
                                                  Zápisnica č.1/2022 

 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia  Študentského parlamentu pri Evanjelickom Gymnáziu Jána 

Amosa Komenského v Košiciach, konaného 27. septembra 2022  

 

- Počet prítomných členov je 14: L.Sinay Sek, Ch. Uhrinová Ki, S. Beck Sx, E. Mosná Sp, M.      

                                                     Ferenc Ok, T. Pampurik 1. A, E.S. Smolová 1. B, P. Kukuruďová  

                                                     2. A, N. Semková 4. B, S. Ostapuk 4. B, J. Halčák 5. A,  

                                                     S. Majcherová 5. A, J. Barila 5. B, L. Vojtko 2. B  

- Počet neprítomných členov: 1/D. Polan Ki 

- ŽSR je uznášania schopná 

- Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Elena Kolárová 

 

Program: 1. Otvorenie  

                  2. Informácie o výsledkoch celoškolských  volieb do ŠP 

                  3. Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice   

                  4. Štatút nového ŠP 

                  5. Voľba zástupcu žiakov do Rady školy pri EGJAK-u 

                  6. Príprava aktivít v 1. štvrťroku 2022/2023 

                  7. Diskusia, záver 

 

Rokovanie: 

K bodu č.1: Otvorenie  

 

Na úvod zasadnutia p. uč. E. Kolárová privítala všetkých prítomných členov a otvorila zasadnutie ŠP 

v novom školskom roku.  

 

K bodu č.2: Informácie o výsledkoch celoškolských  volieb do ŠP 

 

Koordinátorka ŠP informovala nových členov ŠP o výsledkoch volieb, ktoré sa konali 22. 9. 2022 

tajným hlasovaním.  O voľbách je vyhotovená zápisnica, ktorá je k dispozícii  k nahliadnutiu 

a takisto je zverejnená aj na stránke školy. Z 25 kandidátov sa z prvých 15 vytvoril nový školský 

parlament, ktorý sa deň po voľbách 23.9.2022 stretol aj s pánom riaditeľom Mgr. Martinom 

Ilavským, ktorý členom zablahoželal a  vyzval ich k aktívnej a samostatnej práci v ŠP. 
   

K bodu č. 3: Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, určenie zapisovateľa, overovateľa 

                       zápisnice  

Na ustanovujúcom zasadnutí noví  členovia ŠP si spomedzi seba  zvolili tajným hlasovaním predsedu, 

podpredsedu a tajomníka. Na zvolenie predsedu ŠP sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých členov ŠP. Podpredsedom sa stáva žiak s druhým najvyšším počtom hlasov a tajomníkom 

žiak s tretím najvyšším počtom hlasov. Kandidovali 4 žiaci: 

L. Vojtko, S. Beck, E. Mosná, L. Sinay  

Po vykonaní volieb, ktoré prebehli tajným hlasovaním, boli tieto výsledky:  

1. Lukáš Vojtko, predseda – 12 hlasov 

2. Samuel Beck, podpredseda – 10 hlasov 

3. Emma Mosná, tajomníčka – 8 hlasov 

4. Leonardo Sinay - 3 hlasy 



Členovia ŠP vyhotovili z tejto voľby samostatnú zápisnicu. Po vykonaní volieb predseda a 

koordinátor ŠP predložia riaditeľovi školy kompletné zápisnice z volieb. 

K bodu č.4: Štatút nového ŠP 

Členovia ŠP vypracovali na svojom prvom stretnutí štatút ŠP, ktorý predseda a koordinátor ŠP 

predložia riaditeľovi školy a spolu podpíšu štatút ŠP, čím sa stáva ŠP oficiálne ustanoveným orgánom 

žiakov na škole podľa § 26 zákona a v súlade s vyhláškou.  

K bodu č.5:  Voľba zástupcu žiakov do Rady školy pri EGJAK-u 

 

Členovia ŠP hlasovaním jednohlasne vyjadrili súhlas s členstvom Noemi Semkovej, členky ŠP, 

v Rade školy pri EGJAK-u aj počas tohto nového funkčného obdobia ŠP.  Člen školského parlamentu  

je priamo delegovaným zástupcom v rade školy po celé funkčné obdobie rady školy pokiaľ  sa nevzdá 

funkcie v rade školy, v školskom parlamente alebo neukončí štúdium maturitou. 

K bodu č. 6: Príprava aktivít v 1. štvrťroku 2022/2023 

 

Novozvolený predseda L. Vojtko vyzval členov parlamentu, aby si premysleli program  aktivít 

v novom školskom roku. Program sa bude prejednávať na najbližšom stretnutí. Koordinátorka ŠP 

informovala o možnosti pre parlament zúčastniť sa súťaže Značka kvality ŠP. Informácie im pošle 

do skupiny ŠP na teamse.  

 

K bodu 7: Diskusia, záver 

 

Diskusia sa viedla priebežne k jednotlivým bodom programu. Diskutovalo sa počte stretnutí ŠP. 

Koordinátorka ŠP poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia ŽSR.  

Súčasťou zápisnice je aj zápisnica z volieb predsedu, podpredsedu, tajomníka ŠP. 

 

 

V Košiciach, dňa 27. 9. 2022 

 

 

Zápisnicu vyhotovila: Charlota Uhrinová                              ................................................... 

 

Zápisnicu overila: Petra Kukuruďová                                    ................................................... 

 

 

 


