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VEC: Usmernenie č. 3/2017 k problematike zasadnutia rady školy vo veci výberového
konania na pozíciu riaditeľa.
Školský úrad Likavka (ďalej len „ŠÚ Likavka“) vydáva toto usmernenie, ktoré má odporúčací
charakter. Toto usmernenie sa zaoberá problematikou či zasadnutie rady školy (ďalej len
„RaŠ“) vo veci výberového konania (ďalej len „VK“) na funkciu riaditeľa školy alebo
školského zariadenia (ďalej len „riaditeľa školy“) je verejné alebo nie.
1. Legislatívne východiská




Zákon č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (§ 3, 4, 24 a 25) – ďalej len „Zákon“
Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení – ďalej len „Vyhláška“
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (§ 5) – ďalej len „zákon č.
552/2003 Z. z.“

Riaditeľa na 5 ročné funkčné obdobie do funkcie vymenováva zriaďovateľ na návrh rady
školy na základe výsledkov výberového konania (§ 3 ods. 1,2 zákona).
Zákon v § 3 ods. 11 hovorí: „ Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa
školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d),
vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta
okresného úradu v sídle kraja. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje osobitný
predpis.13)“
Zákon v § 4 ods. 2 ustanovuje, že výberovou komisiou vo veci výberového konania na
pozíciu riaditeľa školy a školského zariadenia je rada školy.
V § 24 ods. 14 zákona sa hovorí: „Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán
školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.“

2. Má byť zasadnutie rady školy vo veci výberového konania verejné?
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Odpovede a názory na otázku: „Má byť výberové konanie na riaditeľa verejné alebo nie?“, si
aj u odborníkov protirečia a rozchádzajú sa. Rozuzlenie tejto otázky by pravdepodobne dalo,
v prípade spochybnenia a napadnutia regulérnosti VK, až rozhodnutie súdu.
V zmysle legislatívy sa výberové konanie v princípe pokladá za zasadnutie rady školy.
Potom ale platí, že aj takéto zasadnutie rady školy je verejné pokiaľ sa rada školy
dvojtreninovou väčšinou všetkých členov (nestačí teda len nadpolovičná väčšina prítomných
členov) nerozhodne a neodhlasuje si inak. Podľa toho sa verejnosť môže na výberovom konaní
zúčastňovať ale rovnako môže byť z neho aj vylúčená.
Členovia výberovej komisie sú podpisom vyhlásenia priamo zaviazaní zachovávaním
mlčanlivosti o konkrétnostiach vo výberovom konaní, ktorých prezradenie by poškodilo
objektívnosť a regulárnosť postupu a výber uchádzačov a rovnako sú viazaní zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov výberového konania pre zabezpečenie ochrany
osobnosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. RaŠ, pri výbere najvhodnejšieho kandidáta, má veľkú a priamu
zodpovednosť za ďalšie napredovanie a rozvoj školy. VK je tvorivý a otvorený proces v
priebehu ktorého v rámci vyhodnocovania a porovnávania prezentácií uchádzačov, priebehu
volieb, prijatia uznesenia atď. odznejú hodnotenia, názory či otvorené diskusie medzi členmi
výberovej komisie, odznejú informácie často citlivé, osobné = nevhodné na zverejnenie. Pri
výberovom konaní sa pracuje s osobnými údajmi uchádzačov.
Vzhľadom k doteraz uvedenému sa javí ako najjednoduchšie riešenie, aby sa RaŠ pred
samotným výberovým konaním, pri prijímaní a stanovení kritérií pre VK, uzniesla
a odhlasovala si a VK prebehne za zavretými dverami – s vylúčením verejnosti! ALE ...
V podmienkach obcí a menších škôl si len ťažko predstaviť aby na VK nebol účastný napr.
starosta obce. Na vysvetlenie:








Podľa § 3 ods. 11 vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa štátnej školy (kde
zriaďovateľom je obec) vystupuje za zriaďovateľ priamo starosta.
Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje zákon o obecnom zriadení.
Starosta obce je tým, kto po prvom VK má kompetenciu odmietnuť RaŠ navrhnutého
kandidáta. Menovať alebo vyjadriť nesúhlas s navrhnutým kandidátom na funkciu
riaditeľa školy je po uskutočnenom prvom VK oprávnený výlučne starosta obce ako
monografický orgán obce a nie obecné zastupiteľstvo ako kolektívny orgán obce.
Starosta teda priamo vstupuje do procesu VK vyhlásením VK, organizuje otváranie
obálok, posudzuje odbornosť a splnenie kvalifikačných predpokladov uchádzačov na
pozíciu riaditeľa. Dostáva sa teda ku všetkým informáciám, vrátane osobných údajov
uchádzačov a rovnako ako členovia výberovej komisie podpisuje vyhlásenie
o mlčanlivosti vo veci VK.
Dá sa teda zhrnúť, že vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy vystupuje za
zriaďovateľa starosta obce, tzn. že starosta obce nielen podpisuje samotné
vymenovanie riaditeľa školy, ale sa aj aktívne podieľa na rozhodovaní o obsadení
funkcie riaditeľa školy.

Na druhej strane je tiež rovnako dôležité, aby nevznikli žiadne pochybnosti a podozrenia
o manipulácií VK, ovplyvňovaní rozhodovania členov výberovej komisie, manipulovaní
výsledkov, teda o samotnej regulérnosti VK. Pretože niekto môže argumentovať, že
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prítomnosťou starostu na VK by mohla byť výberová komisia pri svojom rozhodovaní
ovplyvnená.
3. Usmernenie – odporúčanie ŠÚ.
Treba zdôrazniť, že RaŠ má nespochybniteľnú kompetenciu a sa môže dvojtretinovým
súhlasom všetkých členov RaŠ/výberovej komisie uzniesť a z procesu výberového konania
vylúčiť verejnosť, teda aj účasť starostu (podľa § 24 ods. 14 zákony).
ŠÚ Likavka vzhľadom k tomu že starosta je viazaný mlčanlivosťou a ochranou osobných
údajov uchádzačov, má prístup k prihláškam a materiálom uchádzačov a v neposlednej miere
má kompetenciu navrhnutého kandidáta po prvom výberovom konaní odmietnuť, by mal byť
starosta (a potom vlastne môže byť aj verejnosť) účastný na tej časti VK, na ktorej
uchádzači prezentujú svoje koncepcie rozvoja školy a odpovedajú a reagujú na otázky
výberovej komisie.
Z ďalšej časti VK - porada členov rady školy, vyhodnocovanie prezentácií, odpovedí
a reakcií uchádzačov, samotnom hlasovaní ako aj vyhlásení výsledkov VK, by z dôvodu
nespochybniteľnosti objektívnosti VK by už mala byť verejnosť vylúčená!
V súvislosti s horeuvedeným, ŠÚ Likavka odporúča, radám škôl a školských zariadení na
svojom zasadnutí ešte pred začiatkom výberového konania, aby sa dohodli a uzniesli na
nasledovnom priebehu výberového konania:


„Zasadnutie rady školy vo veci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
školy/školského zariadenia bude verejné len do porady členov výberovej komisie.
Od tohto momentu až do konca bude verejnosť z výberového konania vylúčená.“

Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
PS: Na vedomie riaditeľom škôl.
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