
ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

Škola: SPOJENÁ ŠKOLA, ROSINSKÁ CESTA 4, 010 08 ŽILINA 

Dátum zasadnutia: 5. máj 2021 

Prítomní: (podľa prezenčnej listiny - príloha zápisnice): 

Program: 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa overovateľa zápisn ice 

2. Priebeh a výsledky volieb do rady školy 

3. Predstavenie nových členov rady školy 

4. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy 

5. Diskusia (plán zasadnutí na rok 202 1, apod.) 

6. Záver 

K bodu č. 1: 

Riaditeľ školy, PaedDr. Peter Hruška, privítal zvolených a delegovaných členov rady školy 

a otvoril ustanovujúce zasadnutie rady školy. Prítomných oboznámil s programom zasadnutia 

a poskytol priestor členom rady školy na doplnenie programu. Všetci členovia jednomyseľne 

schválili program zasadnutia bez pripomienok. 

K bodu č. 2: 

Riaditeľ školy, PaedDr. Peter Hruška, oboznámil prítomných s priebehom a výs ledkami 

volieb členov rady školy. Voľby sa konali v sú lade s volebným poriadkom pod dohľadom 

členov volebnej komisie, ale vzhľadom k epidemiologickej situácii v rôznych termínoch 

a rôznym spôsobom pre jednotlivé kategórie č lenov rady školy nasledovne: 

1. Zástupcovia pedagogických zamestnancov: voľby sa uskutočnili prezenčne dňa: 

21.10.2020 tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov, kde boli do rady školy 
nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených voličov zvolení 2 pedagogickí 

zamestnanci s najvyšším počtom hlasov (pozri zápisnicu a prezenčnú listinu - PZ). 
2. Zástupca nepedagogických zamestnancov: voľby sa uskutočnili prezenčne dňa: 

19.04.2021 tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov, kde bol do rady školy 
nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených voličov zvolený 1 nepedagogický 

zamestnanec s najvyšším počtom hlasov (pozri zápisnicu a prezenčnú listinu - NZ). 

3. Zástupcovia rodičov: voľby sa uskutočnili elektronicky (prostredníctvom škol ského 

informačného systému EduPage) dňa 18. až 19.01.2021 tajným hlasovaním rodičov, 

kde v 1. kole nebol i do rady školy nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených 
voličov zvolení zástupcovia rodičov. Vzhľadom na to sa uskutočnili elektronicky 

(prostredníctvom školského informačného systému EduPage) opakované voľby di1a 
19.01.2021 tajným hlasovaním, kde boli do rady školy zvolení 3 zástupcovia rodičov 



s najvyšším počtom hlasov. V tomto prípade sa nevyžadovala nadpolov ičná účasť 

všetkých oprávnených voličov (pozri zápisnicu - voľba rodičov) . 

4. Zástupca žiakov: voľby sa uskutočnili elektronicky (prostredníctvom školského 

informačného systému EduPage) dňa 14. 01. 2021 tajným hlasovaním zástupcov 

žiakov v Žiackej školskej rade, kde bol do rady školy nadpolovičnou väčšinou 
všetkých oprávnených voličov zvolený 1 zástupca žiakov (pozri zápisnicu - voľba 

žiakov). 

K bodu 3: 

Riaditeľ školy predstavil zvolených a delegovaných členov rady školy, podľa zoznamu nižšie: 

Členovia rady školy: 

1. PaedDr. Ľudmila Chodelková 

2. Mgr. Martin Barčík 
3. Ing. Ľubomír Bechný 
4. Mgr. Jaroslav Bačík 

5. Ing. Renáta Orješková 

6. Mgr. Miroslava Poláková 
7. Mgr. Juraj Rovňan 

8. Ivana Benčová 

9. Kristína Porubčanová 

1 O. Peter Husár 

11. Nina Štrbáková 

delegovaný zástupca zriaďovateľa 
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

delegovaný zástupca zriaďovateľa 

delegovaný zástupca zriaďovateľa 

zvolený zástupca ostatných zamestnancov 

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

zvolený zástupca rodičov 
zvolený zástupca rodičov 

zvolený zástupca rodičov 

zvolený zástupca žiakov 

Rada školy bude zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zriaďovateľom rady školy. 

K bodu 4: 

Riaditeľ školy, PaedDr. Peter Hruška, vyzval členov rady školy, aby zvolili spôsob voľby 

predsedu a podpredsedu rady školy, a to tajnou alebo verejnou voľbou. 

