
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2008 
 

 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 9.9.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 16.9.2008 
 
 
 
 
 

D e le govan ie  
 

zástupcov mestskej časti Bratislava- Staré Mesto do rád základných škôl 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

RNDr. Peter Smrek 
poverený člen miestnej rady 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať materiál 
Delegovanie zástupcov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto do rád základných 
škôl  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

RNDr. Peter Smrek  
poverený člen miestnej rady 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

RNDr. Peter Smrek 
poverený člen miestnej rady 

 - návrh uznesenia  
- materiál 

 
  

  
 
 
 
 
 



Návrh uznesenia 
 
 
 

 
Návrh uznesenia bude doplnený na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 16.9.2008 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
 
 
d e l e g u j e  
 
týchto zástupcov mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do rád škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti : 
 
 
 
 
 

Š k o l a  
 

Zástupcovia mestskej časti 

1. ZŠ Dubová 1  
2. ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Grosslingova 
48 

 

3. ZŠ Hlboká cesta 4  
4. ZŠ Jelenia 16  
5. ZŠ Jesenského 6  
6. ZŠ Mudroňova 83  
7. ZŠ Dr.M.Hodžu s MŠ , Škarniclova 1  
8. ZŠ Vazovova 4  
 



Dôvodová správa 
 
 

 
 

 
 
   Od  1.9.2008 je účinný zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len školský zákon), ktorý zmenil niektoré ustanovenia 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov . Tieto zmeny sa týkajú aj zloženia  školských rád základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto. 
   Konkrétne § 25 odsek 5 zákona 596/2003 Z.z. účinný od 1.9.2008 znie : „ Členmi rady školy 
alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec sú dvaja zvolení zástupcovia 
pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria 
zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia a štyria 
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.“ 
   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  delegovalo troch zástupcov 
mestskej časti do rád základných škôl v svojej zriaďovateľskej   pôsobnosti svojim uznesením 
č.30/2008 z 1.4.2008 v súlade so zákonom č. 596/2003 v znení neskorších predpisov účinných do 
31.8.2008.  
   Zmena je v tom, že podľa nového znenia zákona 596/2003 od 1.9.2008 prestáva byť členom 
rady školy zriaďovanej obcou delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 
ktorá sa podieľa  na výchove a vzdelávaní a namiesto troch delegovaných zástupcov zriaďovateľa 
majú byť v rade školy delegovaní štyria zástupcovia zriaďovateľa. 
Preto je potrebné, aby miestne zastupiteľstvo delegovalo do každej z ôsmych základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti po jednom zástupcovi. 
 
 


