
 

Rada školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Demänovská cesta 669, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

o činnosti Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej,  

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 

za rok 2020 

 

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2020 

 

Členov Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Demänovská cesta 

669, 031 01 Liptovský Mikuláš zvolával na zasadnutia predseda Rady školy 

pozvánkou prostredníctvom e-mailu. Zo zasadnutí Rady školy boli vyhotovené 

zápisnice a prezenčné listiny.  

 

Rada školy sa v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu rady školy 

vyjadrovala k predloženým skutočnostiam a to: 

 

 31.03.2020 –  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 1: 

(Rada školy bola oboznámená a súhlasila s Výročnou správou Rady 

školy za rok 2019, výsledkom hospodárenia školy a s rozpočtom na rok 

2020) 

 07.04.2020 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 2: 

(Rada školy odporučila otvorenie jednej triedy pre prijímanie žiakov do 

1. ročníka v školskom roku 2020/2021 na experimentálne overovanie 

pomaturitného študijného odboru 2870 Q špecialista spracovania 

plastov, s počtom žiakov 7) 

08.06.2020 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenia č. 3: 

 (Rada školy súhlasila s návrhom na počet tried a počet žiakov prvého 

ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné 

odbory a s návrhom počtu spoločných tried prvého ročníka v členení na 

jednotlivé príbuzné študijné odbory a jednotlivé príbuzné učebné 

odbory s počtom žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 

2020/2021) 

15.10.2020 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 4: 

(Rada školy súhlasila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia za školský rok 

2019/2020) 

15.10.2020 -  hlasovaním per rolla bolo prijaté uznesenie č. 5: 

 (Rada školy prerokovala a súhlasila s doplnením štatútu Rady školy pri 

Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši  v Čl. 7 



 

Pravidlá rokovania rady školy, bod 15) dodatkom č. 2 s nasledovným 

znením: 

 V naliehavých prípadoch, v časovej tiesni, v čase  mimoriadnej situácie  

a núdzového stavu v Slovenskej republike,  s výnimkou výberového 

konania na vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy 

prijímať rozhodnutia (stanoviská) „ per rollam“. V tomto prípade 

predseda rady školy predloží e-mailom návrh rozhodnutia (stanoviska) 

rady školy a v prípade potreby aj iné relevantné doklady všetkým 

členom rady školy na vyjadrenie sa k predloženému návrhu 

v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že 

sa nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre 

uznášaniaschopnosť takéhoto rozhodovania sa vyžaduje, aby sa 

rozhodovania (hlasovania) zúčastnili najmenej 2/3 všetkých členov rady 

školy a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí vyjadriť súhlas 

nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní. 

Hlasovanie sa uskutoční  e-mailovou poštou tak, že na vyhotovenom 

písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený: 

a) predmet, o ktorom sa rozhoduje (hlasuje),  

b) dátum, dokedy má člen rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie 

(hlasovania), predmet rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci 

člen rady školy výsledkom hlasovania jasne označenom „za“ 

alebo „proti“ alebo „zdržal sa“ hlasovania.  

O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý 

člen rady školy následne oboznámený.) 

  

 

2. Zmeny v zložení Rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 

 

- dňom 15.05.2020 úspešne ukončili štúdium na SOŠ polytechnickej Liptovský 

Mikuláš žiaci: 

 Matúš Šuna – predseda Žiackej školskej rady, člen Rady školy za 

žiakov školy, 

 Martin Horniak a Patrícia Miheliková, ktorých zákonní zástupcovia  

Martina Horniaková a Anna Horvátová boli členovia Rady školy za 

rodičov žiakov. 

S účinnosťou od 16.05.2020 boli v zmysle čl. 6, bod 2. Štatútu Rady školy 

predsedom Rady školy kooptovaní – doplnení chýbajúci členovia Rady školy 

v tomto zložení: 

 Jakub Piatka – predseda Žiackej školskej rady, člen Rady školy za 

žiakov školy, 

 Alena Porubänová a Monika Bukovinská, zákonní zástupcovia žiakov 

školy, členovia Rady školy za rodičov žiakov. 

 



 

- v  žiackych voľbách pre školský rok 2020/2021 bol do Žiackej školskej rady za 

predsedu zvolený žiak Jakub Piatka, a tým pádom nedošlo ku zmene člena v Rade 

školy. 

 

Rada školy od poslednej zmeny pracovala v nasledovnom zložení: 

 Ing. Stanislav Ferianc – zástupca pedagogických zamestnancov školy, predseda 

 PaedDr. Jana Krčahová – zástupca pedagogických zamestnancov školy 

 Darina Beňová – zástupca nepedagogických zamestnancov školy 

 Alena Porubänová – zástupca rodičov žiakov školy 

 Monika Bukovinská  – zástupca rodičov žiakov školy 

 Mgr. Peter Kasper – zástupca rodičov žiakov školy 

 Jakub Piatka – zástupca žiakov školy 

 Ing. Dana Flórová – zástupca delegovaný ŽSK 

 Mgr. Janka Školová – zástupca delegovaný ŽSK 

Ing. Marta Gajdičiarová – zástupca delegovaný ŽSK 

Ing. Erik Gemzický, PhD. – zástupca delegovaný ŽSK 

 

 

3. Ročná účtovná závierka 

 

Rada školy nehospodári samostatne a nemá vlastný majetok. Svoju činnosť 

zabezpečuje v rámci rozpočtu Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská 

cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 

 

4. Iné údaje 

 

Výročná správa Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Demänovská 

cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš za rok 2020 je pre verejnosť prístupná v sídle 

Strednej odbornej školy polytechnickej Liptovský Mikuláš u predsedu Rady školy a na 

webovej stránke školy www.polytechnika.sk. 

       

Rada školy počas celého roka aktívne pracovala v súlade s platnými právnymi predpismi 

a všetkým členom Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský Mikuláš 

sa chcem poďakovať za ich aktívnu prácu i napriek nepriaznivej situácii v súvislosti 

pandémiou COVI-19. 

 

V Liptovskom Mikuláši, 01. marca 2021 

 

 

        Ing. Stanislav Ferianc 

         predseda Rady školy 

http://www.polytechnika.sk/

