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apríl 2018 

 

 

1.  Návrh uznesenia  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 

zloženie a počet členov rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od nového funkčného obdobia danej rady školy 

v nasledovnom znení: 

 

Rada školy pri 
Počet členov 

RŠ spolu 

z toho počet 

pedagogickí   

zamestnanci 

nepedagogickí 

zamestnanci 

zástupcovia 

rodičov 

zástupcovia 

zriaďovateľa 

MŠ Cyprichova 74 7 1 1 2 3 

MŠ Gelnická 34 9 2 1 3 3 

MŠ Plickova 14 7 1 1 2 3 

MŠ Pri Šajbách 22A 7 1 1 2 3 

MŠ Tbiliská 2 7 1 1 2 3 

 
 

 

 

       2.       Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava-Rača určiť zloženie a počet členov rád škôl pri materských školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od nového 

funkčného obdobia danej rady školy v nasledovnom znení: 

 

Rada školy pri 
Počet členov 

RŠ spolu 

z toho počet 

pedagogickí   

zamestnanci 

nepedagogickí 

zamestnanci 

zástupcovia 

rodičov 

zástupcovia 

zriaďovateľa 

MŠ Cyprichova 74 7 1 1 2 3 

MŠ Gelnická 34 9 2 1 3 3 

MŠ Plickova 14 7 1 1 2 3 



 

 

3 

 

MŠ Pri Šajbách 22A 7 1 1 2 3 

MŠ Tbiliská 2 7 1 1 2 3 

 

3. Dôvodová správa 

 
Podľa § 24 ods. 1 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 „školský zákon“) 

rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje  

sa k činnosti školy, školského zariadenia, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí  

a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. 

Podľa § 24 ods. 16 školského zákona je funkčné obdobie rady školy ako orgánu školskej 

samosprávy štyri roky. 

Právna úprava tykajúca sa členstva v rade školy je upravená v § 25 školského zákona. 

Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom 

a finančnom zabezpečení sú upravené vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky  

č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 230/2009 Z.z. 

Podľa § 25 ods. 1 až 4 školského zákona: 

„(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. 

  (2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy 

môže byť nižší ako 11. 

  (3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach,  

v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10. 

  (4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím  

na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet 

členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť 

väčšinový.“. 

Pri počte 11 členov rady školy s počtom zamestnancov školy 25 a viac sú členmi rady školy 

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných 

zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského 

zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Pri počte členov rady školy nižšom ako 11 pri škole alebo školskom zariadení s počtom 

zamestnancov nižším ako 25, zloženie a počet členov určuje zriaďovateľ. 
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4. Materiál 

 

Súčasný počet zamestnancov škôl a členov jednotlivých rád škôl pri ZŠ, ZŠ s MŠ a MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača je uvedený v tabuľke č. 1: 

Tabuľka č. 1 

RŠ pri 

 

aktuálny 

počet 

zamestnan- 

aktuálny 

počet 

členov RŠ 

z toho počet 

cov 
pedag. 

zam. 

nepedag. 

zam. 

zást. 

rodičov 

zást. 

zriaďov. 

ZŠ s MŠ Komenského 82 11 2 1 4 4 

ZŠ Tbiliská 4 61 11 2 1 4 4 

MŠ Barónka 17 10 7 1 1 2 3 

MŠ Cyprichova 74 16 11 2 1 4 4 

MŠ Gelnická 34 22 11 2 1 4 4 

MŠ Plickova 14 14 11 2 1 4 4 

MŠ Pri Šajbách 22A 17 11 2 1 4 4 

MŠ Tbiliská 2 17 11 2 1 4 4 

Komentár k tabuľke č.1: 

So stúpajúcim počtom žiakov v školách je aj počet zamestnancov ZŠ a ZŠ s MŠ v súčasnosti 

výrazne vyšší, ako počet zamestnancov MŠ, pričom počet členov rád škôl vo všetkých prípadoch 

(ZŠ, ZŠ s MŠ a MŠ) je rovnaký. Výnimku tvorí iba RŠ pri MŠ Barónka 17. Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme v ZŠ a ZŠ s MŠ ponechať najvyšší možný počet členov RŠ (11 členov) a v MŠ tento 

počet členov RŠ primerane znížiť na 7 členov a 9 členov pri MŠ Gelnická  24. 

