
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Mestskej školskej rady v Senci 

zo dňa 15. januára 2020 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 1. Privítanie členov a ich prezentácia 

                  2. Odstúpenie predsedu MŠR z funkcie 

                  3. Voľba nového predsedu MŠR 

                  4. Rôzne 

                  5. Záver 

 

Záznam z rokovania: 

 

K bodu 1: Privítanie členov a ich prezentácia 
 
Predseda Mestskej školskej rady v Senci (ďalej len MŠR) Mgr. Ladislav Kása privítal členov MŠR na 
zasadnutí. Všetci prítomní potvrdili svoju účasť podpisom na prezenčnú listinu, ktorá je súčasťou tejto 
zápisnice. 

 

K bodu 2: Odstúpenie predsedu MŠR z funkcie 
 
Predseda MŠR Mgr. Ladislav Kása požiadal o odstúpenie z funkcie predsedu MŠR z dôvodov 
pracovnej vyťaženosti. 
 
Uznesenie č. 1 
MŠR na základe požiadavky predsedu odvoláva Mgr. Ladislava Kásu z jeho funkcie. 
Hlasovanie: 
za: 9          proti: 0          zdržal sa: 1             
 
Zasadnutie MŠR ďalej viedol jej podpredseda JUDr. Michal Oravec. 
 
 
K bodu 3: Voľba nového predsedu MŠR 

 
Do funkcie nového predsedu MŠR boli jej členmi navrhnuté dve kandidátky: Mgr. Iveta Barková 
a Mgr. Mónika Matus. 
 
Výsledky verejného hlasovania: 
Mgr. Iveta Barková                 za: 3          proti: 0          zdržal sa: 7 
Mgr. Mónika Matus               za: 4          proti: 2          zdržal sa: 4 
 
Uznesenie č. 2 
Prítomní členovia MŠR nezvolili nadpolovičnou väčšinou svojich členov nového predsedu MŠR. 
Nová voľba predsedu sa uskutoční na následnom zasadnutí MŠR. 
 
 



K bodu 4: Rôzne 

 

 Dňa 9. januára 2020 bola na Mestský úrad v Senci písomne podaná žiadosť o vydanie súhlasu 

mesta Senec k zriadeniu Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

Tenelandia. 

 

Uznesenie č. 3 
Mestská školská rada v Senci odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Senci schváliť túto žiadosť 
a súhlasí so zaradením Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia do 
siete škôl a školských zariadení.  
Hlasovanie: 
za: 10          proti: 0          zdržal sa: 0 
 
 

 Členka MŠR Mgr. Iveta Barková upozornila na dlhodobú nečinnosť MŠR a požiadala o to, aby 
MŠR vykonávala svoju činnosť v súlade so zodpovedajúcou a platnou legislatívou.  
Takisto požiadala, aby na každé ďalšie zasadnutie MŠR mali jej členovia k dispozícii vopred 
všetky materiály, ktoré je na zasadnutí potrebné prerokovať. 
Mgr. Iveta Barková upozornila aj na nesprávnu formuláciu viacerých článkov v Štatúte MŠR, 
ktorá nezodpovedá skutočnosti a navrhuje úpravu, revidovanie týchto článkov, s čím členovia 
MŠR súhlasili. 

 
 
K bodu 5: Záver 
 
Ďalšie zasadnutie MŠR sa bude konať 29. 01. 2020 o 15:30 hod. 
Podpredseda MŠR JUDr. Michal Oravec poďakoval prítomným členom MŠR za účasť a zasadnutie 
ukončil. 
 
 

 

 

  

 

 

16 . 01. 2020 

Zapísala: Mgr. Tatiana Vietorisová 

 

Overovala: Mgr. Iveta Barková 


