
RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU UNÍN Č. 420 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 

z 2. zasadnutia Rady školy, konanej dňa 19.02.2013 
 

Prítomní:   viď prezenčná listina 
 
 
      2. zasadnutie Rady školy zahájil a viedol predseda RŠ MUDr. Marián Landl. Prítomným 
členom RŠ predložil program zasadnutia a požiadal ich o pripomienky a doplňujúce návrhy 
k predloženému programu. 
 
     Z celkového počtu 11 členov RŠ bolo prítomných 11, teda RŠ je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Informácia o odovzdaní zápisnice s ustanovujúcej schôdze RŠ 
4. Návrh na vytvorenie zápisnice z ustanovujúcej schôdze RŠ podľa skutočného 

priebehu 
5. Štatút RŠ 
6. Majáles 
7. Návrh na družobnú návštevu ZŠ v našom okolí 
8. Stanovisko k návrhu uznesenia Ing. Gronského na OZ dňa 30.01.2013 
9. Návrh na doriešenie auditu 
10. Webová stránka školy 
11. Rôzne 
12. Návrh rozpočtu 
13. Výročná správa za r. 2012 
14. Diskusia 
15. Záver 

 
 
1.Zahájenie 
Zasadnutie RŠ zahájil a viedol MUDR. Marián Landl predseda RŠ, ktorý privítal prítomných 
členov RŠ. 
 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Hoferka Martin, Khúla Peter 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Biskupičová Kristína  
 
 



3. Informácia o odovzdaní zápisnice s ustanovujúcej schôdze RŠ 
4. Návrh na vytvorenie zápisnice z ustanovujúcej schôdze RŠ podľa skutočného priebehu 
 
Nakoľko zápisnica má obsahovať určité náležitosti má byť stručná a výstižná. Zápisnica 
ustanovujúceho zasadnutia RŠ odovzdaná zriaďovateľovi nespĺňa tieto náležitosti, preto 
budem požadovať vytvorenie novej zápisnice, ktorá bude mať skutočný obraz o priebehu 
Ustanovujúceho zasadnutia RŠ. Znovu sa dala podpísať prezenčná listina z ustanovujúceho 
zasadnutia RŠ, ktorú podpísali všetci prítomní členovia. 
 
Zmena programu uprednostnenie bodu 8. z dôvodu prítomnosti starostu obce p. Štefana 
Andela, ktorý oznámil členom RŠ, že má ešte iné povinnosti a v čase 18.30 hod musí odísť. 
 
8.Stanovisko k návrhu uznesenia Ing. Gronského na OZ dňa 30.01.2013 
(viď. Príloha č.1) Stanovisko Ing. Gronského. Vytvorený list odpoveď, reakcia na stanovisko 
Ing. Gronského, ktorý po schválení členmi RŠ bude odoslaný zriaďovateľovi ZŠ s MŠ, vedeniu 
ZŠ s MŠ a občanom obce Unín. 
Do diskusie sa k tomuto bodu prihlásil p. Mgr. Hoferka Martin ktorý konštatoval, že to bola 
chyba Ing. Gronského, ktorého stanovisko obecné zastupiteľstvo zmietlo zo stola. Či je nutné 
sa týmto zaoberať, či by nebolo vhodné, keď niekto urobil chybu byť veľkorysý džentlmeni 
a nechať to tak. K čomu sa pripojil aj starosta obce p. Andel a p. Rehák člen RŠ. Mgr.  Regásek  
konštatoval, že Ing. Gronský nemal čo dávať návrh na takého uznesenie a starosta obce zo 
svojej pozície ho mal zastavil v pokračovaniu predkladania predmetného uznesenia. Pán 
Mgr. Hoferka sa vyjadril, že zo zasadnutia OZ je zápisnica ktorú on ako člen OZ ešte nevidel, 
kde by malo byť uvedené pri bode  o činnosti RŠ aj diskusia v ktorej najmenej traja poslanci 
negatívne hodnotili predložené stanovisko. Pán Rehák informoval, že zápisnicu na obecnej 
výveske videl ale o stanovisku Ing. Gronského v nej nie je žiaden záznam. 
Predseda RŠ MUDr. Landl na základe týchto skutočností dáva hlasovať o vysvetľujúcom liste, 
ktorý bude v evidencii u zriaďovateľa tak i u vedenia ZŠ s MŠ s vysvetlením čo bude 
dokladovať, že RŠ sa zo stanoviskom, ktoré je nepravdivé, zaoberala. 
 
