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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

Schvaľuje 

 
delegovanie Mgr. Moniky Luknárovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej 
škole Barónka 17 
 
 
       2.   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
  

MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
delegovať Mgr. Moniku Luknárovú ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej 
škole Barónka 17 
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3. Dôvodová správa 
 
Členstvom v orgánoch školskej samosprávy (rada školy) sa zaoberá § 25 zákona NR SR  
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 iba „zákon“ ). 
Ods. 1 zákona určuje počet členov rady školy. „Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov.  
Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ“. 
V ods. 2 zákona je definovaný počet členov rady školy v závislosti od počtu zamestnancov školy: 
„Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy 
môže byť nižší ako 11.“  
V ods. 4 zákona je povinnosť zriaďovateľa určiť počet členov rady školy „s prihliadnutím  
na počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov 
rady školy, ktorí nie sú zamestnancami rady školy alebo školského zariadenia,  
musí byť väčšinový.“ 
 
Súčasné zloženie Rady školy pri MŠ Barónka 17 (v zmysle ods. 3 zákona,  
kedy je počet zamestnancov školy nižší ako 10): 
p.č. titul, meno a priezvisko účel delegovania 
1 Mgr. Andrea Žitná  za rodičov - predseda RŠ 
2 Ing. Miloslav Jošt za zriaďovateľa 
3 Ing. Róbert Pajdlhauser za zriaďovateľa 
4 Margita Demová za pedagogických zamestnancov MŠ 
5 Eva Benkovičová za nepedagogických zamestnancov MŠ 

 
K začiatku šk. rok 2016/2017 prechádza MŠ Barónka 17 rozsiahlou rekonštrukciou budovy formou 
nadstavby, ktorej cieľom je zmodernizovať priestory a zvýšiť kapacitu MŠ. Z doterajšej 
dvojtriednej materskej školy sa v školskom roku 2016/2017 stáva štvortriedna materská škola, 
pričom stúpne aj počet zamestnancov nad 10. V závislosti od počtu zamestnancov a v zmysle 
uvedeného vzniká potreba úmerne zvýšiť počet členov Rady školy pri MŠ Barónka 17. 
 
 

4. Materiál 
Navrhované zloženie Rady školy pri MŠ Barónka 17 od šk. roku 2016/2017: 
p.č. titul, meno a priezvisko účel delegovania 
1 Mgr. Andrea Žitná  za rodičov - predseda RŠ 
2 Ing. Miloslav Jošt za zriaďovateľa 
3 Ing. Róbert Pajdlhauser za zriaďovateľa 
4 Mgr. Monika Luknárová za zriaďovateľa  
5 Margita Demová za pedagogických zamestnancov MŠ 
6 Eva Benkovičová za nepedagogických zamestnancov MŠ 
7 ďalší 1 zvolený zástupca za rodičov 

 
So zvýšením počtu zamestnancov MŠ Barónka 17  stúpne počet delegovaných zástupcov 
zriaďovateľa z dvoch na troch členov a počet delegovaných zástupcov z radov rodičov stúpne 
z jedného na dvoch. Celkový pôvodný počet členov rady školy 5 sa v školskom roku 2016/2017 
zvýši na 7 členov Rady školy pri MŠ Barónka 17. Za ďalšieho člena uvedenej rady školy, ktorý 
bude zastupovať zriaďovateľa je navrhnutá Mgr. Monika Luknárová, ktorá s návrhom súhlasí.



5. Stanoviská stálych komisií 
   

 

Komisia Stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

 

Komisia finančná, majetková 
a podnikateľská 

  

 

 

 

Komisia školstva, kultúry 
a športu 

Odporúča delegovať: 

Mgr. Moniku Luknárovú, ako ďalšieho zástupcu zriaďovateľa v Rade školy  
pri  Materskej škole  Barónka 17 

 

A 

 

 

Komisia výstavby, územného 
rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a verejného poriadku 

     

Komisia sociálna, zdravotná, 
bytová a pre spoluprácu s obč. 
združeniami 

   


