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Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

 

Výročná správa  

Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

za rok 2020 

 

 

Zloženie rady školy k 1. januáru 2020: 

 

Predseda: 

Michal Jano, DiS - zástupca pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Ildikó Tomičová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ing. Lucia Martinčková – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Marcela Zupková – zástupkyňa rodičov 

Mária Mirgová – zástupkyňa rodičov 

Juraj Mižigár – zástupca rodičov 

Richard Horváth – zástupca rodičov 

Mgr. Viktória Rozsypalová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ing. Martina Gomolčáková – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ľudmila Lenártová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ing. Ján Bodnár – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia rady školy 

 

 Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 rada školy zasadala v roku 

2020 štyrikrát. Prvé riadne zasadnutie rady školy sa konalo 22. januára 2020. 22. júla 2020 sa 

konalo výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky Špeciálnej základnej školy, 

Rovníková 11, Košice. 10. septembra 2020 sa v priestoroch Špeciálnej základnej školy, 

Rovníková 11, Košice uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady školy. V období od 15. do 18. 

novembra 2020 sa konalo dištančné zasadnutie rady školy. 

  

Podrobný priebeh činností vykonávaných v kalendárnom roku, zmeny a nové 

zloženie rady školy: 

 

22. január 2020 – Prvé riadne zasadnutie Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice, pôvodne plánované na december 2019. Počet prítomných členov: 6 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Spolupráca rady školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ..., 
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3. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

4. Aktuálne problémy školy 

5. Žiadosť o zaradenie Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 

11, Košice do siete škôl a školských zariadení 

6. Otázky pedagogických a nepedagogických zamestnancov k vedeniu školy 

7. Rôzne a diskusia 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

V úvode zasadnutia rady školy riaditeľka školy Mgr. Jana Valenčáková požiadala 

o doplnenie programu o prerokovanie žiadosti o zaradenie Základnej školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice do siete škôl a školských zariadení. Tento bod 

programu bol zaradený do oficiálneho programu zasadnutia rady školy. 

Michal Jano, DiS, informoval prítomných o spolupráci školy s OZ ŠTUMP, s MČ 

Košice – Nad jazerom a s občianskym združením Aj ty môžeš rozumieť. 

Mgr. Jana Valenčáková informovala radu školy o projektoch, do ktorých je škola 

zapojená: Edunet, Čitateľský oriešok, Bez námahy, Rozprávkové jazero, Počítač – môj kamarát 

a v rámci Special Olympics Slovkia: Zimné národné hry špeciálnych olympiád, Majstrovstvá 

SR v stolnom tenise, Majstrovstvá SR v atletike, Medzinárodný futsalový turnaj v Litve, 

Národné preteky v badmintone. 

Michal Jano prezentoval ako aktuálny problém školy klesajúcu tendenciu v počte žiakov 

školy a obavu zamestnancov školy o budúcnosť školy. P. riaditeľka predložila štatistiku o počte 

žiakov za uplynulé roky a na základe podkladov a záujmu rodičov opätovne pripomenula 

prebiehajúcu snahu o zaradenie Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím do 

systému škôl a školských zariadení. 

Mgr. Jana Valenčáková predložila žiadosť o zaradenie Základnej školy pre žiakov so 

sluchových postihnutím, Rovníková 11, Košice do siete škôl a školských zariadení. 

Predpokladaný počet všetkých žiakov: 30, predpokladaný počet tried: 3, vyučovací jazyk: 

slovenský, predpokladaný začiatok činnosti školy: šk. rok 2021/2022, v prípade zvýšeného 

záujmu rodičov o zaradenie tejto školy do siete škôl a školských zariadení už v šk. roku 

2020/2021. 

Michal Jano, DiS dal hlasovať o žiadosti, prítomní členovia školskej rady jednomyseľne 

súhlasili s návrhom na zaradenie tejto školy do siete škôl a školských zariadení. 

