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Rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, 

Košice 

 

 

Výročná správa  

Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím,  

Rovníková 11, Košice 

za rok 2021 

 

 

Zloženie rady školy k 30. 11. 2021: 

 

Predseda: 

Mgr. Lucia Lévyová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Klaudia Perlíková – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ivana Krištofová Múdra – zástupkyňa rodičov 

Ing. Miriam Kicová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

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

 

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia rady školy 

 

 Dňa 9. novembra 2021 sa v priestoroch Základnej školy pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, Rovníková 11, Košice uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady školy. Prvé 

riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo v období od 9. do 13. decembra 2021, ktoré sa 

konalo dištančnou formou, vzhľadom na opatrenia proti šíreniu COVID-19.  

  

Podrobný priebeh činností vykonávaných v kalendárnom roku:   

 

19. októbra 2021 - 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 poverená riaditeľka školy 

Mgr. Eva Urbanová voľby do rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, Rovníková 11 v Košiciach na funkčné obdobie 2021 – 2025. 

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

Mgr. Klaudia Perlíková, členka – Ivana Krištofová Múdra a volebná komisia v zložení: 

predsedníčka – Mgr. Lucia Lévyová, členka – Alžbeta Gažiová. 

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov sa konali dňa 19. 10. 2021 o 13:30 hod. 

v miestnosti č. 3. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s opatreniami na 

zabezpečenie prevencie pre šírením ochorenia COVID-19 sa voľby uskutočnili za prísneho 

dodržiavania bezpečnostných opatrení a v súlade s pokynmi so Školským semaforom. 
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Počet oprávnených voličov: 3, počet zúčastnených voličov: 3 (100 %). Volieb sa zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.  

Predsedníčka volebnej komisie otvorila voľby, oboznámila voličov so spôsobom hlasovania 

a korektným označením voľby 2 kandidátov z hlasovacieho lístka. Pred vydaním hlasovacích 

lístkov voličom volebná komisia zabezpečila ich zapísanie do prezenčnej listiny.  

 Volebná komisia skonštatovala: 

- počet právoplatných hlasovacích lístkov:  3 

- počet neplatných hlasovacích lístkov:  0 

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

- výsledky po sčítaní hlasov:  1. Mgr. Lucia Lévyová  3 hlasy 

2. Mgr. Klaudia Perlíková 3 hlasy 

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

zamestnancov s najvyšším počtom hlasov:  Mgr. Lucia Lévyová 

      Mgr. Klaudia Perlíková 

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

námietky k priebehu volieb. 

 

20. októbra 2021 – 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 poverená riaditeľka školy 

Mgr. Eva Urbanová voľby do rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, Rovníková 11 v Košiciach na funkčné obdobie 2021 – 2025. 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: 

predsedníčka – Mgr. Klaudia Perlíková, členka – Ivana Krištofová Múdra a volebná komisia 

v zložení: predsedníčka – Mgr. Lucia Lévyová, členka -  Alžbeta Gažiová. 

 Voľby zástupcov rodičov sa konali o 08:00 v miestnosti č. 3 za prísneho dodržiavania 

bezpečnostných opatrení. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s opatreniami na 

zabezpečenie prevencie pred šírením ochorenia COVID-19 sa voľby uskutočnili za prísneho 

dodržiavania bezpečnostných opatrení a v súlade s pokynmi so Školským semaforom.  

Počet oprávnených voličov: 6,  počet zúčastnených voličov 5 (83,33 %). Volieb sa zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. 

 Predsedníčka volebnej komisie otvorila voľby, oboznámila voličov so spôsobom 

hlasovania a korektným označením voľby 1 kandidáta z hlasovacieho lístka. Pred vydaním 

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

Volebná komisia skonštatovala: 

- 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. Ivana Krištofová Múdra  4 hlasy 

2. Alžbeta Gažiová   1 hlas 
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Na základe výsledkov volieb boli do rady školy zvolená 1 zástupkyňa rodičov žiakov 

s najvyšším počtom hlasov: p. Ivana Krištofová Múdra. 

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

námietky k priebehu volieb. Dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia proti šíreniu 

ochorenia COVID-19.  

 

9. novembra 2021 – Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. Počet prítomných členov: 4 

 

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 

 

Poverená riaditeľka školy Mgr. Eva Urbanová 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 5 

členná rada školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, 

Košice pracuje v zložení: 

1. Mgr. Lucia Lévyová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Klaudia Perlíková, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

3. Ivana Krištofová Múdra – zástupkyňa rodičov 

4. Ing. Miriam Kicová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

5. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc.  – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

Poverená riaditeľka Mgr. Eva Urbanová vyzvala prítomných členov novej rady školy 

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

predsedníčky rady školy bola navrhnutá Mgr. Lucia Lévyová a do funkcie podpredsedníčky 

rady školy bola navrhnutá Mgr. Klaudia Perlíková. Menované s kandidatúrou súhlasili. 

Samotné voľby prebehli verejne – hlasovaním. Do funkcie predsedníčky rady školy bola 

zvolená Mgr. Lucia Lévyová s počtom hlasov 4 a do funkcie podpredsedníčky bola zvolená 

Mgr. Klaudia Perlíková, s počtom hlasov 4. 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 predsedníčky rady školy Mgr. Luciu Lévyovú a vo funkcii 

podpredsedníčky rady školy Mgr. Klaudiu Perlíkovú. Rada školy uložila doručiť zápisnicu 

z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľovi školy do 3 dní od jeho skončenia.  

 

10. novembra 2021 - zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy odovzdaná 

zriaďovateľovi.  
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30. novembra 2021 - podpísanie zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zástupcom 

zriaďovateľa ThLic. PaedDr. Mgr. Oľgou Pivarníkovou bola zriadená Rada školy pri 

Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. 

 

9. – 13. decembra 2021 – Dištančné zasadnutie Rady školy pri Základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice. Počet hlasujúcich členov rady školy: 5 

 

Program: 

1. Návrh na Štatút rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

Rovníková 11, Košice 

2. Návrh plánu zasadnutí rady školy v roku 2022 

3. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

edukačného procesu 

4. Koncepčný zámer rozvoja školy vypracovaný na 2 roky 

5. Školský vzdelávací program 

 

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 Základnej 

škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice dištančnou formou. 

 Na základe jednotlivých hlasovaní členov rady školy Rada školy pri Základnej škole 

pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice preštudovala a schválila:  

- Štatút rady školy pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

Rovníková 11, Košice 

- Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2022 

Zároveň preštudovala a zobrala na vedomie:  

- Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie edukačného procesu 

v školskom roku 2021/2022, 

- Koncepčný zámer rozvoja školy vypracovaný na dva roky, 

- Školský vzdelávací program pre žiakov so sluchovým postihnutím.  

 

Hlasovanie za prijatie uznesenia: 

Počet členov rady školy:    5 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  5 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  0  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   5 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením:   0 hlasov 
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Zloženie rady školy k 31. decembru 2021: 

 

Predsedníčka: 

Mgr. Lucia Lévyová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Klaudia Perlíková, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ivana Krištofová Múdra,  zástupkyňa rodičov 

Ing. Miriam Kicová, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 20. apríla 2022 

 


