
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov,  

konaného dňa 16. 10. 2019 

 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: JUDr. Ján Luterán, Ing. Jozef Hodoši, Ing. Monika Poľaková 

 

Termín konania: 16. 10. 2019 o 15,30 hod. 

Miesto konania: salónik školy, SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 

 

Program:   1. Otvorenie  

2. Správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky školy 

3. Informácie o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2018/2019 

4. Pripomienky ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti 

5. Aktuálny stav žiakov 

6. Rôzne 

7. Diskusia.  

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Mgr. Ján Benko, PhD., predseda Rady školy, otvoril zasadnutie, privítal prítomných 

a zároveň prečítal mená ospravedlnených aj s dôvodom ospravedlnenia. Oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili.  

  

 

2. Správa o hospodárení školy, záväzky a pohľadávky školy 

 

 Nakoľko Mgr. Edita Šebejová, zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ, je momentálne 

práceneschopná, daný bod bol stiahnutý a prítomní členovia Rady školy súhlasili, že členovia 

Rady školy budú informovaní o hospodárení, záväzkoch a pohľadávkach školy na ďalšom 

zasadnutí.  

 

 

3. Informácie o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2018/2019 

 

 Predseda Rady školy, Mgr. Benko, PhD., oboznámil prítomných, že každý z nich dostal 

mailom elektronickú verziu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2018/2019, mal dostatočný čas a priestor si ju podrobne 

preštudovať a vyzval prítomných, aby ak majú nejaké otázky, či nejasnosti, môžu sa k nej 

vyjadriť a pani Ing. Mária Frančáková, poverená vedením školy, ako aj Mgr. Antónia Jadušová, 

PhD., MBA, zástupkyňa riaditeľa školy, sú pripravené dané otázky zodpovedať. Ing. Mária 

Frančáková v úvodnom slove spomenula, že Správa sa spracovávala podľa už zabehnutej 

šablóny a overeného systému z predchádzajúcich rokov, má jednotnú formu, je v nej spomenuté 



všetko, čo v Správe musí byť, je obsiahla a verejnosť sa z nej má možnosť dozvedieť všetko 

o činnosti školy. 

Nikto z prítomných členov Rady školy sa k Správe nevyjadril a nemal žiadne otázky.  

 

 

4. Pripomienky ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Prítomní členovia Rady školy nevzniesli žiadne pripomienky ku Správe o výchovno-

vzdelávacej činnosti. 

 

 

5. Aktuálny stav žiakov 

 

Ing. Mária Frančáková, poverená vedením školy, informovala prítomných, že momentálne 

na škole študuje 271 žiakov. 

Mgr. Rastislav Zima, člen rady školy, sa zaujímal, koľko žiakov študovalo na škole 

v porovnateľnom období, t.z. v októbri 2018. Ing. Mária Frančáková ho informovala, že v júni 

2019 mala škola 320 žiakov. 

 

 

6. Rôzne 

 

Mgr. Rastislav Zima sa informoval o budúcnosti školy, stave rokovaní s VÚC ohľadom 

odborov, ktoré bude škola otvárať na ďalší školský rok. 

Ing. Mária Frančáková informovala, že VÚC škole tento rok nepovolí žiaden iný odbor, 

ako išla požiadavka zo strany školy z júna 2019, a iné študijné odbory budeme môcť žiadať až 

budúci rok, ale aj to len v oblasti tzv. odborov 63-ky. Členovia Rady školy to zhodnotili, že to 

znamená, že až od školského roku 2021/2022, čo už môže byť likvidačné zo strany VÚC. 

Mgr. Ján Benko, PhD., vyjadril prekvapenie z tohto nového postoja VÚC, nakoľko si aj 

s inými členmi Rady školy pamätajú nedávne slová VÚC, že naša škola nemôže mať 63-ky 

odbory, tie nám nepovolia, lebo tie patria na Obchodnú akadémiu. 

Ing. Mária Frančáková zároveň informovala, že nebude mať záujem o učebný odbor 

krajčír. 

Ing. Mária Frančáková tiež spomenula, že riaditelia prešovských škôl sú pozvaní 8.11.2019 

na stretnutie na pôde VÚC, kde má byť uzavretá ponuka odborov a počtu žiakov pre jednotlivé 

školy pre školský rok 2020/2021. Verí, že sa jej podarí ešte zmeniť názor VÚC aj na základe 

kritérií, ktoré vydala VÚC, podľa ktorých bude pristupovať k určovaniu počtu žiakov a odborov 

pre jednotlivé školy, podľa ktorých stojíme veľmi dobre, a tak máme dobrú východiskovú 

vyjednávaciu pozíciu. 

Mgr. Ján Benko, PhD. upriamil pozornosť na dôležitosť Územnej školskej rady a Krajskej 

rady pre odborné vzdelávanie pri schvaľovaní odborov do siete škôl, či zavádzanie nových 

odborov. Členovia Rady školy tiež vyjadrili požiadavku, že je potrebné pri nezmenenom postoji 

VÚC k odborom, počtu tried a žiakov pre ďalší školský rok vzniesť námietku na MŠVVaŠ SR, 

osobne navštíviť zodpovednú osobu aj viackrát a bojovať zo strany vedenia školy o väčší počet 

tried a žiakov už pre nasledujúci školský rok. 

 

 

7. Diskusia 

 

   Nikto z prítomných nemal príspevok do diskusie. 



 

 

8. Uznesenie 

 

           Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2018/2019 a uznáša sa na texte: 

Členovia Rady školy po pozornom preštudovaní Správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 na SOŠP, Masarykova 

24, Prešov, po jej prerokovaní na zasadnutí Rady školy konštatovali, že správa je spracovaná na 

požadovanej úrovni. Bola bez pripomienok a jednohlasne schválená. 

 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0 Zdržali sa: 0 

 

 

9. Záver 

 

Predseda Rady školy, Mgr. Benko, PhD., ukončil zasadnutie Rady školy a poďakoval 

prítomných za účasť. 

 

 

 

 

 

V Prešove 16. 10. 2019 

 

 

 

Zápisnicu napísal: Mgr. Ján Benko, PhD.    ................................................ 

 

Zápisnicu overila: Mgr. Iveta Ligdayová     ................................................ 

 

 

 

 

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

          predseda RŠ 


