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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 

a) odvoláva p. Františka Lošonského a p. Mgr. Veroniku Vandrášekovú z postu členov 
Rady školy Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce ku 
dňu 01.04.2019. 

b) schvaľuje p. Mgr. Katarínu Zjavkovú (poslankyňu miestneho zastupiteľstva) a p. 
Daniela Šarišského (člena OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Vývojová 8, 
Bratislava-Rusovce) za členov Rady školy Základnej školy s materskou školou Vývojová 
228, Bratislava-Rusovce ku dňu 12.03.2019.  
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Dôvodová správa 
  
Spôsob a postup pri ustanovení Rady školy je upravený v osobitnom predpise, ktorým je 
vyhláška MŠ SR 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 MŠ SR č. 230/2009 Z. z. Zodpovednosť za zriadenie Rady školy má 
zriaďovateľ, ktorý organizačne zabezpečuje ustanovenie Rady školy v spolupráci s riaditeľom 
príslušnej školy alebo školského zariadenia. 
 
Miestne zastupiteľstvo schválilo na svojom rokovaní dňa 22.9.2016 zástupcov zriaďovateľa 
v Rade školy (ďalej len „RŠ“) Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-
Rusovce v zložení: Radovan Jenčík, František Lošonský, Veronika Vandrášeková a Lucia 
Tuleková Henčelová (uzn. č. 216 zo dňa 22.9.2016). 

 
Uznesením č. 237/2016 zo dňa 10.11.2016 p. Luciu Tulekovú Henčelovú nahradila za 
zriaďovateľa referentka pre školstvo, zamestnankyňa miestneho úradu Bratislava-Rusovce,  
p. Mária Broszová.   

 
Zriaďovateľ svojich zástupcov do Rady školy deleguje. Ak zriaďovateľ rozhodne, že chce urobiť 
zmenu svojho zástupcu v Rade školy, môže tak urobiť. Písomne odvolá svojho zástupcu k 
určitému dňu a súčasne od nasledujúceho dňa deleguje nového člena. Zriaďovateľ, ktorým je 
obec, postupuje pri odvolávaní a delegovaní v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o 
obecnom zriadení. 

 
Starostka Mestskej časti Bratislava-Rusovce týmto podáva návrh na odvolanie poslancov            
p. Františka Lošonského a p. Veroniku Vandrášekovú z postu členov RŠ a navrhuje schváliť za 
členov RŠ poslankyňu p. Katarínu Zjavkovú a p. Daniela Šarišského, člena OZ Rodičovské 
združenie pri ZŠ s MŠ Bratislava-Rusovce. 

 
Dôvodom návrhu tejto zmeny je snaha o zefektívnenie práce a fungovania RŠ. Navrhovaní 
členovia RŠ sa aktívne podieľajú na mimoškolských aktivitách a angažujú sa aj pri riešení 
problémov spojených s fungovaním a činnosťou Základnej školy s materskou školou Bratislava-
Rusovce, keďže ich deti túto školu navštevujú. Ich práca v RŠ bude podľa doterajších 
skúseností pre  Základnú školu s materskou školou Bratislava-Rusovce prínosom. 
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