
Mesto Nemšová                                                                                                              9. 
                          NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

DŇA  11.02.2015 
 
K bodu :                    Delegovanie členov rád školy a školských zariadení a Redakčnej  
                                   rady   Nemšovského spravodajca  

 Spracoval :                Ing. Iveta Jurisová - prednostka MsÚ 
Predkladá :             Ing. Iveta Jurisová – prednostka MsÚ 

Materiál obsahuje :    Dôvodovú správu 

Počet výtlačkov :   18 
Rozdeľovník  :   členovia MsZ – 13 x  
                                        primátor mesta 

                            prednostka MsÚ 
                           MsÚ - odd.  správne, soc. vecí, podnikania,  život. prostredia a kultúry 
                                 MsÚ – odd. finančné a správy majetku  
                                 MsÚ - hlavný kontrolór 

Prerokované :    
a) na zasadnutí komisie kultúry, školstva a športu dňa 28.01.2015, odporúča MsZ 

predložený materiál schváliť 
b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ dňa 04.01.2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
 
 
V Redakčnej rade Nemšovského spravodajca  
A) o d v o l á v a  
Redakčnú radu v zložení:  šéfredaktor Ing. Iveta Jurisová 
členovia redakčnej rady  Ing. Marcelu Prekopovú, Vladimíra Gajdoša,  Mgr. Lenku Trškovú, 
Mgr. Máriu Urbánková, Mgr. Anton Košík VsDP, . 
 
                                                                                      
B) s c h v a ľ u j e  
Ing. Ivetu Jurisovú za predsedu redakčnej rady  
členov redakčnej rady: - Ing.  Marcelu Prekopovú,  Bc. Soňu Kňažkovú, Vladimíra Gajdoša,  
Mgr. Lenku Trškovú, Mgr. Máriu Urbánkovú, Bc. Miroslavu Dubovskú 
 
  
v školských radách  
B) o d v o l á v a  
a) Ing. Stanislava Gabriša, Antona Krchňávka, Františka Begáňa, Ing. Zitu Bednárikovú  z 
funkcie delegovaný zástupca mesta v Rade školy pri Materskej škole, Odbojárov 177/8A, 
Nemšová  



b) Ing. Stanislava Gabriša, Mgr. Máriu Haljaková, Vladimíra Gajdoša a Stanislav Husár  z funkcie 
delegovaný zástupca mesta v Rade školy pri Základnej škole, Janka Palu 2 v Nemšovej   
c) Ing. Stanislava Gabriša,  Ing. Petra Gabriša, Františka Begáňa  Mgr. Annu Gajdošovú  
z funkcie delegovaný zástupca mesta v Rade školy pri Základnej umeleckej škole, ul. 
Ľuborčianska č.2 , Nemšová  
 
 
C) s c h v a ľ u j e  
 
a) Jána Gabriša, Antona Krchňávka, Františka Begáňa a Ing. Zitu Bednárikovú                               
ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Materskej škole, Odbojárov 
177/8A v Nemšovej -  od ustanovujúceho funkčného obdobia novovytvorenej rady školy,  
  
b) Jána Gabriša, Ing. Máriu Haljakovú, Vladimíra Gajdoša a Stanislava Husára  ako delegovaných 
zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej škole, Janka Palu  2 v Nemšovej - do 
skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj do následne novovytvorenej rady 
školy,  
 
c) Jána Gabriša, Františka Begáňa, Janku Filovú, Ing. Petra Gabriša, 
 ako delegovaných zástupcov mesta Nemšová do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, 
ul.Ľuborčianska 2 v Nemšovej – do skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy  ako aj 
do následne  novovytvorenej rady školy. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  
 
k bodu:  schválenie členov rád škôl a školských zariadení a redakčnej rady 
 

1. Rady školy 

Rada školy  je orgánoch školskej samosprávy je v zmysle zákona  §25 zák.č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ- mesto Nemšová. Ak má škola alebo školské 
zariadenie vyšší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy je 11. Zloženie a počet 
členov rady školy  určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo 
školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú 
zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.  
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. 
 Zloženie všetkých troch rád škôl Základnej škola, Janka Palu2, Nemšová 
                               Materskej škola Odbojárov 755/8A, Nemšová 
                                Základnej umeleckej školy , ul. Ľuborčianka 2, Nemšová 
Navrhujeme ponechať 11 členov Rady Základnej škola, Janka Palu2, Nemšová  a Rady 
Základnej umeleckej školy Ľuborčianska 2,  a Rady Materskej škola Odbojárov 177/8A, 
Nemšová  ponechať v nasledovnom členení: 
                   2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
                   1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  
                   4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského  
                      zariadenia,     
                   4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – mesta Nemšová. 
 
 
Súčasný stav:  
 Zoznam súčasných členov Rady školy pri ZŠ, Janka Palu 2 v Nemšovej 
Vladimíra Begáňová - zástupca rodičov žiakov – predseda RŠ 
Dagmar Štefánková – zástupca rodičov školy - podpredsedaRŠ 
Ing. Iveta Begáňová - zástupca rodičov školy 
Daniel Pavlačka – zástupca rodičov školy 
Mgr. Monika Mojtová  – zástupca pedagogických zamestnancov  
Mgr. Lenka Tršková – zástupca pedagogických zamestnancov 
Ing. Andrea Ondreji čková – zástupca nepedagogických zamestnancov 
Vladimír Gajdoš – zástupca zriaďovateľa 
Stanislav Husár  - zástupca zriaďovateľa 
Ing. Stanislav Gabriš - zástupca zriaďovateľa 
Mgr. Mária Haljaková - zástupca zriaďovateľa 
 

Dátum ustanovujúceho zasadnutia RŠ: 30.01.2012,  
Dátum ukončenia  4-ročného funkčného obdobia 29.01.2016 
Treba prehodnotiť členov za mesto Nemšová.  
Navrhujeme ponechať Vladimíra Gajdoša,  Stanislava Husára  a Mgr. Máriu Haljakovú  
ako členov za zriaďovateľa doplniť  jedného člena za mesto Nemšová  Jána Gabriša na nové 
funkčné obdobie 2014-2018 a teda aj na nové funkčné obdobie Rady školy  po 29.01.2016. 



