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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zmena zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ Leopoldov. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Podľa § 25 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: 

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. 

(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. 

(12) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká: 

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6. 

 

Rada školy pri ZŠ Leopoldov 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením číslo C/14/2016/6 delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

školy do Rady školy pri ZŠ v Leopoldove: 

- Marietu Patajovú 

- Gabrielu Halásovú 

- Doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD. 

- Ing. Zuzanu Pelzlovú 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo C/42/2018/9 schválilo odvolanie zástupcu zriaďovateľa 

školy Marietu Patajovú z rady školy pri ZŠ v Leopoldove z dôvodu, že p. Patajová už  nie je 

zamestnancom Mesta. Unesením číslo C/42/2018/10 mestské zastupiteľstvo schválilo delegovanie 

zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri ZŠ v Leopoldove Ing. Kristínu Bajtalovú. 

 

Pán doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD nie je poslancom mestského zastupiteľstva vo volebnom 

období 2018-2022. Z tohto dôvodu navrhujeme odvolanie p. Karabu z rady školy a delegovanie 

nového zástupcu zriaďovateľa p. Mgr. Richarda Slováka. 

 

Rada školy pri MŠ Leopoldov 

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením číslo C/13/2018/6 a C/13/2018/7 delegovanie 

zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy pri MŠ v Leopoldove: 

- Mgr. Jozefa Krileka 

- Mgr. Renátu Miklošovú. 

 

Vzhľadom na ukončené funkčné obdobie mestského zastupiteľstva v období 2014 - 2018 

navrhujeme na delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady školy pri MŠ v Leopoldov PhDr. 

Jozefa Krileka a Mgr. Renátu Miklošovú.  

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame poslancom odvolanie p. Karabu  z rady školy pri ZŠ v Leopoldove a delegovanie 

zástupcu zriaďovateľa p. Mgr. Richarda Slováka do Rady školy pri ZŠ v Leopoldove a PhDr. Jozefa 

Krileka a Mgr. Renátu Miklošovú  do Rady školy pri MŠ v Leopoldove. 



 

Návrhy na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Odvolanie zástupcu zriaďovateľa školy doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD z rady školy pri 

Základnej škole v Leopoldove. 

2. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Základnej škole v Leopoldove Mgr. 

Richarda Slováka. 

3. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Materskej škole v Leopoldove PhDr. 

Jozefa Krileka. 

4. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy do rady školy pri Materskej škole v Leopoldove Mgr. 

Renátu Miklošovú. 

 


