Obec Červený Hrádok, 951 82 Červený Hrádok č. 193
Petičný výbor PETÍCIE rodičov žiakov a zamestnancov
ZŠ s MŠ Červený Hrádok
Červený Hrádok 235
951 82 Červený Hrádok
Vaša značka

Naša značka
291-01/2021

Červený Hrádok
16.12.2021

Oznámenie o výsledku vybavenia a prešetrenia „Petície“ rodičov, žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ
Červený Hrádok za vymenovanie úspešného kandidáta vo voľbách na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ
Červený Hrádok
Dňa 18.11.2021 bol na obecný úrad obce Červený Hrádok doručený list spolu s podpisovými
hárkami týkajúci sa „Petícii“ rodičov a žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ Červený Hrádok za
vymenovanie úspešného kandidáta vo voľbách na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Červený Hrádok
Mgr. Jany Dunčičovej.
Po prešetrení a preštudovaní predloženého listu a jeho príloh sa zistilo, že aj keď list s prílohami má
označenie „Petícia“ nespĺňa zákonom ustanovené náležitosti podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve a preto ju nemožno považovať za petíciu. Zákon č. 85/1990 Zb. v ods. 1 ustanovuje,
že každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného
záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej moci. Predmetom
„Petície“ rodičov, žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ Červený Hrádok je vymenovanie Mgr. Jany
Dunčičovej za riaditeľku školy, pričom sa jedná o individuálny záujem Mgr. Jany Dunčičovej stať
sa riaditeľkou školy a uchádzanie sa o funkciu riaditeľky školy konkrétnej osoby, nie je možné
považovať za vec verejného alebo iného spoločenského záujmu.

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v § 1 ods. 4 ustanovuje: Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu
ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných,
politických alebo iných práv. Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zriaďovateľ právo nesúhlasiť

s kandidátom na riaditeľa navrhnutým radou školy a preto vami predložené dokumenty „petícia“
zasahuje do práv zriaďovateľa nesúhlasiť s kandidátom na obsadenie miesta riaditeľa
navrhnutým radou školy a je teda v rozpore s § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb.

Navyše „Petícia“ je zmätočná, nakoľko nabáda k vymenovaniu úspešného kandidáta vo voľbách zo
dňa 21.10.2021 na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ Červený Hrádok, pričom dňa 21.10.2021 sa nekonali
žiadne voľby, ale výberové konanie na funkciu riaditeľa.

Záverom si vás dovoľujem upozorniť, že členovia rady školy a ostatní členovia výberovej komisie
podpisovali potvrdenie, že budú zachovávať mlčanlivosť o konkrétnostiach vo výberovom konaní,
ktorých prezradenie by poškodilo objektívnosť a regulárnosť postupu výberu uchádzačov.
Podpisovanie „petície“ za vymenovanie jednej z kandidátok vo výberovom konaní alebo členstvo
v „petičnom výbore“ niektorých členov výberovej komisie môže vzbudzovať pochybnosti či
nedošlo k porušeniu mlčanlivosti, alebo pochybnosti o regulárnosti a objektívnosti postupu pri
výbere uchádzačov vo výberovom konaní.

Zároveň pri preverovaní predložených dokumentov „Petície“ sme zistili, že podpisové hárky
obsahujú podpisy neexistujúcich osôb ako napr. Ing. Ján Dunčič, PhD. č. d. 195 Červený Hrádok a
pri viacerých osobách nie je uvedená správne adresa trvalého pobytu.

Na základe vyššie uvedeného považujeme váš list za bezpredmetný a predložené dokumenty
označené ako „Petícia“ nie je možné považovať za petíciu v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve.

S pozdravom

Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce Červený Hrádok
podpísané elektronicky

