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  Výročná správa Rady školy za rok 2022 

Prehľad činností vykonávaných v školskom roku 2021/22 
 

Rada školy pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce  sa v roku 
2021/2022 zišla spolu na štyroch zasadnutiach v týchto termínoch: 13. 10. 2021, 24. 2. 2022, 
17. 5. 2022,  6. 6. 2022 a 10. 6.2022. 

 
Členovia Rady školy: 

 
 
Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo v súlade s č. 6 ods.12 Štatútu Rady školy 

pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce per rollam na výzvu riaditeľky 
školy zo dňa 7. 10. 2021 (čas 14:00 mailovou komunikáciou) vo veci  prerokovania hodnotiacej 
správy o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 
rok 2020/2021 v Rade školy. Správa bola schválená Pedagogickou radou Gymnázia Pavla 
Horova  dňa 7. 10. 2021 bez pripomienok a odporúčaná na prerokovanie do rady školy. 

Dňa 7.10. 2021 (čas 21:25  hod) boli mailom vyzvaní všetci členovia Rady školy pri 
Gymnáziu Pavla Horova o hlasovanie per rollam v predmetnej veci v termíne do 13. 10. 2021 
do 9:00 zaslaním vyplnenej návratky. 

Hlasovania sa zúčastnili všetci členovia rady školy. 

Za: 11 proti : 0 Zdržali sa : 0 

Rada školy prijala uznesenie: 

Ing. Radoslav Harbuľák zástupca za rodičov  (rada.skoly@gphmi.sk) 
RNDr. Beáta Semková zástupca pedagogických 

zamestnancov  
semkova@gphmi.sk 

Ing. Emil Ďurovčík poslanec zastupiteľstva 
KSK 

durovcike@gmail.com 

MUDr. Pavol Kuchta poslanec zastupiteľstva 
KSK 

janka.kuchtova@gmail.com 

JUDr. Anna Terezková zástupca zriaďovateľa anna.terezkova@vucke.sk  

JUDr. Ing. Lucia Pivarníková zástupca zriaďovateľa pivarnikova.lucia@gmail.com 

MUDr. Dana Bobošová zástupca za rodičov dana@bobosova.sk 

Mgr. Miriam Eľková zástupca za rodičov miriam.elkova@gmail.com 

Mgr. Vladimír Liščík zástupca za 
pedagogických 
zamestnancov 

vladoliscik@gmail.com 
 
  

Jozefína Hajduková zástupca za ostatných 
zamestnancov 

hajdukova.jozefina@gmail.com 

Kristína Gaľová do 6.6. 2022 
Peter Šimko od 6.6. 2022 

zástupca za žiakov galova.kristinka@gmail.com  
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Rada školy prerokovala hodnotiacu správu o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 a berie ju na vedomie bez 
pripomienok. 

 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo  súlade s č. 6 ods.12 Štatútu Rady školy pri Gymnáziu 
Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce  per rollam na výzvu riaditeľky školy zo dňa 
20. 02. 2022 (čas 22:56 mailovou komunikáciou) vo veci  prerokovania týchto bodov: 
1. Návrh kritérií prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 
2. Návrh kritérií prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 
3. Revidovanie klasifikačného poriadku v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., 
ktorá  § 55 a § 55a) upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné 
hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 
4. Revidovanie Školského vzdelávacieho programu Sapere aude na školský rok 2020/2021 – 
časť vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov. 
 
Dňa 21.02. 2022 (čas 9:24  hod) boli mailom vyzvaní všetci členovia Rady školy pri Gymnáziu 
Pavla Horova o hlasovanie per rollam v predmetnej veci v termíne do 24.2.2022 (štvrtok) do 
20:00 hod zaslaním vyplnenej návratky. 
Hlasovania sa do uvedeného termínu zúčastnilo 10 členov rady školy. 

