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VÝROČNÁ SPRÁVA  

RADY ŠKOLY PRI OBCHODNEJ AKADÉMII, 

AKADEMIKA HRONCA 8, ROŽŇAVA 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 
 

I: Prehľad činností vykonávaných v školskom roku 2019/2020 

V školskom roku 2019/2020 zasadnutie RŠ sa konalo v termínoch:  

- 09. 09. 2019 (prezenčne) 

- 10. 10. 2019 (prezenčne) 

- 17. 12. 2019 (prezenčne) 

- 27. 01. 2020 (prezenčne -  výberové konanie ) 

- 11. 02. 2020 (prostredníctvom IKT – emailovou komunikáciou) 

- 28. 02 .2020 (prostredníctvom IKT – emailovou komunikáciou) 

- 06. 05. 2020 (prostredníctvom IKT – emailovou komunikáciou) 

- 10. 06. 2020 (prostredníctvom IKT – emailovou komunikáciou) 

K jednotlivým zasadnutiam sú spracované a archivované zápisnice s jednotlivými 

uzneseniami.  

Zloženie RŠ k 09.09.2019 

P.č. Meno a priezvisko Menovaný za : (delegovaný) 

1. Ing. Ivana Fafráková Pedagogický zamestnanec 

2. PaedDr. Ondrej Sanisló Pedagogický zamestnanec 

3. Valéria Flanderová Nepedagogický zamestnanec 

4. Viera Viglaská Zástupca rodičov 

5. Dušan Macko Zástupca rodičov 

6. Mgr. Eva Vidová Zástupca rodičov 

7. Szilárd Szántó Zástupca žiakov 

8. Pavol Burdiga Delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK 

9. Karol Horník Delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK 

10. Ing. Ján Šimko Delegovaný zástupca  inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii 

odborného vzdelávania(nominovaný stavovskou organizáciou)  

11. MVDr. Katarína Franková Delegovaný zástupca  za Úrad KSK 

 

Zasadnutie rady školy 09.09.2019 

Prerokovanie školského vzdelávacieho programu 

 

Ing. Daniela Žiaková, prezentovala školský vzdelávací program pre študijné  odbory 

obchodná akadémia – bilingválne štúdium, obchodná akadémia a obchodná akadémia – 

duálny systém vzdelávania (6 podpísaných zmlúv o duálnom vzdelávaní pre 8 žiakov OA). 
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Rada školy prerokovala a odporučila schváliť na šk. rok 2019/2020 Školský vzdelávací 

program pre jednotlivé študijné odbory obchodnej akadémie, ktoré majú tieto názvy: 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm – informatik 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm – informatik v systéme duálneho vzdelávania 

odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium: Vzdelávaním si otvárame cestu do sveta. 

V tom istom znení bolo prijaté uznesenie RŠ pri Obchodnej akadémii.  

 

Zasadnutie Rady školy 10.10.2019 

Správa riaditeľa školy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  

za šk. rok 2018/19 

PaedDr. Viktor Baláž predložil rade školy hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za školský rok 2018/2019. 

Vo svojej správe sa zameral sa na jednotlivé oblasti hodnotenia školy: 

- poslanie a vízia,  

- údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

- údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ 

- údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

- zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

- výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

- údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov škôl 

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

- údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

- údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

- údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

- údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

- aktivity COVP – popis činnosti 

- aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK. 

Rada školy na svojom zasadnutí prerokovala hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 a odporučila 

zriaďovateľovi túto správu schváliť (uznesenie 1 uvedenej zápisnice). 

 

Schválenie výročnej správy o činnosti rady školy  

 

Predseda rady školy Ing. Ivana Fafráková oboznámila radu školy s výročnou správou za 

školský rok 2018/2019.  

Rada školy prerokovala a schválila výročnú správu za uvedené obdobie (uznesenie 2). 
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Výročná správa o činnosti rady školy tvorí prílohu zápisnice. Zverejnená bola na webovom 

sídle školy. 

Schválenie rozpočtu rady školy na rok 2020 

 

Ing. Ivana Fafráková predložila rade školy návrh rozpočtu rady školy na rok 2020.  

