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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 zriaďovateľa do Rady školy pri 
Základnej škole s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra 
 
s c h v a ľ u j e  
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej 
škole s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra  
podľa predloženého návrhu 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 
Marek Hattas, v. r. 

 
 



Dôvodová správa 
 

Mesto Nitra ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 6 ods. 1 a 2 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.“ ) 
Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2021 zrušil Základnú školu, Na Hôrke 30, Nitra vrátane 
jej súčastí, Materskú školu, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadil novú Základnú školu 
s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, ktorá bola následne Rozhodnutím 
MŠVVaŠ č. 2021/14225:2-A2130 zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky s termínom začatia činnosti od 1.9.2021. 

V zmysle §  24  ods. 13  zákona č. 596/2003 Z. z. sa v novozriadenej škole alebo         
v novozriadenom školskom zariadení najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy 
alebo školského zariadenia ustanoví rada školy. 

 
Podľa  §  25  ods. 5  zákona č.  596/2003 Z. z. sú členmi rady školy pri základnej 

a materskej škole dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený 
zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú 
zamestnancami školy alebo školského zariadenia a štyria delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa. Počet členov rady školy závisí od počtu zamestnancov školy. 

 
Do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra 

navrhujeme delegovať zástupcov zriaďovateľa, ktorí pôsobili ako delegovaní zástupcovia 
zriaďovateľa v Rade školy pri zrušenej Základnej škole, Na Hôrke 30, Nitra a zrušenej 
Materskej škole, Na Hôrke 30, Nitra podľa predloženého návrhu. 

 
 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa v zrušených školách 
 

Škola Meno delegovaného  
zástupcu zriaďovateľa 

Počet delegovaných 
zástupcov zriaďovateľa  

Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra Daniel Balko 
Jarmila Králová 
Mária Orságová 
Ladislav Turba 

 

4 

Materská škola, Na Hôrke 30, Nitra Mária Orságová 
1 

  
 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole 
s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra   

 
 
Škola Meno delegovaného  

zástupcu zriaďovateľa 
Počet delegovaných 
zástupcov zriaďovateľa  

Základná škola s materskou školou  
Na Hôrke 30, Nitra 

Daniel Balko 
Jarmila Králová 
Mária Orságová 
Ladislav Turba 

 

4 

 
 


