
       

                                                    Zápisnica 
           z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
        obce Šarišské  Dravce zo dňa 29. mája  2017

Prítomní: viď prezenčná listina
Program zasadnutia:   1.   Úvod

2.   Prerokovanie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a návrh na ďalší postup
3.   Diskusia
4.   Záver     

K bodu 1

Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Bujňák. Konštatoval, že OcZ je 
uznášaniaschopné. 

K bodu 2
Prerokovanie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské 
Dravce a návrh na ďalší postup

Starosta obce informoval poslancov a ostatných prítomných, že výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ bolo vyhlásené 3.4.2017. Záujemcovia o tento post mohli do 3.5.2017 
doručovať prihlášky s náležitými prílohami do výberového konania. Dňa 5.5.2017 za účasti 
predsedu Rady školy, starostu obce a zástupcu školského úradu Lipany vyhodnotili tri doručené 
ponuky. Do výberového konania sa prihlásili Mgr. Tatiana Glittová, PaedDr. Stanislav Hovančík 
a RNDr. Pavol Haborák. Všetci traja splnili podmienky účasti na výberovom konaní. 
Starosta obce požiadal Ing. Blaščáka ako člena Rady školy aby informoval prítomných s priebehom
výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce. Výberové konanie sa konalo 
22.5.2017 v budove ZŠ s MŠ. Ing. Blaščák infomoval, že v úvode výberového konania sa 
prezentovali všetci kandidáti a to podľa abecedného poriadia. Každý z nich mal na svoju 
prezentáciu plánu  20 minút +5 minút kladenie otázok z členov Rady školy, zástupcu školskej 
inšpekcie a zástupcu odboru školstva Okresného úradu Prešov s poradným hlasom. Nasledovala 
tajná voľba riaditeľa školy a to vhodením lístka s menom kandidáta do urny.  Z tejto voľby vzišli 
výsledky: Mgr. Glittová : 0 hlasov, RNDr. Haborák: 4 hlasy a PaedDr. Hovančík: 9 hlasov. 
Starosta obce následne citoval zákon č. 596/2003 Z.z. o lehotách ďalšieho postupu. Vzhľadom na 
posledných 7-10 rokov činnosti školy sa starosta obce vyjadril, že využije právo zo zákona 
a nepodpíše menovací dekrét pre PaedDr. Stanislava Hovančíka a nevymenuje ho na funkciu 
riaditeľa ZŠ s MŠ podľa par. 3 odst. 2 zákona 596/2003 Z.z. Nesúhlas s odôvodnením zašle starosta
obce Rade školy a následne bude vyhlásené druhé kolo volieb riaditeľa ZŠ s MŠ.  Toto bude 
prebiehať rovnakým spôsobom ako pri 1. kole volieb. Následne môže zriaďovateľ vymenovať alebo
nesúhlasiť s kandidátom Rady školy. Ak 2/3 väčšina poslancov potvrdí  nesúhlas starostu s návrhom
Rady školy, bude  riaditeľa školy voliť komisia v zložení najmenej 3 členov, pričom jeden člen musí
byť z Rady školy. V tomto prípade riaditeľ školy bude zvolený, pretože je nepárny počet členov 
komisie. Je predpoklad, že výber riaditeľa školy neskončí do 30.6.2017 vzhľadom na lehoty, ktoré 
je potrebné dodržať. Preto zriaďovateľ má povinnosť vymenovať v zastúpení riaditeľa školy do 
vymenovania nového riaditeľa najdlhšie však na dobu 6 mesiacov. Starosta poznamenal, že bol pred



5 rokmi účastný voľby riaditeľa školy. Konštatoval, že je smutné, že sa podnety obecného úradu na 
chod školy neplnili. Bolo snahou obce pozdvihnúť úroveň školy, no nestalo sa tak, preto pristupuje 
k týmto krokom. Dravčanom musí záležať na úrovni školy. Ak sa nepríjmu opatrenia, škola 
zanikne. Iný systém v škole musí byť zavedený. Za takýchto podmienok a s týmto vedením školy sa
to nedosiahne. Je snaha, aby naša škola bola prosperujúcou školou. Skutočnosť je iná. Je potrebné 
prijať také opatrenia, aby v budúcnosti škola bola pýchou obce. 
Starosta obce vyzval poslancov, aby tiež vyjadrili svoj názor:
Jozef Janič – pre poslancov to nie je nová informácia, situácia v škole bola predmetom jednania na 
každom zasadnutí OcZ. Školu musí riadiť človek nestranný a nezávislý. Súhlasí s postupom 
starostu.
Mgr. Polomský – zastáva názor, že by túto funkciu mal zastávať nový človek. Na takúto funkciu sa 
vždy vyvíjajú tlaky. Zákon dáva možnosť zriaďovateľovi nevymenovať riaditeľa školy. O potrebe 
zmien v škole  sa v obecnom zastupiteľstve vedú diskusie dlhodobo.
RNDr. Haborák – voľba prebehla legitímne, z nej vyvstal legitímny víťaz, je správny čas na zmenu. 
Ak víťaz nebude vymenovaný, treba zodpovedne pristúpiť ku  2. kolu. Celé rozhodnutie je na 
zriaďovateľovi.
Peter Haborák – hosť zasadnutia OcZ , člen Rady školy. Pracuje v škole 32 rokov. Spolupracoval s 
p. Balíkom, p. Višňovským, p. Jánošíkom, p. Knapíkom aj p. Bernátovou. Poukázal na to, že 
starosta povedal, že 7-10 rokov nefunguje škola. Všetko sa to začalo zvolením terajšieho starostu – 
zamestnancami školy sú jeho manželka aj dcéra. Prezamestnanosť spôsobil starosta. Starosta obce 
k tomu uviedol, že plná zodpovednosť za chod školy je v rukách riaditeľa školy. A po 10 rokoch 
tomu tak nie je. Hosť by mal objektívne zhodnotiť zlú situáciu a priznať si, že je to pravda. 
Poukázal na správanie žiakov, na nedochvíľnosť pri nástupoch učiteľov na hodiny. Zamestnať 
manželku sa rozhodol riaditeľ Ing. Jánošík po dohode s vtedajším duchovným p. Kurincom. Dcéra 
bola zamestnaná, lebo bolo potrebné ukončiť rotáciu učiteliek 1. Stupňa v MŠ. Aj  dcéra aj 
manželka svoju prácu konajú svedomite. P. Haborák poukázal, že aj jeho dcéra Júlia ak by bola 
chcela učiť na  tunajšej ZŠ s aprobáciou ANJ – NEJ, došlo by ku konfliktu záujmov.
S tým, že sa starosta do 30 dní vyjadrí Rade školy ukončil diskusiu k tomuto bodu.

 Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu obce o voľbe riaditeľa školy 
a o ďalšom postupe starostu obce v súvislosti s voľbou riaditeľa školy. 

Za hlasovali:  Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský,  Mária Janošková, 
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

K     bodu 3    Diskusia 

4. šarišskodravecké obecné slávnosti 24.6.2017
Starosta informoval poslancov, že sú zabezpečení účinkujúci na obecných slávnostiach: skupina 
Gladiátor, FS Ľubovňan, FS Rozmarija, BB country Prešov, folkl. Skupina z Rožkovian, Božanka, 
Pastrnoci z Novej Ľubovne. Ozvučenie podujatia je potrebné profesionálne, tiež je zabezpečené. 
Moderátorka bude pani, ktorá moderovala aj minulý rok. Na hokej. Ihrisku budú pripravené atrakcie pre 
deti – hrad, autíčka. Stánky z občerstvením zabezpečí p. Knutová Bibiana – 3 stánky, 2 stánky bude mať 
obec, 1 stánok klienti Denného stacionára. Poprosil o spoluprácu obce s poslancami. Starosta navrhol 
začať obecné slávnosti sv. omšou o 10.30 hod, následne bude pripravený obed pre pozvaných hostí . Do 
pléna vzniesol požiadavku na stanovenie vstupného na akciu. Navrhol vzhľadom na vystupujúcich 
nasledovné vstupné:
Dospelí  5,-  €;   mládež aj so vstupom na diskotéku 5,- €, vstupné na diskotéku: 3,- €; dôchodcovia 3,- €;
deti vstup zadarmo.
V rámci diskusie poslanci poukázali na vysoké vstupné. 



Ing. Blaščák navrhol pre dospelých vstupné 3,- €, dôchodcovia : 1,-€
Mgr. Polomský: dospelí: 4,- €, dôchodcovia : 2,- €
RNDr. Haborák, M. Janošková, J. Janič navrhli pre dospelých 4,- € a pre dôchodcov  2,- €

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstupné na podujatie 4. Šariškodravecké kultúrne slávnosti, ktoré sa 
uskutočnia dňa 24.6.2017 : deti ZŠ do 15 rokov zdarma, dospelí 4,- €, dôchodcovia 2,- €, mládež: 4,-  €  
vstupné na diskotéku: 3,- €

Za hlasovali:  Ing. Blaščák,  Jozef Janič, RNDr. Haborák,  Mgr. Pavol Polomský,  Mária   Janošková, 
Proti hlasovali: ––-
Zdržali sa hlasovania: ––––-

Pre účinkujúcich bude pripravený guláš, a ten bude aj na predaj do stánkov, prezliekáreň pre 
účinkujúcich bude v pivniciach kaštieľa, guláš sa bude podávať v malej sále. Na uvítanie pri vstupnom 
budú upečené kysnuté koláče, ktoré zabezpečia ženy zo stacionára a aj zamestnankyne obce. Sú 
zabezpečené aj mobilné WC. Kontrolórka ku vstupnému uviedla, že vzhľadom k tomu, že to nie je akcia 
iba pre našich občanov je vstupné opodstatnené.

J. Janič poukáza l na činnosť DHZ v obci, ako to je s jej financovaním. V Bajerovciach bola hasičská 
súťaž a nebola zabezpečená doprava členov DHZ. Starosta k tomu uviedol, že  DHZ nemá zodpovednú 
osobu , Roman Hurajt pracuje v zahraničí. Ak by bola požiadavka na dopravu oznámená obci dopredu 
a včas, nebol by problém. Obec za posledných 7 rokov investoval do DHZ 12 tis € takže činnosť je zo 
strany obce podporovaná.

K     bodu 4

            Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Bujňák, starosta obce v.r.


