
 

Materská škola Československej armády 20 Prešov 

 

Zápisnica  z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

 

Dátum :   09.marec 2016 

Čas      :   15:30 hod 

Prítomní :    (viď prezenčná listina) 

Program : 

1. Otvorenie.  

2. Oboznámenie členov Rady školy s priebehom a výsledkami volieb do rady školy 

3. Predstavenie  členov Rady školy. 

4. Oboznámenie s volebným poriadkom. 

5. Voľba predsedu Rady školy. 

6.  Štatút Rady školy pri MŠ Čsl.armády – oboznámenie 

7. Informácie poslancov MsZ  

8. Uznesenia a záver. 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla riaditeľka školy PaedDr. Ivona Uličná, ktorá oboznámila 

prítomných s programom ustanovujúceho zasadnutia rady školy. 

2. Pani riaditeľka oboznámila prítomných s výsledkami volieb do rady školy na volebné 

obdobie rokov 2016-2020 /viď príloha -zápisnice z volieb do rady školy /. Voľby do Rady 

školy vo všetkých skupinách voličov sa uskutočnili v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení v znení ďalších zmien. Vo všetkých skupinách 

/pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci a rodičia/ boli písomne navrhnutí kandidáti na 

volebný lístok a tí svoju kandidatúru aj písomne potvrdili. Voľby do rady školy prebehli vo 

všetkých skupinách tajným hlasovaním pod dohľadom zvolenej volebnej komisie. Vo 

všetkých kategóriách boli jednotliví voliči oboznámení s volebným poriadkom, ktorý bol 

schválený bez pripomienok.  

V kategóriách pedagogický zamestnanec, nepedagogický zamestnanec  aj rodičia bola prítomná 

nadpolovičná väčšina  voličov. Voľby sa uskutočnili dňa 10.2.2016,  24.2.2016 a 25.2.2016 

podľa pokynov zriaďovateľa a vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z.z.  Vo všetkých kategóriách  voľby 

boli veľmi dobre organizačne a materiálne pripravené a počas volieb sa nevyskytli žiadne rušivé 

momenty 

 



3. Riaditeľka školy predstavila všetkých prítomných  novozvolených členov rady školy za 

jednotlivé skupiny. 

Výsledky volieb : 

 
 Pedagogickí zamestnanci  -          1. Bc. Karaffová Soňa 

                                                            2. Albertoni Jarmila 

 

 Nepedagogickí zamestnanci -      1. Sasaráková Mária 

 

 Rodičia  -                                      1. Mgr. Maťufka Lukáš 

                                                            2. Mgr. Balaníková Natália 

                                                            3. Ing. Nemethová Jana                                                           

 

 Delegovaní za zriaďovateľa :              1. JUDr. René Pucher 

                                                                   2. Ing. Richard Drutarovský 

             3. Mgr. Jaroslava Kutajová 

            

4. Riaditeľka školy oboznámila prítomných členov s volebným poriadkom, ktorý bol 

schválený bez pripomienok.  Oboznámila prítomných s podmienkami tajných volieb 

predsedu rady školy.  

5. Riaditeľka školy skonštatovala uznášania schopnosť rady školy - podľa prezenčnej 

listiny  nadpolovičnú účasť členov rady školy, upozornila na potrebu zakrúžkovať jedného 

člena na hlasovacom lístku s vyššie uvedenými menami všetkých členov rady školy. Člen 

s nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady  bude predsedom rady školy.  

Do volebnej komisie boli zvolení hostia zasadnutia:  Kvietková Mária, Eštočinová Valéria, 

Boháčová Tatiana. Voľby predsedu rady školy riadila  volebná komisia pod vedením jej 

predsedu p. Kvietkovej Márie, ktorá po skončení volieb a sčítaní hlasov odovzdala riaditeľke 

školy zápisnicu, prezenčnú listinu z volieb ako aj zapečatené hlasovacie lístky. 

Výsledky volieb predsedu rady školy: 

Počet členov rady školy: 9 

Počet prítomných členov: 6 

Počet vydaných hlasovacích lístkov :  6 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :  6  

Počet platných  hlasovacích lístkov :  6 

Počet neplatných  hlasovacích lístkov : 0 

Kandidátku tvorilo 9 členov rady školy . V prvom kole nezískal ani jeden  kandidát 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy. 

     Výsledky I. kola  :        Jarmila Albertoni  4  hlasy   

   Bc. Soňa Karaffová  – 1 hlas  

  Mgr. Jaroslava Kutajová – 1 hlas                          

     Výsledky II. kola :    p. Albertoni  - 5 hlasov 

                                      p.  Bc Karaffová - 1 hlas 



Predsedníčkou rady školy na štvorročné funkčné obdobie sa stala : Jarmila ALBERTONI 

Voľba podpredsedu sa uskutočnila verejným hlasovaním . Podpredsedom rady školy sa stala: 

Bc. Soňa Karaffová                                                                

6. Riaditeľka školy podala prítomným prvotné informácie o poslaní, úlohách a o činnosti 

rady školy v zmysle Štatútu rady školy.  

Riaditeľka MŠ Čsl.armády 20 v Prešove PaedDr. Ivona Uličná  po zvolení predsedu  

odovzdala  vedenie ustanovujúcej schôdze novozvolenému predsedovi rady školy. 

7.     Mgr. Jaroslava Kutajová  informovala prítomných členov o posledných zastupiteľstvách, 

rozpočtoch škôl, havarijných stavoch škôl, racionalizačných opatreniach. 

Riaditeľka upovedomila prítomných, že na ďalšom zasadnutí rady školy bude dôležitým 

bodom programu schválenie Štatútu rady školy pri MŠ Čsl.armády 20  a  ukončila 

ustanovujúce zasadnutie rady školy návrhom uznesení, ktoré členovia rady školy jednohlasne 

schválili. 

 

Uznesenie : 

1.  Ustanovujúce zasadnutie rady školy dňa 9.03.2016 schválilo výsledky volieb predsedu 

a podpredsedu rady školy.  

* Predsedom rady školy sa stala Jarmila Albertoni 

* Podpredsedom rady školy sa stala Bc. Soňa Karaffová 

 

2. Ustanovujúce zasadnutie rady školy dňa 9.03.2016 poverilo predsedu rady školy: 

-  vypracovať plán zasadnutí na príslušný kalendárny rok  2016 

-  zvolať prvé zasadnutie rady školy s cieľom prerokovať  a schváliť Štatút rady školy pri MŠ 

Československej armády 20 v Prešove. 

  

V Prešove 09.03.2016                                                   Zapísala:   ................................ 

                                                                                                         PaedDr. Ivona Uličná 

                                                                                                             riaditeľka školy     

Prílohy: 

1. prezenčná listina z ustanovujúcej schôdze 

2. zápisnice z volieb pedagogických zamestnancov  

3. zápisnice z volieb nepedagogických zamestnancov  

4. zápisnica z volieb rodičov  

 

Dňa: 11.3.2016                                                                         Dňa:  24.3.2016 

          

 

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

        Jarmila Albertoni, predseda RŠ                    Ing. Andrea Turčanová, štatutár zriaďovateľa 

          


