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Zápisnica z neverejného dištančného zasadnutia 

Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice 

 

 

Dátum konania: 

25. marec 2022 – 30. marec 2022 

 

Dátum spracovania hlasovacích lístkov: 

 25. marec 2022, 29. marec 2022, 30. marec 2022 

 

Spôsob doručenia podkladov: 

1. Michal Jano, DiS – predkladateľ 

2. Mgr. Ildikó Tomičová – e-mailom na adresu: ika.tomicova@gmail.com 

3. Ing. Lucia Martinčková – e-mailom na adresu: martinckova.lucia@gmail.com 

4. Richard Horváth – e-mailom na adresu: risohorvarh83@gmail.com 

5. Silvia Horváthová – e-mailom na adresu: rado.h4892@gmail.com 

6. Juraj Mižigár – emailom na adresu: jurajmizigar8@gmail.com 

7. Kristína Turtáková – e-mailom na adresu: adkoturtak@gmail.com 

8. Ing. Miriam Kicová – e-mailom na adresu: miriam.kicova@russ-ke.sk 

9. Jarmila Kliková – e-mailom na adresu: jarmila.klikova@russ-ke.sk 

10. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. – e-mailom na adresu: martin.kotlar@russ-

ke.sk 

11. RNDr. Martina Urbanová, PhD. – e-mailom na adresu: martina.urbanova@russ-ke.sk 

 

Program: 

1. Spolupráca školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ... 

2. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

3. Aktuálne problémy školy 

 

Podklady vypracovali: 

1. Spolupráca školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ... 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

2. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

3. Aktuálne problémy školy 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

 

Priebeh: 

Predseda rady školy Michal Jano, DiS 22. marca 2022 poslal zástupcom pedagogických 

zamestnancov, zástupkyni nepedagogických zamestnancov, zástupcom rodičov a delegovaným 

zástupcom rady školy za zriaďovateľa e-mailom Hlasovací lístok č. 1032022, v ktorom ich požiadal 

o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s neverejnou formou dištančného zasadnutia rady školy, ktoré 

naplánoval na obdobie od 25. marca 2022 do 29. marca 2022. Zároveň členov rady školy požiadal 
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o vyjadrenie k programu neverejného zasadnutia rady školy formou – mám/nemám návrhy na 

zmenu/doplnenie programu. 

 

Michal Jano, DiS 25. marca 2022 vyhodnotil hlasovanie nasledovne: 

 

 

1. Súhlasíte/nesúhlasíte s neverejnou 

formou dištančného zasadnutia rady školy, 

ktoré je plánované na obdobie od 25. marca 

2022 do 29. marca 2022? 

Michal Jano, DiS súhlasím 

Mgr. Ildikó Tomičová súhlasím 

Ing. Lucia Martinčková súhlasím 

Richard Horváth nehlasoval 

Silvia Horváthová súhlasím 

Juraj Mižigár nehlasoval 

Kristína Turtáková súhlasím 

Ing. Miriam Kicová súhlasím 

Jarmila Kliková nehlasovala 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. súhlasím 

RNDr. Martina Urbanová, PhD. súhlasím 

 

 

 

2. Máte/nemáte návrhy na zmenu/doplnenie 

k programu neverejného dištančného 

zasadnutia rady školy? 

Michal Jano, DiS nemám 

Mgr. Ildikó Tomičová nemám 

Ing. Lucia Martinčková nemám 

Richard Horváth nehlasoval 

Silvia Horváthová nemám 

Juraj Mižigár nehlasoval 

Kristína Turtáková nemám 

Ing. Miriam Kicová nemám 

Jarmila Kliková nehlasovala 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. nemám 

RNDr. Martina Urbanová, PhD. nemám 

 

Na základe výsledku hlasovania o neverejnej forme dištančného zasadnutia rady školy, 

s ktorým súhlasila dvojtretinová väčšina všetkých členov rady školy a hlasovania o návrhoch 

na zmenu/doplnenie programu neverejného dištančného zasadnutia rady školy, v ktorom 8 z 11 

členov hlasovalo odpoveďou „nemám“, Michal Jano, DiS pozval členov rady školy na neverejné 

dištančné zasadnutie rady školy s využitím hlasovacieho lístka dňa 25. marca 2022. V prílohe e-mailu 
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predseda rady školy zaslal členom rady školy spolu s podkladmi na preštudovanie aj Hlasovací lístok 

č. 2032022. 

