
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri SOŠ polytechnická 

J.A.Baťu  vo Svite 

konanej dňa 29.11.2018 

 

 

Program:    1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Priebeh a výsledky volieb do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

                   3. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

                   4. Uznesenia 

                  5. Záver 

 

K bodu 1 

     Pani riaditeľka privítala a predstavila členov rady školy. Následne predniesla program  

ustanovujúceho zasadania a oboznámila prítomných členov  s Vyhláškou  MŠ SR č. 291/2004 

Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia  orgánov školskej samosprávy, 

o ich zložení a ich organizačnom a finančnom zabezpečení  v znení Vyhlášky MŠ SR č. 

230/2009 Z.z.  

 

K bodu 2 

     Pani riaditeľka informovala o priebehu a výsledku volieb do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu 

vo Svite.  Voľby sa uskutočnili podľa platnej legislatívy.  

Samotnej voľbe predchádzalo podanie žiadosti na PSK o výzvu na voľby do rady školy 

v auguste 2018. Dňa 7.septembra 2018 bola vydaná výzva na voľbu do rady školy pri SOŠP  

vo Svite. V časovom slede prebehli voľby nasledovne: 

Za úsek žiakov: 

Dňa 21.9.2018 si predsedovia tried na riadnom zasadnutí žiackej rady do rady školy 

nominovali týchto študentov: Miriam Bukovinová /1.A/, Simona Bányacskiová /2.A/, Dominik 

Skokan/2.A/, Veronika Olejníková /2.B/, ktorí s nomináciou súhlasili.    

Dňa 3. 10.2018 prebehla tajná voľba do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite  za úsek žiakov, 

v ktorej  bol tajným hlasovaním zvolená Veronika Olejníková, žiačka 2.B triedy s celkovým 

počtom 75 platných hlasov. Volilo 192 žiakov, pričom celkový počet platných hlasovacích 

lístkov bol 188, 4 hlasovacie lístky boli neplatné. 

Za úsek rodičov:  

Dňa 24.9.2018 boli na plenárnom rodičovskom združení nominovaní za zástupcov rodičov do 

Rady   školy  pri   SOŠP J.A.Baťu vo Svite p. Rástocký Miroslav, p. Jana Miškovičová, p. Ingrid 

Rothová, p. Lucia Takáčová,, p. Monika Olejníková, p. Simona Hurčalová, p. Marcela 

Havašová. S nomináciou súhlasili všetci nominovaní. Keďže   na plenárnom rodičovskom 

združení sa nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina všetkých rodičov, samotná voľba sa 



konala v druhom kole, dňa 26.9.2018, kedy už nebola potrebná nadpolovičná väčšina 

všetkých  rodičov.  

Z celkového počtu 135 hlasovacích lístkov bolo 14 hlasovacích lístkov  neplatných.    

V  tajnom  hlasovaní boli do rady školy za úsek rodičov zvolení: p. Rástocký Miroslav, 

s počtom hlasov 67, p. Olejníková Monika  s počtom hlasov 54, p. Miškovičová Jana s počtom 

hlasov 40. Ďalší kandidáti získali nasledovné počty hlasov: p. Rothová Ingrid 33, p. Hurčalová 

Simona 32, p. Takáčová Lucia 25, p. Havašová  Marcela 18.  V prípade schválenia kooptácie 

nových členov rady školy   v štatúte rady školy budú mať uvedení rodičia    v prípade potreby 

možnosť kooptácie do rady školy v budúcom období.   

 

Za úsek nepedagogických zamestnancov:   

Dňa 3.10.2018 bol do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite   za navrhnutý pán Ján Klembara, 

ktorý súhlasil so svojou nomináciou. Voľby sa zúčastnilo 23 nepedagogických zamestnancov. 

Odovzdaných bolo 22 platných hlasovacích lístkov , 1 hlasovací lístok bol neplatný. V  tajnej 

voľbe bol  p. Klembara  jednohlasne zvolený za člena Rady školy pri SOŠ vo Svite za úsek 

nepedagogických zamestnancov. 

Za úsek pedagogických zamestnancov: 

Dňa 3.10.2018 prebehla voľba do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite za úsek 

pedagogických zamestnancov. Za pedagogických zamestnancov boli v tejto voľbe 

nominované: Ing. Dagmar Krišandová, PhDr. Iveta Hájovská,   a  Ing. Adriana Mlynská. Všetky 

nominované súhlasili verejne so svojou nomináciou. Voľby sa zúčastnilo 31 pedagogických 

zamestnancov. Tajným hlasovaním boli za členov rady školy zvolené: Ing. Dagmar 

Krišandová, s počtom hlasov 31 a PhDr. Iveta Hájovská, s počtom hlasov 28. Ďalšia 

kandidátka Ing. Adriana Mlynská získala 1 hlas.   

Hlasovacie lístky a zápisnice z volieb boli členom rady školy dané  k nahliadnutiu. 

Pani riaditeľka zároveň informovala, že do Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite boli 

delegovaní títo zástupcovia zriaďovateľa:  p. Anna Schlosserová, PaedDr. Patrícia Bujňáková 

a p. Jaroslav Géci. Za zástupcu  zamestnávateľa firmy Chemosvit, Svit a.s  bola nominovaná 

Ing. Zuzana Weissová. 

 

Rada školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite sa skladá z týchto členov:  

 

Pedagogickí zamestnanci:                      Ing. Dagmar Krišandová . 

                                                                 PhDr. Iveta Hájovská 

Nepedagogickí zamestnanci:                  p. Ján Klembara 

Zástupcovia rodičov:                                p. Rástocký Miroslav 

                                                                           p. Olejníková   

                                                                          p. Miškovičová Jana 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:             p. Anna Schlosserová,  



                                                                         PaedDr. Patrícia Bujňáková  

                                                                         p. Jaroslav Géci. 

Delegovaný zástupca zriaďovateľa  za zamestnávateľa:      Ing. Zuzana Weissová   

Zástupca žiakov:                                       Veronika Olejníková 

 

K bodu 3 

Za predsedu rady školy SOŠP J.A.Baťu vo Svite boli navrhnuté: Ing. Dagmar Krišandová a  

PhDr. Iveta Hájovská, ktoré s nomináciou súhlasili.    

10 prítomných členov rady školy verejným hlasovaním za predsedníčku rady školy 

jednomyseľne zvolilo Ing. Dagmar Krišandovú. 

Následne prebehla  verejná voľba podpredsedu rady školy. Za podpredsedu rady školy SOŠP 

J.A.Baťu vo Svite bola navrhnutá:    PhDr. Iveta Hájovská, ktorá s nomináciou súhlasila.    

10 prítomných členov rady školy verejným hlasovaním za podpredsedníčku rady školy 

jednomyseľne zvolilo PhDr. Ivetu Hájovskú. 

 

K bodu 4    

Uznesenie č.1   

Za predsedu Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite bola zvolená Ing. Dagmar Krišandová. 

Uznesenie č.2      

Za podpredsedu Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite bola zvolená PhDr. Iveta Hájovská. 

 

K bodu 5 

Po živej diskusii o aktuálnom dianí na škole sa pani riaditeľka prítomným členom rady školy 

poďakovala za účasť a ustanovujúce zasadnutie rady školy ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Svite 29.11.2018                                                        Ing. Dagmar Krišandová 

                                                                            predsedníčka Rady školy pri SOŠP J.A.Baťu vo Svite 

 


