcov za zriaďovateľa do novej rady školského zariadenia pri CVČ Gessayova,
Bratislava, je potrebné menovať ešte v roku 2021 z dôvodu plánovanej realizácie volieb
ostatných členov školskej rady za rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov
začiatkom roka 2022, čo umožní uskutočniť právoplatné voľby hudticeho riaditeľa Centra
voľného času na Gessayovej ul. v Bratislave.
Na základe uvedeného predkladáme:
1. návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre
voľného času Gessayova, Bratislava pre jej nasledujtice funkčné obdobie v zložení:
1.1................................ , poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava,
1.2. Mgr. Jakub Bednárik, zamestnanec oddelenia školstva, športu a mládeže Magistrátu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava,
1.3

, zástupca za mestskti časť Bratislava - Petržalka, (príp. poslanec
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava),

1.4. Ing. Tomáš Pešek, zástupca na návrh riaditeľky CVČ Gessayova 6, Bratislava,
2. návrh na vzatie na vedomie zánik členstva v rade školského zariadenia pri Centre voľného
času Gessayova, Bratislava, Mgr. Jane Panákovej, zamestnankyni oddelenia školstva,
športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava z dôvodu
ukončenia funkčného obdobia tejto rady školského zariadenia a Mgr. Vladimírovi
Dolinayovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, z dôvodu jeho timrtia v roku 2019.

Tabuľka č. 1:
Návrh na menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre
voľného času Gessavova 6, Bratislava
Názov školy,
resp.
školského
zariadenia

Funkčné obdobie
rady školy

Zástupca
z radov
poslancov MsZ

Zástupca z radov
pracovníkov hl.
mesta

Zástupca z radov
MČ

(FORŠ)
Centrum
voľného času
Gessayova 6,
Bratislava

Od

2022

?

Mgr, Jakub Bednárik

?

Zástupca z radov
spolupracujúcich
organizácií na
návrh riaditeľa
školy

Ing, Tomáš Pešek

Tabuľka č. 2:
Personálne obsadenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách ZUŠ a CVČ*
Názov školy, resp.
školského
zariadenia

Funkčné
obdobie rady
školy

Zástupcovia
z radov
poslancov MsZ

Zástupcovia z radov
pracovníkov hl.
mesta

Zástupcovia
z radov MČ

(FORŠ)
ZUŠ J,
Kowalského,
Laurinská
ZUŠ M iloša
Ruppeidta,
Panenská

ZUŠ Radlinského

Do 15,1,2020
s pokračovaním*
Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
Do 27,7,2020
s pokračovaním*
Nové o d ,,, 2021
do „„ 2025
Do 26,12,2020
s pokračovaním*
Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
Do 26,12,2020
s pokračovaním*

ZUŠ Exnárova

ZUŠ Ľudovíta
Rajtera, Sklenárova

Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
Do 26,12,2020
s pokračovaním*
Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
Do 08,12,2020
s pokračovaním*

ZUŠ Hálkova
Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
Do 26,12,2020
s pokračovaním*
ZUŠ Vrbenského

ZUŠ Jozefa
Kresánka,
Karloveská

Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
Do 08,12,2020
s pokračovaním*
Nové od ,,,,
2021 do ,„,
2025

Zástupcovia
z radov
spolupracujúcich
organizácií na
návrh riaditeľa
školy
Doc, Jordana
Palovičová, PhD
(zmena, predtým
Mgr, Erantišek
TôrOk)

PhDr, Jana
Poláčiková

Mgr, Ema
Tesarčíková

Mgr, arch, Miroslav
Vrábel

Mgr, Gábor
Grendel

PhDr, Žofia H ahnová

MUDr, Halka
Ležovičová

MgA, Milena
Eejérová

Ing, M artin Chren

Ing, Erika Pisarčíková

lUDr, M atúš Méheš

Ing, Ľuboš Špirko

Mgr, Rastislav
Kunst
(zmena, predtým
Ing, Juraj Káčer)

Ing, Erika Pisarčíková

Mgr, M ichal Vicáň

PhDr, Alžbeta
Rajterová

Ing, Silvia
Švecová, PhD,

Ing, Erika Pisarčíková

Ing, Katarína
Šebejová, PhD,

Mgr, Erantišek
Poul

Mgr, Peter
Pilinský

Jakub Hrbáň
(zmena, predtým Ing,
Klaudia Košíková)

Róbert Hammer

M, Mus, Miriam
Rodrigez Brullová
(zmena, predtým
Mgr, art, Katarína
Dibáková)

