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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
deleguje p. Ing. Ľubicu Farkasovú, p. Janette Michlík Litvovú a p. Daniela Šarišského, BSBA za 
členov Rady školy Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce za 
zriaďovateľa.  
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Dôvodová správa 

  

Spôsob a postup pri ustanovení Rady školy (ďalej len „RŠ“) 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 RŠ má 

zriaďovateľ, ktorý organizačne zabezpečuje ustanovenie RŠ v spolupráci s riaditeľom príslušnej 

školy alebo školského zariadenia. 

 

Zriaďovateľ svojich zástupcov do RŠ deleguje. Funkčné obdobie RŠ je štvorročné. Ku dňu           

11. 10. 2020 uplynulo funkčné obdobie súčasnej RŠ. V zmysle platnej legislatívy zriaďovateľ 

schválil na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22. 9. 2020 zánik členstva svojich zástupcov 

v RŠ ku dňu ukončenia ich funkčného obdobia a súčasne od nasledujúceho dňa delegoval do 

RŠ nového člena. Uznesením č. 210/2020 zo dňa 22. 09. 2020 bola miestnym zastupiteľstvom 

schválená do RŠ jediná delegátka zriaďovateľa, p. Mgr. Judita Trnovcová, referentka miestneho 

úradu zodpovedná za problematiku školstva.  

 

Zriaďovateľ, ktorým je obec, postupuje pri odvolávaní a delegovaní svojich členov v zmysle 

zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce týmto podáva návrh na schválenie doplňujúcich 

členov RŠ za zriaďovateľa a to p. Ing. Ľubicu Farkasovú, p. Janette Michlík Litvovú a p. Daniela 

Šarišského, BSBA. Predkladaný návrh reflektuje výsledky hlasovania rodičov detí ZŠ a MŠ. 

Zriaďovateľ plne rešpektuje voľbu zákonných zástupcov detí v ZŠ s MŠ, Vývojová 228, 

Bratislava. P. Farkasová a p. Šarišský sa umiestnili na 4. a 5. mieste vo voľbe rodičov, ktorých 

detí navštevujú ZŠ a p. Michlík Litvová sa umiestnila na 2. mieste vo voľbe rodičov detí, ktoré 

navštevujú MŠ.  

 

 

 

Spracovala:  

Mgr. Martina Zuberská, prednostka 

20. 10. 2020 


