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Návrh na uznesenie

1. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 25 ods. 12 písm. g) a h) zákona č. 596/2003 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

     odvoláva 

     Mgr. Jána Vooka, nar.  21. mája 1980, trvale bytom Bardejovská 360/19, 089 01 Svidník 

a) z Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Komenského 807/27, 089 01 Svidník,
b) z Rady školy pri Materskej škole, Ľ.  Štúra 23, 089 01 Svidník,
c) z Mestskej školskej rady v meste Svidník.

2. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  § 25 ods.  5 zákona č.  596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov 

     deleguje

a) Mgr. Vladimíra Šandalu,  nar. 7. mája 1964, trvale bytom gen. Svobodu 698/21, 089 01 
Svidník do Rady školy pri  Základnej  umeleckej  škole,  Komenského 807/27,  089 01 
Svidník,

b) Mgr. Jána Haľka,  nar. 9. apríla 1966, trvale bytom Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník do 
Rady školy pri Materskej škole, Ľ.  Štúra 23, 089 01 Svidník. 

3. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle  § 25 ods.  9 zákona č.  596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov 

deleguje 

Mgr. Jozefa Kurtého,  nar.  13.  februára 1955, trvale  bytom Duklianska 644/14, 089 01 
Svidník do Mestskej školskej rady v meste Svidník.



Dôvodová správa

1. Podľa § 24 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rada 
školy a obecná 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 z pohľadu školskej problematiky. Podľa  § 25 ods. 5 zákona 
NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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.  Z dôvodu,  že  Mgr  Ján Vook už nie  je  zamestnancom Mesta  Svidník,  je 
potrebné  vykonať  zmenu  v delegovaní  v radách  škôl  v Základnej  umeleckej  škole  a v 
Materskej škole na Ul. Ľudovíta Štúra 23 vo Svidníku.

2. V zmysle § 25 ods. 9 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov členmi 
obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia 
z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení zriadených 
na  území  obce  a dvaja  delegovaní  zástupcovia  obce.  Obecná  školská  rada  sa  zriaďuje 
v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody. Obecná školská rada môže 
byť zriadená pri počte najmenej päť škôl a školských zariadení.  Z dôvodu, že Mgr. Ján 
Vook už nie je zamestnancom Mesta Svidník, je potrebné vykonať zmenu v delegovaní 
v Mestskej školskej rade v meste Svidník.
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