 

29. marca 2022 predseda rady školy vyhodnotil doručené hlasovacie lístky (Hlasovací lístok 

č. 2102021) nasledovne: 

- počet doručených hlasovacích lístkov k 29. marcu 2022, do 12:00: 9 

- počet nedoručených hlasovacích lístkov k 29. marcu 2022, do 12:00: 2 

 

prehľad počtu odpovedí na otázky v časti „Máte/nemáte pripomienky k zaslaným materiálom 

k jednotlivým bodom programu?“ z Hlasovacieho lístka 2032022: 

Máte/nemáte pripomienky k zaslaným materiálom k jednotlivým bodom 

programu? 

Mám* Nemám 

1. Spolupráca školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ... 

  

0 9 

2. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

0 9 

3. Aktuálne problémy školy 

 

0 9 

 

prehľad počtu odpovedí na otázky v časti „Beriete na vedomie informácie o“ z Hlasovacieho lístka 

č. 2032022: 

Beriete na vedomie informácie o  

 

Áno Nie 

1. spolupráci školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ...? 

 

9 0 

2. projektoch, do ktorých je škola zapojená? 

 

9 0 

3. aktuálnych problémoch školy? 

 

9 0 

 

Dištančnej formy neverejného zasadnutia rady školy, ktoré sa konalo formou hlasovacích 

lístkov sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy a hlasovanie dopadlo 

nasledovne:  

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí mali pripomienky k jednotlivým bodom programu: 

0 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí nemali pripomienky k jednotlivým bodom 

programu: 9 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí zobrali na vedomie informácie o jednotlivých 

bodoch programu: 9 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí nezobrali na vedomie informácie o jednotlivých 

bodoch programu: 0 

 

29. marca 2022 Michal Jano, DiS pozval členov rady školy k hlasovaniu formou hlasovacieho 

lístka (Hlasovací lístok č. 3032022), v ktorom mohli členovia rady školy vyjadriť svoj 

súhlas/nesúhlas s návrhom na uznesenie v znení: 
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Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

a) predloženej spolupráci školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ..., 

b) predložených projektoch, do ktorých je škola zapojená, 

c) predložených aktuálnych problémoch školy. 

 

30. marca 2022 o 15:30 Michal Jano, DiS vyhodnotil hlasovanie o návrhu na uznesenie 

nasledovne: 

 

 
1. Súhlasíte/nesúhlasíte s návrhom na 

uznesenie? 

Michal Jano, DiS súhlasím 

Mgr. Ildikó Tomičová súhlasím 

Ing. Lucia Martinčková súhlasím 

Richard Horváth súhlasím 

Silvia Horváthová súhlasím 

Juraj Mižigár nehlasoval 

Kristína Turtáková súhlasím 

Ing. Miriam Kicová súhlasím 

Jarmila Kliková nehlasovala 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. súhlasím 

RNDr. Martina Urbanová, PhD. súhlasím 

 

Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

Počet členov rady školy:    11 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  9 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  2  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   9 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením:   0 hlasov 

 

Na základe hlasovania o súhlase/nesúhlase s uznesením bol návrh na uznesenie odsúhlasený 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy a považuje sa za platný. 

 

 Podklady zaslané k preštudovaniu členom rady školy tvoria prílohy tejto zápisnice. 

 

 

 

Predseda rady školy:  Michal Jano, DiS 

V Košiciach, 30. marca 2022 

Prílohy: 

Príloha 1 – Spolupráca 

Príloha 2 – Projekty 

Príloha 3 – Aktuálne problémy školy 