Za: 10 proti : 0    Zdržali sa : 0     Nehlasovali: 1 

Rada školy prijala tieto uznesenia: 

1. Rada školy berie na vedomie Návrh kritérií prijímacieho konania na školský rok 
2022/2023 a s predmetným dokumentom súhlasí.  

2. Rada školy berie na vedomie Návrh kritérií prijímacieho konania pre  školský rok 
2023/2024 a s predmetným dokumentom súhlasí.  

3. Rada školy prerokovala Revidovanie klasifikačného poriadku v súlade s novelou 
školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá  upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas 
školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka 
a berie na vedomie.  

4. Rada školy prerokovala Revidovanie Školského vzdelávacieho programu Sapere aude 
na školský rok 2020/2021 – časť vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a berie 
na vedomie. 

Uznesenia boli schválené. 

Rada školy odporučila riaditeľke školy zverejniť Kritéria prijímacieho konania na školský rok 
2022/2023 a 2023/2024 v stanovenom termíne na stránke školy. 

Tretie zasadnutie Rady školy  sa uskutočnilo 17. 5. 2022. Program bol nasledovný: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie návrhu počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 
3.  Správa o hospodárení  za rok 2021, 
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4.  Rozpočet na rok 2022 
5. Vyhodnotenie koncepcie rozvoja školy na 2017-2022 
6. Návrh zmeny štatútu Rady školy. 
7. Rôzne 

Pani riaditeľka informovala, že na rokovaní pedagogickej rady bolo schválených  pre školský 
rok 2023/2024 počet 150 žiakov pre odbor 7902 J gymnázium. Sú spracované školské 
vzdelávacie program pre prírodovedný modul a pre modul  informaticko-technický, ktoré sú 
zamerané na prípravu na technické a prírodovedné vysoké  školy. Máme podporu vysokých 
škôl a partnerských organizácií – regionálnej Cisco sieťovej  akadémie a ďalších. Vysoké školy 
sa vyjadrujú veľmi pochvalne o našich absolventoch  a žiadajú si ich. Nikto nemal k 
navrhovanému počtu žiakov žiadne pripomienky.   

V druhom bode pani riaditeľka predniesla členom RŠ správu o hospodárení za rok 2021. 
Uviedla, že v roku 2021 škola hospodárila s rozpočtom  1 685 427€. Zároveň  informovala 
členov rady školy o výsledkoch dohadovacieho konania KSK. Rozpočet na tento rok činí: 
1 506 600 €. 

Ďalej pani riaditeľka informovala Radu Školy o vyhodnotení koncepcie za obdobie 
2017-2022, o splnených aj nesplnených aktivitách počas svojho pôsobenia na tejto škole vo 
funkcii riaditeľky.  Čo sa týka investičných akcií, bola rekonštruovaná fasáda školy zo zadnej 
aj bočnej časti, vynovená učebňa fyziky a triedy na 1. poschodí, upravená chodba v suteréne 
a zároveň bolo realizovaných množstvo projektov. 

Pán predseda rady školy informoval členov,  že bol zistený nesúlad medzi štatútom 
Žiackej školskej rady a štatútom Rady školy. Tento nesúlad súvisí s členstvom zástupcu 
študentov v Rade školy a týka sa článku 5. odst. 7. Štatútu Rady školy, ktorý znie: 
(7) Voľba zástupcu žiakov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej 
školy.  
      Predseda RŠ navrhol, zmeniť znenie tohto odseku na: Zástupcom žiakov v Rade školy je predseda 
Žiackej školskej rady (Školského parlamentu), ktorého volí Žiacka školská rada (Školský  parlament). 

V závere zasadnutia Predseda školskej rady oznámil  členom školskej rady, že zriaďovateľ  
KSK vyhlásil  výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Oznam je zverejnený na stránke 
školy a na viditeľnom mieste na škole. Uzávierka prihlášok je dňa 31.5. 2022 do 14:00. 

Rada školy prijala tieto uznesenia: 

Uznesenie 1:   Rada školy s návrhom počtu 150 žiakov do 1. ročníka pre školský 
rok  2022/2023 súhlasí bez pripomienok.  

