
Dôvodová správa 
 

 
Od 1.1.2004 platí zákon NR SR č.596/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle tohto 
zákona boli podľa § 24 ods. 1, 2, 3  zriadené iniciatívne a poradné samosprávne orgány – rady 
škôl a rady školských zariadení v r.2004. Podľa § 25 ods. 7 zákona, ak je zriaďovateľom 
školy obec, musí byť najmenej jeden zo zástupcov zriaďovateľa v rade školy  poslancom 
obecného zastupiteľstva. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto delegovalo zástupcov 
mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (vzhľadom na nové 
zloženie poslaneckého zboru po komunálnych voľbách z 2.12.2006) svojím uznesením č. 
4/2007 z 30.1.2007. Avšak podľa § 24 ods. 16 zákona funkčné obdobie orgánov školskej 
samosprávy je 4 roky, začalo plynúť v roku 2004 a pre väčšinu týchto rád škôl uplynie v apríli 
2008. Členstvo v radách škôl zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej 
samosprávy (§ 25 ods. 13 zákona). Preto je potrebné delegovať zástupcov mestskej časti do 
rád škôl nanovo. 

Ak má škola aspoň 25 zamestnancov, musí mať podľa zákona 11-člennú školskú radu, 
pričom zriaďovateľ do nej deleguje troch svojich zástupcov (§25 ods. 5 zákona).  To je prípad 
všetkých základných škôl v pôsobnosti našej mestskej časti.  

Ak má škola/školské zariadenie menej ako 25 zamestnancov, počet členov rady školy 
môže byť od 5 do 11 (§ 25 ods.2 a 3 zákona), pričom  pri počte zamestnancov  najviac  10  
môže byť minimálna 5-členná rada školy. V týchto prípadoch zloženie a počet členov rady 
školy určuje zriaďovateľ (§25 ods.4 zákona). Materské školy bez právnej subjektivity 
v pôsobnosti mestskej časti majú do 10 zamestnancov, preto v nich navrhujeme len 5 členné 
rady škôl s jedným delegovaným zástupcom miestneho zastupiteľstva. Pre materské školy 
s právnou subjektivitou na Šulekovej 35 a Timravinej 8 navrhujeme 9-členné rady škôl 
s dvoma delegovanými zástupcami mestskej časti.  

Mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislavy svojím uznesením č.339/2004 zo dňa 
1.4.2004 schválilo systém delegovania zástupcov hlavného mesta a mestských častí do 
orgánov školskej samosprávy. Podľa tohto systému môže naša mestská navrhnúť po jednom 
svojom zástupcovi do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného 
mesta, ktoré sú na území mestskej časti.  
 

Predkladaný návrh delegovania zástupcov zriaďovateľa rešpektuje znenie zákona 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a  zriaďovateľské povinnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
ktoré z neho vyplývajú.  
 
 
 
 


