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Názov materiálu: DELEGOVANIE ZÁSTUPCOV MESTA PIEŠŤANY DO RÁD ŠKÔL
PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
A CENTRE VOĽNÉHO ĆASU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
MESTA PIEŠŤANY.
Obsah materiálu:

Dôvodová správa

Návrh na uznesenie Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
A) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Základnej škole M.R. Štefánika, Vajanského 35,
PaedDr., Ing. František Glos, PhD.
Ing. Jozef Mičura
Jaroslav Rybárik
PaedDr. Elena Skovajsová
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.

B) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Základnej škole, Holubyho 15,
Martin Valo
Dott. Andrej Klapica
Ing. Mgr. Michal Bezák
PaedDr. Elena Skovajsová
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.

C) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Základnej škole, Mojmírova 30,
Mgr. Martin Cifra
Mgr. Ján Stachura
Ing. Mgr. Michal Bezák
PaedDr. Elena Skovajsová
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.

D) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Základnej škole, Brezová 19,
Ing. Remo Cicutto
Mgr. Jozef Drahovský
Mgr. Martin Cifra
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PaedDr. Elena Skovajsová
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.

E) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Základnej škole F. E. Scherera, E. F. Scherera 40,
Michal Fiala
Ing. Iveta Babičová
Mgr. Matúš Kromholc
PaedDr. Elena Skovajsová
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.

F) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Centre voľného času AHOJ Teplická 83,
Mgr. Ján Stachura
Mgr. Matúš Kromholc
Mgr. Jozef Drahovský
PhDr. Jolana Podobová
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.

G) Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy
pri Základnej umeleckej škole, Teplická 50,
Mgr. Ján Krupa
Mgr. Matúš Kromholc
Ing. Lucia Duračková
Mgr. Tatiana Zámečníková
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov.
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Spracovateľ:

PhDr. Jolana Podobová, OŠaŠ
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........................................
Dátum spracovania materiálu: 28. 07. 2020
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Dôvodová správa
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom škôl a školských zariadení.
Jej funkčné obdobie je štyri roky.
Uplynutím štvorročného funkčného obdobia radám škôl pri základných školách, základnej umeleckej
škole a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v zmysle § 25 ods. 12
písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 596/2003 Z.z.)
zaniká členstvo v orgánoch školskej samosprávy zvoleným zástupcom (t.j. zástupcom
z radov pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov školy, zástupcov rodičov)
i delegovaným zástupcom mesta Piešťany.
Podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov malo končiť
štvorročné funkčné obdobie radám škôl pri ZŠ, ZUŠ a CVČ AHOJ v júni 2020.
Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s ochorením COVID-19 došlo Čl.II zákona
č. 93/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony i k zmene zákona č. 596/2003 Z.z., ktorá súvisí s funkčným obdobím orgánov
školskej samosprávy.
V súvislosti s uvedenou novelu, ktorá hovorí, že funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy,
ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho
kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú
ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Mesto Piešťany v zmysle § 25 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 1, ods. 2 a 3
vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení
neskorších predpisov, z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia rád škôl zaslalo školám
a školským zariadeniam v ý z v u na voľby členov do:
Rady školy pri Základnej škole M.R.Štefánika, Vajanského 35, Piešťany,
Rady školy pri Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany,
Rady školy pri Základnej škole, Mojmírova 98, Piešťany,
Rady školy pri Základnej škole, Brezová 19, Piešťany,
Rady školy pri Základnej škole F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany,
Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Teplická 50, Piešťany,
Rady školy pri CVČ AHOJ, Teplická 83, Piešťany
a požiadalo riaditeľov škôl a školských zariadení o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto
zložení a počte:
Základné školy a ZUŠ
- dvoch pedagogických zamestnancov školy
- jedného nepedagogického zamestnanca školy
- štyroch rodičov žiakov školy
CVČ AHOJ
- jedného pedagogického zamestnanca CVČ
- jedného nepedagogického zamestnanca CVČ
- jedného rodiča dieťaťa CVČ
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Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Rady školy majú v našich školách 11 členov.
Členmi rady školy s počtom členov 11 sú:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady
školy môže byť nižší ako 11 – a v takomto prípade zloženie a počet členov rady školy 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. Takouto radou školy je Rada školy pri CVČ Ahoj, ktorá
má 7 členov. Členmi Rady školy pri CVČ sú:
- jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
- jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov CVČ,
- jeden zvolený zástupca rodičov, ktorý nie je zamestnancom CVČ,
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Časový nesúlad medzi funkčným obdobím rady školy a funkčným obdobím MsZ mesta
Piešťany je dôvodom zániku členstva delegovaným zástupcom mesta Piešťany, ktorých
delegovalo mesto Piešťany uznesením MsZ č. 12/2019 vo februári 2019 do už ustanovených rád
škôl, v kratšom čase ako ostatným členom rady školy.
Nakoľko voľba a delegovanie nových zástupcov mesta Piešťany do funkčných rád škôl
prebehla iba minulý rok ( ako bolo už uvedené), navrhujeme na nové funkčné obdobie novoustanovujúcich sa rád škôl pri ZŠ, ZUŠ a CVČ tých delegovaných zástupcov mesta , ktorí boli
schválení Uznesením MsZ č. 12/2019 zo dňa 21. februára 2019 s výnimkou 1 člena Rady školy
pri Základnej umeleckej škole, Teplická 50, Piešťany. Tu navrhujeme za PaedDr. Elenu Skovajsovú
delegovať Ing. Luciu Duračkovú.
V tabuľke č. 1 uvádzame prehľad navrhovaných zástupcov zriaďovateľa - Mesta Piešťany,
do jednotlivých ustanovujúcich sa rád škôl pri ZŠ, ZUŠ a CVČ AHOJ.
Tabuľka č. 1: Navrhovaní delegovaní zástupcovia Mesta Piešťany do rád škôl a školských zariadení
Rady školy / školského zariadenia

Navrhovaní delegovaní zástupcovia Mesta Piešťany

Rada školy pri Základnej škole
M. R. Štefánika, Vajanského 35,
Piešťany

PaedDr., Ing. František Glos, PhD.
Ing. Jozef Mičura
Jaroslav Rybárik
PaedDr. Elena Skovajsová

Rada školy pri Základnej škole,
Holubyho 15, Piešťany

Martin Valo
Dott. Andrej Klapica
Ing. Mgr. Michal Bezák
PaedDr. Elena Skovajsová

Rada školy pri Základnej škole,
Mojmírova 30, Piešťany

Mgr. Martin Cifra
Mgr. Ján Stachura
Ing. Mgr. Michal Bezák
PaedDr. Elena Skovajsová
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Rada školy pri Základnej škole,
Brezová 19, Piešťany

Ing. Remo Cicutto
Mgr. Jozef Drahovský
Mgr. Martin Cifra
PaedDr. Elena Skovajsová

Rada školy pri Základnej škole
F. E. Scherera, E. F. Scherera 40,
Piešťany

Michal Fiala
Ing. Iveta Babičová
Mgr. Matúš Kromholc
PaedDr. Elena Skovajsová

Rada školy pri Základnej umeleckej
škole, Teplická 50, Piešťany

Mgr. Ján Krupa
Mgr. Matúš Kromholc
Ing. Lucia Duračková
Mgr. Tatiana Zámečníková

Rada školy pri Centre voľného času
AHOJ, Teplická 83, Piešťany

Mgr. Ján Stachura
Mgr. Matúš Kromholc
Mgr. Jozef Drahovský
PhDr. Jolana Podobová
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