
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 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, 
so  sídlom Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza. 

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. 

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 

Vzhľadom na to, že dňa 02.01.2021 skončí funkčné obdobie Rady školy pri Gymnáziu 
Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza, so sídlom Matice 
slovenskej 16, 971 01 Prievidza, v súlade s § 25  ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 
predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja   návrh na delegovanie  
zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
 

MUDr. Mohameda Hemzu, poslanca  Zastupiteľstva TSK 
MUDr. Petra Oulehleho, poslanca Zastupiteľstva TSK  
Ing. Richarda Takáča, poslanca Zastupiteľstva TSK 
Ing. Alenu Mikulášovú, Mestský úrad Prievidza 

 
do Rady školy pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 
Prievidza, so sídlom Matice slovenskej 16, 971 01  Prievidza, na ďalšie funkčné obdobie. 