Rada školy schválila rozpočet rady školy na rok 2020 (uznesenie 3). Uvedené položky sa 

zapracovali do rozpočtu školy. Rozpočet rady školy tvorí prílohu zápisnice. 

Schválenie plánu práce rady školy na rok 2020 

Ing. Ivana Fafráková  oboznámila radu školy s návrhom plánu práce na rok 2020. V tomto 

návrhu bolo naplánované  na mesiac marec 2020.  

Hlavným bodom programu marcového zasadnutia mala byť správa o výsledkoch 

hospodárenia školy, prerokovanie rozpočtu školy na rok 2020 a ukončenie funkčného obdobia 

rady školy v období rokov 2016 – 2020. 

Prítomní členovia schválili predložený návrh plánu práce rady školy (uznesenie 4). Plán práce 

rady školy tvorí prílohu zápisnice. 

Zasadnutie 17.12.2019 

Zasadnutie sa uskutočnilo z dôvodu ukončenia funkčného obdobia riaditeľa školy PaedDr. 

Viktora Baláža k 31. 12. 2019.  

Od 01. 01. 2020 Košický samosprávny kraj, Odbor školstva  v súlade s ustanovením § 5 ods. 

9 zákona 552/2003 Z.z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vydal 

poverenie na vedenie Obchodnej akadémie v Rožňave na dobu do vymenovania nového 

riaditeľa školy po úspešnom vykonaní výberového konania. V období do vymenovania 

nového riaditeľa školy bola poverená vedením OA Ing. Daniela Žiaková.  

 

Zasadnutie RŠ dňa 27. 01. 2020 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, 

Rožňava.  

Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy sa zúčastnila Ing. Daniela Žiaková.  

Členovia výberovej komisie (13) navrhli KSK, zriaďovateľovi OA v Rožňave 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 na obsadenie miesta riaditeľa 

Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, 048 01  Rožňava uchádzača menom : Ing. 

Daniela Žiaková. 
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Zasadnutie Rady školy 11. 02. 2020  

Zasadnutie bolo zrealizované elektronickou formou komunikácie medzi členmi rady školy pri 

OA v Rožňave.  

Hlavným bodom programu bolo schválenie kritérií na prijímacie skúšky do 1. ročníka v šk. 

roku 2020/2021 pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

Dňa 10. 02. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail, v ktorom predsedníčka rady školy 

Ing. Ivana Fafráková požiadala o oboznámenie sa s kritériami PS pre študijný odbor 6317 M 

74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Elektronická komunikácia je súčasťou 

zápisnice. Ku predloženému dokumentu neboli vyjadrené žiadne námietky, členmi rady školy 

boli prerokované. 

 

Zasadnutie Rady školy 28. 02. 2020 

 

Zasadnutie bolo zrealizované elektronickou formou komunikácie medzi členmi rady školy pri 

OA v Rožňave.  

Hlavným bodom programu bolo schválenie kritérií na prijímacie skúšky do 1. ročníka v šk. 

roku 2020/2021 pre študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia.  

 

Dňa 26. 02. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail, v ktorom predsedníčka rady školy 

Ing. Ivana Fafráková požiadala o oboznámenie sa s kritériami PS pre študijný odbor 6317 M  

obchodná akadémia. Elektronická komunikácia je súčasťou zápisnice. Ku predloženému 

dokumentu neboli vyjadrené žiadne námietky, členmi rady školy boli prerokované 

 

 

Mimoriadna situácia:  

V čase od 12.03.2020 do konca školského roka 2019/2020 bolo prerušené vyučovanie 

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID 19.  

V mesiaci marec 2020 sa malo uskutočniť záverečné zasadnutie Rady školy pri Obchodnej 

akadémii v Rožňave zriadenej na obdobie 2016 – 2020. Po tomto termíne sa mali uskutočniť 

voľby jednotlivých zástupcov členov rady školy.  

Podľa zákona č. 596/2003 Z.. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25. 04. 2020, podľa § 38b (3) a (4) funkčné 

obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí 

uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak 

technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas 

tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho 

orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán 

školskej samosprávy ustanovený. 

