ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia RADY ŠKOLY
Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach
Dátum a miesto konania: 23. 03. 2021, od 16,00 hod. Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie.
2. Priebeh volieb do Rady školy a Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy.
3. Aktuálne výzvy a príležitosti v materiálnom, personálnom a duchovnom rozvoji
školy.
4. Rôzne.
5. Záver.
Ad 1: Riaditeľ školy privítal novozvolených členov rady školy a zablahoželal k zvoleniu
a delegovaniu. Riaditeľ školy oboznámil členov rady školy s platným štatútom Rady školy.
Ad 2: Priebeh volieb do rady školy, voľba predsedu a podpredsedu rady školy
Priebeh volieb do Rady školy:
Voľby pre pedagogických zamestnancov, pre žiakov školy a pre rodičov žiakov školy sa
uskutočnili elektronickou formou prostredníctvom Edupage. Mandátová komisia
skonštatovala, že voľby prebehli regulárne a volebná komisia potvrdila správnosť výsledkov
volieb. Neboli zaznamenané žiadne rušivé momenty.
Voľby pre nepedagogických zamestnancov prebiehali tajným hlasovaním. Mandátová
komisia skonštatovala, že bola zúčastnená nadpolovičná väčšina voličov. Voľby prebehli
regulárne a volebná komisia potvrdila správnosť výsledkov volieb. Neboli zaznamenané
žiadne rušivé momenty.
Výsledky volieb do Rady školy:
Za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Milana Kocková – 19 platných hlasov
2. PaedDr. Karol Sovári Soós – 15 platných hlasov
3. Mgr. Elena Kolárová – 15 platných hlasov
4. RNDr. Valéria Kocurová – 13 platných hlasov
5. Mgr. Danica Fúzesiová – 6 platných hlasov
Žrebovaním predseda volebnej komisie rozhodol o voľbe pri rovnakom počte hlasov.
Za nepedagogických zamestnancov:
1.Bc. Iveta Kuchárová – 14 platných hlasov
2. Lucia Kavečanská – 1 platný hlas
Za rodičov žiakov školy:
1. PhDr. Radoslav Berecký
2. MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
3. Ing. Daniel Kobyľan
4. Bc. Jarmila Šarköziová
5. Mgr. Silvia Hajdová
6. Karol Čampa

93 platných hlasov
59 platných hlasov
54 platných hlasov
46 platných hlasov
33 platných hlasov
30 platných hlasov

Za žiakov školy:
1. Lukáš Kout – 7 platných hlasov
2. Sára Kaprálová – 3 platné hlasy
Delegovaní členovia do Rady školy:
Za zriaďovateľa Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu VD ECAV na Slovensku:
1. Ing. Matúš Dudáš
2. Mgr. Samuel Linkesch
3. Mgr. Ondrej Kolárovský
4. PaedDr. Dušan Havrila
Mená a priezviská členov rady školy, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail):
1. PhDr. Radoslav Berecký
Šuhajova 8, 040 18 Košice-Krásna, 0904 331 439, radoslav.berecky@gmail.com
2. Ing. Matúš Dudáš
Toryská 10, 04011 Košice, 0904935048, marus.dudas@gmail.com
3. PaedDr. Dušan Havrila
Mlynská 23, 040 01 Košice, 0905 155 749, havrilad@centrum.sk
4. Ing. Daniel Kobyľan
Wupertálska 5, 040 23 Košice, 0911 951 641, kobylan@gmail.com
5. Mgr. Milana Kocková
Jesenského 1, 040 01 Košice, 0904 803 913, milana.kockova@egjak.com
6. Mgr. Ondrej Kolárovský
Dénešova 71, 040 23 Košice, 0910 946 311, kolarovsky@gmail.com
7. Bc. Iveta Kuchárová
040 16 Myslava 1053, Košice, 0903615296, iveta.kucharova@egjak.com
8. Lukáš Kout
Atletická 34, 04001 Košice, 0911190048, Lkout4@gmail.com
9. Mgr. Samuel Linkesch
Jesenského 1, 040 01 Košice, 0907 951 648, linkech@gmail.com
10. MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
Záborského 6, 040 01 Košice, peterpolan@yohoo.com
11. PaedDr. Karol Sovári Soós
Šuhajova 10, 040 18 Košice-Krásna, 0905 176 652, karol.sovarisoos@egjak.com
Voľba predsedu a podpredsedu RŠ:
Volebná komisia: predseda: PaedDr. Dušan Havrila
člen:
Ing. Daniel Kobyľan
člen:
Bc. Iveta Kuchárová
Na predsedu Rady školy kandidovali Mgr. Milana Kocková a PaedDr. Karol Sovári Soós.
Voľba predsedu Rady školy prebehla tajným hlasovaním, pričom zasadnutia sa zúčastnila
nadpolovičná väčšina zvolených členov rady školy. Z počtu 10 hlasov získala Mgr. Milana
Kocková 5 hlasov a PaedDr. Karol Sovári Soós 5 hlasov. Pre rovnaký počet hlasov bola
voľba opakovaná, kandidát PaedDr. Karol Sovári Soós sa vzdal kandidatúry. V druhom kole
získala Mgr. Milana Kocková 10 hlasov. Predsedom rady školy sa stala Mgr. Milana
Kocková. Na podpredsedu kandidoval PhDr. Radoslav Berecký. Získal 10 hlasov a stal sa
podpredsedom rady školy.
Meno a priezvisko zvoleného predsedu rady školy: Mgr. Milana Kocková
Meno a priezvisko zvoleného podpredsedu rady školy: PhDr. Radoslav Berecký
Všetky prezenčné listiny a zápisnice sú doložené ako prílohy k zápisnici.

