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Zápisnica 
zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s Materskou školou Slovenského učeného 

tovarišstva Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné č. 302 
dňa 23. septembra 2021 v priestoroch základnej školy 

 
 
Prítomní: Ing. Juraj Bachroník, Mgr. Emília Beranová, Veronika Fuljerová, JUDr. Zuzana 
Fulmeková, Mgr. Adela Gumančíková, Mgr. Lenka Juranková, Eva Komadová, Ing. Katarína 
Krchová, Mgr. Jozef Ráztočný, Ľubomír Škorvan   
 
Neprítomní:  Ing. Pavol Gabrík- ospravedlnený 
 
 
Prizvaní:  Mgr. Mária Milučká, riaditeľka ZŠ s MŠ SUT 
                Gabriela Zajacová – zástupkyňa MŠ  
  
Priebeh zasadnutia 
 

1. Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zasadnutie Rady školy otvorila Ing. Katarína Krchová. Privítala prítomných členov a 
konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 10 členov, 1 bol z neúčasti ospravedlnený. 
Zasadnutie Rady školy je teda uznášania schopné.  Za zapisovateľku bola zvolená: Mgr. 
Adela Gumančíková, za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Juraj Bachroník, Mgr. 
Emília Beranová. 

 
Ing. Krchová dala hlasovať za schválenie programu zasadnutia, tak ako bol uvedený 
v pozvánke, ktorá je prílohou.  
  
Hlasovanie:    
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 

2. Opakovaná voľba predsedu a podpredsedu Rady školy 
 

Na zasadnutí prebehla opakovaná voľba predsedu a podpredsedu RŠ, ktorá bola tajná. 
Členom boli rozdané volebné lístky so zoznamom všetkých kandidátov na predsedu Rady 
školy z členov Rady školy v abecednom poradí, nakoľko nikto z prítomných členov sa 
nevzdal kandidatúry. Na volebnom lístku prítomní členovia rady školy zakrúžkovali poradové 
číslo najviac jedného člena, ktorého navrhujú na funkciu predsedu rady školy. Podľa vyhlášky 
č. 230/2009 Z.z. predseda rady školy musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov rady školy, t.j. 6 hlasov. 
 
Volebná komisia v zložení: Mgr. Mária Milučká, JUDr. Zuzana Fulmeková, Lubomír 
Škorvan konštatovala : 
 
Počet oprávnených voličov: 11 
Počet prítomných voličov:  10 
 

Počet odovzdaných volebných lístkov : 10 ks 
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     Počet prijatých volebných lístkov : 10 ks 
         Počet platných prijatých volebných lístkov : 10 ks 

 
Výsledok volieb predsedu RŠ na obdobie 2021-2025: 
 

1. Ing. Juraj Bachroník    počet získaných hlasov: 0 
2. Mgr. Emília Beranová    počet získaných hlasov: 1 
3. Veronika Fuljerová    počet získaných hlasov: 0 
4. JUDr. Zuzana Fulmeková   počet získaných hlasov: 0 
5. Ing. Pavel Gabrík     počet získaných hlasov: 0 
6. Mgr. Adela Gumančíková   počet získaných hlasov: 0  
7. Mgr. Lenka Juranková    počet získaných hlasov: 1 
8. Eva Komadová     počet získaných hlasov: 0 
9. Ing. Katarína Krchová    počet získaných hlasov: 8 
10. Mgr. Jozef Ráztočný    počet získaných hlasov: 0 
11. Ľubomír Škorvan     počet získaných hlasov: 0 
 

 
Za predsedu rady školy je zvolená Ing. Katarína Krchová. 
Zvolená predsedníčka Katarína Krchová sa poďakovala za vyslovenú dôveru, prijala funkciu 
predsedu RŠ a pokračovala vo vedení zasadnutia rady školy. 
 
