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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly zákonnosti a platnosti výberového konania na 

miesto riaditeľa ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7741/2021 

Správa o výsledku kontroly 

 
 

Na základe podania občana mesta Fiľakovo vykonala hlavná kontrolórka mesta 

z vlastného podnetu a nad rámec schváleného plánu kontrolnej činnosti 

 

kontrolu zákonnosti a platnosti výberového konania na miesto riaditeľa ZUŠ 

 

ktorá bola počas kontroly rozšírená na základe zistení pri výkone kontroly o 

 

kontrolu zákonnosti a platnosti výberového konania na miesto riaditeľa  

Materskej školy – Óvoda, Daxnerova 

 

Predmet a účel kontroly: 

 preveriť dodržiavanie zákonnosti pri výberovom konaní na miesto riaditeľa zo strany 

zriaďovateľa  

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia 

sa riadi zákonom č. 596/2003 a ak tento zákon neustanovuje inak, zákonom č. 552/2003. 

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné 

funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na 

základe výsledkov výberového konania podľa § 4.  

 

Výberové konanie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 na obsadenie miesta riaditeľa 

vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom. Oznámenie o vyhlásení 

výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa okrem predpokladov určených osobitným 

predpisom obsahuje aj požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozpoja školy alebo 

školského zariadenia. V zmysle § 4 ods. 2 citovaného zákona výberovou komisiou na výberové 

konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Organizačné zabezpečenie výberového 

konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa 

zabezpečuje zriaďovateľ. 

 

Výberové konanie na miesto riaditeľa ZUŠ sa uskutočnilo dňa 28.06.2021. Na základe 

zápisnice z výberového konania zo dňa 28.06.2021 bolo zistené, že sa uskutočnili dve kolá 

tajného hlasovania: v 1. kole bolo za 5 hlasov a proti 5 hlasov, v 2. kole boli za 3 hlasy a proti 

7 hlasov. Aj v prvom aj v druhom kole hlasovali celkom 10, čo nie je možné, nakoľko 

prítomných členov Rady školy, teda výberovej komisie bolo 9. Kontrolou bolo zistené, že svoj 

hlas podala aj vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ napriek tomu, že nie je členom 

Rady školy. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 výberovou komisiou na výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ 

konala protizákonne – porušenie § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 -  a svojím konaním zapríčinila 

neplatnosť výberového konania, a nedodržala povinnosť zabezpečenia organizácie výberového 

konania – zákonnosť postupu pri výberovom konaní.  

 

Nakoľko dňa 24.06.2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta 

riaditeľa/-ky MŠ Daxnerova, ktorej sa zúčastnila aj vedúca školstva, kultúry a športu MsÚ, 

nastali pochybnosti o zákonnosti a platnosti aj tohto výberového konania, preto hlavná 



kontrolórka sa rozhodla rozšíriť kontrolu aj o kontrolu zákonnosti a platnosti výberového 

konania v MŠ Daxnerova.   

 

Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy – Óvoda sa uskutočnila dňa 

24.06.2021. Na základe zápisnice z výberového konania zo dňa 24.06.2021 bolo zistené, že sa 

uskutočnilo tajné hlasovanie s nasledovným výsledkom: za 11 hlasov a proti 0 hlasov. 

O vhodnosti uchádzača do funkcie riaditeľa MŠ Daxnerova hlasovali jedenásti, čo nie je možné, 

nakoľko prítomných členov Rady školy, teda výberovej komisie bolo 10. Kontrolou bolo 

zistené, že svoj hlas podala aj vedúca oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ napriek tomu, 

že nie je členom Rady školy. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 výberovou komisiou na 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Vedúca oddelenia školstva, 

kultúry a športu MsÚ konala protizákonne – porušenie § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 - a svojím 

konaním zapríčinila neplatnosť výberového konania, a nedodržala povinnosť zabezpečenia 

organizácie výberového konania – zákonnosť postupu pri výberovom konaní.  

 

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené 

 

- porušenie § 4 ods. 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 – 

výberová komisia na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy 

- nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z § 4 ods. 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 – organizačné zabezpečenie výberového konania zo strany 

zriaďovateľa 

 

Hlavnou kontrolórkou bolo odporúčané vypísanie výberového konania na obsadenie 

uvedených funkcií nanovo.  

 

V zmysle § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

štatutárny orgán povinnej osoby je povinný prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku. Túto povinnosť kontrolovaný subjekt splnil v lehote určenej 

hlavnou kontrolórkou. 

 

 

 

 