Igor Polakovič

Mgr, Jakub Bednárik

Ing, Peter Lenč

Doc, Daniel
Buranovský,
ArtD,

Ing, M onika
Debnárová

ZUŠ Eugena
Suchoňa, Batkova
ZUŠ Jána
Albrechta,
Topoľčianska

ZUŠ Daliborovo
námestie

ZUŠ Istrijská

Do 08,12,2020
s pokračovaním*
Nové od ,,,, 2021
do „„ 2025
18,03,2019
17,03,2023
Do 08,12,2020
s pokračovaním*
Nové od ,,,,
2021 do ,„, 2025
03,10,2019
02,10,2023

CVČ
Gessayova

*Do 26,02,2021
v zastópení 2
členov za
zriaďovateľa
(Nové od
2022,,,, do
2026 v zasttipení
4 členov za
zriaďovateľa)

Mgr, Zdenka
Zaťovičová

Mgr, Tomáš
Palkovič

Mgr, Jana Panáková
(zmena, predtým
PaedDr, Marián
Valovič)
Mgr, Katarína
Lukyová

Maroš Repík

PaedDr, Juraj
M onsberger

Mgr, Rastislav
Kunst

Mgr, Jakub Bednárik

PhDr, Ľudmila
Farkašovská

M gr Rastislav
Tešovič

Mgr, Jozef Špaček
(zmena, predtým
PaedDr, Marián
Valovič)

Ing, Ján Žatko

?
(zmena, predtým
až
do
dátumu
timrtia
Mgr,
Vladimír Dolinay)

Mgr, Jakub Bednárik
(zmena, predtým Mgr,
Jana Panáková)

?
(zmena,
potreba
menovať do 11
člennej
ŠKR,
predtým 0)

PhDr, Helena
Suchoňová

PhDr, Zora
Hudíková

Mgr, art, Jana
M artinčeková

Oto Gregor

Ing, Tomáš Pešek
(zmena,
potreba
m enovať do 11
člennej
ŠKR,
predtým 0)

Poznám ka: * údaje budú zaktualizované p o schválen í zm ien na novem brovom a decem brovom za sa d n u tí MsZ, r. 2021
a doplnené p o p odp ise príslušných zápisníc z volieb p rim átorom mesta

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 stilade 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 odportičania 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 stičasne 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“.

Uznesenie č. 38/2007 zo dňa 1. 3. 2007
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
informáciu o potrebe delegovať zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do orgánov školskej
samosprávy na tizemí hlavného mesta SR Bratislavy.
B. schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 260/2000 zo dňa
16. 3. 2000 takto:
Text:
„C. ukladá
komisii pre mládež, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy kandidátov na zástupcov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
v orgánoch školskej samosprávy.
T: trvalý
TK: 30. 4., 31. 10.“
sa nahrádza textom:
„C. ukladá
komisii pre školstvo a vzdelávanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
navrhovať a predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy kandidátov na zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy v orgánoch školskej
samosprávy, pričom jeden kandidát môže byť delegovaný maximálne do troch školských rád.
T: trvalý
TK: 30. 4., 31. 10.“

Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školského zariadenia pri Centre
voľného času Gessayova, Bratislava, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
K óduza: 13.5.

Uznesenie 254/2021
zo dňa 02.12.2021
M estská rada po prerokovani materiálu

odporúča
M estskému zastuniteľstvu hlavného mesta Slovenskej renublikv Bratislavy
1, vziať na vedomie
zánik členstva V rade školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava, Mgr. Jane
Panákovej, zamestnankyni oddelenia školstva, športu a mládeže M agistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislava, z dôvodu zániku funkčného obdobia rady školského zariadenia pri Centre voľného času
Gessayova, Bratislava, a Mgr. Vladimírovi Dolinayovi, bývalému poslancovi Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, z dôvodu jeho úmrtia v roku 2019,

2. delegovať
do rady školského zariadenia pri Centre voľného času Gessayova, Bratislava, na jej nasledujúce funkčné
obdobie spojené so začiatkom fungovania centra ako jediného právneho subjektu po zlúčení štyroch centier
voľného času, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy (Centrum
voľného času Štefánikova, Bratislava, Centrum voľného času KulSkova, Bratislava, Centrum voľného času
Hlinická, Bratislava, Centrum voľného času Pekníkova, Bratislava, a Centrum voľného času Gessayova,
Bratislava) k 01. 01. 2022:
2 . 1 ...................... , poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
2.2 Mgr. Jakuba Bednárika, zamestnanca oddelenia školstva, športu a mládeže Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy,
2.3 ...................., zástupcu za mestskú časť Bratislava-Petržalka (resp. poslanca Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy),
2.4 Ing. Tomáša Peška, zástupcu na návrh riaditeľky Centra voľného času Gessayova, Bratislava.

