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Návrh uznesenia 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní 
 

 
A.   schvaľuje    
 
 delegovanie zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov do orgánov školskej samosprávy  
 
 
do Rady školy pri materskej škole: zástupcovia zriaďovateľa: 
MŠ, Exnárova 6 
 

Ing. Peter Herceg 
JUDr. Matúš Méheš 

 Mgr. Jozef Matúšek   
 Mgr. Martin Ferák 
MŠ, Medzilaborecká 4 Ing. František Bolgáč 
 Mgr. Kamil Bodnár 
 Ing. Marcela Kulifajová 

Petra Kurhajcová 
MŠ, Šťastná 26 Ing. Monika Ďurajková  
 Nikolaj Gečevský 
 PaedDr. Mária Barancová 

JUDr. Michaela Biharyová 
MŠ, Západná 2 Ing. Martin Patoprstý 

Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 
Ing. Vladimír Sirotka, PhD. 
Silvia Pilková 

MŠ Borodáčova  Mgr. Jozef Matúšek 
 
 

B.  žiada 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, písomne informovať školy uznesení 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov a pripraviť delegačné listy 
jednotlivým delegovaným zástupcom zriaďovateľa. 
 
                                                                                   T: ihneď po podpísaní uznesenia  
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Dôvodová správa 
   

         Dňom 9. 9. 2019 bola zverejnená výzva na voľby členov rady školy pri materskej škole 
Exnárova, Západná, Šťastná, Medzilaborecká a Borodáčova. 
V zmysle § 24 ods. 16 zákona funkčné obdobie rady školy pri jednotlivých školách  trvá štyri roky 
a nie je zhodné s funkčným obdobím miestneho zastupiteľstva.  
Funkčné obdobie rád uvedených škôl začalo plynúť v roku 2016 a končí v novembri 2019 
s výnimkou Materskej Školy, Borodáčova 2, ktorá vznikla ako nový právny subjekt a začala svoju 
činnosť od 01. 09. 2019 . Zriaďovateľ má zákonnú povinnosť zriadiť radu školy.  

 
         Ustanovenie § 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 
zákon) znie: „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.“ 

 
         V zmysle ustanovenia § 25 ods. 5 zákona členmi rád škôl pri školách, ktorých 
zriaďovateľom je obec – prenesene mestská časť, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických 
zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia 
rodičov a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Zloženie rady školy pri MŠ Borodáčova je, 
v zmysle § 25 ods. 2 zákona nasledovné - jeden zástupca pedagogických zamestnancov školy, 
jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy, dvaja zástupcovia zákonných zástupcov 
detí (rodičov), jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.   

 
         Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 20/II/2019 zo dňa 
19. 2. 2019 mestská časť Bratislava-Ružinov ako zriaďovateľ materských škôl delegovala do 
orgánov školskej samosprávy, t.j. do rád škôl pri jednotlivých materských školách svojich 
zástupcov, ktorým skončí funkčné obdobie v radách školy, a to:  

 
MŠ, Exnárova 6 
 

Ing. Peter Herceg 
JUDr. Matúš Méheš 

 Mgr. Jozef Matúšek   
 Mgr. Martin Ferák 
MŠ, Medzilaborecká 4 Ing. František Bolgáč 
 Mgr. Kamil Bodnár 
 Ing. Marcela Kulifajová 

Petra Kurhajcová 
MŠ, Šťastná 26 Ing. Monika Ďurajková  
 Nikolaj Gečevský 
 PaedDr. Mária Barancová 

JUDr. Michaela Biharyová 
MŠ, Západná 2 Ing. Martin Patoprstý 

Mgr. Maroš Mačuha, PhD. 
Ing. Vladimír Sirotka, PhD. 
Silvia Pilková 

         Z  vyššie uvedených dôvodov je nutné delegovať nových zástupcov do orgánov školskej 
samosprávy materských škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. 