Prebehla voľba podpredsedu rady školy.  
Počet oprávnených voličov: 10 
Počet prítomných voličov:    10 
 

Počet odovzdaných volebných lístkov : 10 ks 
     Počet prijatých volebných lístkov : 10 ks 

       Počet platných prijatých volebných lístkov : 10 ks 
 

Volebná komisia konštatovala: 
Výsledok volieb podpredsedu RŠ na obdobie 2021-2025 : 
 

1. Ing. Juraj Bachroník    počet získaných hlasov : 0 
2. Mgr. Emília Beranová    počet získaných hlasov: 3 
3. Veronika Fuljerová    počet získaných hlasov: 0 
4. JUDr. Zuzana Fulmeková   počet získaných hlasov: 3 
5. Ing. Pavel Gabrík     počet získaných hlasov: 0 
6. Mgr. Adela Gumančíková   počet získaných hlasov: 1 
7. Mgr. Lenka Juranková    počet získaných hlasov: 3 
8. Eva Komadová     počet získaných hlasov: 0 
9. Ing. Katarína Krchová    počet získaných hlasov: 0 
10. Mgr. Jozef Ráztočný    počet získaných hlasov: 0 
11. Ľubomír Škorvan     počet získaných hlasov: 0 
 

Po sčítaní platných hlasov volebná komisia skonštatovala rovnosť hlasov u troch kandidátov 
(Mgr. Beranová, JUDr. Fulmeková, Mgr. Juranková). Vzhľadom na túto skutočnosť bolo 
vyhlásené druhé kolo volieb za podpredsedu RŠ. 
 
Prebehla opakovaná voľba podpredsedu rady školy.  
Počet oprávnených voličov: 10 



3 
 

Počet prítomných voličov:    10 
 

Počet odovzdaných volebných lístkov : 10 ks 
     Počet prijatých volebných lístkov : 10 ks 

       Počet platných prijatých volebných lístkov : 10 ks 
 
Volebná komisia konštatovala: 
Výsledok volieb podpredsedu RŠ na obdobie 2021-2025 : 
 

1. Ing. Juraj Bachroník    počet získaných hlasov : 0 
2. Mgr. Emília Beranová    počet získaných hlasov: 5 
3. Veronika Fuljerová    počet získaných hlasov: 0 
4. JUDr. Zuzana Fulmeková   počet získaných hlasov: 2 
5. Ing. Pavel Gabrík     počet získaných hlasov: 0 
6. Mgr. Adela Gumančíková   počet získaných hlasov: 0 
7. Mgr. Lenka Juranková    počet získaných hlasov: 3 
8. Eva Komadová     počet získaných hlasov: 0 
9. Ing. Katarína Krchová    počet získaných hlasov: 0 
10. Mgr. Jozef Ráztočný    počet získaných hlasov: 0 
11. Ľubomír Škorvan     počet získaných hlasov: 0 

 
 
Za podpredsedu rady školy je zvolená Mgr. Emília Beranová. 
Zvolená podpredsedníčka  Mgr. Emília Beranová sa poďakovala za vyslovenú dôveru, prijala 
funkciu podpredsedu RŠ. 
 
 

3. Prerokovanie a schválenie štatútu Rady školy 
 

Predsedníčka dala hlasovať za schválenie Štatútu rady školy. Zmeny sa uskutočnili v článku 6 
pri voľbe predsedu a podpredsedu rady školy. Podľa vyhlášky č. 230/2009 Z.z. volia členovia 
Rady školy pri ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 
predsedu a podpredsedu RŠ. 
Členovia RŠ súhlasia so zmenami v Štatúte a tiež odsúhlasili schádzanie RŠ najmenej trikrát 
ročne a podľa potreby. 
 
Hlasovanie:    
ZA: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 
 
4. Informácia riaditeľky ZŠ s MŠ o počtoch zapísaných detí do ZŠ a MŠ v šk. roku 
2021/2022 
 
Pani riaditeľka Mgr. Mária Milučká prítomných členov RŠ informovala o počtoch detí 
prijatých do ZŠ a MŠ v šk. roku 2021/2022. Podala informácie o materiálno-technickom 
zabezpečení priestorov základnej školy a materskej školy v Ústredí. 
 