Uznesenie 2:  Rada školy prerokovala správu o hospodárení školy za rok 2021 a berie ju 
na vedomie bez pripomienok 

Uznesenie 3:  Rada školy prerokovala návrh rozpočtu na rok 2022 a berie ho na 
vedomie bez pripomienok.  

Uznesenie 4 :  Rada školy prerokovala vyhodnotenie koncepcie rozvoja školy na 2017-
2022 a berie ho na vedomie bez pripomienok. 

Uznesenie 5:  Rada školy jednomyseľne schválila zmenu Štatútu Rady školy .  
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Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 6. 6. 2022 prezenčnou formou. Šlo 
o prípravné stretnutie pred voľbou riaditeľa školy. 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie 
2. Postup výberového konania, kritéria a spôsob hodnotenia uchádzačov 
3. Kompetencie členov rady školy pri výberovom konaní 
4. Organizačné zabezpečenie výberového konania  a činnosti po jej ukončení 
5. Diskusia, záver  

 
Zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova otvoril predseda RŠ Ing. Radoslav 

Harbuľák. Uviedol, že do výberového konania na funkciu riaditeľky školy sa prihlásila jediná 
uchádzačka a to Mgr. Katarína Olšavová, doterajšia riaditeľka školy. Oboznámil členov RŠ 
s programom zasadnutia. Zároveň predstavil nového člena Rady školy Petra Šimka, zástupcu 
študentov, ktorý nahradil Kristínu Gaľovú, ktorá ukončuje štúdium na škole.  

Ako vyplýva zo štatútu RŠ,  na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy 
sú členmi rady školy aj  jeden delegovaný zástupca Okresného úradu v Košiciach, jeden 
delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie, pracovisko Košice a jeden delegovaný 
zástupca Košického samosprávneho kraja.  Prizvaní zástupcovia majú riadny hlas. Výberová 
komisia má spolu 14 členov. 

-  termín výberového konania je stanovaný na 10. 6. 2022 na Gymnáziu Pavla Horova  
v Michalovciach v miestnosti č. 77 na 1 poschodí. Uchádzačom ako aj delegovaným členom 
bola dňa 2. 6. 2022 odoslaná pozvánka na výberové konanie v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. a § 5 ods. 3 – 7 zákona č. 552/2003 Z. z., teda 7 dní pred termínom výberového 
konania. 
 Predseda RŠ odporúčal členom Rady školy oboznámiť sa s predloženým písomným 
návrhom koncepcie rozvoja školy prihláseného uchádzača (aby sa mohli lepšie pripraviť na 
rozhovor s uchádzačmi),  
 Výberové konanie sa bude realizovať podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  
pohovorom s uchádzačom, ktorému bude stanovený čas 15 minút, v ktorom predstaví seba, 
svoje doterajšie pôsobenie a stručne prezentuje koncepciu rozvoja školy. 

• Pre členov komisie bol stanovený časový  interval  v rozsahu 15 minút na kladenie 
otázok, stanovenie obsahovej či tematickej línie otázok (napr. školská legislatíva, riešenie 
špecifík danej školy, manažment riadenia škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací 
proces, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy, školská 
integrácia, práca s ľudskými zdrojmi, motivácia, rozvoj odbornej úrovne a pod.). 

• po ukončení pohovoru s uchádzačkou bude predsedom výberovej komisie uchádzačka 
vyzvaná na opustenie volebnej miestnosti s tým, že výsledky hlasovania budú oznámené po 
sčítaní hlasov, predpokladaný čas o 20 minút.  Výsledok výberového konania oznámi predseda 
výberovej komisie uchádzačke v zmysle či bola alebo nebola úspešná  

- spôsob hodnotenia: 
Pri vyhodnotení a hlasovaní je výberová komisia v miestnosti bez uchádzačov. Jednotlivé 
prezentácie hodnotia členovia podľa vlastného úsudku. Každý člen výberovej komisie (t. j. 
všetci s hlasom rozhodujúcim) má povinnosť a zodpovednosť objektívne posúdiť predpoklady 
uchádzačov na funkciu RŠ. 

