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N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
   

Odvoláva: 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – rád škôl, školských 

zariadení  a Mestskej školskej rady - poslancov  mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom: 

 

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

Soňa Lukyová 

          Peter Sládeček  

        

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

         Stella Víťazková 

         Emil Vozár 

 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH    Dušan Bosák  

                    Peter Dubeň 

Miroslav Rybársky 

 

Základná škola,  Jilemnického ul. č. 2     Veronika Balážová 

         Norbert Nagy 

         Miloš Slávik 

 

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej Jilemnického ul. č. 2 

         Monika Balážová 

         Mária Biesová 

         Stela Šeševičková 

          

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

 

Mestská školská rada                                                                          Monika Balážová 

 

Deleguje: 

zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – rád škôl, školských 

zariadení  a Mestskej školskej rady - poslancov  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom: 

 

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

Gabriela Hajdoniová 

          Branislav Šťastný 

            

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

         Stella Víťazková 

         Emil Vozár 

 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č.17, ZH    Adriana Tatárová 

         František Páleník 

Tomáš Fábry 

 

Základná škola,  Jilemnického ul. č. 2     Miroslav  Rybársky 

         Norbert Nagy 



         Veronika Balážová 

 

Základná umelecká škola Zity Strnadovej – Parákovej Jilemnického ul. č. 2 

         Monika Balážová 

         Mária Biesová 

         Stela Šeševičková 

          

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

 

Mestská školská rada                                                                          Monika Balážová 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Rada školy a obecná/mestská 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.  

 

Pôsobnosť rady školy a mestskej školskej rady, ich zloženie, ale aj kompetencie určuje zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení. Podľa § 25 ods. 5 a ods. 9 sú členmi rady školy a obecnej/mestskej  

školskej rady aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, obce/mesta. Zloženie a počet členov rady školy 

podľa § 25 ods. 4 určuje zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia.  Počet členov obecnej/ mestskej školskej rady je stanovený v § 25 ods.9.  

Z dôvodu, že je nové funkčné obdobie MsZ je potrebné, aby doterajší delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa/obce  v mestskej školskej rade, v radách škôl a školských zariadení boli odvolaní 

v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) vzhľadom k tomu, že im zanikol mandát poslanca MsZ a zároveň boli 

delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa/obce. Materiál bol vopred prerokovaný na Komisii školstva 

a kultúry. 

 

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 ods.:  

(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 

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho 

zástupca. 

(8) Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej 

školskej rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej rady zodpovedá samosprávny kraj.  

(9) Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z 

rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení 

zriadených na území obce a dvaja delegovaní zástupcovia obce. Ak je na území obce zriadených 

menej ako tri rady, zvyšuje sa počet delegovaných zástupcov obce. 

12)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)skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu 

pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za 

neplatné,  

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. 

 

 

 

 

 