Rada školy prerokovala a zobrala na vedomie spoluprácu rady školy s rodičmi, 

miestnymi organizáciami, občianskymi združeniami, informácie o projektoch, do ktorých je 

škola zapojená, aktuálne problémy školy a otázky pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov k vedeniu školy. Rada školy prerokovala a súhlasila so žiadosťou o zaradenie 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice do siete škôl 

a školských zariadení. Za uznesenie boli všetci prítomní. 

 

30. január 2020 – Bolo vydané kladné stanovisko rady školy k zaradeniu Základnej školy pre 

žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky. 
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30. marec 2020 – Doručené oznámenie Ing. Lucie Martinčkovej o ukončení členstva v rade 

školy k 30. aprílu 2020. Kooptovaním ju nahradil Ing. Tomáš Posilný – keďže z dôvodu 

opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nezasadala rada školy, predseda urobil o kooptácii 

zápis. 

 

22. apríl 2020 – Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:  Jarmila Kliková, Ing. Miriam Kicová, 

Ing. Martina Vacková, PhD., MBA., RNDr. Martin Kotlár, PdD., MBA, LLM, MSc. dňom 

ustanovujúceho zasadnutia rady školy (k 10. septembru 2020). 

 

5. máj 2020 – V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

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

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

zabezpečení, v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Jana 

Valenčáková voľby do rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11 v Košiciach na 

nové funkčné obdobie 2020 – 2024. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti 

s opatreniami na zabezpečenie prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 sa voľby 

uskutočnili za prísneho dodržiavania bezpečnostných opatrení.  

 Z poverenia riaditeľky školy bola ustanovená mandátová komisia v zložení: predseda – 

Michal Jano, DiS, členka – Mgr. Lucia Lévyová a volebná komisia v zložení: predsedníčka – 

Mgr. Eva Urbanová, členka: Mgr. Ildikó Tomičová. 

 Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa konali v priestoroch školskej jedálne 

o 10:00. Počet oprávnených voličov: 20, počet zúčastnených voličov 18 (90 %). 

- počet právoplatných hlasovacích lístkov 18 

- počet neplatných hlasovacích lístkov 0 

- na hlasovacom lístku boli mená 4 kandidátov, ktorí s kandidatúrou súhlasili 

- výsledky po sčítaní hlasov: 1. Mgr. Ildikó Tomičová  12 hlasov 

2. Michal Jano, DiS   12 hlasov 

3. Mgr. Lucia Lévyová  10 hlasov 

4. Mgr. Kvetoslava Strelková 1 hlas 

 Volebná komisia skonštatovala, že priebeh volieb bol regulárny a voliči nemali 

námietky k priebehu volieb. 

 Na základe výsledkov volieb boli do rady školy zvolení 2 zástupcovia pedagogických 

zamestnancov s najvyšším počtom hlasov: Mgr. Ildikó Tomičová a Michal Jano, DiS. 

Voľby zástupov nepedagogických zamestnancov sa konali v priestoroch školskej 

jedálne o 11:00. Počet oprávnených voličov: 5, počet zúčastnených voličov: 5 (100 %). 

- počet právoplatných hlasovacích lístkov 5 

- počet neplatných hlasovacích lístkov 0 

- na hlasovacom lístku boli mená 2 kandidátov, ktorí s kandidatúrou súhlasili 

- výsledky po sčítaní hlasov: 1. Ing. Lucia Martinčková  5 hlasov 

2. Ing. Tomáš Posilný   0 hlasov 

Volebná komisia skonštatovala, že priebeh volieb bol regulárny a voliči nemali 

námietky k priebehu volieb. 

 Na základe výsledkov volieb bola do rady školy zvolená 1 zástupkyňa nepedagogických 

zamestnancov s najvyšším počtom hlasov: Ing. Lucia Martinčková. 
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5. jún 2020 – Vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Špeciálnej 

základnej školy, Rovníková 11, Košice. 

 

16. jún 2020 – Vymenovanie komisie na posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Mgr. Viktória Rozsypalová – predsedníčka, Jarmila 

Kliková, Michal Jano, DiS. 

