
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

o činnosti Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej,  

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 

za rok 2022 

 

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2022 

 

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. V roku 2022 sa všetky 

stretnutia uskutočnili formou hlasovania per rollam, zo stretnutí boli vypracované 

zápisnice, prílohou ktorých sú aj hlasovacie lístky členov Rady školy k jednotlivým 

prijatým uzneseniam. 

 

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: 

 

01. 02. 2022 – on-line zasadnutie 

(Členom Rady školy bol elektronicky zaslaný Návrh Štatútu Rady školy pri 

SOŠ polytechnickej L. Mikuláš. Členovia Rady školy nemali žiadne námietky 

a schválili štatút on-line hlasovaním.) 

 

 15. 03. 2022 – hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 1/2022: 

(Rada školy bola oboznámená a súhlasila s Výročnou správou Rady 

školy za rok 2021) 

 

 15. 03. 2022 - hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 2/2022: 

(Rada školy bola oboznámená a súhlasila so správou o hospodárení – 

plnení rozpočtu k 31. 12. 2021 a s návrhom rozpočtu na rok 2022) 

 

 30. 05. 2022 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenia č. 3/2022: 

 (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 

2023/2024) 

 

13. 10. 2022 – plánované zasadnutie Rady školy bolo z dôvodu potvrdenia nízkej 

účasti členov Rady školy zrušené a uskutočnilo sa formou per rollam 

hlasovania  

 

 



 

11. 10. 2022 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 4/2022: 

(Rada školy prerokovala a súhlasila so Správou o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/školského 

zariadenia za školský rok 2021/2022) 

 

 

2. Zmeny v zložení Rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 2022 

 

-  dňom 10. 06. 2022 úspešne ukončila štúdium na SOŠ polytechnickej Liptovský   

 Mikuláš žiačka Alžbeta Ľudmila Vlčková, ktorá bola predsedníčkou Školského  

 parlamentu a členom Rady školy za žiakov školy, 

- s účinnosťou od 11. 06. 2022 bol v zmysle čl. 6, bodu 2) Štatútu Rady školy 

predsedom Rady školy kooptovaný – doplnený chýbajúci člen Rady školy za 

žiakov,  a to Martin Kráľ, 

- v  žiackych voľbách pre školský rok 2022/2023 bol za predsedu Školského 

parlamentu zvolený žiak Martin Kráľ, a tým pádom nedošlo ku zmene člena 

v Rade školy za zástupcu žiakov. 

- od 07. 02. 2022 bol do Rady školy za zriaďovateľa delegovaný zástupca Mgr. Ján 

Bulla.  

 

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 2022 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. 

 

V Liptovskom Mikuláši, 19. januára 2023    

 

 

 

Ing. Stanislav Ferianc, v. r. 

         predseda Rady školy  

               

http://www.polytechnika.sk/

