
Správa o činnosti Obecnej školskej rady v Žiline za rok 2021 
 

 

Obecná školská rada (ďalej OŠR) v Žiline je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ostatných zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 

kontroly, presadzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení z pohľadu školskej 

problematiky. 

 

V kalendárnom roku 2021 sa OŠR nestretla z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

V roku 2021 OŠR pracovala v zložení: 

Mgr. Jozef Englárt     (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda) 

Mgr. Ján Kotman, podpredseda OŠR  (ZŠ Jarná) 

Mgr. Veronika Lovíšková     (MŠ Limbová) 

PaedDr. Beáta Vörösová, predsedníčka OŠR  (ZUŠ L. Árvaya) 

Mgr. Dagmar Trubačová    (ZŠ Martinská) 

Doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. (MŠ Nám. J. Borodáča 6) 

Jozef Seleš      (ZŠ s MŠ Školská) 

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.   (ZŠ Karpatská) 

Ing. Matej Valentovič    (ZUŠ L. Árvaya) 

Ing. Barbora Birnerová, PhD.                                (Mesto Žilina) 

PaedDr. Milena Demková                                       (Mesto Žilina) 

 

 

 V kalendárnom roku 2021 sa pokračovalo v dištančnej forme vzdelávania v školách 

z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie od januára do apríla. Postupne s uvoľňovaním 

opatrení v spoločnosti sa v súlade so Školským semaforom začalo prechádzať na prezenčnú 

formu vzdelávania. V septembri sa začal školský rok prezenčnou formou vzdelávania, ktorá 

trvala do 30. 11. 2021. Posledný mesiac kalendárneho roka sa z dôvodu nepriaznivej 

epidemiologickej situácie (3. vlna pandémie) žiaci opäť vzdelávali dištančne.  

Z dôvodu dlhodobo riešenej komunikácie v spoločnosti výhradne online formou, OŠR nemala 

žiadne podnety od škôl, školských zariadení, od svojich členov alebo iných subjektov k tomu, 

aby zorganizovala zasadnutie. 

V správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých škôl 

a školských zariadení sú pomenované skutočnosti, ktoré školstvu 2. a 3. vlna pandémie 

priniesla i vzala.  

Poďakovanie patrí predovšetkým zriaďovateľovi, zastúpenému primátorom mesta 

Mgr. Petrovi Fiabáne, vedúcej odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho 

rozvoja Mgr. Ingrid Dolnikovej a vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Milene Demkovej za 

hodiny strávené komunikáciou s riaditeľmi, za pomoc, záujem a ústretovosť pri riešení 

všetkých problémov, ktoré školstvu rok 2021 priniesol.  

 

 

V Žiline dňa 29. 04. 2022 

Vypracovala: PaedDr. Beáta Vörösová, predsedníčka OŠR 


