
 

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry 

 

Obecná školská rada 

 

V zmysle zákona 596/2003 obec zriaďuje obecnú školskú radu. 

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

a doplnení niektorých zákonov § 24 od. 1: „Rada školy, obecná školská rada a územná 

školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú 

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a 

vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov 

obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“ 

Podľa § 24 ods. 6 zákona 596/2003/ Z.z.: „Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v 

ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a 

školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím 

obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a 

školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.“  Za zriadenie OŠR 

je zodpovedná obec. 

Podľa § 24 ods. 7 zákona š. 596/2003 Z.z.: „Obecná školská rada sa vyjadruje:  

a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských 

zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,  

b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,  

c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam 

zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým 

podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,  

d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských 

zariadení zriadených na území obce,  

e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov 

zvýšených z tohto dôvodu,  

f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území 

obce.“  



g) OŠR plní funkciu rady školy k školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovaťeľom je 

obec, ak príslušná rada školy nie je ustanovená.“ 

OŠR má mať 11 členov – 4 z riaditeľov škôl, kandidáti sú všetci riaditelia, - 2 zástupcovia 

z radov rodičov, navrhujú všetky rady škôl 1 zástupcu, - 3 zástupcovia rád škôl, - 2 

delegovaní zástupcovia mesta. Voľba prebieha za každú skupinu zvlášť. Volia predsedovia 

všetkých rád škôl. Nového predsedu územnej školskej rady volí nová OŠR.         

Ustanovenie OŠR zabezpečuje obec. 

Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. Náklady na činnosť obecnej 

školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce.  

Kandidátov za rodičov do obecnej školskej rady môžu navrhovať všetky rady škôl pri školách 

alebo školských zariadeniach, ktoré sú na území obce (§5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 291/2004 

Z.z.). príslušná obec najneskôr 30 dní pred novými voľbami do obecnej školskej rady 

požiada školské rady pri všetkých školách a školských zariadeniach na území obce o návrh 

kandidátov za rodičov. Kandidátmi za pedagogických zamestnancov sú riaditelia všetkých 

škôl alebo školských zariadení (ktoré sú samostatné), za predsedov rád škôl sú všetci 

predsedovia. 

Členov obecnej školskej rady z navrhnutých rodičov, z riaditeľov škôl a školských zariadení 

na území obce a z predsedov rád škôl volia predsedovia všetkých rád škôl v územnej 

pôsobnosti obce. Voľba prebieha za každú skupinu kandidátov zvlášť, volí sa 

prostredníctvom hlasovacieho lístka. Priebeh voľby je podobný, ako pri voľbe do rady školy. 

Platný je len volebný lístok, na ktorom je maximálny (alebo menší) počet kandidátov podľa 

vyššie uvedenej štruktúry. Zástupcov za obec deleguje príslušná obec. 

Ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady príslušná obec zvolá najneskôr do 14 dní od 

uskutočnenia volieb. Na tomto zasadnutí si zvolení členovia obecnej školskej rady zvolia 

predsedu (platí podmienka nadpolovičného počtu hlasov všetkých členov obecnej školskej 

rady).  

Z ustanovujúceho zasadnutia sa spracuje zápisnica, ktorej vypracovanie zabezpečí obec. 

Podpisuje ju novozvolený predseda a štatutár príslušnej obce. Prílohou zápisnice je 

dokumentácia z volieb za jednotlivé skupiny, delegačné listiny a prezenčné listiny (podobne 

ako pri voľbách do rady školy). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predsedovia rád škôl 

ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ 

ZŠ  M.R.M              Mgr. Ján Poljak 

ZŠ Ul. čs. brigády                       Mgr. Magda Poliaková 

ZŠ J. Kráľa                                   PaedDr. Janka Rýglová 

ZŠ s MŠ Demänovská               Mgr. Silvia Jarošová Húsenicová 

ZŠ s MŠ Okoličianska                        Mgr. Ľubica Kováčiková 

ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu  

          

Mgr. Mária Molnárová 

 
ESŠ – EZŠ b. Jura Janošku Mgr. Viera Kovačičínová  

Základná škola Apoštola Pavla Mgr. Ing. Ján Blana      

ZUŠ J. L. Bellu 

 

 

 

 

Michal Štás 

CVČ  Ing. Miroslav Motýľ 

 

MŠ Čs. brigády                             Magdaléna Iľanovská 

MŠ Nabrež.4.apríla                      Bc. Viera Kováčová 

MŠ  Agátová                                Alena Matejková 

MŠ Nábrežie  Aurela Stodolu                 Ružena Húsková 

MŠ Vranovská                             Iveta Beťková 

MŠ Komenského                          Mgr. Ivana Tomajková 

MŠ Kláštorná                               Gabriela Marečková 

MŠ Ondrašovská                          Michaela Šandová 

MŠ Palúčanská                             Ing. Gabriela Tkáčová 

MŠ Stonožka  Ivana Šebíková 

 


