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NÁVRH   UZNESENIA 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

A. odvoláva 
 
Členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
delegovaných miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves takto: 
 
 

Zariadenie 
Počet 
členov 
RŠ 

Počet 
poslancov Meno Priezvisko 

Spojená škola Tilgnerova 14  11 3 
Lívia  Poláchová 

Petra    Nagyová-Džerengová 
Branislav Zahradník 

Základná škola Karloveská 61 11 3 
Marcel Zajac 

Igor Bendík 
Peter Lenč 

Základná škola Majerníkova 
62 11 3 

Richard Savčinský 

Juraj  Kmeťko 
Zdeněk  Borovička 

Materská škola Adámiho 11 9 2 
Robert  Krampl 

Martina  Magátová 

Materská škola Borská 4 9 2 
Peter Lenč 

Anna Zemanová 

Materská škola Kolískova 14 9 2 
Rudolf Rosina 

Denis  Svoboda 

Materská škola L.Sáru 3 9 2 
Branislav  Záhradník 

Iva Lukačovičová 

Materská škola Ľ. Fullu 12 9 2 
Ján  Labuda 

Pavol Martinický 

Materská škola Majerníkova 
11 9 2 

Peter Buzáš 

Zuzana  Volková 

Materská škola Pod Rovnicami 9 2 
Miroslav Kadnár 

Iveta Hanulíková 

Materská škola Suchohradská 
3 9 2 

Ján Horecký 

Jaromír Šíbl 
Materská škola Majerníkova 
60 6 1 Peter Buzáš 



B. deleguje 
 
členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  
s účinnosťou od 1. 3 . 2019 takto: 
 
 

Zariadenie 
Počet 
členov 
RŠ 

Počet 
poslancov Meno Priezvisko 

Spojená škola Tilgnerova 14  11 3 

  

  

  

Základná škola Karloveská 61 11 3 

  

  

  

Základná škola Majerníkova 
62 11 3 

  

  

  

Materská škola Adámiho 11 9 2 
  

  

Materská škola Borská 4 9 2 
  

  

Materská škola Kolískova 14 9 2 
  

  

Materská škola L.Sáru 3 9 2 
  

  

Materská škola Ľ. Fullu 12 9 2 
  

  

Materská škola Majerníkova 
11 9 2 

  

  

Materská škola Pod 
Rovnicami 9 2 

  

  

Materská škola Suchohradská 
3 9 2 

  

  
Materská škola Majerníkova 
60 6 1   

 
 
 



C. ruší 
 
Uznesenia o delegovaní členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves: 
Uznesenie MiZ č.21 /2015 zo dňa 10.02.2015 
Uznesenie MiZ č. 92/2015 zo dňa 23.6.2015 
Uznesenie MiZ č. 137/2015 zo dňa 15.12.2015 
Uznesenie MiZ č. 197/2016 zo dňa 26.4.2016  
Uznesenie MiZ č. 241/2016 zo dňa 27.9.2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 
     Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy a členstvo v orgánoch školskej samosprávy 
upravuje § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).  
  Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje 
a presadzuje miestne, verejné záujmy, záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov 
a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní funkciu verejnej 
kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska 
školskej problematiky. Rada školy tvorí výberovú komisiu pre voľbu riaditeľa školy, 
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja a zamerania škôl, k rozpočtu a podmienkam 
zamestnancov i k správe o výsledkoch výchovy a vzdelávania. Nemá rozhodujúcu právomoc. 
 
Členmi rady školy pri základnej škole Majerníkova 62 a Karloveská 61 sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
 jeden zvolený zástupca ostatých zamestnancov 
 štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 
 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (§ 24 ods. p zákona). 

 
Celkový počet členov rady školy je 11 
 
Členmi rady školy pri Spojenej škole Tilgnerova 14, zloženie ktorej zohľadňuje typy a druhy 
škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy (základná škola a gymnázium) sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov 
 traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 
 jeden zvolený zástupca žiaka 
 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.  

 
Celkový počet členov rady školy je 11. 
 
Ak má škola nižší počet zamestnancov ako 25, to sa týka všetkých materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11 (§ 
25 ods. zákona).   
 
Členmi rady školy pri materských školách (okrem MŠ Majerníkova 60) sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov 
 traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 
 traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.  

 
Celkový počet členov rady školy je 9. 
 
Členmi rady školy pri MŠ Majerníkova 60 sú: 



 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov 
 dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 
 2 zástupcovia za zriaďovateľa  

 
Celkový počet členov rady školy je 6. 
 
MŠ Majerníkova 60 je trojtriedna materská škola, s počtom zamestnancov 8. V tom prípade je 
možné uplatniť ods. 3 § 25 zákona: „Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a 
školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.“ 
Ak by mala rada školy pri MŠ Majerníkova 60 5 členov, zloženie by bolo: 1 zvolený zástupca 
pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov, 2 zvolení 
zástupcovia rodičov a 1 zástupca zriaďovateľa. (zriaďovateľ sa môže rozhodnúť, či pôjde o 
poslanca, alebo inú delegovanú osobu.) 
 
 
 

 


