
DODATOK č.1 K ŠTATÚTU zo dňa 30.11.2020  

 RADY ŠKOLY pri ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

 

Štatút rady školy zo dňa 30.11.2020 sa mení a dopĺňa nasledovne : 

 

 

 

Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu 
 

 

Zákon č.93/ 2020 Z.z. z 22.apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.131/2002 Z.z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v článku II 

mení a dopĺňa zákon č.596/2003 Z.z. 

 

Zmeny sa dotýkajú lehôt, ktoré sú zákonom ustanovené v prípadoch, ak 

zriaďovateľ odvoláva riaditeľa .  

Za §39 hc sa vkladá nový §39 hd, ktorý upravuje prechodné ustanovenia počas 

trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 

 

§38b ods.2  

Ak v čase mimoriadnej situácie uplynie funkčné obdobie riaditeľa a technické 

podmienky neumožňujú uskutočniť výberové konanie, zriaďovateľ môže 

obsadiť voľné pracovné miesto riaditeľa bez výberového konania do 

vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na šesť 

mesiacov. 

 

V TAKOM PRÍPADE KONÁ ZRIAĎOVATEĽ , RADA ŠKOLY SA 

K OBSADENIU MIESTA RIADITEĽA NEVYJADRUJE. 

 

§38b ods.3  

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej 

situácie, sa končí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po 

skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový 

orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán 

školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy 

uplynie dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol nový orgán školskej 

samosprávy ustanovený. 



 

ZA USTANOVENIE RADY ŠKOLY ZODPOVEDÁ ZRIAĎOVATEĽ, 

KTORÝ POSTUPUJE PODĽA VYHLÁŠKY A SPOLUPRACUJE 

S RIADITEĽOM ŠKOLY. 

 

 

§38b ods.4 

V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za 

verejné aj vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie 

orgánu školskej samosprávy možno v čase krízovej situácie uskutočniť 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej 

a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. 

 

 

ZASADNUTIE RADY ŠKOLY JE VEREJNÉ, AK SA RADA ŠKOLY 

DVOJTRETINOVOU VAČŠINOU HLASOV VŠETKÝCH SVOJICH 

ČLENOV NEROZHODNE INAK.V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE JE VŠAK 

NIEKEDY NEMOŽNÁ FYZICKÁ PRÍTOMNOSŤ ČLENOV RADY ŠKOLY. 

 

MUSÍ BYŤ DODRŽANÝ POSTUP, KTORÝ NEUMOŽŇUJE SPOCHYBNIŤ 

ÚČASŤ ALEBO HLASOVANIE PRÍSLUŠNÉHO ČLENA. 

 

 
ČLENOVIA RADY ŠKOLY BY SA MALI PRIEBEŽNE PRIMERANE OBOZNAMOVAŤ 

SO ZMENAMI V PRÁVNYCH PREDPISOCH, KTORÉ BY MOHLI PRIAMO SÚVISIEŤ 

S ICH ČINNOSŤOU.   

 

 

OSTATNÉ BODY ŠTATÚTU RADY ŠKOLY ZOSTÁVAJÚ NEZMENENÉ. 

 

 

 

V Bratislave,  

ZŠ Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

 

 

 Dátum schválenia: 30.11.2020                                      podpis predsedu Rady školy 

  

 

 


