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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy
o d v o l á v a
p. Františka Refku
z funkcie delegovaného zástupcu mesta MŠ Staromlynská 2
s c h v a ľ u j e
p. Františka Refku,
p. Soňu Hrušovskú
ako delegovaných zástupcov do orgánov školskej samosprávy  podľa predloženého návrhu
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Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

Predkladám návrh na delegovanie zástupcov mesta p. Ing. Františka Refku  a p. Ing. 
Soňu Hrušovskú do orgánov školskej samosprávy:

škola, školské zariadenie meno delegovaného zástupcu
ZŠ Škultétyho 1
ZUŠ J. Rosinského p. František Refka
MŠ Čajkovského 3
MŠ Staromlynská 2                       p. Soňa Hrušovská

Dôvodová správa

V zmysle § 25 ods. 5 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 sú
členmi orgánov školskej samosprávy aj delegovaní zástupcovia mesta.

Vzhľadom k tomu, že sa smrťou poslanca  Miroslava Bradáča uprázdnilo miesto 
v orgánoch školskej samosprávy ZŠ Škultétyho 1, ZUŠ J. Rosinského a MŠ Čajkovského 3,      
do ktorých bol p. Bradáč schválený ako delegovaný zástupca, predkladám  návrh, aby            
p. Refka bol schválený ako delegovaný zástupca mesta do orgánov školskej samosprávy ZŠ 
Škultétyho 1, ZUŠ J. Rosinského a MŠ Čajkovského 3.  

Poslanec Ing. František Refka má bohaté skúsenosti s touto funkciou, nakoľko 
doposiaľ pracoval ako delegovaný zástupca mesta v  MŠ Staromlynská 2. Z dôvodu,                      
že  p. Refka je  navrhovaný ako delegovaný zástupca mesta do orgánov školskej samosprávy 
podľa vyššie uvedeného návrhu, navrhujem ho odvolať z doteraz vykonávanej funkcie 
delegovaného zástupcu mesta z MŠ Staromlynská 2 a na túto funkciu navrhujem schváliť                        
p. Soňu Hrušovskú. Pani Ing. Soňa Hrušovská má záujem o túto prácu, ako aj predpoklad 
pracovať v nej zodpovedne a úspešne. 




