
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

Podľa § 9 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 
(ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) je Trenčiansky samosprávny kraj zriaďovateľom 
školy s názvom Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,                  
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  

 
Orgánom školskej samosprávy je rada školy alebo rada školského zariadenia,  

ktorá sa zriaďuje pri školách alebo školských zariadeniach v  súlade so zákonom               
č. 596/2003 Z. z. a podľa 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 predpisov. 

 
Podľa § 24 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. sa v novozriadenej škole rada 

školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy.   
 
Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Zloženie a počet členov podľa § 25                

ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 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.  

 
Podľa § 25 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. sú členmi rady školy              

pri strednej škole: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

 traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo 
školského zariadenia, 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných 
odborných školách jeden zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii 
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak ho táto inštitúcia 
nominuje, 

 jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy. 
 

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká podľa § 25 ods. 12 zákona                    
č. 596/2003 Z. z. 

 
 
 
 
 



II. Osobitná časť 

 
Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 279/2019                 

zo zasadnutia konaného dňa 06.05.2019 bolo schválené Všeobecne záväzné 
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší 
k 31.08.2019 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne,               
so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti a Stredná odborná 
škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje               
od 01.09.2019 Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,                     
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme delegovať štyroch 

zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491, Púchov 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov 
a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 
Púchov, z ktorých jeden je zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii 
odborného vzdelávania a prípravy, ktorá ho nominovala.  

 
V súlade s § 25  ods. 6 písm. a) zákona č.  596/2003 Z. z. predkladáme 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na delegovanie dňom 
24.09.2019 zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 

Mgr. Rastislava Heneka, poslanca Zastupiteľstva TSK 
Ing. Milana Panáčka, poslanca Zastupiteľstva TSK  
Romana Hvizdáka, poslanca Zastupiteľstva TSK 
Mgr. Jozefa Ševčíka, nominanta AZZZ SR 

  
do Rady školy pri Spojenej škole, I. Krasku 491, Púchov s  organizačnými zložkami 
Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola,              
I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov. 

 
 