- návrh kritérii pre výberové konanie. 



  Výročná správa Rady školy za rok 2022 

Ako vyplýva zo štatútu RŠ čl. 3 odst. (3) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu 
riaditeľa školy posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí 
víťaza výberového konania.  Na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania 
riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet  hlasov všetkých jej členov. 

Uchádzačka bude úspešným kandidátom ak získa aspoň 8 platných hlasov. Ak uchádzačka 
nezíska potrebných 8 platných hlasov volebná komisia odporučí zriaďovateľovi školy 
vypísanie opakovanej voľby na riaditeľa školy. 

- priebeh a spôsob hlasovania: 
 - každý člen výberovej komisie obdrží hlasovací (volebný) lístok s volebnou obálkou 
 - platný hlas je ak člen výberovej komisie: 
  - na volebnom lístku zakrúžkuje poradové číslo uchádzačky, takto upravený  

volebný lístok vloží do volebnej obálky a vhodí volebnú obálku do pripravenej  
urny, takto odovzdáva svoj platný hlas uchádzačke  
- ak neupraví žiadnym spôsobom volebný lístok, takto neupravený volebný  

lístok vloží do volebnej obálky a vhodí volebnú obálku do pripravenej  
urny, takto neodovzdáva svoj platný hlas uchádzačke 

 - neplatný hlas je ak člen výberovej komisie: 
  - upraví volebný lístok iným spôsobom ako zakrúžkovaním poradového čísla 
  - do urny vhodí volebný lístok, ktorý nebude vložený do volebnej obálky 
  - do urny vhodí volebnú obálku bez volebného lístka 

- spôsob sčítavania hlasov: 
- volebná komisia bude konštituovaná zo všetkých prítomných členov výberovej komisie 
- predsedníčkou volebnej komisie bola menovaná Mgr. Miriam Eľková. 
- členovia volebnej komisie majú právo byť prítomný pri otváraní volebných obálok s volebnými 

lístkami, pri určovaní platnosti alebo neplatnosti volebného lístka a pri určení pridelenia alebo 
nepridelenia hlasu uchádzačke. 
- otváranie volebných obálok s volebnými lístkami zabezpečí predsedníčka volebnej komisie 
za prítomnosti najmenej nadpolovičnej väčšiny členov volebnej komisie (najmenej 8 členov), 
prítomní členovia volebnej komisie: 
 - určia platnosť alebo neplatnosť volebného lístka 
 - určia pridelenie alebo nepridelenie hlasu uchádzačke 
 - spočítajú hlasy 
 - výsledky volieb potvrdia zápisnicou 

 Bezprostredne po skončení prezentácií, po hodnotení a prijatí uznesenia, Rada školy 
vyhotoví zápisnicu z výberového konania (v dvoch rovnopisoch). Výsledok výberového 
konania výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi do 10 dní od skončenia výberového 
konania. Jeden rovnopis zápisnice z výberového konania  zostáva  u predsedu výberovej 
komisie a druhý rovnopis dostane zástupca zriaďovateľa (delegovaný pre potreby výberového 
konania), ktorý ju predkladá vedúcemu Odboru školstva KSK.  

Rada školy zabezpečí oznámenie výsledku výberového konania tak, aby nedošlo k porušeniu 
zákona o ochrane osobných údajov. To znamená, že každému uchádzačovi Rada školy 
(výberová komisia) oznámi, či uspel alebo neuspel vo výberovom konaní len za jeho osobu. 

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do 10 dní od 
jeho skončenia  (§ 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z.).  
 Kompetencie členov Rady školy pri výberovom konaní: 
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Predsedom výberovej komisie bude Ing. Radoslav Harbuľák - predseda Rady školy. 

Zapisovateľkou bude RNDr. Beáta Semková - tajomníčka Rady školy. 

