
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

o činnosti Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej,  

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 

za rok 2021 

 

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021 

 

Členov Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Demänovská cesta 

669, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Rady školy“) 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: 

 

15. 01. 2021 – hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 1/2021: 

(Rada školy prerokovala a odporučila zaradenie dvojročného učebného 

odboru 3161 F praktická žena do siete Strednej odbornej školy polytechnickej 

Liptovský Mikuláš od školského roka 2022/2023) 

 

 12. 03. 2021 – hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 2/2021: 

(Rada školy bola oboznámená a súhlasila s Výročnou správou Rady 

školy za rok 2020, s výsledkom hospodárenia školy a s rozpočtom na 

rok 2021) 

 

 31. 05. 2021 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenia č. 3/2021: 

 (Rada školy súhlasila s návrhom počtu tried a počtu 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 

2022/2023) 

 

15. 10. 2021 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 4/2021: 

(Rada školy prerokovala a súhlasila so Správou o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/školského 

zariadenia za školský rok 2020/2021) 

 

14. 12. 2021 – ustanovujúce zasadnutie rady školy 

(Novo zvolení zástupcovia Rady školy si zvolili predsedu a podpredsedu 

Rady školy na nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie. Rada školy bola 

ustanovená dňom 05. 01. 2022) 

  



 

2. Zmeny v zložení Rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 2021 

 

- dňom 24. 05. 2021 úspešne ukončili štúdium na SOŠ polytechnickej Liptovský 

Mikuláš žiaci: 

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

žiakov školy, 

 Jakub Kasper a Michal Kováč, ktorých zákonní zástupcovia Mgr. Peter 

Kasper a p. Alena Porubänová boli členovia Rady školy za rodičov 

žiakov. 

- s účinnosťou od 25. 05. 2021 bola v zmysle čl. 6, bodu 2) Štatútu Rady školy 

predsedom Rady školy kooptovaná – doplnená chýbajúca členka Rady školy 

Alžbeta Ľudmila Vlčková – predseda Žiackej školskej rady, člen Rady školy za 

žiakov školy. 

- v  žiackych voľbách pre školský rok 2021/2022 bola do Žiackej školskej rady za 

predsedu zvolená žiačka Alžbeta Ľudmila Vlčková, a tým pádom nedošlo ku 

zmene člena v Rade školy za zástupcu žiakov. 

- od 22. 09. 2021 došlo k zmene zástupcu delegovaného zriaďovateľom, pani Mgr. 

Janku Školovú nahradila pani Mgr. Alena Čerňanská. 

- v decembri 2021 v zmysle Čl. 5 bodu 7 - j) Štatútu Rady školy zaniklo členstvo 

nebohej pani Ing. Marte Gajdičiarovej. 

- dňa 14. 12. 2021 zasadali novo zvolení zástupcovia Rady školy. Rada školy bola 

ustanovená od 05. 01. 2022. 

 

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 2021 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 chceme poďakovať za ich aktívnu prácu i napriek nepriaznivej situácii v súvislosti 

pandémiou COVI-19. 

 

V Liptovskom Mikuláši, 14. februára 2022    

Ing. Stanislav Ferianc, v. r. 

              predseda Rady školy 

http://www.polytechnika.sk/

