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Číslo: RVV-2022-395-IFK- 2612       V Bratislave dňa 22.04.2022 

 
Výzva na voľby členov rady školy 

 

Mestská časť Bratislava – Lamač ako zriaďovateľ Základnej školy, Malokarpatské námestie 1, 
841 03 Bratislava z dôvodu, že uplynulo funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy v čase 
krízovej situácie v zmysle § 38b ods. 3 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. a 3 vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti 
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom 
a finančnom zabezpečení vyhlasuje z dôvodu skončenia núdzového stavu 

 o p ä t o v n ú   v ý z v u 

na voľby členov rady školy do  

Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava 

Zriaďovateľ vzhľadom na počet zamestnancov a špecifiká Základnej školy vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle  § 25 zákona a dodržujúc zásadu, že počet členov rady 
školy, ktorí nie sú zamestnancami školy musí byť väčšinový, určil nasledovné zloženie rady 
školy:  

 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov,  
 1 zástupca ostatných zamestnancov,  
 4 zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy  a   
 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Voľby členov rady školy v termíne do 31.05.2022 zo zástupcov rodičov, ktorí nie sú 
zamestnancami školy zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb. 

Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov základnej školy môže po jeho písomnom súhlase 
navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu, ktorý určí riaditeľ 
školy. 

Voľby 2 zástupcov pedagogických zamestnancov a 1 zástupcu ostatných zamestnancov sa 
uskutočnili dňa 29.11.2021. 

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa na nové funkčné obdobie rozhodlo Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač na svojom zasadnutí dňa 09.11.2021 
uznesením č. 79/2021/VIII. 

    

                                                                                     Ing. Lukáš Baňacký v. r.  
                                                                                                       starosta 
  