 
Prijatí žiaci do 1. roč. ZŠ 
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Počet prijatých žiakov do prvého ročníka – 42  
2 deti majú pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 
 
Umiestnenie žiakov na stredné školy 
 
8. ročník: v počte  – 1 prijatý na strednú bilingválnu školu 
9. ročník: v počte  – 22  prijatí na stredné školy 
5. ročník: v počte 2 – prijatí na osemročné gymnázium 
 
5. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy   
     
Pani riaditeľka priblížila prítomným členom koncepciu ďalšieho rozvoja školy v budúcom 
období. V budúcnosti sa plánuje  rozšírenie a dopĺňanie oddychových zón v okolí školy i v 
školskom interiéri, digitalizácia školy, zapojenie školy do vyhlásených projektov, budovanie 
dopravného ihriska, zelenej triedy pre účely ZŠ aj MŠ, kovodielňa a drevodielňa pre 
technické práce a knižnica.  
 
 
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2020/2021 
 
Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s výchovno-vzdelávacou činnosťou ZŠ počas roka 
2020/2021. Pani riaditeľka vyzdvihla úspechy žiakov v okresných kolách rôznych 
vedomostných súťaží, napr. olympiáda v anglickom jazyku, dejepisu, geografie, 
Hviezdoslavov Kubín napriek zložitej situácii s dištančným vzdelávaním a dlhým obdobím 
homeschoolingu. Novinkou bola súťaž v TSV "Jarná stovka", motivujúca žiakov k pohybu v 
prírode. Škola pokračuje v digitalizácii: 5 tried bolo vybavených novými interaktívnymi 
tabuľami. Dobudované boli svetlíky nad schodišťami a skultúrňuje sa aj okolie školy 
výsadbou oddychovej zóny, ktorá sa v budúcnosti plánuje rozširovať a dopĺňať. 
 
 
 
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2020/2021 
 
Pani zástupkyňa Gabriela Zajacová oboznámila členov RŠ s výchovno-vzdelávacou 
činnosťou MŠ počas roka 2020/2021. MŠ disponuje 5 triedami, aktívne zverejňuje svoju 
činnosť na webe a facebookovej stránke školy. Pani zástupkyňa informovala o 
najzaujímavejších aktivitách pre žiakov MŠ počas jednotlivých mesiacoch šk. roka. 
 
Prijaté deti do MŠ 
Celkový počet detí  – 105, novoprijatých 43 
Neprijaté deti do MŠ – 0 
 
     
      
7.  Diskusia, rôzne  
 
Členovia RŠ sa zaujímali o plánovaný plavecký a lyžiarsky výcvik a školu v prírode pre 
dotknuté ročníky, ktoré sa v uplynulom šk. roku nezrealizovali kvôli epidemiologickej 
situácii. Ďalšie otázky na pani riaditeľku smerovali k fungovaniu školského klubu v ranných 
hodinách. 
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8. Uznesenie a záver 
 
RŠ berie na vedomie :  

a) voľbu predsedu a podpredsedu RŠ 
b) odsúhlasenie Štatútu rady školy  
c) správu o VVČ za školský rok 2020/2021 v ZŠ, v MŠ 

 
RŠ odporúča zriaďovateľovi na schválenie :  

správu o VVČ za školský rok 2020/2021 v ZŠ a MŠ SUT Veľké Rovné 
 
Záver: 
Keďže bol naplnený program zasadnutia predsedníčka RŠ prítomným členom poďakovala za 
účasť a ukončila zasadnutie. 
 
Prílohy: Prezenčná listina zo zasadnutia RŠ  

  Vzor volebného lístku pre voľbu predsedu a podpredsedu RŠ 
 
 
Vo Veľkom Rovnom, dňa  23. septembra 2021 
 
 
              ........................................ 
                                                                                        Ing. Katarína Krchová 
                                                                                         predseda Rady školy 
  
 
 
Zápisnicu vyhotovil:   Mgr. Adela Gumančíková      .......................................... 
 
 
 
 
Zápisnicu overili:   Ing. Juraj Bachroník                .......................................... 
 

Mgr. Emília Beranová             ........................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 


