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Vec
Návrh na odvolanie riaditel'a Základnej umeleckej škoh'. I. mája -112/1. R:'I jce

Podra § 12 ods. 3 písm. f) zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej spravc v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
..zákon Č. 59612003 Z. z,") Vám ako zriaďovateľovi Základnej umeleckej školy.
l. mája 412/1_ Rajec (d-alej len "ZU Rajec)'-,
podávam návrh na odvolanie PaedDr. Mariáml Remeniusa z funkcie riaditel'a ZUŠ
Rajec v termíne do 31. 03. 2017.

Dôvodom návrhu na odvolanie riaditeľa ZUŠ Rajec je zistenie závažnych nedostatkov počas
výkonu tematickej inšpekcie v predmetnej škole di'la OS. 12. 2016. Bolo zistené porušenie § 3
ods. 5 zákona Č. 596/2003 Z. z. tým, že do funkcie riaditera školy bol vymenovaný PaedDr.
Marián Remenius. ktorý nespÍňa požiadavky na výkon funkcie vedúceho pedagogického
zamestnanca stanovené § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskodích predpisov tým, že nespíňa kvalifikačné predpoklad)' na výkon pedagogickej
činnosti učiteľa základnej umeleckej školy stanovené vyhláškou Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 43712009 Z. z.. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogick)'ch zamestnancov a
odborných zamestnancov v zneni neskorších predpisov v časti X. prílohy č. 1.
Pod ra § 37a ods. 3 zákona Č. 59612003 Z. z. hlavný školský inšpektor uloži pokutu do 663.50
eura zriaďovateľovi. ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespiňa predpoklad)
podľa § 3 ods. 5 zákona č. 59612003 Z. Z., a rozhodne o opatrení na odstránenie zisteného
nedostatku. V sučasnosti Vám ako zriaďovaterovi pokutu neukladám. pretože v čase
vymenovania riaditera do funkcie ste disponovali stanoviskom Ministerstva Skolstva. vedy.
výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré nebolo v súlade s platnými právnymi predpismi
a ktoré Vás pri vymenúvaní riaditeľa do funkcie mohlo uviesť do omylu.
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\'a zákJade tohto návrhu na odvolanie riaditeľa ZUŠ ste povinný konať podľa § 3 ods. 7 pism.

e) zákona č. 59612003 Z. z.
Zároveň Vás

žiadam o doručenie písomnej správy o realizácii návrhu na odvolanie riaditera
školy v uvedenom termine.

S pozdravom

/

PaedDr. Viera Kalmárová
hlavná školská inšpektorka
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