
 

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05  Bratislava 

Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 16.  01. 2019 

 

Program: 

1. Privítanie členov RŠ  
2. Informácie ZRPŠ (Ing. Marková)  
3. 2% na rok 2019 

4. Príprava športovej akcie POT (pokračovanie olympiády Tilgnerka) 7.6.2019 
5. Zhodnotenie Vianočných trhov na Tilgnerke  
6. Rôzne (brigáda, bezpečnosť dvora...) 

7. Termín ďalšieho stretnutia RŠ - 20. 03. 2019 o 16.00h. 

 

Prítomní: 

- rodičia RŠ: Katarína Medveďová, Miriam Szabová, Monika Laššánová 

- študent RŠ: Marek Ebringer 

- pedag. a nepedag. pracovníci školy RŠ: Dana Lapšanská, Soňa Benčová, Henrich Mäsiar 

- poslanci MČ RŠ: Lívia Poláchová  

- riaditeľka školy: Dana Ihnaťová  

- za ZRPŠ: Jana Marková 

- rodičia žiakov: Matej Stuška  

 

Ad 2: 

J. Marková (predsedníčka ZRPŠ Tilgnerova) pripravila spolu s pani Hrajnohovou (ekonómka ZRPŠ) 

podrobnú správu o čerpaní financií, ktoré išli v roku 2017 na konto ZRPŠ jednak z 10€ príspevku ZRPŠ od 

rodičov a jednak z príjmu z 2 % z dane. Najväčšia suma išla na informatiku (vybavenie, aparatúra, 

tonery...), na vybavenie knižnice, anglické knihy atď. Správa bude dostupná na webe školy, v sekcii ZRPŠ 

na úprave a aktualizácii ktorej sa t.č. pracuje. 

J. Marková spolu s M. Stuškom pripravili letáčik pre rodičov ohľadne možnej spolupráce so ZRPŠ, kto by 

sa chcel aktívne zapojiť do činnosti, prípadne čo od ZRPŠ očakávajú. Keďže sa pravdepodobne nedostal 

ku všetkým rodičom, zopakuje sa jeho distribúcia v najbližšom čase. 

Vyvstala tu potreba užšej spolupráce a zapojenia triednych dôverníkov. J. Marková a M. Laššánová 



 

porozmýšľajú nad najvhodnejšou formou a časom takéhoto stretnutia, podstatné je dôsledne vybrať 

body, ktoré by sa s rodičmi komunikovali a tí by to následne prezentovali vo svojich triedach. 

Ad 3: 

Dlhá diskusia sa viedla ohľadne kampane na 2 % z dane pre Tilgnerku. Za ostatné 3 roky, čo sa kampane 

robia, má vyzbieraná suma stúpajúcu tendenciu, za rok 2017 sa vyzbieralo 19 500€. na tohtoročnú 

kampaň pripraví letáčik M. Laššánová, K. Medveďová pripraví krátky motivačný text pre rodičov, 

predvyplnený formulár pripraví M. Szabová, H. Mäsiar dodá fotografie vecí, ktoré sa z 2% zakúpili v roku 

2018. M. Petráša poprosíme a vytlačenie plagátov a formulárov, ktoré budú distribuované na vrátnici 

školy, aj na Fadruszovej. Propagácia darovania 2% Tilgnerke pôjde aj cestou triednych učiteľov, na web 

a FB školy.  

Diskutovalo sa o tom, na čo by mali byť tieto prostriedky využité. Potrebná by bola určite revitalizácia 

školského dvora, predovšetkým rekonštrukcia atletickej dráhy (konzultácia s telocvikármi), na čo podľa 

MiÚ a Magistrátu nemusí byť stavebné povolenie (s Magistrátom opakovane komunikovala M. 

Szabová). Ide ale určite o vyššiu sumu, ako sú prijate 2 %. M. Stuška zistí koľko by takáto atletická dráha 

zhruba stála, a poinformuje sa aj o možnostiach získania grantov na tento účel (napr. BSK, MiÚ – p. 

Hložeková, Magistrát, súkromný sektor). L. Poláchová uviedla, že s tým majú skúsenosť na ZŚ Dubčeka, 

kde bol zriadený tím z rodičov, učiteľov a zástupcov MiÚ, ktorí riešia revitalizáciu ich dvora. Vzhľadom 

ku komplexnosti tejto problematiky, by sa tohtoročná kampaň na 2 % mohla niesť v jednoduchšie 

zrealizovateľnom pláne, a to obnovy šatní, ktoré by sa z týchto financií mohli nahradiť modernými, 

drevenými farebnými šatňovými skriňami. Pokračovalo by sa tak v zútulňovaní vnútorného priestoru 

školy. P. riaditeľka Ihnaťová uviedla, že koncom roku bolo zakúpených 13 farebných sedačiek, 

a v priestoroch chodby sa zriadili oddychové zóny pre študentov. Tento priestor by zútulnili práve aj 

nové, estetické a funkčné šatňové skrine. 

Ad 4: 

Letná akcia Pokračovanie olympiády Tilgnerka (POT 2019) bola stanovená na 7.6.2019. K tejto akcii je 

ešte potrebné doplňujúce stretnutie, mimo termínu rady školy. Stretnutia sa zúčastnia okrem učiteľov a 

rodičov z RŠ aj vybraní učitelia telocviku. 



 

Ad 5: 

6.12.2018 boli zorganizované Vianočné trhy Tilgnerky. Do organizácie akcie za zapojilo vedenie aj 

pedagógovia školy, členovia Rady školy a ZRPŠ a hlavne samotné deti, ako aj rodičia. Akcia mala veľký 

úspech a s vylepšeniami by sme ju radi zorganizovali opäť o rok. 

Ad 6: 

Rôzne: diskusia ohľadne obedov a riešenia pripomienok k jedálničku. Info od L. Poláchovej ohľadne 

obedov zadarmo od septembra 2019.  

 

RŠ sa opäť stretne  20. marca 2019 o 16.00 h.  v školskej zborovni.   

 

Zapísala: Monika Laššánová    

Overila: Katarína Medveďová   

 


