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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) s c h v á l i ť
delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a ďalších
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ.
b) s p l n o m o c n i ť
I. zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka Mgr. Jána Bučana
na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a ďalších
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri základných školách a do rád škôl pri materských školách,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka a riešiť prípadné zmeny v uvedených
orgánoch počas celého volebného obdobia.
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Dôvodová správa:
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej
správe v školstve“) je rada školy iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje
a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení. Rada školy je zložená z 5 až 11 členov a za ich
ustanovenie zodpovedá zriaďovateľ.
V podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), ktorá je
zriaďovateľom základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ) sú rady škôl v zmysle zákona
o štátnej správe v školstve ustanovené pri 11 ZŠ a pri 19 MŠ od roku 2004, kedy zákon o štátnej
správe v školstve nadobudol účinnosť.
Vzhľadom k tomu, že počet zamestnancov v jednotlivých ZŠ je vyšší ako 25, je počet
členov rád škôl pri ZŠ v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve stanovený na 11 členov.
Vzhľadom k tomu, že počet zamestnancov v jednotlivých MŠ je nižší ako 25, je počet
členov rád škôl pri MŠ v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve stanovený na 7 členov.
Zo štyroch delegovaných zástupcov zriaďovateľa - mestskej časti - sú v každej rade školy
pri ZŠ dvaja poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (miestne
zastupiteľstvo) a ďalší zástupca zriaďovateľa je delegovaný do rád škôl pri ZŠ z radov
zamestnancov mestskej časti, spravidla z oddelenia školstva, kultúry a športu (OŠKaŠ)
a z organizácií (napr. SSŠaŠZ), ktoré spolupracujú so ZŠ a MŠ pri výchove a vzdelávaní detí
a žiakov.
V radách škôl pri MŠ sú v každej rade školy delegovaní dvaja zástupcovia mestskej časti,
z ktorých je spravidla jeden poslanec miestneho zastupiteľstva. Ďalší zástupca zriaďovateľa je
delegovaný z oddelenia školstva, kultúry a športu a zo zamestnancov Strediska služieb školám
a školským zariadeniam Petržalka.
Z titulu, že po komunálnych voľbách došlo k zmenám v zložení miestneho zastupiteľstva, je
potrebné delegovať zástupcov zriaďovateľa - poslancov miestneho zastupiteľstva a ďalších
zástupcov zriaďovateľa (odborných zamestnancov OŠKaŠ a SSŠaŠZ) do rád škôl pri ZŠ a MŠ.
Návrh na delegovanie poslancov do rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ bol prerokovaní
s poslancami miestneho zastupiteľstva tak ako je uvedený v materiáli.
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1. Návrh na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka do rád škôl pri ZŠ

Názov školy

Volebný obvod

ZŠ Budatínska

5

ZŠ Černyševského

1

ZŠ Dudova

3

ZŠ Gessayova

3

ZŠ Holíčska

5

ZŠ Lachova

3

ZŠ Nobelovo nám

1

ZŠ Pankúchova

4

ZŠ Prokofievova

2

ZŠ Tupolevova

2

ZŠ Turnianska

6

Návrh na delegovanie poslancov do rád škôl pri ZŠ
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná
Ing. Alica Hájková
Mgr. Vladimír Dolinay
Martin Jóna
Mgr. Ľuboš Kačírek
Mgr. Juraj Kríž
Mgr., Ing. Michal Radosa
Miroslav Lažo
Mgr. Vladimír Chaloupka
PhDr. Ľudmila Farkašovská
Ing. Alexandra Petrisková
Oľga Adamčiaková
Ing. Pavel Šesták
Mgr. Ján Bučan
Ing. Tomáš Mikus
Ing. Ján Hrčka
Mgr. Ing. Peter Cmorej
Mgr. Ivana Antošová
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A
Peter Hochschorner
JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD.
Jana Hrehorová
Mgr. Ľubica Škorvaneková
Ing. Arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá
Ing. Lýdia Ovečková
Ing. Michal Fiala
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2.

Návrh na delegovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva do rád škôl pri MŠ
Názov školy

Volebný obvod

Návrh na delegovanie poslancov do rád škôl pri MŠ

MŠ Bohrova

1

Ing. Ján Hrčka

MŠ Bradáčova

3

Mgr. Ľuboš Kačírek

MŠ Bulíkova

4

Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

MŠ Bzovícka

6

Mgr., Ing. Michal Radosa

MŠ Gessayova

3

Miroslav Lažo

MŠ Haanova

4

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

MŠ Holíčska

5

Oľga Adamčiaková

MŠ Iľjušinova

2

Ing. Ján Karman

MŠ Jankolova

4

Mgr. Ivana Antošová

MŠ Lachova

3

Mgr. Ján Bučan

MŠ Lietavská

5

Ing. Alica Hájková

MŠ Macharova

1

Mgr. Ing. Peter Cmorej

MŠ Pifflova

1

Michal Vičan

MŠ Rontgenova

1

Ing. Jozef Vydra

MŠ Rovniankova

3

Ing. Tomáš Mikus

MŠ Strečianska

5

Jana Hrehorová

MŠ Ševčenkova

2

Ing. Arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá
JUDr. Mgr. Vladimír Gallo, PhD.
MŠ Šustekova

4

MŠ Turnianska

6

Ing. Lucia Štrauchová
Ing. Lýdia Ovečková
Mgr. Oliver Kríž

3. Návrh na splnomocnenie I. zástupcu starostu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do
rád škôl pri ZŠ a do rád škôl pri MŠ
S cieľom zabezpečiť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri ZŠ a rád škôl pri
MŠ na začiatku volebného obdobia, ako aj z dôvodu operatívneho riešenia možných zmien
v priebehu volebného obdobia predkladá sa na rokovanie miestneho zastupiteľstva návrh, aby
delegovanie poslancov a ďalších zástupcov zriaďovateľa do rád škôl počas celého volebného
obdobia bolo v kompetencii I. zástupcu starostu mestskej časti Mgr. Jána Bučana.
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