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VÝROČNÁ SPRÁVA 

RADY ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE, TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA 

za kalendárny rok 2020 

 

Kalendárny rok 2020 sa niesol v znamení pandémie ochorenia COVID-19 a s tým vyhláseného 

výnimočného stavu, zákazu vychádzania a tým prerušenej výučby. Z tohto dôvodu bola 

v marci 2020 prerušená prezenčná výuka a postupne sa prešlo na online vyučovanie. 

S prestávkami sa žiaci predovšetkým prvého stupňa vrátili do školy v šk. r. 2019/2020. 

Začiatok šk. roku 2020/2021 začali žiaci a študenti všetkých ročníkov prezenčnou výučbou, 

ktorá bola v októbri prerušená a plynule sa prešlo na dištančnú výučbu v prostredí MS 

Teams, ZOOM... Vyučovací proces, ako aj komunikácia so žiakmi a rodičmi bola rýchla 

a k spokojnosti zúčastnených. Vzhľadom k danej situácii sa za kalendárny rok 2020 

uskutočnilo jedno prezenčné zasadnutie (29.1.2020) Rady školy Tilgnerova (RŠ). Ostatná 

komunikácia členov RŠ prebiehala dištančne, elektronickou cestou.  Obdobne prebiehali aj 

rokovania predstaviteľov RŠ, ZRPŠ a rodičov žiakov Tilgnerova, ako aj s predstaviteľmi 

Miestneho úradu Karlova Ves, Mestského zastupiteľstva a BSK.    

  

Rodičia z členov RŠ a ZRPŠ spolu s vedením školy pripravili kampaň na darovanie 2 % z dane 
pre školu, ktoré by sa venovali predovšetkým obnove školského ihriska. Urobil sa plagát, 
motivačný list, pripravili sa pred-vyplnené tlačivá. Materiál sa distribuoval cestou mailov a 
Edupage všetkým rodičom, aj na webovej stránke a sociálnych sieťach.  
V roku 2020 prišla na účet Združenia rodičov a priateľov školy Tilgnerova suma 12 833,92 € 
z 2 % daní roku 2019.  

 

V priebehu celého roku 2020 sa riešila plánovaná  rekonštrukcia školského dvora 

Tilgnerova, ktorej sa v plnej miere ujal člen RŠ Matej Stuška. Na základe vypracovaného 

návrhu atletickej dráhy, multifunkčného ihriska a jednoduchých posilňovacích  prvkov sa dala 

vypracovať projektová štúdiu a projektovú ,  ktorá slúžila ako podklad pre získanie grantu 

z Bratislavského magistrátu. Projektová štúdia, obsahujúca aj geodetické zameranie areálu, 

stála 900 €,  a bola uhradená z financií Férovej nadácie, ktorá poskytla financie OZ Pomoc 

škole Tilgnerova.  Ďalej sme dali vypracovať aj projektovú dokumentáciu, tá stála 1200 € 

a bola uhradená z príspevku Férovej nadácie a OZ Pomoc škole Tilgnerova. Následne bol OZ 

Pomoc škole Tilgnerova schválený grant vo výške 80 000€. MiÚ KV začiatkom marca 2020 

schválila zemnou rozpočtu sumu 10 000€ na rekonštrukciu tried na Fadruszovej a 

50.000€  na multifunkčné ihrisko v školskom areáli na Tilgnerovej.  Situácia sa však zmenila 

v súvislosti s pandémiou koronavírusom. Zmena rozpočtu sa v zmysle hore uvedenom robiť 

nebude, nakoľko prognózy sú také, že mestská časť neočakáva nárast príjmov, ale naopak 
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zníženie. Pri súčasnom vývoji pandemickej situácie a s očakávaným výpadkom 

v rozpočte  bude musieť mestská časť mnohé aj naplánované investície prehodnocovať. 

 

Na škole prebiehala od roku 2019 komplexná rekonštrukcia elektriny a elektrických 

rozvodov, ktorej 1. etapa spolu s vystierkovaním a vymaľovaním rekonštruovaných 

miestností na prízemí, ako aj po výmene za bezpečné osvetlenie bola ukončená 17. marca 

2020. Cez letné prázdniny ( júla a august) prebehla 2. časť rekonštrukcie, kde sa 

zrekonštruovali elektrické rozvody v suteréne, v technických miestnostiach, v kuchyni 

a školskej jedálni. Rekonštrukcia bola z veľkej časti hradená z rozpočtu zriaďovateľa ale aj 

s prispetím vlastných financií SŠ Tilgnerova. 