 

2. júl 2020 – Do výberového konania, ktoré malo uzávierku dňa 29. 06. 2020 sa prihlásila Mgr. 

Jana Valenčáková, Gudernova 16, 040 11 Košice, obálka bola doručená dňa 29. 06. 2020. 

Zástupcovia zriaďovateľa a rada školy skontrolovali priložené doklady uchádzačky výberového 

konania. Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní konštatovali, že požadované kritéria 

spĺňa a na výberové konanie bude pozvaná Mgr. Jana Valenčáková. 

 

13. júl 2020 – Odvolaní delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Ján Bodnár k 14. júlu 2020 

a Ľudmila Lenártová k 30. aprílu 2020, noví delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. 

Katarína Kaňuchová od 1. mája 2020 a Mgr. Klaudia Miklodová od 15. júla 2020 

 

13. júl 2020 – Zaslaná pozvánka na výberové konanie Mgr. Jane Valenčákovej, pozvánku 

prevzala 13. júla 2020 

 

21. júl 2002 – Odvolaná delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa  Mgr. Viktória Rozsypalová k 21. 

júlu 2020, nová delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa Mgr. Denisa Budayová od 22. júla 2020 

 

22. júl 2020 – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Špeciálnej základnej školy, 

Rovníková 11, Košice.  

 

Členovia výberovej komisie: 

- Michal Jano, DiS - predseda 

- Mgr. Ildikó Tomičová 

- Ing. Tomáš Posilný 

- Mgr. Denisa Budayová 

- Ing. Martina Gomolčáková 

- Mgr. Katarína Kaňuchová 

- Mgr. Klaudia Miklodová 

- Marcela Zupková 

- Mária Mirgová 

- Juraj Mižigár 

- Richard Horváth 

 

Výberového konania sa zúčastnila uchádzačka: 

- Mgr. Jana Valenčáková 

 

Výberové konanie prebiehalo formou pohovoru s uchádzačkou rozdeleným do dvoch 
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častí. V prvej časti v časovom limite 10 minút uchádzačka predstavila seba, svoje doterajšie 

pôsobenie a koncepciu rozvoja školy. 

V druhej časti v časovom limite 15 minút členovia výberovej komisie kládli uchádzačke 

otázky k zisteniu jej všeobecných, odborných a manažérskych kompetencií.  

 

Výberová komisia pre uskutočnenie volieb a spočítanie hlasov zvolila volebnú komisiu 

v zložení:  

 

1. Ing. Tomáš Posilný – predseda  

2. Mgr. Ildikó Tomičová – člen 

3. Mgr. Denisa Budayová – člen 

 

Všetci prítomní členovia rady školy volili tajným hlasovaním. Volebná komisia rozdala 

8 hlasovacích lístkov. Po hlasovaní a odovzdaní hlasovacích lístkov jednotlivých členov 

výberovej komisie  volebná komisia skontrolovala platnosť volebných lístkov, vyhodnotila 

výsledky voľby a ústne oboznámila uchádzačku o úspešnosti výberového konania. 

 

Volebná komisia oznámila výberovej komisii výsledky hlasovania: 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:  8 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 8 

Počet platných hlasovacích lístkov:  8 

Počet hlasov za:    8 

Počet hlasov proti:    0 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

 

Po sčítaní a vyhodnotení výsledku výberového konania výberová komisia oznámila 

výsledky hlasovania a  meno úspešného uchádzača, ktorým sa stala Mgr. Jana Valenčáková. 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice prijala dňa 22. júla 

2020 nasledovné uznesenie: 

1. Rada školy berie na vedomie výsledok výberového konania.  

2. Rada školy berie na vedomie, že výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií 

a pravidiel a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

3. Rada školy navrhuje Okresnému úradu Košice, odboru školstva, Zádielska 1, Košice, 

zriaďovateľovi Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice v zmysle § 4 ods. 4 

a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

základe výsledkov výberového konania vymenovať kandidáta na funkciu riaditeľky 

Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice Mgr. Janu Valenčákovú. 