Organizačné zabezpečenie výberového konania  a činnosti po jej ukončení:  
 
Výberové konanie sa uskutoční v budove Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach 
v miestnosti č. 77 na 1 poschodí. 

Za organizáciu výberového konania zodpovedá predseda Rady školy Ing.Radoslav Harbuľák. 

Rada školy prijala uznesenie:  

 Rada školy jednomyseľne schválila postup výberového konania a kompetencie členov 
Rady školy pri výberovom konaní. 

Dňa 10. 06.2022 sa Rada školy stretla na výberovom konaní na funkciu Riaditeľa 
školy. Predseda RŠ  uviedol, že  výberové konanie bolo vyhlásené dňa 09. 05. 2022 na 
internetovej stránke KSK, v budove úradu KSK, na viditeľnom mieste v budove Gymnázia 
Pavla Horova v Michalovciach, na internetovej stránke školy a na webovej stránke Profesia.  

Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie funkciu riaditeľa Gymnázia Pavla 
Horova, Masarykova 1, Michalovce. 

Obálky s prihláškou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 02.06. 
2022 na odbore školstva KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 040 66 Košice. Do výberového 
konania na funkciu riaditeľky školy sa prihlásila jediná uchádzačka: 

Mgr. Katarína Olšavová, J. A. Gagarina 16, 071 01 Michalovce 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 10. 06.2022 v budove Gymnázia Pavla Horova, 
Masarykova 1, Michalovce. 

Ako vyplýva zo štatútu RŠ,  na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa 
školy sú členmi rady školy aj  jeden delegovaný zástupca Regionálneho úradu školskej správy 
v Košiciach, jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie, pracovisko Košice a jeden 
delegovaný zástupca Košického samosprávneho kraja.  Prizvaní zástupcovia majú riadny hlas. 
Výberová komisia má spolu 14 členov. 

Výberová komisia:  
1.  Ing. Radoslav Harbuľák     – predseda RŠ 
2. MUDr. Pavol Kuchta     – člen RŠ  
3. Ing. Emil Ďurovčík     – člen RŠ  
4. JUDr. Anna Terezková    – člen RŠ 
5. JUDr. Ing. Lucia Pivarníková   – člen RŠ  
6. Mgr. Miriam Eľková     – člen RŠ 
7. MUDr. Dana Bobošová     – člen RŠ 
8. RNDr. Beáta Semková     – člen RŠ 
9. Mgr. Vladimír Liščík     – člen RŠ 
10. Jozefína Hajduková      – člen RŠ 
11. Peter Šimko      – člen RŠ 
12. RNDr. Martin Kotlár PhD., MBA, LL.M MSc  - Reg. úrad školskej správy 
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13. PhDr. Valéria Leščišinová     - ŠŠI      
14. Ing. Slavomír Kožár MBA      - KSK  

 
Výberové konanie sa realizovalo  podľa § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  pohovorom 

s uchádzačom.  
 
Uznesenie: 
Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Gymnázia 
Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce rada školy navrhuje zriaďovateľovi 
vymenovať do funkcie riaditeľa Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 
Michalovce  Mgr. Katarínu Olšavovú, J. A. Gagarina 16, 071 01 Michalovce 

 
Príjmy a výdavky rady školy 

 Rada školy nespravuje žiaden majetok, nevedie žiadnu formu účtovnej evidencie 
Rozpočet rady školy je krytý z finančných prostriedkov školy Rada školy v roku 2020 nemala 
žiadne príjmy ani výdavky.  

Záverečné zhodnotenie činnosti  
Žiadny člen rady školy nevyužil možnosť zvolať mimoriadne zasadnutie a ani nepožiadal 

predsedu o zvolanie takéhoto zasadnutie. Rada školy v školskom roku 2021/22 nemusela 
riešiť žiadne sťažnosti, podnety a žiadosti 

 

V Michalovciach dňa 30.8.2022    Ing. Radoslav Harbuľák 
           predseda Rady školy 
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