
                                                  Zápisnica č. 2/2022 

 

z 2.  zasadnutia  Študentského parlamentu pri Evanjelickom Gymnáziu Jána Amosa 

Komenského v Košiciach, konaného 27. októbra 2022  

 

- Počet prítomných členov je 11: L.Sinay Sek, Ch. Uhrinová Ki, S. Beck Sx, E. Mosná Sp,    

                                                      T. Pampurik 1. A, E.S. Smolová 1. 1. B, S. Ostapuk 4.  

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

                                                      5.A 

- Počet neprítomných členov: 4: D. Polan Ki, P. Kukuruďová  

                                                     2. A, M. Ferenc Ok, N. Semková 4. B 

- ŠP je uznášaniaschopný 

- Koordinátorka ŠP:  Mgr. Elena Kolárová 

 

Program: 1. Otvorenie  

                  2. Preberanie školskej volejbalovej ligy 

                  3. Návrh na vytvorenie ankety   

                  4. Preberanie školského plesu 

                  5. Návrh vytvorenia košov pre zálohované fľaše 

                  6. Návrh na vedecký veľtrh 

                  7. Návrh na seminár What about… 

                  8. Návrh na čitateľský klub 

              9. Návrh na adventný kalendár pre žiakov 

             10. Diskusia, záver 

 

Rokovanie: 

K bodu č.1: Otvorenie  

 

Na úvod zasadnutia L. Vojtko privítal všetkých prítomných členov a otvoril 2.  zasadnutie ŠP.  

 

K bodu č.2: Preberanie školskej volejbalovej ligy 

 

E. Mosná a S. Beck navrhli realizáciu školskej volejbalovej ligy pre študentov našej školy. Návrh 

bol odsúhlasený všetkými členmi a predseda L. Vojtko o ňom bude  informovať riaditeľa. 
   

K bodu č. 3: Návrh na vytvorenie ankety  

Na ustanovujúcom zasadnutí  členovia ŠP dospeli k názoru, že je treba vytvoriť anketu pre študentov 

a tým by chceli zistiť ako študenti vnímajú možné zmeny, prípadne, aký je ich názor na aktivity, ktoré 

má ŠP v pláne. Na vytvorení ankety sa bude podieľať Š. Uhrinová a J.Barila. 

K bodu č.4: Preberanie školského plesu 
 

Členovia ŠP hlasovaním jednohlasne vyjadrili súhlas s realizáciou školského plesu. L. Vojtko tento 

návrh prediskutuje s riaditeľom školy.  

 

K bodu č.5:  Návrh vytvorenia košov pre zálohované fľaše 

 

Predseda L. Vojtko navrhol  vytvorenie miesta pre ukladanie zálohovaných fliaš vo forme košov na 

ne určených. Tento návrh bol jednohlasne odsúhlasený a bude prediskutovaný s riaditeľom školy.  

K bodu č. 6: Návrh na vedecký veľtrh.  



 

Š.Uhrinová navrhla ŠP zorganizovanie vedeckého veľtrhu pre našu školu, na ktorý by dohliadala 

profesorka Lejková a Š. Uhrinová by sa podieľala aj na jeho organizácií. Návrh sa odsúhlasil 

všetkými členmi. L. Vojtko o ňom oboznámi riaditeľa. 

 

K bodu 7: Návrh na seminár What about… 

 

Š.Uhrinová navrhla ŠP zorganizovanie seminára What About..., ktorý by bol určený pre všetkých 

žiakov školy. Konal by sa po skončení vyučovania. Na tomto seminári by sa Š. Uhrinová podieľala 

ako jeho organizátor. Preberali by sa na ňom témy, ktoré zaujímajú žiakov školy a boli tvorené vo 

forme interview s úspešnými ľuďmi , ktorí vyštudovali EGJAK. Návrh sa odsúhlasil všetkými 

členmi. L. Vojtko o ňom oboznámi riaditeľa. 

 

K bodu 8: Návrh na čitateľský klub 

 

Š.Uhrinová navrhla ŠP zorganizovanie čitateľského klubu pre našu školu, na ktorý by dohliadala 

profesorka Gumanová a Š. Uhrinová by sa podieľala aj na jeho organizácií. Návrh sa odsúhlasil 

všetkými členmi. L. Vojtko o ňom oboznámi riaditeľa. 

 

K bodu 9: Návrh na adventný kalendár pre žiakov 

 

T. Pampurik navrhol ŠP vytvorenie adventného kalendára pre študentov školy vo forme denných 

zážitkov. Návrh sa odsúhlasil všetkými členmi. Vedenie ŠP o ňom oboznámi riaditeľa. 

 

K bodu 10:  Diskusia, záver  

 

Členovia ŠP diskutovali o realizácií návrhov. Dospeli k názoru, že všetky navrhnuté nápady sa dajú 

uskutočniť. Prerozdeľovali si úlohy. Predseda L. Vojtko  poďakoval všetkým za aktívnu  účasť.  

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia ŠP.  

 

V Košiciach, dňa 27. 10. 2022 

 

 

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

 

Zápisnicu overila: Ella Smolová                                    ................................................... 

 

 

 


