
 

Rada školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov  

konaného dňa 11.11.2021 

 
 

 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Prítomní členovia rady školy: PaedDr. Miroslav Benko, MBA, Mgr. Rastislav Zima, RNDr. 

Zuzana Bednárová, PhD., Ing. Tatiana Štofková, Ing. Miroslav Vrábeľ, Ing. Aleš Škultéty, 

PhDr. Jana Majirská, Martina Cinová, Laura Belišová 

 

Neprítomní členovia rady školy: Mgr. Miroslav Vaško, Ing. Stanislav Kahanec 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie, 

2. Oboznámenie s priebehom a výsledkom volieb do Rady školy pri Spojenej škole, 

Masarykova, 24, Prešov, 

3. Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy, 

4. Uznesenie, 

5. Záver. 

 
Obsah zápisnice: 

 

K bodu č.1: 

 

 Otvorenie zasadnutia vykonal poverený riadením Spojenej školy, Masarykova 24, 

Prešov Mgr. Michal Čiernik. V úvode prítomných oboznámil s programom ustanovujúceho 

zasadnutia a skonštatoval, že z celkového počtu jedenásť členov do Rady školy Spojenej 

škole, Masarykova 24, Prešov je prítomných 9 členov. To znamená, že  rada školy podľa § 24 

odst. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. je  schopná uznášať sa. 

 Vo svojom ďalšom vstupe uviedol dôvody ustanovujúceho zasadnutia rady školy       

vo väzbe na zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

 

K bodu č.2: 

 V druhom bode programu ustanovujúceho zasadnutia poverený riadením Spojenej 

školy, Masarykova 24, Prešov Mgr. Michal Čiernik uviedol podrobný priebeh volieb do rady 

školy. 

 

 



 

 Prítomných členov oboznámil s obsahom   Výzvy predsedu PSK na voľby členov do 

rady školy č. 07053/2021/OE-1 zo dňa 06.09.2021 a Metodického pokynu pre ustanovenie 

rady školy, ktorý spracoval Prešovský samosprávny kraj dňa 10.02.2004 a jeho dodatku. 

  

Dňa 07.09.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rodičovskej rady pri Spojenej škole, 

Masarykova 24, Prešov, na ktorom prebehla voľba členov do volebnej komisie pre voľby do 

rady školy za rodičov. Pozvaní boli všetci členovia Rodičovskej rady. Za členov volebnej 

komisie za rodičov boli navrhnuté a zvolené Monika Fedorová a Mgr. Edita Hudáková. 

 Dňa 08.09.2021 poverený riadením Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov            

Mgr. Michal Čiernik zvolal gremiálnu poradu, ktorej obsahom bolo menovanie troch členov 

volebnej komisie za pedagogických zamestnancov školy.  

Volebná komisia pracovala v zložení: 

- traja pedagogickí zamestnanci ( Ing. Mária Onderková, Ing. Danka Vrabľová, Ing. 

Dana Richnavská), 

- dvaja zástupcovia rodičov ( Monika Fedorová, Mgr. Edita Hudáková). 

 

Všetci kandidáti za pedagogických zamestnancov a rodičov súhlasili s členstvom vo volebnej 

komisii. 

 

Dňa 09.09.2021 o 13:00 poverený riadením školy Mgr. Michal Čiernik zvolal poradu 

členov volebnej komisie, ktorých oboznámil s obsahom metodického pokynu PSK a vykonala 

sa voľba predsedu volebnej komisie. Za predsedu volebnej komisie s počtom hlasov 4 bola 

zvolená Ing. Mária Onderková, ktorá súhlasila s výkonom funkcie predsedu volebnej komisie.  

Volebná komisia tak pracovala v zložení predseda - Ing. Mária Onderková, členovia - Ing. 

Danka Vrabľová a Ing. Dana Richnavská (pedagogickí zamestnanci), Monika Fedorová 

a Mgr. Edita Hudáková (rodičia). 

Poverený riadením školy Mgr. Michal Čiernik školy požiadal predsedníčku volebnej 

komisie o vypracovanie Harmonogramu volieb do rady školy tak, aby prípravu, organizačné 

zabezpečenie a priebeh volieb realizovala volebná komisia. Volebná komisia na základe 

podaných informácií spracovala Harmonogram volieb do rady školy. V tomto Harmonograme 

volebná komisia načrtla priebeh a organizáciu volieb do rady školy z pedagogických 

zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov. 

