
Dôvodová správa 

 

 
I. Všeobecná časť 
 

Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja 
v súlade so zákonom 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.“).  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. územná školská rada je iniciatívny 

a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy 
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa 
k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí 
a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.  
   

Podľa § 25 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. sú členmi územnej školskej rady 
traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a štyria 
zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja alebo samosprávny kraj. Členmi 
územnej školskej rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho 
kraja a jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja.  

 
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká v súlade s § 25 ods. 12 zákona 

č.  596/2003 Z.z.  
  
 
II. Osobitná časť 

 

Vzhľadom na to,  že členom Územnej školskej rady Trenčín podľa § 25 ods. 12 
písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. zaniklo členstvo v orgáne školskej samosprávy 
uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy dňa 10.02.2019, 
Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl a školských zariadení 
v Trenčianskom kraji, uskutoční voľby do Územnej školskej rady Trenčín.  

 
Na základe uvedeného a v súlade s § 25 ods. 10 v nadväznosti na § 25                    

ods. 11  zákona č. 596/2003 Z.z. predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na delegovanie zástupcu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Bc. Tomáša Vaňu do Územnej školskej rady Trenčín, K dolnej 
stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, dňom 26.03.2019. 
 


