
 
Zápisnica zo zasadnutia  

Rady škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Nová Baňa 
konanej dňa 03.02.2022 9.00 hod.  online 

__________________________________________________________________________ 

 
Prítomní : 
Primátor mesta :    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
Členovia :     PaedDr. Renáta Juhásová, Gymnázium F.Švantnera 
      Ing. Jozef Koperdák, SOŠ OaS 

Mgr. Mária Jankoveová, ZŠ J. Zemana 
Mgr. Branislav Pirháč, ZŠ sv. Alžbety 
Mgr. Edita Hatalaová DiS. atr., ZUŠ 
Mgr. Martin Mikuška, Spojená škola 
Mgr. Juraj Kološta, poslanec MsZ 
Ing. Jana Brnáková, referentka FO - školstvo 

 
Ospravedlnení:    Eva Budinská, MŠ Nábrežná 2 
     Peter Kopernický, CVČ 
     PaedDr. Jana Letková, ZŠ J. Zemana 

Mgr. Ľudmila Rajnohová 
   
 
1/ Otvorenie 
 

Zasadnutie rady škôl a školských zariadení na území mesta Nová Baňa otvoril Mgr. 
MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta, ktorý privítal všetkých prítomných. 
Vyhodnotil účasť členov na zasadnutí, pričom konštatoval, že počet prítomných členov je 8, 
teda rada je uznášaniaschopná.  
 
2/ Zámer založenia poradného orgánu a diskusia 
 

Na začiatok stretnutia Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta vysvetlil 
zámer založenia mestskej školskej rady, ktorý vznikol už v roku 2019. V roku 2020 boli 
navrhnutí členovia, rozsah činnosti a ciele. Orgán nemá oporu v zákone č. 596/2003 Z. z., 
a preto bola navrhnutá možnosť zriadiť radu škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Nová Baňa ako poradný orgán primátora podobne ako bola zriadená aj Rada seniorov 
alebo Mestský mládežnícky parlament.  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
dal možnosť vyjadriť sa členom, či súhlasia s takouto formou poradného orgánu. Všetci 
prítomní hlasovali za zámer založenia rady škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Nová Baňa. 
Na základe hlasovania bude členom v najbližšom čase zaslaný návrh štatútu a bude zvolané 
ďalšie stretnutie na ktorom sa bude voliť predseda. 
Následne vyzval Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta o vyjadrenie sa členov 
v čom by mohlo byť mesto pre nich nápomocné v období podávania prihlášok na stredné 
školy, ponúkol im možnosť propagácie svojej školy v Novobanských novinách. 
 
PaedDr. Renáta Juhásová – p. riaditeľka víta zriadenie rady škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Nová Baňa. Je potrebné robiť osvetu medzi žiakmi základných 



škôl, aby sa ich viac hlásilo na stredné školy v Novej Bani. Taktiež p. riaditeľka poďakovala 
p. riaditeľovi CZŠ sv. Alžbety a p. riaditeľke ZŠ J. Zemana za výbornú komunikáciu.  
 
Ing. Jozef Koperdák – žiada o propagáciu prijímania na stredné školy aj prostredníctvom 
mestského rozhlasu. 
 
Mgr. Branislav Pirháč – taktiež poďakoval za výbornú komunikáciu. Je potrebné viac 
vplývať na rodičov, aby pri výbere školy podporovali školy v Novej Bani.  
 
Mgr. Edita Hatalaová DiS. atr. – v ZUŠ bol veľmi ťažký rok čo sa týka opravy strechy 
a fasády. V posledných rokoch nie je problém získať žiakov. V súčasnosti ich je okolo 400. 
Tento rok má ZUŠ výročie  a pri tejto príležitosti pripravujeme sériu koncertov. 
 
Mgr. Martin Mikuška – podotkol že v rámci špeciálnej pedagogickej poradni je potreba robiť 
osvetu ohľadom poradenstva pre rodičov aby boli deti správne zaradené do vzdelávacieho 
procesu v prípade integrácie. V spojenej škole zaradili nový učebný odbor do systému škôl – 
pomocné práce v administratíve. 
 
Mgr. Mária Jankoveová – spolupráca s ostatnými školami je na veľmi dobrej úrovni. Stredné 
školy prezentujú na školskej FB stránke. Komunikácia s mestom je veľmi dobrá. Škola bola 
úspešná v projekte Učebne vďaka ktorému sa zmodernizoval interiér špecializovaných 
učební. 
 
3/ Záver 
 

Na záver p. primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil online stretnutie. 
 
 
V Novej Bani  03.02.2022 
 
Zapísala: Ing. Jana Brnáková 
   
 
        
 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
               primátor mesta 

 