 

 Dňa 12.09.2021 boli vyzvaní rodičia prostredníctvom informačného systému Edupage 

a webovej stránky školy  na účasť na plenárnej schôdzi rodičovského združenia školy spolu 

s výzvou na nahlásenie sa rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do rady školy v kategórii 

zástupcov rodičov. Volebná komisia pripravila kandidátku pre voľbu členov do rady školy 

z rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy na základe prihlášok resp. individuálnych 

návrhov kandidátov spolu s písomnými súhlasmi jednotlivých kandidátov.  

  

 V zmysle spracovaného Harmonogramu volieb do rady školy sa dňa 21.9.2021 zišli 

pedagogickí zamestnanci o 12:10 hod. v kongresovej miestnosti, kde ich predsedníčka 

volebnej komisie bližšie oboznámila s priebehom volieb. Zároveň pedagogickým 

zamestnancom predstavila týchto kandidátov do rady školy: Mgr. Ján Benko, PhD., Ing. 

Miroslav Vrábeľ, MBA, Ing. Tatiana Štofková. 

Z celkového počtu 44 pedagogických zamestnancov sa prezentovalo 41 

pedagogických zamestnancov. Voľba sa realizovala zakrúžkovaním dvoch kandidátov. 

Volebnej komisii bolo odovzdaných 41 hlasovacích lístkov, z toho bol jeden neplatný. Za 



 

členov do rady školy boli zvolení: Ing. Tatiana Štofková s počtom hlasov 39 a Ing. Miroslav 

Vrábeľ, MBA s počtom 29 hlasov. 

 

 Dňa 21.9.2021 o 13:10 sa uskutočnilo tiež zasadnutie Žiackej školskej rady, na ktorom 

predsedníčka volebnej komisie oboznámila žiakov s cieľom stretnutia. Voľby sa zrealizovali 

zakrúžkovaním jedného kandidáta, ktorému voliči dali svoj hlas. Volieb sa zúčastnilo 10 

žiakov z celkového počtu 11 členov žiackej rady. Boli predstavení dvaja kandidáti: Laura 

Belišová a Alica Sláviková.  Za člena do rady školy bola zvolená Laura Belišová  s počtom 7 

hlasov. 

 

V ten istý deň o 13:30 hod. predsedníčka volebnej komisie zvolala poradu 

nepedagogických zamestnancov do kongresovej miestnosti. Z celkového počtu 20 

nepedagogických zamestnancov sa prezentovalo 19. Zúčastneným zamestnancom predstavila 

kandidátov do rady školy: Bc. Jana Stašková, Ing. Aleš Škultéty. Voľba sa realizovala 

zakrúžkovaním jedného kandidáta. Za člena do rady školy bol zvolený Ing. Aleš Škultéty 

s počtom 10 hlasov. 

 

Dňa 21.9.2021 sa uskutočnila plenárna schôdza rodičovského združenia. Na tomto 

plenárnom zasadnutí sa zúčastnilo 83 rodičov zastupujúcich 413 žiakov školy. Predsedníčka 

volebnej komisie dala priestor sa predstaviť všetkým kandidátom, a to: Martina Cinová, 

Stanislava Fedorová, PhDr. Jana Majirská, Mária Nosaľová, Ján Onofrej, Mgr. Rastislav 

Zima. Kandidátka – pani Stanislava Fedorová ospravedlnila svoju neúčasť z dôvodu 

karantény. Jej predstavenie, ktoré poslala elektronicky, prečítala predsedníčka volebnej 

komisie. 

Nakoľko sa ale nezišla nadpolovičná väčšina voliteľov, voľby do rady školy sa 

nemohli uskutočniť v prvom kole. V zmysle Výzvy predsedu PSK na voľby do Rady školy 

v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom COVID 19, prebehli 

opakované voľby v kategórií zástupcovia rodičov v ten istý deň t. j. 21.09.2021 o 18:00 hod. 