HLASOVANIE: 
 
Za: Biskupičová K., Khúla P., MUDr. Landl M., Mgr. Pavlačka P., Mgr. Regásek P., Rehák P., 
Sňadová I., Starychová L., Vach Š., 
 
 Zdržal sa: Mgr. Hoferka M., 
 
UZNESENIE č. 1/2013 
RŠ schvaľuje, aby list s vysvetlením ku stanovisku Ing. Gronského bol odoslaný zriaďovateľovi 
ZŠ s MŠ Unín, vedeniu ZŠ s MŠ Unín, občanom obce Unín 
 
 
Predseda RŠ dáva návrh na základe o slobodnom prístupe k informácia zákon č.211/2000. 
A následne RŠ pri ZŠ s MŠ predkladá návrh uznesenia, ktorým zaväzuje, aby  predseda rady 
školy získaval v zmysle tohto zákona všetky potrebné informácie pre fungovanie a kontrolnú 
činnosť RŠ v prospech ZŠ s MŠ Unín. 



Do diskusie sa prihlásil p. Andel starosta obce, ktorý navrhol, aby na ďalšie zasadnutie RŠ boli 
prizvané p. Kubányová a p. Matuškovičová, ktoré tieto veci vysvetlia. 
 
HLASOVANIE: 
 
Za: Biskupičová K., Mgr. Hoferka M., Khúla P., MUDr. Landl M., Mgr. Pavlačka P., Mgr. 
Regásek P., Rehák P., Sňadová I., Starychová L.,  Šiška J., Vach Š., 
 
UZNESENIE č.2/2013 
RŠ týmto  uznesením zaväzuje, predsedu rady školy k získavaniu v zmysle  zákona 
č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám všetky potrebné informácie pre fungovanie 
a kontrolnú činnosť RŠ v prospech ZŠ s MŠ Unín. 
 
 
5. Štatút RŠ 
Predseda RŠ predložil vzorový štatút RŠ  členom na pripomienkovanie. Členovia RŠ vyjadrili 
svoje názory, ktoré sa do štatútu zapracujú. Štatút školy do finálnej podoby dotvorí Mgr. 
Hoferka Martin. (viď. Príloha č.2 Štatút školy) 
 
HLASOVANIE: 
 
Za: Biskupičová K., Mgr. Hoferka M., Khúla P., MUDr. Landl M., Mgr. Pavlačka P., Mgr.  
Regásek P., Rehák P., Sňadová I., Starychová L.,  Šiška J., Vach Š., 
 
UZNESENIE č.3/2013 
RŠ schvaľuje štatút školy s navrhnutými zmenami.  
 
6. Majáles 
Predseda RŠ navrhol spojiť sa zo ZRPŠ a urobiť Detský majáles. Zástupcovia za RŠ a zástupca 
za ZRPŠ zájsť za p. farárom  poprosiť ho o spoluprácu v dobrom slova zmysle, osloviť 
športovcov a tie zložky, v ktorých rodičia zainteresovaný majú v škole deti by bola zaručená 
účasť na akcii. 
 
7. Návrh na družobnú návštevu ZŠ v našom okolí 
Predseda RŠ navrhol navštíviť niektoré susedné školy a poinformovať sa o ich fungovaní 
školy, krúžkov a iné.  
 
9. Návrh na doriešenie auditu 
------- 
 
10. Webová stránka školy 
Predseda RŠ informoval členov ohľadom web stránky ZŠ s MŠ, že je slabo doplňovaná a je 
zastaraná.  Na túto skutočnosť reagovala členka RŠ p. Starychová s tým, že je už hotová nová 
podoba web stránky, ktorú vytvára p. Rehák. Nová web stránka bola vizuálne členom RŠ 
predvedená čo u členom vzbudilo veľmi pozitívne hodnotenie. Návrh  p.  Mgr. Regáska 
vytvoriť samostatný priestor pre RŠ, kde sa budú zverejňovať zápisnice RŠ a informácie 
o činnosti RŠ a priestor pre diskusiu. 



 
11. Rôzne 
Predseda RŠ MUDr. Marián Landl oznámil prítomným členom RŠ, že počas zasadnutia RŠ 
bude použité nahrávacie zariadenie ktoré bude výlučne slúžiť k vyhotoveniu zápisnice. 
 
12. Návrh rozpočtu 
----------- 
 
13. Výročná správa za r. 2012 
Predloží do 31.03.2013 predseda RŠ 
 
14. Diskusia 
Predseda RŠ sa pýtal či RŠ mala svoju pečiatku. Odpoveď p. Starychová nie nemala. 
Biskupičová dotaz na p. Starychovú či sa neobjavil šanón s dokumentmi bývalého ZRPŠ ten 
mal byť údajne odovzdaný bývalej riaditeľke p. Pospíšilovej. Odpoveď je niečo v archíve ale... 
 
15. Záver 
Druhé zasadnutie RŠ ukončil predseda RŠ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
 
 
 

MUDr. Marián Landl 
Predseda rady školy 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Hoferka Martin                     ................................................ 
 
p. Khúla Peter                                   ................................................ 
 
 
 
Zapisovateľ: 
 
Biskupičová Kristína                        ................................................ 


