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Návrh uznesenia 
Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní 

A.   schva�uje    
 delegovanie zástupcov  mestskej �asti Bratislava-Ružinov do orgánu školskej samosprávy  
pri Základnej škole s materskou školou, Borodá�ova 2, Bratislava, ktorými sú: 

Ing. arch. Lucia Štasselová
Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Peter Herceg 
JUDr. Matúš Méheš 

B.  žiada 

starostu mestskej �asti Bratislava-Ružinov písomne informova� vedenie ZŠ s MŠ o 
uznesení Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov a pripravi� delega�né 
listy jednotlivým delegovaným zástupcom zria�ovate�a. 

                                                                                   T: ihne� po podpísaní uznesenia  



  

Dôvodová správa  

         Ustanovenie § 24 ods. 1 zákona �. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alej 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, rodi�ov, 
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k �innosti škôl, školských zariadení, 
orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z poh�adu školskej 
problematiky.    
    

          V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR �. 2019/18729:2-A1050 zriadila mestská �as�
Bratislava-Ružinov Základnú školu s materskou školou, Borodá�ova 2, 821 03 Bratislava, 
s dátumom za�atia jej �innosti od 01. 01. 2020.  
         Ustanovenie rady školy v novozriadenej škole v súlade s § 24 ods. 13 zákona NR SR  
�. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov uvádza, že v novozriadenej škole sa 
rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov od jej vzniku.      
        

         V zmysle ustanovenia § 25 ods. 7 zákona �lenmi rady školy  sú dvaja zvolení 
zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden z materskej školy, jeden zo základnej 
školy), jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodi�ov, 
ktorí nie sú zamestnancami školy (musí by� zvolený i zástupca rodi�ov detí materskej školy), 
a štyria delegovaní zástupcovia zria�ovate�a. Riadite� školy bol poverený zabezpe�ením 
vo�by �lenov Rady školy  vo vyššie uvedenom zložení.    
      

        Uznesením Miestneho zastupite�stva mestskej �asti Bratislava-Ružinov �. 20/II/2019 
 zo d�a 19. 2. 2019 mestská �as� Bratislava-Ružinov ako zria�ovate� základných 
a materských škôl delegovala do orgánov školskej samosprávy, t.j. do rád škôl pri materských 
a základných školách svojich zástupcov. Navrhujeme, aby do Rady školy pri Základnej škole 
s materskou školou, Borodá�ova 2, Bratislava boli delegovaní zástupcovia zria�ovate�a, ktorí 
boli pôvodne delegovaní do  Rady školy pri Základnej škole, Borodá�ova 2, Bratislava a 
Rady školy pri Materskej škole, Borodá�ova 2, Bratislava, a to: 

          Ing. arch. Lucia Štasselová 
                               Mgr. Jozef Matúšek 
                               Ing. Peter Herceg 
                               JUDr. Matúš Meheš 

        Výzvu na vo�by �lenov rady školy vykonal a zverejnil zria�ovate�. 



S T A N O V I S K O 
 
 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 
 
                                                            dňa  21. 1. 2020 
 
 
        Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov,  

do orgánu školskej samosprávy pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, 
Bratislava 

Predkladateľ: Mgr. Ľuboslava Vasilová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu 
 
 
 
       Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 21. 1. 2020 prerokovala „Návrh 
na delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánu 

školskej samosprávy pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava“ 
 
 
Predmetný materiál:  
 
 

1.                                                         berie na vedomie 

        

 

 

      2.                                                                odporúča 
      schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov  
 

 

 

 
 
 
                                                                                                       Ing. Marcela Kulifajová v. r. 
                                                                                                         predsedníčka komisie      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 21. 1. 2020 
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r. 


