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Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

ZÁPISNICA  
z mimoriadneho zasadnutia rady školy konaného dňa 1. decembra 2022 

 

Prítomní členovia rady školy:  Michal Jano, DiS 

      Mgr. Ildikó Tomičová 

      Ing. Lucia Martinčková 

      Ing. Miriam Kicová 

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

      RNDr. Martina Urbanová, PhD. 

 

Ospravedlnení členovia rady školy: Jarmila Kliková 

      Richard Horváth 

      Silvia Horváthová 

      Juraj Mižigár 

      Kristína Turtáková 

 

Pozvaní prítomní hostia:   Mgr. Jana Valenčáková 

      Mgr. Eva Urbanová 

 

Ostatní prítomní:    Ivana Krištofová Múdra 

      Mgr. Lucia Lévyová 

      Mgr. Klaudia Perlíková 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyradenie Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice zo siete škôl a školských 

zariadení a zaradenie Spojenej školy, Rovníková 11, Košice do siete škôl a školských 

zariadení 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

5. Uznesenie 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

 Stretnutie otvoril a všetkých privítal predseda rady školy Michal Jano, DiS. Konštatoval, že 

na mimoriadnom zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy a Rada 

školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice je uznášaniaschopná. V úvode predseda 

rady školy oboznámil členov rady školy o tom, že mu bola dňa 18. novembra 2022 doručená Žiadosť 

o vyjadrenie k návrhu na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR od riaditeľky Špeciálnej 

základnej školy, Rovníková 11, Košice, Mgr. Jany Valenčákovej. Predseda rady školy preto dňa 22. 

novembra 2022 pozval všetkých členov rady školy na mimoriadne zasadnutie rady školy s dátumom 

konania: 1. december 2022. 
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K bodu 2: 

 

Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy v žiadosti doručenej predsedovi rady školy žiadala 

Radu školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice ako orgán školskej samosprávy 

o vyjadrenie k návrhu riaditeľky školy na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR: 

- vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR: 

o Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice 

▪ Školského klubu detí pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice 

▪ Výdajnej školskej jedálne pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice 

- zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR: 

o  Spojenej školy, Rovníková 11, Košice s organizačnými zložkami: 

▪ Špeciálna základná škola 

▪ Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

• Školský klub detí pri Spojenej škole, Rovníková 11, Košice 

• Výdajná školská jedáleň pri Spojenej škole, Rovníková 11, Košice 

 

Návrh podala riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11 v Košiciach na základe 

koncepčného zámeru rozvoja školy rozpracovaného na roky 2021 – 2023 v súčinnosti s riaditeľkou 

Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice, Mgr. Evou 

Urbanovou. 

Mgr. Jana Valenčáková na mimoriadnom zasadnutí vysvetlila prítomným členom rady školy, 

že vyradenie Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice zo siete škôl a školských zariadení 

SR a zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR Spojenej školy, Rovníková 11, Košice 

s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola a Základná škola pre žiakov so sluchovým 

postihnutím prinesie obom školám efektívnejšie riadenie, financovanie, zjednoduší prevádzku 

a edukačný proces v oboch školách sídliacich v jednej budove na Rovníkovej ulici č. 11 v Košiciach. 

Prítomní členovia rady školy si jej odôvodnenia pozorne vypočuli. Predseda rady školy sa opýtal, či 

by Spojená škola, Rovníková 11, Košice bola nástupníckou školou Špeciálnej základnej školy, 

Rovníková 11, Košice a Základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, 

Košice. Pýtal sa hlavne na plynulé financovanie a platnosť doterajších zmlúv a licencií zakúpených 

Špeciálnou základnou školou. RNDr. Martina Urbanová, PhD. členom rady školy vysvetlila, že 

Spojená škola, Rovníková 11, Košice by bola nástupnickou školou oboch vyradených škôl. 

 

K bodu 3: 

 

 Predseda rady školy sa dohodol s prítomnými členmi rady školy, že zasadnutie rady školy, 

ktoré je plánované na január 2023 sa bude konať približne koncom januára 2023/začiatkom februára 

2023. Presný dátum riadneho zasadnutia sa upresní a dohodne po 20. januári 2023. 

 

K bodu 4: 

 

 V diskusii poprial predseda rady školy prítomným členom rady školy, hosťom a ostatným 

prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 



3/3 

K bodu 5: 

 

Uznesenie Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

 Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice súhlasí s návrhom 

vychádzajúcim z koncepčného zámeru riaditeľky Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice 

spojeným so vznikom Spojenej školy, Rovníková 11, Košice s organizačnými zložkami: Špeciálna 

základná škola a Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

 

Hlasovanie za návrh: 

 

Za návrh: 6 prítomných členov rady školy 

Proti návrhu: 0 prítomných členov rady školy 

Zdržalo sa: 0 prítomných členov rady školy 

 

K bodu 6: 

 

 V závere predseda rady školy na základe hlasovania o uznesení, ktoré bolo odsúhlasené 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy oboznámil prítomných členov rady školy, že 

doručí zriaďovateľovi – Regionálnemu úradu školskej správy v Košiciach vyjadrenie k vyradeniu zo 

siete škôl a školských zariadení SR Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice a vyjadrenie 

k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení SR Spojenej školy, Rovníková 11, Košice. 

 Zároveň predseda rady školy poďakoval prítomným členom rady školy a hosťom za účasť 

a ukončil stretnutie. 

 

 

 

Zapísala:    Mgr. Ildikó Tomičová 

 

 

 

Overila:   Ing. Lucia Martinčková 

 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice konaného dňa 1. decembra 2022 

2. Vyjadrenie k vyradeniu Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice zo siete škôl 

a školských zariadení SR 

3. Vyjadrenie k zaradeniu Spojenej školy, Rovníková 11, Košice do siete škôl a školských 

zariadení SR 

 

 

V Košiciach, 2. decembra 2022          Michal Jano, DiS 

predseda rady školy 


