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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2018/25 

25. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

25. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda. 

 Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely,  

igazgatójának a kinevezésére. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:     JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. vedúca útvaru primátora MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

                       

   

        A/  berie na vedomie 

informáciu o výsledku výberového konania na obsadenie 

funkcie riaditeľa Strediska služieb škole, so sídlom Alžbetínske 

nám. 1203, Dunajská Streda. 

 

 

B/ vymenúva  

na návrh primátora ...................... za riaditeľa Strediska služieb 

škole, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda dňom 

1.3.2018. 

 

  

 

 

 

                 Február 2018 

             2018. február 
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Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 459/2017/20 zo dňa 27. júna 2018 poverilo Ing. 

Dezidera Szabó riadením novozriadeného Strediska služieb škole so sídlom Alžbetínske nám. 

1203, Dunajská Streda, dňom 1.9.2017 s tým, že na obsadenie funkcie riaditeľa uvedenej 

rozpočtovej organizácie mesta bude vypísané výberové konanie. 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska služieb škole so sídlom Alžbetínske 

nám. 1203, Dunajská Streda, bolo vyhlásené v zákonnej lehote na internetovej stránke mesta 

Dunajská Streda a v periodiku Dunajskostredský hlásnik – Dunaszerdahelyi Hirnök. 

 

Do výberového konania sa prihlásil 1 uchádzač Ing. Dezider Szabó.  

 

Uchádzač bol pozvaný na ústny pohovor pred 5-člennú výberovú komisiu  vymenovanú 

primátorom mesta v zložení: László Szabó, zástupca primátora mesta, Mgr. Gabriella Jerábik, 

poslankyňa MsZ, Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ, Mgr. Timea Molnár, vedúca 

odboru školstva, SVŠaK MsÚ, Monika Juhosová, referát personálny ÚP MsÚ a Dana 

Kapková – za odborovú organizáciu OZ PŠaV, ktorá bude zasadať dňa 20.2.2018                      

so začiatkom o 11.00 hod. 
 

Menovaný uchádzač vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre v rokoch 1984-1992. 

Prehľad zamestnaní: Poľnohospodárske družstvo Horná Potôň, zootechnik  1989 – 1992, Štátny 

majetok Dunajský Klátov, vedúci výrobného úseku 1992 – 1993, 1993 – 2004, Mestská polícia 

Dunajská Streda, zástupca náčelníka,  náčelník 1993 – 2004, Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 

Bratislava, okresný riaditeľ, krajský riaditeľ, 2007 – 2008, Wünstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava, 

krajský riaditeľ, 2008, Wünstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava,  krajský riaditeľ, 2009, Mesto 

Dunajská Streda, vedúci odboru technického a investičného 2009 - 2016. Od 1.9.2017 je poverený 

riadením Strediska služieb škole so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská streda. 

Zákonná úprava: 

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúcich zamestnancov orgánov verejnej správy 

upravuje zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v z.n.p. 

 

Vymenovanie riaditeľa účelového školského zariadenia je upravené v zákone NR SR č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. a v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

Podľa § 24 zák. NR SR č. 596/2003 Z.z. sa v účelovom školskom zariadení nezriaďuje rada 

školského zariadenia. Riaditeľa účelového školského zariadenia vymenuje v zmysle podľa § 3 

ods.4 zák. č. 596/2003 Z.z. zriaďovateľ podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo 

verejnom záujme v z.n.p.: § 5 ods.1: Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu 

štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho 

zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku 

výberového konania; to neplatí ak osobitný predpis12) ustanovuje aj iný spôsob výberu 

vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca 

kolektívnym orgánom.  
* Napríklad  § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov:  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 

vyhradené  „ l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na 

návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné 

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných 

orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe“. 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20170101#paragraf-1.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20170101#poznamky.poznamka-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/