Všetci členovia rady školy sa uzniesli na verejnej voľbe. Riaditeľ školy oboznámil členov rady 

školy so spôsobom voľby predsedu a podpredsedu rady školy. 

• Predseda rady školy bol zvolený všetkými prítomnými členmi rady školy. 

• Podpredseda rady školy bol zvolený všetkými prítomnými členmi rady školy. 

Za predsedu rady školy bolia zvolenýlá: Mgr. Miroslava Poláková„ počtom hlasov: 8 
Za podpredsedu rady školy bolia zvolenýlá: Mgr. Juraj Rovňan. počtom hlasov: 8 

Meno zvo leného predsedu RŠ : Mgr. Miroslava Poláková 

Kontaktný e-mail predsedu RŠ: miroslava. polakova@sportovaskolaza.sk 
Kontaktný mobil predsedu RŠ: +421 904 945 63 1 

Meno zvo leného podpredsedu RŠ: Mgr. Juraj Rovňan 



K bodu 5: 
V rámci diskusie riaditeľ školy PaedDr. Peter Hruška predložil návrh plánu zasadnutí rady 

školy, ktorá by sa mala zvolávať predsedom rady školy najmenej 4-krát ročne podľa platného 

štatútu. 

K bodu 6: 
Ing. Ľubomír Bechný sa zaujímal o formu dištančného vzdelávania v oblasti športovej 

prípravy. Dotaz zodpovedala zástupkyňa žiakov v rade školy. PaedDr. Peter Hruška 

informoval o počtoch žiakov, ktorí sa prihlásili na prijímacie konanie na dotaz Mgr. Bačíka. 

PaedDr. Chodelková sa informovala, v akom stave je rekonštrukcia havarij ného stavu 

prečerpávacej stanice, zo strany zriaďovateľa je snaha vyriešiť danú situáciu. Pán riadi teľ, 

PaedDr. Peter Hruška, informoval o údržbe a opravách, ktoré sa podaril i uskutočniť za 

posledné obdobie v škole (výmena časti svietidiel v škole a ško lskom internáte, digitalizácia 

školy v rámci dištančného vzdelávania). 

V závere zasadnutia sa riaditeľ školy prítomným členom poďakoval za účasť a vyslovil 

presvedčenie o dobrej spolupráci všetkých zainteresovaných . 

Zapísal: Ing. Renáta Orješková  
Overil: PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy 

Overil: Ing. Ľubomír Bechný 

Overil: predseda rady školy 

Prílohy: 
Zápisnica z volieb členov RŠ za pedag. zamestnancov: 

Zápisnica z volieb členov RŠ za ostatných zamestnancov: 

Zápisnica z volieb členov RŠ za rodičov: 
Zápisnica z volieb žiakov: 

(K j ednotlivým zápisniciam musia byť priložené prezenčné listiny a dokumentácia o voľbe 
členov RŠ za jednotlivé skupiny - originály. Z dôvodu posúdenia právoplatnosti volieb je 

potrebné priložiť aj zoznamy voličov za jednotlivé skupiny.) 

0 11a: ........ .. .... ..... .. ........... . 

štatutár zr i aďovateľa 



PREZENČNÁ LISTINA 
z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

Škola: SPOJENÁ ŠKOLA, ROSINSKÁ CESTA 4, 010 08 ŽILINA 

Dátum zasadnutia: 5. máj 2021 

Poznámka 
Meno a priezvisko člena RŠ Podpis Kontaktný e-mail 

Kontaktný mobil 

1. PaedDr. Ľudmila Chodelková 
Zástupca zriaďovateľa . 

2. Mgr. Martin Barčík 
"-

Zástupca zriaďovateľa 

3. Ing. Ľubomír Bechný 
Zástupca zriaďovateľa 

4. Mgr. Jaroslav Bačík tZástupca zriaďovateľa 

5. Ing. Renáta Orješková 
r ~· 

Zástupca ostatných zamestnancov školy 

6. Mgr. Miroslava Poláková /
&"o/ 

Zástupca pedagogických zamestnancov školy 

7. Mgr. Juraj Rovňan  
Zástupca pedagogických zamestnancov školy 

~ 

8. Ivana Benčová 
Zástupca rodičov 

9. Kristína Porubčanová 
Zástupca rodičov 

10. Peter Husár " 
Zástupca rodičov 

11. Nina Štrbáková 
Zástupca žiakov 

Hostia Podpis Poznámka 

PaedDr. Peter Hruška Zabezpečenie ustanovujúceho 

riadite ľ školy zasadnutia RŠ 