Ad 3: K bodu nebolo nič prejednávané.
Ad 4:
A, PhDr. Radoslav Berecký, zastupujúci v Rade školy rodičov, vyzval vedenie školy v
súvislosti s oznámením MŠ SR týkajúcim sa zrušenia konania písomnej a ústnej časti
maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021, aby čo najskôr pristúpilo k rokovaniu so
Štátnou jazykovou školou v Košiciach vo veci organizácie odbornej štátnej jazykovej skúšky
pre študentov EGJAK, ktorí o ňu prejavia záujem a záväzne sa na ňu prihlásia. Poukázal na
skutočnosť, že náhradný termín konania písomnej časti maturitnej skúšky v septembri 2021 je
pre študentov z viacerých dôvodov neprijateľný (nemožnosť zúčastniť sa písomnej časti z
dôvodu nachádzania sa v mieste štúdia na vysokej škole, ako aj právna nezlučiteľnosť so
skutočnosťou, že stredná škola má organizovať náhradnú maturitnú skúšku (aj keď len jej
časť) po tom, čo študenti dňom vydania maturitného vysvedčenia (máj 2021) prestanú byť jej
študentmi).
Z pohľadu rodičov sa javí lepšie, keby bolo možné odbornú štátnu jazykovú skúšku vykonať
v spolupráci s jazykovou školou bez toho, aby bolo nevyhnutné absolvovať písomnú časť
maturitnej skúšky v mesiaci september. Riaditeľ školy Ing. Jozef Krištan poveril PhDr.
Radoslava Bereckého (podpredsedu RŠ) vypracovaním písomného návrhu ako podkladu pri
jednaní so Štátnou jazykovou školou v Košiciach o konaní jazykovej skúšky v školskom roku
2020/2021 v termíne máj-jún.
B, Bol vznesený návrh na úpravu Štatútu Rady školy tak, aby bolo členom Rady školy
umožnené zúčastňovať sa jej zasadnutí aj on-line. Mgr. Samuel Linkesch upozornil, že takýto
návrh musí byť predložený zriaďovateľovi na schválenie. Mgr. Milana Kocková
(predsedkyňa RŠ) bola poverená vypracovaním návrhu a úprav podmienok on-line účasti
členov na zasadnutí RŠ, ktorý bude následne predložený členom RŠ na pripomienkovanie
a po jeho prijatí zriaďovateľovi na schválenie.
Ad 5: Záver
V závere riaditeľ školy poďakoval všetkým prítomným členom za ich účasť na ustanovujúcej
schôdzi rady školy.
Uznesenie zo zasadnutia Rady školy:
1. Požiadať vedenie školy a zástupkyňu RNDr. Ivetu Vargovú koordinátorku maturitných
skúšok o urýchlené vybavovanie prijateľného termínu konania štátnej jazykovej skúšky
z anglického jazyka.
2. Vypracovať návrh na on-line komunikáciu, predložiť ho členom rady školy na
pripomienkovanie a zapracovať ho do štatútu RŠ a následne predložiť na schválenie
zriaďovateľovi.
3. Rada školy sa uzniesla, že zápisnicu overia okrem zapisovateľky a predsedu RŠ aj dvaja
členovia RŠ, PaedDr. Dušan Havrila a Ing. Daniel Kobyľan.
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Prílohy:
Zápisnica z voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov
Prezenčná listina a zápisnica z voľby členov rady školy z nepedagogických zamestnancov
Zápisnica z voľby členov rady školy z rodičov žiakov školy
Zápisnica z voľby členov rady školy zo žiakov školy
Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia RŠ

