
RADA ŠKOLY  
SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava 

Zápisnica so zasadnutia konaného dňa 15. 6. 2020 
 

Miesto konania: v sídle školy 
Čas konania: od 15,30 hod do 18:30 hod. 
Zúčastnení: všetci členovia + riaditeľka školy ako hosť 
 
Priebeh rokovania: 
 

1. Úvod – privítanie členov zasadnutia Rady školy a hostí. 
  

2. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti - 9/11, zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 

3. Program rokovania – schválený 9/11, doplnil sa bod – Prerokovanie volebného poriadku, 
prezentácie kandidátov budú vysielané online. 
 

4. Informácia o dopade korona krízy na školu z hľadiska prevádzky aj z hľadiska hospodárenia 
– riaidteľka školy informovala o prevádzkových oblastiach. Rodičia ocenili promptné riešenie 
situácie ihneď po zatvorení škôl. Predseda Rady školy informoval o úsporách a zvýšených 
nákladoch v danom období. Rada školy zobrala informácie na vedomie a odporučila 
zriaďovateľovi rozhodnúť o úsporách tak, aby: 
 

a. Časť úspor bola investovaná do dalšieho rozvoja školy s možnosťou výberu pre rodičov, 
ktorý sa zrealizuje cez Edupage 

b. Časť úspor bude použitá na posktynutie zľavy na školnom vo výške 80 Eur na žiaka 
(súrodenci 60 Eur, resp. 40 Eur). Zľavu si môžu rodičia uplatniť z prvého školného na 
školský rok 2020/21. 

 
5. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaidteľa školy. 

a. Rada školy schválila, že diskusia a následné tajné hlasovanie bude neverejný bod 
programu rady školy – schválene 9 za, 1 sa zdržal. 

b. Do výberového konania sa zapojili 2 kandidátky: 
i. PaedDr. Mária Kmotríková, MBA 
ii. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. 

c. Prezentácie kandidátok boli vysielané online. Po prezentáciách nasledovali otázky od 
členov rady školy, ktoré kandidáti zodpovedali. 

d. V neverejnej časti rady školy členovia vyjadrili názory k prezentáciám a kandidátom. 
e. Na základe tajného hlasovania formou hlasovacích lístkov, ktoré členovia rady školy 

vhodili do urny, bolo hlasovanie nasledovné: 
i. PaedDr. Mária Kmotríková, MBA – 0/11 
ii. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD – 10/11 
iii. 1 člen sa zdržal hlasovania, všetky hlasovacie lístky boli platné. 

f. Rada školy odporúča zriaďovateľovi vymenovať PaedDr. Barboru Oráčovú za riaditeľku 
školy. 

 
6. Volebný poriadok a metodika voľby riaditeľa školy 

a. Rada školy sa dohodla na potrebe vypracovať volebný poriadok a metodiku voľby 
riaditeľa školy.  



b. Pri voľbe riaditeľa školy uviesť do výberového konania, aby kandidát súhlasil so 
zverejním životopisu, motivačného listu a koncepcie rozvoja školy všetkým rodičom. 
 

7. Rôzne 
a. Najbližšie rokovanie Rady školy je plánované na október 2020. 

 
Bod mimo rokovania: 
Dňa 16.6.2020 viacerí členovia Rady školy kontaktovali zriaďovateľa, nakoľko sa objavili informácie 
o odporučenej kandidátke, ktoré by mohli ohroziť reputačné riziko školy a požiadali zriaďovateľa, aby 
zvolenú kandidátku napriek odporúčaniu rady školy, nevymenoval. 
 
 
Zapísal: P. Halák  
V Bratislave, 16. 6. 2020 
 