4. Rada školy ukladá predsedovi rady školy písomne oznámiť výsledok  výberového 

konania uchádzačke v termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania. 

5. Rada školy ukladá predsedovi rady školy predložiť písomný návrh kandidáta na 

vymenovanie na funkciu riaditeľa Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice 

zriaďovateľovi školy bezodkladne po ukončení výberového konania. 
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Počet členov rady školy:    11 

Počet prítomných členov RŠ:   8 

Počet neprítomných členov rady školy:  3 

Za predložený návrh:    8 

Proti predloženému návrhu:   0 

Zdržali sa:     0 

 

Keďže za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy, 

rada školy konštatovala, že v zmysle § 24 ods. 12 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bolo uznesenie platné. 

22. júla 2020 bolo Okresnému úradu Košice, odboru školstva, Zádielska 1, 041 26 

Košice odoslaný návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľky Špeciálnej základnej 

školy, Rovníková 11, Košice. Zároveň 22. júla 2020 bolo úspešnej uchádzačke o funkciu 

riaditeľky Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice odoslané oznámenie o výsledkov 

výberového konania. 

 

23. júl 2020 – Prevzatie oznámenia výsledku výberového konania Mgr. Janou Valenčákovou. 

 

7. september 2020 – V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

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

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

zabezpečení, v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Jana 

Valenčáková voľby do rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11 v Košiciach na 

nové funkčné obdobie 2020 – 2024. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti 

s opatreniami na zabezpečenie prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 sa voľby 

uskutočnili za prísneho dodržiavania bezpečnostných opatrení.  

 Z poverenia riaditeľky školy bola ustanovená mandátová komisia v zložení: predseda – 

Michal Jano, DiS, členka – Mgr. Lucia Lévyová a volebná komisia v zložení: predsedníčka – 

Mgr. Eva Urbanová, členka: Mgr. Ildikó Tomičová. 

 Voľby zástupcov rodičov sa konali o 09:00 v miestnosti č. 3, ktorá má samostatný vstup 

zo školského dvora. Počet oprávnených voličov: 43, počet zúčastnených voličov 21 (48,83 %). 

 Vzhľadom k tomu, že sa volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých 

oprávnených voličov, voľby sa v prvom kole nekonali. Riaditeľka školy vyhlásila druhé kolo 

volieb, ktoré sa konalo o 10:00. 

Predsedníčka volebnej komisie otvorila voľby, oboznámila voličov so spôsobom 

hlasovania a korektným označením voľby 4 kandidátov z hlasovacieho lístka. Pred vydaním 

hlasovacích lístkov voličom volebná komisia zabezpečila ich zapísanie do prezenčnej listiny. 

Volebná komisia skonštatovala: 

- počet právoplatných hlasovacích lístkov: 21 

- počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

- na hlasovacom lístku boli mená 7 kandidátov, ktorí s kandidatúrou súhlasili 

- výsledky po sčítaní hlasov: 1. Alžbeta Gažiová   18 hlasov 

2. Kristína Turtáková   16 hlasov 
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3. Pavol Adam   12 hlasov 

4. Silvia Horváthová   12 hlasov 

5. Richard Horváth   11 hlasov 

6. Marek Oračko   7 hlasov 

7. Juraj Mižigár   6 hlasov 

Na základe výsledkov volieb boli do rady školy zvolení 4 zástupcovia rodičov žiakov 

s najvyšším počtom hlasov: Alžbeta Gažiová, Kristína Turtáková, Pavol Adam, Silvia 

Horváthová. 

Volebná komisia skonštatovala, že priebeh volieb bol regulárny a voliči nemali 

námietky k priebehu volieb. 

