
RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE,  

TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA  
 

 Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 20. 03. 2019 

 

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

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

- študent RŠ: Marek Ebringer 

- poslanci MČ RŠ: Ján Horecký, Peter Magát, Michal Kovács – vopred ospravedlnený 

- zástupca MiÚ KV:  Elena Poláková – vopred ospravedlnená 

- riaditeľka školy: Dana Ihnaťová  

- za ZRPŠ: Jana Marková 

- rodičia žiakov: Matej Stuška  

 

Program: 

1. Privítanie členov RŠ   
2. 2 % na rok 2019 

3. Príprava športovej akcie POT (pokračovanie olympiády Tilgnerka) 7.6.2019 
4. Diskusia, rôzne  
5. Termín ďalšieho stretnutia RŠ - 25. 09. 2019 o 16.00h. 
 

Ad 1 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov RŠ. Predstavila nových členov RŠ, delegovaných 

poslancov mestskej časti Karlova Ves, p. Horeckého a p. Magáta, taktiež im predstavila 

prítomných predstaviteľov RŠ a hostí.  

M. Stuška požiadal o možnosť hneď v úvode uviesť informácie, ktoré získal ohľadne 

rekonštrukcie školského dvora (ŠD). Informoval, že pre myšlienku rekonštrukcie ŠD získal aj 

ďalších rodičov, ktorí urobili hrubý náčrt dvora s možným riešením pre tartanovú dráhu s 

multifunkčným ihriskom v strede, hrubý odhad ceny geodetických prác potrebných pre 

takýto projekt a odhadom cien projektovej dokumentácie. M. Stuška sa bol informovať na 

Magistráte, kde mu potvrdili informáciu, ktorú dali aj M. Szabovej, že Magistrát nevidí 

problém s rekonštrukciou ŠD. O tejto skutočnosti informoval na MiÚ KV p. Mahďákovej, 

ktorá potvrdila aktívnu komunikáciu s Magistrátom v tejto veci a ambíciu zmluvne uzavrieť 

prevod pozemkov do správy MiÚ KV do konca roku 2019. M. Stuška sa informoval 

o možnostiach získania financií na rekonštrukciu, čo nebude ľahké keďže pôjde o sumu 100-

200 tisíc €. BSK uviedol, že sa môže podať grant, na ktorý sa však najviac dá dostať 3-5000€. 

Magistrát má na financovanie takýto projektov špeciálnu Grantovú schému na budovanie 

alebo rekonštrukciu športových zariadení, ktorá poskytuje relevantnejšie sumy. Ďalší termín 

na podávanie žiadostí bude 31.10.2019. Dovtedy by preto bolo potrebné mať pripravený 

projekt s dokumentáciou, ktorý je nevyhnutný aj pre komunikáciu s MiÚ, ako potvrdil aj P. 

Magát. Najbližším krokom bude zrejme oslovenie p. starostky v mene ZRPŠ a začať tak 
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komunikáciu o celej veci s cieľom nájsť v rozpočte na 2019 (príprava projektu) a najmä 2020 

(rekonštrukcia) prostriedky na tento projekt. P. Magát uviedol, že je vhodné sledovať výzvy 

a zapojiť sa do EÚ grantov, ktoré sú spolufinancované mestskými časťami (MČ), nakoľko MČ 

KV v takomto prípade vždy odhlasovala danú spoluúčasť.  

Diskutovali sa rekreačné poukazy, ktoré má preplácať zamestnávateľ, na čo prirodzene škola 

nemá vyčlenené financie. J. Horecký a P. Magát uviedli, že t.č. je v medzirezortnom rokovaní 

Ministerstva školstva dofinancovanie týchto poukazov, pričom peniaze by mohli byť 

dostupne v priebehu leta 2019. Preto je dôležité, aby p. riaditeľka sa vopred pripravila na 

dohadovacie konanie a uviedla tam maximálnu sumu. 

