
Dňa 18.2.2019 bolo prijaté uznesenie č. 1/2019, ktorým bol konsenzuálne schválený 

nový termín zasadnutia Rady školy na 11.3.2019 o 15:00 hodine. 

 

Dňa 11.3.2019 bolo prijaté uznesenie č. 2/2019, ktorým bol program zasadnutia bez 

pripomienok a dodatočných návrhov konsenzuálne schválený. 

 

Dňa 11.3.2019 bolo prijaté uznesenie č. 3/2019, ktorým boli za overovateľov zápisnice 

zvolení Mgr. Katarína Pružincová a Ing. Vladislav Galko. Schválené jednohlasne. 

 

Dňa 11.3.2019 bolo prijaté uznesenie č. 4/2019, ktorým: 

a) bola schválená zápisnica z 18.2.2019 v nerozporovaných častiach, 

b) bolo uložené pánovi farárovi, aby bezodkladne doručil písomne alebo e-mailom 

autorizované vyjadrenie do zápisnice. 

 

Dňa 11.3.2019 bolo prijaté uznesenie č. 5/2019, ktorým bola schválená Správa 

o činnosti Rady školy za rok 2018. Schválené jednohlasne. 

 

Dňa 11.3.2019 bolo prijaté uznesenie č. 6/2019, ktorým bol určený termín 10.-teho 

zasadnutia Rady KSŠ na pondelok 13.5.2019 o 15:15 hodine. Schválené jednohlasne. 

 

Dňa 13.5.2019 bolo prijaté uznesenie č. 7/2019, ktorým bol program zasadnutia bez 

pripomienok a dodatočných návrhov konsenzuálne schválený. 

 

Dňa 13.5.2019 bolo prijaté uznesenie č. 8/2019, ktorým boli za overovateľov zápisnice 

zvolení Eva Strnadová a Anna Tupý Chlebanová. Schválené jednohlasne. 

 

Dňa 13.5.2019 bolo prijaté uznesenie č. 9/2019, ktorým bolo rozhodnuté, že rada ruší 

uznesenie č. 4/2019 písm. b) zo dňa 11.3.2019 a zápisnica z 8. zasadnutia bude ďalej 

archivovaná v rozsahu uznesenia č. 4/2019 písm. a) zo dňa 11.3.2019, t.j. bez zápisu 

vyjadrenia pána farára. 

 

Dňa 13.5.2019 bolo prijaté uznesenie č. 10/2019, ktorým bola správa riaditeľa 

o výsledkoch zápisov vzatá na vedomie bez pripomienok. Schválené jednohlasne.  

 

Dňa 13.5.2019 bolo prijaté uznesenie č. 11/2019, ktorým bol iba orientačne určený 

termín 11-teho zasadnutia Rady KSŠ na pondelok 30.9.2019 o 15:15 hodine. Schválené 

jednohlasne. 

 

Dňa 27.9.2019 bolo prijaté uznesenie č. 12/2019, ktorým bol program zasadnutia bez 

pripomienok a dodatočných návrhov konsenzuálne schválený. 

 

Dňa 27.9.2019 bolo prijaté uznesenie č. 13/2019, ktorým rada tieto podrobnosti 

elektronického hlasovania: 

a) predseda rozpošle správu o činnosti členom rady na obvyklé e-mailové adresy do 

15.11.2019 (vrátane); 

b) hlasovanie sa vykoná zaslaním súhlasného alebo nesúhlasného stanoviska na e-

mailovú adresu predsedu: alojz.svedek@gmail.com najneskôr do 11.11.2019 do 9:00 

hodiny (vrátane). 

Schválené jednohlasne. 

 

mailto:alojz.svedek@gmail.com


Dňa 12.11.2019 bolo prijaté uznesenie č. 14/2019, ktorým bola Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti Katolíckej spojenej školy za školský rok 2018/2019 schválená väčšinou 

8-mich hlasov, žiaden proti, traja nehlasovali. 