  
 

                                                                                   

Zoznam súčasných členov Rady školy pri MŠ, Odbojárov 177/8A, Nemšová 
Ing. Ľubica Mutňanová – zástupca rodičov školy,  ul. Odbojárov -  predseda RŠ 
Jana Králiková-  zástupca rodičov školy, elokovaná trieda ul. Kropáčiho 
Mgr. Zuzana Holúbková - zástupca rodičov školy, elokovaná trieda  ul. Trenčianska 
Mária Morav číková - zástupca rodičov školy, elokovaná trieda ul. Ľuborčianska   
Emília  Štefánková - zástupca pedagogických zamestnancov  
Petra Vojtová - zástupca pedagogických zamestnancov   
Alena Koníčková -  zástupca nepedagogických zamestnancov  
Ing. Stanislav Gabriš - zástupca zriaďovateľa  
Ing. Zita Bednáriková - zástupca zriaďovateľa  
Anton Krch ňávek -  zástupca zriaďovateľa   
František Begáň - zástupca zriaďovateľa 
 

Dátum ukončenia  4-ročného funkčného obdobia 31.12.2014. 
Keďže funkčné obdobie  súčasnej Rady školy skončilo, zriaďovateľ vyhlásil voľby členov rady 
školy za  rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
Treba schváliť štyroch členov za mesto Nemšová do Rady školy  na nové funkčné obdobie 
2014-2018. 
Navrhujeme:   Ján Gabriš, Anton Krchňávek, Ing. Zita Bednáriková, ( prípadne Bc. Petra 
Šupáková),  František Begáň. 
 
 
 
 
Zoznam doterajších členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole, ul. Ľuborčianka 2, 
Nemšová 
Ing. Eva Vanková – zástupca rodičov žiakov  
Anton Švančara - zástupca rodičov žiakov   
Zuzana Zajacová – zástupca rodičov žiakov  
Anna Adamcová – zástupca rodičov žiakov 
Vladimír Vavro  – zástupca pedagogických zamestnancov  
Slavomír Markech – zástupca pedagogických zamestnancov 
Zdenka Hôrková – zástupca nepedagogických zamestnancov 
Ing. Stanislav Gabriš – zástupca zriaďovateľa 
Ing. Peter Gabriš  - zástupca zriaďovateľa - predseda RŠ 
Mgr. Anna Gajdošová - zástupca zriaďovateľa 
František Begáň - zástupca zriaďovateľa 
 

Dátum ustanovujúceho zasadnutia RŠ: 27.06.2011,  
Dátum ukončenia  4-ročného funkčného obdobia :26.06.2015 
Treba schváliť štyroch členov za mesto Nemšová do Rady školy  na nové funkčné obdobie 
2014-2018 a teda aj na nové funkčné obdobie Rady školy  po 26.06.2015. 
Navrhujeme:   Ján Gabriš, Janka Filová, Ing. Peter Gabriš, František Begáň. 
 
 



3 Redakčná rada Nemšovského spravodajcu 
Mestské noviny Nemšovský spravodajca má už XX. ročník, vychádza v štyroch číslach v roku. 
Redakčnú radu pracovala v tomto zložení:  šéfredaktor Ing. Iveta Jurisová 
členovia redakčnej rady -  Ing. Marcela Prekopová, Vladimír Gajdoš,  Mgr. Lenka Tršková,                                                                                     
Mgr. Mária Urbánková, Mgr. Anton Košík VsDP. 
 
 
 Keďže sa začína nové štvorročné volebné obdobie, je potrebné prehodnotiť aj zloženie 
redakčnej rady. Je dôležité aby v redakčnej rade pracovali takí členovia, ktorí sú ochotní sa 
podieľať na písaní článkov, pravidelne sa stretávať pre vydaním nového čísla. Noviny by mali 
informovať občanov mesta Nemšová  hlavne  o činnosti poslancov v poslaneckom zbore , 
vedenia mesta, zamestnancov oddelení mestského úradu v Nemšovej.  Články  by mali byť 
zamerané na  činnosť v oblasti kultúry, športu a školstva.   Priestor by mal byť daný 
investičným aktivitám v mesta a zároveň propagácii a informovanosti v oblasti životného 
prostredia a propagácii za účelom zvyšovania triedenia odpadu občanmi. Do  novín by mali 
pravidelne prispievať aj členovia   občianskych združení na území mesta,  záhradkári a taktiež  
by mohli informovať o svojej činnosti  príslušníci ObO  PZ v Nemšovej.  
 
Za nové zloženie redakčnej rady : 
Ing. Ivetu Jurisovú za predsedu redakčnej rady  
členov redakčnej rady: - Ing.  Marcelu Prekopovú, Bc. Soňu Kňažkovú, Vladimíra Gajdoša,  Mgr. 
Lenku Trškovú,  Mgr. Máriu Urbánkovú,  Bc. Miroslavu Dubovsk, uvedení členovia súhlasia 
s členstvom v redakčnej rade. 
 
Vypracoval. Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ. 
 
V Nemšovej 21.1.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
                                              


