
Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU 

 
dňa: 28.04.2022 bod: 12. 

 
 

 

12. Delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do Rady školy, pri MŠ 

Za hradbami 1 

 
PREDKLADÁ: PaedDr. Erik Špaňo, vedúci oddelenia školstva 

SPRACOVAL: Viera Tóthová, referent pre školstvo 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č ............ /2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov, s poukazom na ustanovenia § 24, § 25 ods. 5, ods. 12 

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

a doplnení niektorých zákonov 

 

a) 

 

berie na vedomie ukončenie členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa 

v rade školy pri MŠ Za hradbami 1 z dôvodu uplynutia funkčného obdobia rady 

školy k 6.máju 2022 

 

• Milan Grell 

• Peter Janeček 

• Božena Mizerová 

• Roman Šmahovský 

 

b) 

 

deleguje zástupcov zriaďovateľa do novokreovanej Rady školy pri MŠ Za 

hradbami 1 

 

• Milan Grell 

• Peter Janeček 

• Božena Mizerová 

• Roman Šmahovský 

 

 

a) bez pripomienok 

 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa 

 

 

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. 

 

Členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno- 

vzdelávacími potrebami, materskej škole, základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského 

zariadenia pri školskom internáte a centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických 

zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, 

ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia a štyria delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa. 

 

Proporcionalita v zastúpení jednotlivých kategórií členov v orgánoch školskej samosprávy sleduje 

vytvorenie rovnováhy medzi prípadnou protichodnosťou ich záujmov. Toto zloženie vylučuje tak 

majoritu zriaďovateľa, ako aj zamestnancov školy alebo školského zariadenia. 

 

K vylúčeniu členstva primátora v školskej rade, ako aj riaditeľa školy a jeho zástupcu v rade školy 

zákonodarca sledoval vylúčenie ich dominancie v týchto orgánoch. 

 

Funkčné obdobie súčasnej rady školy nastalo podpísaním Zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady 

školy zriaďovateľom dňa 7.mája 2018. Podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Funkčné obdobie 

orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Na základe toho končí Rade školy pri MŠ Za hradbami 1 

v Pezinku funkčné obdobie dňom 6.mája 2022. 

 

Riaditeľka materskej školy a súčasná predsedníčka rady školy boli Mestom Pezinok, zriaďovateľom 

školy, vyzvané na kreovanie novej rady školy v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky 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 

právnych predpisov. Na jej základe spoločne zabezpečia voľby členov rady školy zo zástupcov 

pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov a zákonných zástupcov detí. 

Zároveň je potrebné delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Za hradbami 1 

v Pezinku. 

 

Návrh na delegovanie členov do novokreovanej Rady školy pri MŠ Za hradbami 1: 

• Milan Grell 

• Peter Janeček 

• Božena Mizerová 

• Roman Šmahovský 
Vyššie uvedení sú členmi súčasnej rady školy. 


