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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 

a) schvaľuje zánik členstva p. Františka Lošonského, p. Mgr. Veroniky Vandrášekovej,        
p. Radovana Jenčíka a p. Mgr. Judity Trnovcovej v Rade školy Základnej školy 
s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce ku dňu 11. 10. 2020 z dôvodu 
skončenia funkčného obdobia tejto Rady školy 
 

b) deleguje p. Mgr. Katarínu Zjavkovú, p. Mgr. Janu Štulrajterovú, PhD., p. Ing. Miriam 
Letovanec a p. Mgr. Juditu Trnovcovú za členov Rady školy Základnej školy 
s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce ku dňu 12. 10. 2020.  
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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. 09. 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. 09. 2016). 

 
Uznesením č. 237/2016 zo dňa 10. 11. 2016 bola p. Lucia Tuleková Henčelová odvolaná a 
nahradila ju za zriaďovateľa referentka pre školstvo, zamestnankyňa miestneho úradu 
Bratislava-Rusovce, p. Mária Broszová.  Uznesením č. 183/2020 zo dňa 05. 05. 2020 p. Máriu 
Brozsovú nahradila za zriaďovateľa p. Mgr. Judita Trnovcová.  

 
Zriaďovateľ svojich zástupcov do RŠ deleguje. Funkčné obdobie RŠ je štvorročné. Ku dňu 11. 
10. 2020 uplynie funkčné obdobie súčasnej RŠ. V zmysle platnej legislatívy zriaďovateľ schváli 
zánik členstva svojich zástupcov v RŠ ku dňu ukončenia ich funkčného obdobia a súčasne od 
nasledujúceho dňa deleguje do RŠ nových členov. Zriaďovateľ, ktorým je obec, postupuje pri 
odvolávaní a delegovaní v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

 
Starostka Mestskej časti Bratislava-Rusovce týmto podáva návrh schválenie zániku členstva v 
RŠ súčasných zástupcov zriaďovateľa p. Františka Lošonského, p. Veroniku Vandrášekovu,          
p. Radovana Jenčíka a p. Mgr. Juditu Trnovcovú z postu členov RŠ a navrhuje schváliť za 
nových členov RŠ p. Mgr. Katarínu Zjavkovú, p. Mgr. Janu Štulrajterovú, PhD., p. Ing. Miriam 
Letovanec a p. Mgr. Juditu Trnovcovú.  
 
Pani Mgr. Katarína Zjavková je poslankyňou miestneho zastupiteľstva a predsedníčkou 
Komisie pre školstvo a sociálne veci pri miestnom zastupiteľstve. Má vyštudovanú sociálnu 
prácu na Pedagogickej fakulte, UKF v Nitre. Pôsobí ako odborná riešiteľka zodpovedná za 
realizáciu dlhodobých špecializovaných vzdelávacích aktivít na Výskumnom ústave detskej 
psychológie a patopsychológie v Bratislave.  
 
Pani Mgr. Jana Štulrajterová, PhD. vyštudovala odbor história – pedagogika. Pôsobí na 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na Katedre pedagogiky od roku 2009. Dlhodobo sa venuje 
téme formovania školského vzdelávacieho systému.  
 
Pani Ing. Miriam Letovanec je riaditeľkou Implementačnej jednotky pri Kancelárii predsedu 
vlády SR od r. 2017. Dlhoročne sa venuje výskumu a analýze vládnych politík, vrátane tých 
školských. Súčasne je členkou komisie pre školstvo a sociálne veci pri miestnom zastupiteľstve.  
 
Pani Mgr. Judita Trnovcová je odborným referentom pre projektovú činnosť a školstvo na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Rusovce. Má na starosť metodické vedenie 
a spoluprácu so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  

 
Vzhľadom na kvalifikáciu prvých troch navrhovaných členiek, ktorých deti zároveň navštevujú 
základnú školu, resp. materskú školu v Rusovciach, očakávame touto nomináciou posilnenie 
odbornej činnosti Rady školy v súlade s jej štatútom.  
 
Spracovala: Mgr. Martina Zuberská, prednostka 
27. 08. 2020 


