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VÝROČNÁ SPRÁVA  

o činnosti Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej,  

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš 

za rok 2019 

 

 

1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2019 

 

Členov Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Demänovská cesta 

669, 031 01 Liptovský Mikuláš 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: 

 

21.01.2019 –  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č.1: 

(Rada školy odporučila zaradenie  4 – ročných študfijných odborov 

s maturitou a výučným listom: 2426K programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení, 2412 K mechanik číslicovo riadených 

strojov a 3 – ročný učebný odbor s výučným listom: 2464 H strojný 

mechanik do siete škôl a školských zariadení SR od školského roka 

2020/2021) 

20.02.2019 -  mimoriadne zasadnutie na žiadosť zriaďovateľa: 

(oboznámenie členov Rady školy s výsledkom finančnej kontroly, ktorá 

bola vykonaná v Strednej odbornej škole polytechnickej Liptovský 

Mikuláš v období október až december 2018, návrh zriaďovateľa na 

odvolanie Ing. Malvíny Fuzákovej Dvorožňákovej z funkcie riaditeľky 

školy) 

 28.03.2019 –  riadne zasadnutie Rady školy: 

(výročná správa Rady školy za rok 2018, výsledok hospodárenia školy 

a rozpočet na rok 2019, stanovisko Rady školy k návrhu počtu tried pre 

prijímanie žiakov do 1. Ročníka externej alebo kombinovanej formy 

štúdia a na nadstavbové a pomaturitné, štúdium) 

 05.04.2019 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 2: 

(Rada školy odporučila otvorenie jednej triedy pre prijímanie žiakov do 

1. ročníka nadstavbového štúdia 4512 L poľnohospodárstvo v školskom 

roku 2019/2020) 



 

20.05.2019 -  neúspešné výberové konanie na funkciu riaditeľa SOŠ polytechnickej 

Liptovský Mikuláš  

06.06.2019 -  hlasovaním per rollam boli prijaté uznesenia č. 3 a č. 4: 

 (Rada školy súhlasila s návrhom na počet tried a počet 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 

2020/2021. Rada školy súhlasila s návrhom zaradenia učebného 

odboru 2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie 

služby do siete škôl a školských zariadení SR od školského roka  

2020/2021) 

15.10.2019 -  hlasovaním per rollam bolo prijaté uznesenie č. 5: 

(Rada školy súhlasila so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti , jej 

výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia za školský rok 

2018/2019) 

18.11.2019 -  výberové konanie na funkciu riaditeľa SOŠ polytechnickej Liptovský 

Mikuláš – bolo prijaté uznesenie č. 6: 

 (Rada školy navrhla Žilinskému samosprávnemu kraju, zriaďovateľovi 

Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 

Liptovský Mikuláš podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR 

SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vymenovať na základe výsledkov výberového konania Ing. Renátu 

Benikovskú do funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy polytechnickej, 

Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš) 

 

 

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

 

- s účinnosťou od 01.09.2019 bola za člena Rady školy (za zástupcu pedagogických 

zamestnancov) delegovaná PaedDr. Jana Krčahová, 

 

- v študentských voľbách pre školský rok 2019/2020 do Žiackej školskej rady bol za 

predsedu opäť zvolený žiak Matúš Šuna, a tým pádom nedošlo ku zmene člena 

v Rade školy. 

 

Rada školy od poslednej zmeny pracovala v nasledovnom zložení: 

 Ing. Stanislav Ferianc – zástupca pedagogických zamestnancov školy, predseda 

 PaedDr. Jana Krčahová – zástupca pedagogických zamestnancov školy 

 p. Darina Beňová – zástupca nepedagogických zamestnancov školy 

 p. Martina Horniaková – zástupca rodičov žiakov školy 

 p. Anna Horvátová – zástupca rodičov žiakov školy 

 Mgr. Peter Kasper – zástupca rodičov žiakov školy 



 

 p. Matúš Šuna – zástupca žiakov školy 

 Ing. Dana Flórová – zástupca delegovaný ŽSK 

 Mgr. Janka Školová – zástupca delegovaný ŽSK 

Ing. Marta Gajdičiarová – zástupca delegovaný ŽSK 

Ing. Erik Gemzický, PhD. – zástupca delegovaný ŽSK 

 

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 2019 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 chcem poďakovať za ich účasť na zasadnutiach. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, 02. marca 2020 

 

 

        Ing. Stanislav Ferianc 

         predseda Rady školy 

http://www.polytechnika.sk/

