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1)Dôvodová správa 

     Dôvodom návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa je, že končí funkčné obdobie 

Rady školy pri  ZUŠ, SNP 293/17A,  Stará Turá dňom 13. 3. 2022  a funkčné obdobie Rady 

školy pri  MŠ, Hurbanova 153/62, Stará Turá dňom 31.03.2022. Na základe toho zriaďovateľ 

vyhlásil výzvu na vykonanie voľby členov do RŠ za pedagogických a nepedagogických 

zamestnancova za rodičov.  V súlade s ustanovením § 25  zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záklonov 

a v znení vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich finančnom a organizačnom 

zabezpečení zriaďovateľ zabezpečí delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 

ZUŠ a pri MŠ.  Funkčné obdobie Rady školy je štyri roky, začína plynúť dňom podpisu 

zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zriaďovateľom školy. Mestské 

zastupiteľstvo má kompetenciu delegovať zástupcov do Rady školy v zmysle zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení § 11 ods.4 písm. l).   

 

 

2)Návrh uznesenia 

 

   Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo  návrh na delegovanie členov do Rady školy 

pri ZUŠ Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa 17.02.2022 a 

a)  s c h v a ľ u j e   s účinnosťou od 14.03.2022 

 

     zástupcov zriaďovateľa nasledovne: 

1. Bc. Eva Adámková 
2. Mgr. Iveta Gavačová 
3. Mgr. Ivona Martinková 
4. Mgr. Elena Sládková 

                         

                       b)  u k l a d á 

  oddeleniu školstva a sociálnych vecí oznámiť rozhodnutie o delegovaní riaditeľovi školy 

                                                                                            

                                                                                           T: 28.02.2022                                                                                        

                                              

   Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo  návrh na delegovanie členov do Rady školy 

pri MŠ Stará Turá  na svojom zasadnutí dňa 17.02.2022 a 

a)  s c h v a ľ u j e   s účinnosťou od 01.04.2022 

 

     zástupcov zriaďovateľa nasledovne: 

1. Bc. Zuzana Zigová 

2. Mgr. Lívia Boorová 

3.Ing. Monika Hluchá 

4. Ing. Ľubomír Dunajčík 

 

                         

                       b)  u k l a d á 

  oddeleniu školstva a sociálnych vecí oznámiť rozhodnutie o delegovaní riaditeľovi školy 

                                                                                                              T: 28.02.2022                                                                       