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu s ochorením Covid-19 sa 20. apríla 2020 spustil online 

zápis detí do 1. ročníka SŠ Tilgnerova. Rodičia o tom dostali informáciu prostredníctvom 

Edupage  a webovej stránky školy.  Prijímacie konanie na Osemročné gymnázium SŠ 

Tilgnerova prebehlo prezenčne 15.6. a 18.6.2020 za prísnych hygienických opatrení. Na 

základe Usmernenia Ministerstvo školstva (MŠVVŠ SR) prijímacie konanie na bilingválne 

gymnázium  nebolo uskutočnené prezenčne, prihlásení študenti boli prijatí na základe 

výsledkov hodnotenia z predchádzajúcich rokov. MŠVVŠ SR zrušilo aj maturitné skúšky 

a maturitné vysvedčenia boli študentom stanovené na základe priemeru známok 

z predchádzajúcich rokov z daných predmetov. Študenti, ktorí dobrovoľne požiadali , bolo im 

v priebehu mája 2020 umožnené riadne, prezenčné zloženie maturitných skúšok, za prísnych 

hygienických podmienok. 

 

Predsedníčka RŠ na základe informačného listu od zriaďovateľa a teda p. starostky Dr. 

Čahojovej, informovala členov RŠ o novom delegovanom členovi RŠ, ktorým sa od 1.7.2020 

stal poslanec Mgr. Richard Savčinský, ktorý nahradil Ing. Petra Magáta.  

  

Vzhľadom k prebiehajúcej pandemickej situácii, si zástupcovia RŠ hlasovaním per-rollam 

odhlasovali Dodatok k Štatútu RŠ Tilgnerova, ktorý pojednáva práve o spôsobe voľby členov 

RŠ a o spôsobe rokovaní RŠ počas mimoriadnej situácie. Dodatok k RŠ Tilgnerova je 

dokument, ktorý bol obdržaný z Odboru školstva, školský úrad MiÚ KV. Ide o štandardizovaný 

dokument s doplnenými náležitosti RŠ Tilgnerova podľa platných stanov.  Na základe 

hlasovania per-rollam bolo prijaté nasledovné uznesenie: členovia Rady školy Tilgnerova 

prijali počtom hlasov 10 z 11 Dodatok číslo 1 k Štatútu Rady školy Tilgnerova. Uznesenie 

nadobudlo účinnosť 19.10.2020. 

 

19.10.2020 na základe prijatého Dodatku číslo 1 k Štatútu Rady školy Tilgnerova, prebehla 

per-rollam diskusia a hlasovanie k vopred zaslaným materiálom: 
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1, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020  (príloha: sprava o vvč -

20-21). K nej patrí aj správa o v činnosti v čase pandémia a zatvorenia školy (príloha: Správa 

o vv-koronavírus) 

2, plán investícii ( príloha: plán investícii-20-21) 

3, návrh rozpočtu (príloha: rozpočet-Tilgnerova_7.zmeneny) 

4, informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

(prílohy: plán prace2020-21 a Tr. aktív 9.9.2020) 

5, návrh na počty prijímaných žiakov  -  Na pedagogickej rade 24.8.2020 sa prerokoval návrh 

počtu tried: 1 trieda -prvý ročník osemročného gymnázia - 30 žiakov, 1 trieda - prvý ročník 

bilingválneho gymnázia- 30 žiakov. 

6, návrh na úpravy školského vzdelávacieho a výchovného programu  (príloha: ŠkVP20-21-

bez pr-platný) 

7, Návrh koncepčného zámeru rozvoja školy bol schválený v roku 2018 a bol zverejnený na 

webovej stránke školy na jeseň v  roku 2018 

Zúčastnení členovia RŠ (10 z 11 členov) ZOBRALI NA VEDOMIE materiály riaditeľky SŠ 

Tilgnerova, predložené na zasadnutie RŠ. 

Nasledujúcim bodom rokovania bola rekonštrukcia ihriska vo dvore školy vo výške 

130 000€, na čo získalo OZ Pomoc škole Tilgnerova grant od mesta vo výške 80 000€ 

a miestne zastupiteľstvo KV schválilo dofinancovanie vo výške 50 000€. Podrobnosti 

o chystanej rekonštrukcii  boli v priloženom liste od p. riaditeľky Ihnaťovej.  Zúčastnení 

členovia RŠ (10 z 11 členov) jednoznačne UDELILI mandát p. riaditeľke Ihnaťovej na ďalšiu 

komunikáciu so zástupcami MiÚ KV vo veci realizácie rekonštrukcie školského ihriska. 

   

 

 

V Bratislave, 21.3.2021 

 

 

MUDr. Monika Laššánová, PhD. 

   Predsedníčka RŠ Tilgnerova 