V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za verejné aj 

vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy 
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možno v čase krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. 

Nasledujúce zasadnutia RŠ sa realizovali online formou – prostriedkami informačnej 

a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti – formou elektronickej komunikácie (e-

mailom). 

Zasadnutie 06.05.2020 

Hlavným bodom programu bolo:  

Schválenie kritérií na prijímacie skúšky do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021 pre študijný odbor 

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium a odbor 6317 M  obchodná akadémia.  

Dňa 06. 05. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail, v ktorom predsedníčka rady školy 

Ing. Ivana Fafráková požiadala o oboznámenie sa s kritériami PS pre študijný odbor 6317 M 

74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium a odbor 6317 M  obchodná akadémia. 

Elektronická komunikácia je súčasťou zápisnice. Ku predloženému dokumentu neboli 

vyjadrené žiadne námietky, členmi rady školy boli prerokované. 

 

Zasadnutie 10.06.2020 

Program :  

1. Prerokovanie návrhu počtu tried a prijímaných žiakov do 1. ročníka v šk. roku 

2021/2022 

2. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2019 

3. Uznesenia 

 

Dňa 09. 06. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail, v ktorom bol členom rady školy 

zaslaný návrh počtu tried a prijímaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 pre 

študijné odbory 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium a 6317 M obchodná 

akadémia.  

Elektronická komunikácia je súčasťou zápisnice. Ku predloženému dokumentu neboli 

vyjadrené žiadne námietky, členmi rady školy boli prerokované. 

Ďalším bodom na prerokovanie bolo  oboznámenie sa so správou o hospodárení za rok 2019 

a rozpočtom školy na rok 2020 na základe zaslanej dokumentácie. Ku predloženému 

dokumentu neboli vyjadrené žiadne námietky, členmi rady školy boli prerokované. 

 

Uznesenia:  

1. Rada školy prerokovala návrh počtu tried a prijímaných žiakov do 1. ročníka v členení na 

jednotlivé študijné odbory v školskom roku 2020/2021: 

 6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium 1 trieda 20 žiakov       

       6317 M      obchodná akadémia  1 trieda 28 žiakov, v tom maximálne 10 žiakov 

v systéme duálneho vzdelávania 

2. Rada školy berie na vedomie správu o výsledku hospodárenia za rok 2019. 

3. Rada školy berie na vedomie rozpočet školy na rok 2020. 
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II. Iné údaje: 

 Členovia Rady školy si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z ich členstva v tejto rade. 

Svoju neúčasť na zasadnutiach ospravedlnili pred zasadnutím Rady školy. 

 Členstvo v Rade školy skončilo pánovi Dušanovi Mackovi podľa  štatútu RŠ pri 

Obchodnej akadémii v Rožňave čl. 5 bod 8 e „ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov 

prestane byť žiakom školy“.  

 Na zasadnutiach ako pozvaní hostia sa pravidelne zúčastňovali a materiály na 

prerokovanie predkladali  PaedDr. Viktor Baláž - riaditeľ školy,  Ing. Daniela Žiaková  

- novozvolená riaditeľka školy a ŠI (február 2020) a zástupkyňa riaditeľa školy - Ing. 

Stanislava Lukáčová. Radu školy informovali o všetkých dôležitých skutočnostiach 

týkajúcich sa činnosti školy podľa požiadaviek Rady školy. 

 Rada školy v školskom roku 2019/2020 nedostala žiadny podnet na riešenie 

závažných skutočností, ktoré sa vzťahujú k činnosti a problematike školy. 

 Rada školy v mesiaci január 2020 (27.01.2020) uskutočnila výberové konanie na 

obsadenie funkcie riaditeľa školy. 

 V zmysle Štatútu RŠ, rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené 

s činnosťou RŠ sú uhrádzané z prostriedkov školy. 

 V školskom roku 2019/2020 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový 

chod rady školy. 

 

Správu vypracovala: Ing. Ivana Fafráková, predseda Rady školy 

Dátum vypracovania a predloženia: 01. 12. 2020 

 

 


