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1.      Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Novohorská 1 ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača na jej funkčné obdobie  

od 30.09.2020 v tomto zložení: 

 
1. Ing. Róbert Pajdlhauser 

2. JUDr. Juraj Madzin  

3. PhDr. Ján Polakovič 

 

 

 

 

       2.  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča schváliť  

 

MZ MČ Bratislava-Rača delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej 

škole Novohorská 1 ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača  

na jej funkčné obdobie od 30.09.2020 v tomto zložení: 

 
4. Ing. Róbert Pajdlhauser 

5. JUDr. Juraj Madzin  

6. PhDr. Ján Polakovič 
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2. Dôvodová správa 
 

Po rekonštrukcii budovy na ulici Novohorská 1 bola k 1. júlu 2020 zriadená ďalšia Materská 

škola. Prevádzka v nej začala dňa 02.09.2020, teda na začiatku školského roka 2020/2021. 

V zmysle § 24 ods.13 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

sa v novozriadenej škole rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia 

školy. V prípade Materskej školy, Novohorská 1 je potrebné zriadiť Radu školy  

do 30.09.2020.  

 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  § 24 v ods. 1 a  5   o rade 

školy: 

(1) Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné 

samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, 

rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy  

a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti 

škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí  

a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.  

(5) Rada školy 

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,  

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie    

riaditeľa,  

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie   

riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,  

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia,  

    k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia. 

 

V zmysle § 25 ods. 1, 2, 5 a 7  toho istého 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. 

 

V apríli 2018 sa uznesením MZ č. UZN 416/03/04/18 schválil konkrétnych členov rád škôl 

pri materských školách s účinnosťou od nového funkčného obdobia danej rady školy, ktorý je 

nižší, ako 11 členov. Materská škola, Novohorská 1 má 15 zamestnancov. Z toho vyplýva aj 

primerane nižší počet členov rady školy, ktorá bude ustanovená. 

Vychádzajúc z § 25 ods. 5) ustanovenia a z uvedeného uznesenia MZ členmi rady školy pri 

Materskej škole, Novohorská 1, ktorej budú v súčasných podmienkach mestskej časti 

Bratislava-Rača jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov a jeden zvolený 

zástupca ostatných zamestnancov školy, dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú 

zamestnancami školy a traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
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3. Materiál 

 

 

Na základe dohody poslancov schválenej na zasadnutí Komisie školskej, kultúrnej, športovej 

a  pre podporu podnikania a vinohradníctva  týkajúcej sa návrhu na delegovanie zástupcov 

mestskej časti Bratislava-Rača do Rady školy pri Materskej škole, Novohorská 1 v Mestskej 

časti Bratislava – Rača delegujeme nasledovných  členov  rady školy za zriaďovateľa: 

  

1. Ing. Róbert Pajdlhauser 

2. JUDr. Juraj Madzin  

3. PhDr. Ján Polakovič
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4. Stanoviská stálych komisií 

 
    Materiál:  Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská 1,  

                        ktorú zriadila Mestská časť Bratislava – Rača 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a  pre podporu 

podnikania a vinohradníctva   

 

 

 

 

 

 

Odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť delegovanie 

zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, 

Novohorská 1, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava – Rača v tomto zložení: 

1. Ing. Róbert Pajdlhauser 

2. JUDr. Juraj Madzin  

3. PhDr. Ján Polakovič 
 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

  

Komisia finančná                          

a majetková 
 

 

  

Komisia  životného prostredia, 

výstavby, územného plánu              

a  dopravy  
  

Komisia sociálna a bytová 
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