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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi:

1. Schvaľuje
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

2. Ukladá
      Informovať vedenie škôl o delegovaní zástupcov zriaďovateľa



 
Dôvodová správa k bodu 9. 
 
 
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských  zariadení 
a zástupcov mesta do mestskej školskej rady. 

 
 V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov je povinnosťou obce delegovať svojich zástupcov do rád škôl 
a školských zariadení.  
 Ukončením funkčného obdobia  zaniklo členstvo v radách škôl a školských zariadení 
tým poslancom, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva na ďalšie funkčné 
obdobie. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť o zástupcov zriaďovateľa tie rady školy, ktoré 
nemajú dvoch, resp. štyroch zástupcov zriaďovateľa (§ 25, bod 5). 
 Z dôvodu vyššie uvedeného predkladáme návrh na delegovanie poslancov do rád škôl 
a školských zariadení.  
 V zmysle § 25, bod 1 -3 má rada školy 5-11 členov. Počet členov závisí od počtu 
zamestnancov školy.  
Školy s počtom:    10 zamestnancov a menej   -    5 členov,  
         11 – 20 zamestnancov        -    7 členov, 
        21 – 24 zamestnancov    -    9 členov 
        25 a viac      -   11 členov.     
  
 V prílohe č. 1 predkladáme počet členov rady školy a počet zamestnancov škôl 
a školských zariadení.  
  
 V prílohe č. 2  predkladáme pomôcku pre poslancov, ktorí doposiaľ nepracovali 
v radách škôl – deviatu časť  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, ktorá pojednáva o pôsobnosti orgánov školskej samosprávy. Časti priamo sa 
týkajúce zástupcov zriaďovateľa mesta Spišská Nová Ves sú hrubšie zvýraznené. 
 
 V mestskej školskej rade v predchádzajúcom volebnom období aktívne pracovali 
Ing. Ondrej Majerník (predseda MŠR) a PhDr. Miroslav Semeš, PhD.,  (člen MŠR). 
 
Návrh  za zástupcov zriaďovateľa do MŠR:    Ing. Ondrej  Majerník 
              PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

 
 
 
                 PhDr. Ľubica Šefčíková 
              Ved. OŠMaŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Príloha č. 1 

 Počet zamestnancov a počet členov rady školy  

 k 1.1. 2011 

zamestnanci  školy 

  

Základná škola  

učitelia vychovávateľky THP 

R
a

d
a

 š
k

o
ly

 

1 Nad Medzou 39 9 17 11 

2 Lipová 24 4 13 11 

3 Levočská 28 6 14 11 

4 ZŠ Nejedlého 48 7 16 11 

5 Ing.O.Kožucha 35 4 19 11 

6 Komenského 35 4 16 11 

7 Hutnícka 36 7 14 11 

  

Materská škola 

      

1 Hanulova 12 8 7 

2 Z.Nejedlého 12 9 9 

3 E.M.Šoltésovej 7 9 7 

4 P.Jilemnického 16 10 11 

5 Komenského 12 8 7 

6 Hviezdoslavova 5 3 5 

7 S.Tomášika 8 5 7 

8 Rybničná 3 2 5 

9 Stolárska 21 12 11 

10 Potočná 4 3 5 

11 I.Krasku 4 1 5 

12 Slovenská 8 6 7 

13 Lipová 14 9 9 

14 Gorazdova 7 6 7 

  Zariadenia záujm.činnosti   

1 CVČ ADAM 18 5 11 

2 zuš 43 9 11 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Príloha č. 2 
 

DEVIATA ČASŤ 
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY  

§ 24 
(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.  
(2) Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu. 67)  
(3) Rada školského zariadenia sa zriaďuje v  
a) predškolských zariadeniach,  
b) liečebno-výchovných sanatóriách,  
c) diagnostických centrách,  
d) reedukačných detských domovoch,  
e) reedukačných domovoch pre mládež,  
f) domovoch mládeže,  
g) centrách voľného času.  
(4) Rada školského zariadenia podľa odseku 3 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.  
(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.  
 
(6) Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské 
obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú 
súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť 
zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch 
školských obvodoch.  
(7) Obecná školská rada sa vyjadruje  
a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v 
oblasti vzdelávania zriadených na území obce,  
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,  
c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na 
území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť 
škôl a školských zariadení zriadených obcou,  
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských 
zariadení zriadených na území obce,  
e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 
poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených 
z tohto dôvodu,  
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.  
(8) Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským 
zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená.  
(9) Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.  
(10) Územná školská rada sa vyjadruje  
a) k činnosti príslušného krajského školského úradu,  
b) k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,  



c) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,  
d) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na 
území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na 
činnosť škôl a školských zariadení zriadených samosprávnym krajom alebo krajským školským 
úradom,  
e) k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,  
f) k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích 
služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov 
zvýšených z tohto dôvodu,  
g) k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,  
h) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.  
(11) Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským 
zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo samosprávny kraj, ak príslušná 
rada školy nie je zriadená.  
(12) Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je 
potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné 
uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa 
vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.  
(13) V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví 
najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo školského zariadenia.  
(14) Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, 
alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia. Náklady na činnosť 
obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce. Náklady na činnosť územnej školskej rady sa 
uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.  
(15) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy 
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.  
(16) Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.  
 

§ 25 
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy 

(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 byť 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.  
(6) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj 
alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden 
zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú 
zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.  
 
(7) Pri základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený 
zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej 
školy.  
 



(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.  
(10) Členmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení 
zástupcovia z rodičov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, 
ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad alebo samosprávny kraj. Členmi územnej školskej 
rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca 
krajského školského úradu.  
(11) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členom obecnej školskej rady 
nemôže byť starosta obce (primátor mesta). Členom územnej školskej rady nemôže byť predseda 
samosprávneho kraja a vedúci zamestnanec krajského školského úradu.  
(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) 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 člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, 
krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove 
a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,  
i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,  
j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.  
(13) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena 
orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby  do výberového konania na funkciu 
riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia 
výberového konania.  
(14) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje podľa odseku 13 aj pri 
potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.  
(15) Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 
ministerstvo.  
(16) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 6 ods. 1 sú 
členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu a jeden delegovaný 
zástupca Štátnej školskej inšpekcie.  
(17) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 9 ods. 1 sú 
členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu a jeden delegovaný 
zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja; v 
stredných zdravotníckych školách je členom rady školy aj jeden delegovaný zástupca Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky.  
 
 