 

Ad 2 

M. Laššánová informoval o kampani na vyzbieranie 2 % z daní pre školu. Boli vytvorené 

plagáty a informačný materiál, ktorý je dostupný aj s tlačivami vytlačený na vrátnici školy. 

Všetok materiál išiel aj mailovou cestou cez triednych učiteľov, všetkým rodičom a bude to 

komunikované aj na rodičovskom združení. 

J. Marková uviedla, že za dobrovoľnícku prácu môžu dobrovoľníci získať potvrdenie od 

príslušného občianskeho združenia „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ a tým 

pádom podať darovať až 3 %. Takého potvrdenie by mohlo dať aj naše ZRPŠ. J. Marková zistí, 

ako je v takomto prípade potrebné postupovať. 

 

Ad 3 

Pokračovanie olympiády Tilgnerka (POT, športový deň) sa uskutoční v piatok 7.6.2019 a bude 

to zároveň oslava MDD. Pôjde o celoškolskú akciu, do ktorej sa majú zapojiť všetky ročníky. 

Hlavným organizátorom bude p. zástupca Ralbovský, za pomoci organizačného tímu aj 

z radov členov RŠ. Už prebiehajú na 2. a 3. stupni zápase v prehadzovanej, volejbale 

a futbale, ktorých finále bude práve na  POT + budú prebiehať súbežne rôzne súťaže na 

stanovištiach. Najbližšie dni sa pripraví mail, ktorý pôjde všetkým rodičom s prosbou 

o pomoc pri organizovaní POT, a s otázkou či poznajú nejakého nášho športovca, ktorý by 

vedel prísť na túto akciu. Do 3.4.2019 Marek Ebringer zistí medzi študentami, aké aktivity by 

ich na POT zaujímali, a ako by vedeli pomôcť pri organizácii. Taktiež sa toto bude prezentovať 

na porade všetkým učiteľom. Je potrebné pripraviť 2 alternatívy programu, aj pre prípad 

zlého počasia.  

 

Ad 4 

P. riaditeľka Ihnaťová informovala o zakúpení nových drevených šatníkových skríň, 

o rekonštrukcii rozdrolonej podlahy pri vstupe do telocviční, o sanácii a vypílení rizikových 

stromov v areály školy. 20.3.2019 prebehlo na škole druhé kolo študentských prezidentských 
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volieb, do ktoré vyhlásila Stredoškolská únia. M. Ebringer informoval, že účasť bola nad 60 % 

a volieb sa mohol zúčastniť každý žiak nad 15.rokov. vzhľadom k tomu, že je ešte 

moratórium, výsledky sa dozvieme neskôr.  

D. Ihnaťová informoval o pripravovanom prijímacom konaní (26.3.19) na bilingválne 

gymnázium (207 prihlásených, otvára sa 1 trieda s 30 študentami), testovaní deviatakov 

(3.4.19) a externých písomných maturitných skúškach zo Sj, Aj a M, ktoré boli tento rok 

veľmi náročné a organizačne nezvládnuté NÚCEMom. Predmetová komisia pre slovenčinu 

detailne vpracovala list, kde upozornila na všetky nejasné otázky, mylné zadania a chytáky, 

ktorý sa zašle na NÚCEM.  

H. Mäsiar informoval o potrebe kompletnej rekonštrukcie elektriny, elektrických rozvodov 

v celej škole. Projekt na rekonštrukciu je už hotový (dal ho vyhotoviť MiÚ KV), minulý rok 

prebehlo aj výberové konanie, ale zhotoviteľ nakoniec od rekonštrukcie odstúpil, ako nás 

vtedy informoval p. Záhradník. T.č. nie sú informácie, v akom štádiu riešenia je táto vec, a či 

sú na rekonštrukciu vyčlenené peniaze aj v tomto roku.  

 

 

RŠ sa opäť stretne  25. septembra 2019 o 16.00 h.  v školskej zborovni.   

 

 

Zapísala: Monika Laššánová    

 

Overila:   Soňa Benčová 