 

10. september 2020 – Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice. Počet prítomných členov: 9 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Výsledky volieb – zloženie rady školy v novom funkčnom období 

3. Voľby predsedu a podpredsedu rady školy 

4. Diskusia 

5. Uznesenie 

6. Záver 

 

Riaditeľka školy Mgr. Jana Valenčáková informovala prítomných o organizácii, 

priebehu a výsledkoch volieb zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

a rodičov žiakov do rady školy na štvorročné funkčné obdobie. Na základe výsledkov volieb 

11 členná rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice pracuje v zložení: 

1. Michal Jano, DiS, zástupca pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Ildikó Tomičová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

3. Ing. Lucia Martinčková, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

4. Pavol Adam, zástupca rodičov 

5. Alžbeta Gažiová, zástupkyňa rodičov 

6. Silvia Horváthová, zástupkyňa rodičov 

7. Kristína Turtáková, zástupkyňa rodičov 

8. Ing. Miriam Kicová, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

9. Jarmila Kliková, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

10. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc., delegovaný zástupca zriaďovateľa 

11. Ing. Martina Vacková, PhD., MBA, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

 

Riaditeľka Mgr. Jana Valenčáková vyzvala prítomných členov novej rady školy 

k uskutočneniu volieb do funkcie predsedu a podpredsedu rady školy. Do funkcie predsedu 

rady školy bol navrhnutý Michal Jano, DiS a do funkcie podpredsedu rady školy bola navrhnutá 

Mgr. Ildikó Tomičová. Menovaní s kandidatúrou súhlasili. Samotné voľby prebehli verejne – 

hlasovaním zdvihnutím ruky. Do funkcie predsedu rady školy bol zvolený Michal Jano, DiS 

s počtom hlasov 9 a do funkcie podpredsedníčky bola zvolená Mgr. Ildikó Tomičová, s počtom 
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hlasov 9. Za kontaktnú osobu za zriaďovateľa pre zabezpečenie organizácie rady školy bol 

zvolený RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc. 

Rada školy zobrala na vedomie zloženie rady školy na štvorročné funkčné obdobie, 

prerokovala a schválila vo funkcii predsedu rady školy Michala Jana, DiS a vo funkcii 

podpredsedníčky rady školy Mgr. Ildikó Tomičovú. Rada školy uložila doručiť zápisnicu 

z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľovi školy do 14. septembra 2020.  

 

18. september 2020 – Bola dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

zástupcom zriaďovateľa Ing. Jozefom Javorkom, CSc. zriadená Rada školy pri Špeciálnej 

základnej škole, Rovníková 11, Košice. 

 

15. – 18. december 2020 – Dištančné zasadnutie Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice. Počet hlasujúcich členov rady školy: 8 

 

Program: 

1. Návrh na Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

2. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom 

roku 2019/2020 

 

Vzhľadom na toho času aktuálne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a na 

základe pravidiel rokovania rady školy v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného na území sídla orgánu školskej samosprávy sa 

zasadnutie rady školy konalo podľa pravidiel uvedených v Štatúte rady školy pri Špeciálnej 

základnej škole, Rovníková 11, Košice dištančnou formou. 

 Na základe jednotlivých hlasovaní členov rady školy Rada školy pri Špeciálnej 

základnej škole, Rovníková 11, Košice preštudovala a schválila Štatút rady školy pri Špeciálnej 

základnej škole, Rovníková 11, Košice a zároveň preštudovala a zobrala na vedomie informácie 

o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2019/2020. 

 

Hlasovanie za prijatie uznesenia: 

Počet členov rady školy:    11 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  8 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  3  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   8 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením:   0 hlasov 

 

 

 

Zloženie rady školy k 31. decembru 2020: 

 

Predseda: 

Michal Jano, DiS, zástupca pedagogických zamestnancov 
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Členovia: 

Mgr. Ildikó Tomičová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ing. Lucia Martinčková, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Pavol Adam, zástupca rodičov 

Alžbeta Gažiová, zástupkyňa rodičov 

Silvia Horváthová, zástupkyňa rodičov 

Kristína Turtáková, zástupkyňa rodičov 

Ing. Miriam Kicová, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Jarmila Kliková, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc., delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Vacková, PhD., MBA, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

 

 

 

 

V Košiciach, 10. februára 2021 

 


