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Komisia pre  školstvo a kultúru 
-  zápisnica z 5.  zasadnutia konaného dňa 19.01.2016 

 
 
 
 
 Dátum a miesto rokovania : 

 19.01.2016, MsÚ Žiar nad Hronom  

                       Prítomní :  

           podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie  

2. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení 

v meste Žiar nad Hronom. 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo 6 z celkového počtu 

11 členov a je uznášania schopná. 

 

ad 2.  Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s predkladaným materiálom - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl 

a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom. 

Mesto Žiar nad Hronom je v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinné delegovať 

svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení vo svojej územnej 

pôsobnosti. Vzhľadom na to, že  delegovaným  zástupcom zriaďovateľa členstvo zaniklo uplynutím 

funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy – rady školy, predkladáme návrh na delegovanie 

zástupcov zriaďovateľa do novo ustanovených samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení. 

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva. 

 

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov rieši § 25 členstvo v orgánoch školskej samosprávy a to:  

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.  

(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy 

môže byt nižší ako 11.  

(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový 

počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  

(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový 

počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov 

rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.  

(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a 
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štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho 

zástupca. 

(6) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká  

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,  

b) vzdaním sa členstva,  

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,  

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,  

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,  

f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,  

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,  

h) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,  

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,  

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.  

 

 

 

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY  

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov pôsobnosť orgánov školskej samosprávy definuje § 24  a § 25. 

- § 24 ods. 

(1) Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne 

orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej 

kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej 

správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. 

(5) Rada školy  

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,  

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,  

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na 

odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,  

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na 

zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 

ods. 7. 

 

- § 5 ods. (7) Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie  

a) návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,  

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,  

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,  

d) návrh rozpočtu,  

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,  

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d),  

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,  

h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a 

každoročne jeho vyhodnotenie, 

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 
Rada školy svoju činnosť vykonáva voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorých bola 
ustanovená. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných  právnych 
predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť 
pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a 
školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu. Výsledným 
produktom zasadnutí rady školy nie je vydanie rozhodnutia alebo príkazu, ale návrh, stanovisko, 
vyjadrenie, odporúčanie. 
 
ad 3. Rôzne, diskusia 
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ad 4. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/2016 

Komisia školstva a kultúry – 

A -- berie na vedomie:   

 

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva:  

-  informáciu o zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy zástupcov zriaďovateľa delegovaných 

do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení: 

 

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8     Martin Sklenka  

         Ján Vinarčík 

         Emil Vozár 

         Marcela Gendiarová 

          

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2                  Monika Balážová 

         Norbert Nagy 

         Rastislav Uhrovič 

Ľubica Töröková 

 

 

Základná škola,  Jilemnického ulica č. 2     JozefTomčány  

Veronika Balážová 

Stela Víťazková 

Marta Mergová 

 

Základná umelecká škola      Martin Sebechlebský 

Stela Šeševičková 

Mária Biesová 

         Monika Kopčová 

         

Centrum voľného času, Ul. M. R.Štefánika č. 17    Adriana Giláňová 

         Richard Rišňovský 

 

 

    

 

B - odporúča poslancom MsZ  na najbližšom zasadnutí : 

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva:  

Delegovať zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – 

zamestnancov a poslancov  mesta Žiar nad Hronom: 

Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8     Anna Líšková 

Soňa Lukyová 

          Michal Žurav 

         Marcela Gendiarová 

          

 

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2                  Rastislav Uhrovič 

         Stella Víťazková 

         Emil Vozár 

Ľubica Töröková 
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Základná škola,  Jilemnického ulica č. 2     Veronika Balážová 

         Norbert Nagy 

         Jozef Tomčáni 

Lívia Hricová 

 

Základná umelecká škola      Monika Balážová 

         Mária Biesová 

         Stela Šeševičková 

Žofia Bencová 

          

Centrum voľného času, Ul. M. R.Štefánika č. 17    Monika Balážová 

Adriana Giláňová 

 

 

 

Hlasovanie: 
počet členov komisie 11 
prítomní 6 
ospravedlnení 4 
za 6 hlasov  
proti 0 hlasov 
zdržal sa hlasovania  hlas 

 

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 
                    Mgr. Monika Balážová 
                                                                                                                 predsedníčka 
Dňa : 20.01.2016 
 