Návrh zníženia počtu členov rady školy pri MŠ od nového funkčného obdobia danej rady 

školy je uvedený v tabuľke č. 2. 

Tab. č. 2 

pri Rada školy   

aktuálny 

počet 

zamestnan-

cov 

návrh 

počtu 

členov 

RŠ 

z toho počet 
  

  

pedag. 

zam. 

nepedag. 

zam. 

zást. 

rodičov 

zást. 

zriaďov. 

Zníženie 

počtu 

členov RŠ 

 o 

 

MŠ Barónka 17 10 7 1 1 2 3 
Bez 

zmeny 

MŠ Cyprichova 74 16 7 1 1 2 3 4 členov 

MŠ Gelnická 34 22 9 2 1 3 3  2  členov 

MŠ Plickova 14 14 7 1 1 2 3 4 členov 

MŠ Pri Šajbách 22A 17 7 1 1 2 3 4 členov 
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MŠ Tbiliská 2 17 7 1 1 2 3 4 členov 

 

Komentár k tabuľke č. 2: 

Zníženie počtu členov rady školy o 4 členov sa navrhuje nasledovne: 

a) 1 člen z radov pedagogických zamestnancov, 

b) 2 členovia z radov zástupcov rodičov, 

c) 1 člen z radov zástupcov zriaďovateľa.   

 

Zníženie počtu členov rady školy o 2 členov sa navrhuje nasledovne: 

a) 1 člen z radov zástupcov rodičov, 

c) 1 člen z radov zástupcov zriaďovateľa.   

Znížením počtu členov rád škôl pri MŠ v zmysle školského zákona by sa čiastočne odbúrala  

aj vyťaženosť poslancov MZ MČ Bratislava-Rača zvolených v danom funkčnom období rád škôl, 

ako aj ostatných členov rád škôl. 

 

Podľa § 25 ods. 12 písm. a) školského zákona členstvo v orgánoch školskej samosprávy (teda  

 aj v rade školy) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy. Z tejto právnej 

úpravy vyplýva, že zánik členstva v rade školy sa vzťahuje na všetkých členov rady školy - 

zvolených ako aj delegovaných. Preto na základe tejto právnej úpravy  

sa navrhujú zmeny v zložení a počte členov rád škôl pri vybraných MŠ s účinnosťou  

od nového funkčného obdobia danej rady školy. V roku 2018 by sa po schválení predloženého 

návrhu zmena týkala len MŠ Pri Šajbách 22A, u ktorej súčasné funkčné obdobie rady školy končí 

k 23.04.2018.  

 

Termíny ukončenia funkčného obdobia rady školy ostatných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača  

Materská škola Ukončenie funkčného 

obdobia rady školy 

MŠ Barónka 17 k 10.04.2018 

MŠ Cyprichova 74 k 21.11.2020 

MŠ Gelnická 34 k 10.05.2021 

MŠ Plickova 16 k 15.12.2020 

MŠ Pri Šajbách 22A k 23.04.2018 

MŠ Tbiliská 2 k 27.04.2020 

 

  



5. Stanoviská stálych komisií 

 
    Materiál:  Návrh na určenie zloženia a  počtu členov rád škôl  pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača 

  
 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a  pre podporu 

podnikania a vinohradníctva   

 

 

Odporúča schváliť návrh zloženia členov rád škôl pri 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou  od 01.01.2019  

 

 

 

čiastočne A 

 

 

 

 

účinnosťou sa navrhuje  

od nového funkčného 

obdobia danej rady školy, 

aby zmena v počte a zložení 

rady školy nezasiahla do už 

riadne ustanovenej rady 

školy pri MŠ Pri Šajbách 

22A pred 01.01.2019, ktorej 

súčasné funkčné obdobie 

končí 23.04.2018 

 

Komisia finančná                          

a majetková 
 

 

  

Komisia  životného prostredia, 

výstavby, územného plánu              

a  dopravy  
  

Komisia sociálna a bytová 

     


