
Zápisnica zo stretnutia ŽŠR 

18.1.2019, piatok 

Prítomní: L. Dvoráková (IV.C), E. Mičurová (III.A), V. Rakayová (III.C), Patrik Hrtánek (I.B), N. 

Marková (II.A), B. Sombathyová (IV.A), B. Rusnáková (V.C), V. Kvietková (V.B), S. Balžanka 

(I.A), M. Ďurík (I.C), V. Ilčík (II.C), H. Škarba (III.B), S. Hubač (II.B), V. Bitušíková (IV.B) 

Neprítomní: M. Doskočil (II.C), T. Snitková (IV.A)- obaja mali na stretnutí zastupiteľov 

Koordinátorka: Z. Horniaková 

Priebeh zasadnutia: 

1. Feedback na School Fair 2018: väčšina návštevníkov bola spokojná, no našli sa aj 

nedostatky, ktoré by sme chceli do budúceho roka zmeniť; napr. vynechať stánok 

s čajom/kávou, využiť priestor iným spôsobom, dať pevné pravidlá na príspevok do 

tomboly a zvýšiť počet stánkov. 

2. Opäť sa objavila otázka od mladších ročníkov o otvorení podchodu v ranných 

hodinách. 

3. Aktuálnou témou je „klzisko“ pred školou, ktoré treba akútne riešiť, pretože 

vytvára reálne nebezpečenstvo pre všetkých návštevníkov školy. 

4. Všetkých aktívne zaujímalo prečo sa zmenila zvučka zvonenia a zvoní dvakrát za 

sebou. Túto tému, ako aj predošlé, budeme riešiť s pani riaditeľkou. 

5. S témou „klzisko“ úzko súvisí aj koberec pred vchodom do školy, ktorý väčšina z nás 

považuje za stále nedoriešený a šmykľavý. 

6. Tohtoročný PLES bude v téme Gatsby Gala, bude sa konať 22.3.2019 v sále na 

školskom internáte. Lístky budú v predaji od 14.2.2019, cena pre páry je 30€ , cena 

osobitne 17€. 

7. Na 14.2.2019 deň sv. Valentína chystáme, už tradičnú, Valentínsku poštu. 

8. Danka Hajduová (IV.C) nám predstavila projekt Almázia, ktorý funguje v rámci 

vyhlásenia BŠ mestom kultúry 2019. Naša škola, na čele s p. prof. Breznoščákom,  

aktívne spolupracuje s týmto projektom. Pokiaľ by bol záujem o viac informácií treba 

kontaktovať pána profesora alebo Danku H. 

9. VOĽBY 2019; zhodli sme sa, že tohtoročné voľby budú prebiehať odlišne: voliť sa 

budú osobnosti tried, kde sa za jednu triedu môže o miesto zaujímať viac ako jeden 

študent. Podmienkou je vytvorenie si vlastnej kandidátky, ktorá musí okrem iného 

obsahovať minimálne jeden bod, ktorý bude obsahovať to, čo chce dotyčný v ŽŠR 

dosiahnuť. Po zvolení osobností do ŽŠR sa bude tajným hlasovaním voliť predseda 

a podpredseda ŽŠR. Termín volieb ešte nie je presne stanovený, no bude koncom 

marca. 

10. V jednom z dní od 10. do 15.2. budú na škole fiktívne voľby na prezidenta pod 

vedením Rady mládeže.  

 

V. Bitušíková 


