
RADA ŠKOLY PRI CVČ ULICA K. NOVACKÉHO 14, 971 01 PRIEVIDZA 

 

 

Z Á P I S N I C A  

z mimoriadneho zasadnutia Rady školy 
zo dňa 10. októbra 2019 

 

 
Prítomní :     Ján Mečiar, Katarína  Cifríková, Natália  Beláková, Branislav Bucák, Branislav     

                                              Gigac, Jarmila Horňáková,  Beáta Jamrišková,  

Neprítomní:               - 

Prizvaní zástupcovia mesta : MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ  

                                        Mgr. Beáta Révayová, vedúca Odboru školstva a starostlivosti o občana Pd 

Prizvaní:                                Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka CVČ Prievidza 

                                        PaedDr. Gerhard Dzian, predseda ZO OZPŠaV pri CVČ 

                                        Mgr. Katarína Sokolová, pracovníčka CVČ 

 

P r o g r a m : 

 

1. Úvod 

2. Úväzok Mgr. Kataríny Sokolovej a pracovné vzťahy  v CVČ 

3. Diskusia 

4. Uznesenie 

 

K bodu 1 / 

 Predseda RŠ pán Ján Mečiar privítal členov RŠ. Zasadnutia sa zúčastnili všetci 

členovia RŠ. Rada školy bola uznášaniaschopná.  

 Členovia RŠ sa dohodli na  postupe rokovania. Pozvaní hostia z MsÚ p.Norbert 

Turanovič a p.Beáta  Révayová budú prítomní počas celého zasadnutia Rady. Ako prvá bola 

prizvaná p. Katarína Sokolová, druhá p. riaditeľka Miriam Bencová a na záver p. Gerhard 

Dzian.  

 Zasadnutie bolo zvolané na podnet  člena Rady poslanca MsZ v Prievidzi p. 

Branislava Gigaca.  

 Prizvaní  p. Norbert Turanovič a p.Beáta Révayová  boli    oboznámení  s programom 

a s dôvodom  zvolania Mimoriadneho zasadnutia RŠ.  

 

K bodu 2 / 

 Podľa programu si RŠ  vypočula zamestnankyňu p. Katarínu Sokolovú a jej 

stanovisko ohľadne vzniknutej situácie medzi ňou a  riaditeľkou p.Miriam Bencovou. 

Vysvetlila dôvod odmietnutia nového úväzku v šk.r. 2019/2020, ktorý mal byť znížený na 

56,67 %, po nesúhlase menovanej na 66, 67%. Tiež informovala o odpovedi ZO OZPŠaV 

CVČ na jej žiadosť o vyjadrenie jeho postoja. Z odpovede sa dozvedela, že ZO OZ nesúhlasil 

zo znížením jej úväzku ako ani s výpoveďou, ktorú  zaslala p. riaditeľka na prerokovanie ZO 

OZ PŠaV. 

 Na základe týchto skutočností požiadala p.Katarína Sokolová p. primátorku mesta 

o stretnutie, ktorá  poverila prednostu MsÚ, aby v danej veci konal.  

 V diskusii  p. Norbert Turanovič informoval RŠ o stretnutí  s p. riaditeľkou CVČ aj 

s pani Katarínou Sokolou. Predseda RŠ informoval o svojej snahe  na pracovnej porade 

v pondelok 7.10. , na ktorej vyzval obidve strany na zmierenie a na vzájomnú dohodu . K 

uvedenej problematike sa vyjadrovali aj ostatní prítomní členovia Rady a prizvaní 

zástupcovia mesta. 



 Rada si vypočula p. riaditeľku Miriam Bencovú a jej stanovisko ohľadne vzniknutej 

situácie medzi ňou a zamestnankyňou p. Katarínou Sokolovou. Vysvetlila, že výšku nového 

úväzku pre p.Katarínu Sokolovú vypočítala na základe nového zákona, ktorý vstúpil do 

platnosti k 1.9. 2019 .  

Informovala, že  pri uplatnení zákona vychádzala z usmernenia ministerstva školstva. 

Uvedené potvrdila aj vedúca odboru školstva p.Beáta Révayová. Súčasne p. riaditeľka 

upozornila aj na arogantné správanie sa  p. K. Sokolovej. V diskusii  si Rada a prizvaní 

zástupcovia mesta overovali podrobnejšie daný stav , jeho príčiny a predkladali návrhy , ako 

naplniť p.Kataríne Sokolovej pracovný úväzok. 

  

            Rada si vypočula stanovisko  predsedu ZO OZ pri CVČ Gerharda  Dziana, v ktorom 

sa zamietol   znížený úväzok a následný návrh na výpoveď K. Sokolovej.  Vyjadrenie 

vychádzalo z Kolektívnej zmluvy.  

 V diskusii odpovedal na otázky členov Rady a prizvaných zástupcov mesta. 

 

 

K bodu 3/ 

 Diskusia prebiehala ako súčasť bodu 2.  

 

K bodu 4/ 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri  CVČ, Ulica K. Novackého 14, 971 01 

 Prievidza zo dňa 10.10. 2019: 

 

     1.  RŠ jednohlasne schválila program zasadnutia. 

 

     2. RŠ  odporúča  riaditeľke CVČ p. Miriam Bencovej uzatvoriť s p. Katarínou 

 Sokolovou  úväzok na 100 %  a žiada riaditeľku, aby informovala priebežne RŠ o 

 vývoji  pracovnoprávnych vzťahoch. 

 

    3. Rada školy odporúča mediáciu profesionálnym mediátorom v spore medzi riaditeľkou 

 p. Miriam Bencovou a zamestnankyňou Katarínou Sokolovou. 

 

 

 

 

 V Prievidzi dňa 10.10. 2019                        Zapísala : K. Cifriková, zapisovateľka RŠ 

 

 