Za členov rady školy boli zvolení Martina Cinová s počtom hlasov 51, Mgr. Rastislav Zima 

s počtom hlasov 39 a PhDr. Jana Majirská s počtom hlasov 39. 

 

 Listom zo dňa 19.10.2021 nám predseda PSK Milan Majerský oznámil, že za 

kategóriu zástupca zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov 

deleguje: 

- PaedDr. Miroslav Benko, MBA.,  

- RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., 

- Ing. Stanislav Kahanec, 

- Mgr. Miroslav Vaško. 

 

 Voľby do rady školy prebehli v pokojnej atmosfére, bez rušivých momentov. Všetci 

navrhnutí a zároveň zvolení kandidáti za členov do rady školy písomne súhlasili s členstvom 

v rade školy. 

 

K bodu č.3: 

 

 Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy prebehli voľby predsedu rady školy, 

podpredsedu rady školy a tajomníka. Voľby organizačne pripravil poverený riadením 

Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov Mgr. Michal Čiernik. Volieb sa zúčastnilo 

prítomných 9 členov rady školy podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 



 

 

Prítomní sa dohodli na nasledovnom priebehu volieb: 

 

- Do jednotlivých funkcií boli navrhnutí kandidáti: 

predseda – Ing. Tatiana Štofková 

     podpredseda –  Martina Cinová               

     tajomník – Ing. Miroslav Vrábeľ, MBA 

- Verejným hlasovaním boli do funkcií zvolení: 

predseda – Ing. Tatiana Štofková (9 hlasov) 

    podpredseda –  Martina Cinová (9 hlasov)    

              tajomník – Ing. Miroslav Vrábeľ, MBA (9 hlasov) 

 

K bodu č.4: 

Uznesenie: 

Rada školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov: 

 

a) berie na vedomie: 

1. Informáciu o priebehu a výsledkoch volieb do Rady školy pri Spojenej 

škole, Masarykova 24, Prešov 

b) Schvaľuje: 

1. Ing. Tatianu Štofkovú do funkcie predsedu rady školy, 

2. Martinu Cinovú do funkcie podpredsedu rady školy, 

3. Ing. Miroslava Vrábľa do funkcie tajomníka rady školy. 

 

K bodu č. 5: 

 

 V závere poverený riadením školy Mgr. Michal Čiernik skonštatoval, že ustanovujúce 

zasadnutie Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov naplnilo program 

zasadnutia. Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy prebehla v pokojnej 

atmosfére bez rušivých momentov.  Po tomto zhrnutí a skonštatovaní sa Mgr. Michal Čiernik 

všetkým prítomným poďakoval a zaželal obojstrannú, plodnú spoluprácu. 

 

Prílohy: 

- prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia rady školy,  

- zoznam členov rady školy. 

 

 

 

V Prešove dňa: 12.11.2021                                          V Prešove dňa:..................................... 

 

 

 

 

 

...........................................................                            ............................................................. 

 podpis predsedu rady školy                                                  podpis zriaďovateľa 

 



 

Zoznam členov  

Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov 

 

 
1.  Ing. Tatiana Štofková  - pedagogický zamestnanec, predseda RŠ 

2.  Ing. Miroslav Vrábeľ  - pedagogický zamestnanec, tajomník RŠ 

3.  Ing. Aleš Škultéty        - nepedagogický zamestnanec, 

4.  Laura Belišová              - žiak 

5.  Mgr. Rastislav Zima                    - rodič 

6.  Martina Cinová           - rodič, podpredseda RŠ 

7.  PhDr. Jana Majirská             - rodič  

8.  PaedDr. Miroslav Benko, MBA   - zástupca zriaďovateľa 

9.  RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. - zástupca zriaďovateľa 

10. Ing. Stanislav Kahanec  - zástupca zriaďovateľa 

11. Mgr. Miroslav Vaško              - zástupca zriaďovateľa 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rada školy pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 12.11.2021                                                       Odbor školstva PSK 

                                                                                                  Námestie mieru 2 

                                                                                                   080 01    Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zasielame Vám Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri Spojenej škole, 

Masarykova 24, Prešov, konaného dňa 11. 11. 2021. 

 

 

 

 S pozdravom  

 

 

 

 

 

 

       .............................................. 

                                                                                                 Predseda RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


