
RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE,  

TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA  
 

 Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 25. 09. 2019 

 

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

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

- študent RŠ: vopred ospravedlnený 

- poslanci MČ RŠ: Peter Magát, Michal Kovács (J. Horecký neprítomný) 

- zástupca MiÚ KV:  Elena Poláková  

- riaditeľka školy: Dana Ihnaťová  

- za ZRPŠ: Jana Marková 

- rodičia žiakov: Matej Stuška  

 

Program: 

1. Informácie o novom školskom roku 2019/2020, stravovanie v škole 

2. Zhodnotenie POT 2019 

3. Plánované aktivity v školskom roku 2019/2020 (Vianočné trhy na Tilgnerke  

    5.12.2019, brigáda) 

4. Informácia o revitalizácii školského dvora  

5. Rôzne 

 

Predsedníčka RŠ privítala prítomných členov RŠ a predostrela program zasadnutia RŠ.  

Ad 1 

P. riaditeľka Ihnaťová informovala prítomných o začiatku školského roku 2019/2020 

a organizačných náležitostiach.   

Vedenie školy: 

Riaditeľka: RNDr. Dana Ihnaťová 

Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. Jana Sekáčová 

Zástupca pre II. stupeň +  OGY (príma – tercia): Mgr. Tomáš Ralbovský 

Zástupkyňa pre OGY (kvarta – oktáva ) + 5BG: Ing. Edita Čierna 

Predsedníčka ZR: Ing. Jana Marková 

Nová predsedníčka Žiackej rady: Annamária Zimová 
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SŠ Tilgnerova má v tomto šk. roku 43 tried, čo značí 1112 žiakov ( + 50 žiakov v zahraničí). Na 

škole pracuje 97 pedagogických pracovníkov (z toho 15 vychovávateľov), 1 školská 

psychologička, 9 zamestnancov v kuchyni, 9 upratovačiek, 1 školník, 1 informátorka, 2 

správcov siete, 5 administratívnych pracovníkov (spolu 125 zamestnancov). 

Škola začala školský rok s plným stavom učiteľov a vychovávateľov. Na škole je 11 

integrovaných žiakov, z toho 3 potrebujú asistenta učiteľa a 28 registrovaných žiakov 

s poruchami učenia, pričom tu pracujú dvaja asistenti učiteľa  (na II. stupni) – 1 asistent má 

dvoch žiakov, 1 asistent má 1 žiaka. 

P. riaditeľka predostrela a RŠ sa oboznámila s materiálmi: Správa o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, plán profesijného rozvoja a ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov  

a s Rozpočtom školy, ktorý bol členom RŠ zaslaný mailom. P. Poláková a P. Magát uviedli, že 

by bolo vhodné, aby dané materiály boli mailom zaslané 3 dni vopred na naštudovanie, čo sa 

v budúcnosti udeje. 

V tomto školskom roku sa používa naďalej na škole: 

- internetová žiacka knižka (rodičom na požiadanie aj papierová ŽK) 

- elektronická triedna kniha 

- začali sa používať elektronické triedne výkazy pre nové začínajúce triedy a pokračujú 

triedy z minulého roku 

P. riaditeľka touto cestou poďakovala p. učiteľovi Bödökovi, ktorý pracoval na školskom 

rozvrhu. Podarilo sa ho vytvoriť v krátkom čase, i keď boli veľké problémy so seminármi. 

Vyučovanie prebieha podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. 

So začiatkom školského roku začali fungovať Dotácie na obedy pre žiakov ZŠ, škola zakúpila 

nový počítačový program v ASC Agende – sú s tým problémy. Počet detí prihlásených na 

obedy cca 700, čo je o niečo menej ako minulý rok (pre tretí stupeň stúplo stravné z cca 28€ 

na 45€ čo nie sú mnohí ochotní platiť). 

 Dlhá diskusia všetkých prítomných sa rozpútala ohľadne „obedov zadarmo“ – nie sú 

zadarmo a nie sú spokojní rodičia, ani škola, ani zriaďovateľ. Vedenie školy a triedne učiteľky  

neustále riešia sťažnosti a otázky, nevyjasnené skutočnosti ohľadne sumy, od rodičov 

(venovala sa tomu aj podstatná časť rodičovských združení), čo ich odpútava od ich 

skutočnej práce. Preto p. Marková požiadala zástupcov zriaďovateľa, aby niekto 

kompetentný prišiel na Plenárnu schôdzu školy. S touto požiadavkou sa ZRPŠ obráti mailom 

na p. starostku.  
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Ad 2 

Celoškolská akcia Pokračovanie olympiády Tilgnerka (POT, športový deň) sa uskutočnil 

v piatok 7.6.2019. Zapojili sa všetky ročníky. Na organizácii a programe sa okrem vedenia, 

učiteľov a členov RŠ, výrazne zúčastnili aj študenti  a zaujímavých hostí pomohli zabezpečiť aj 

rodičia. Okrem finále športových súťaží, prebiehali aj súťaže na stanoviskách, boli besedy so 

športovcami: J. Volko s trénerkou N. Bendovou, P. Škantár, futbalisti ŠK Slovan, diskusie 

s nevidiacou E. Baránekovou s vodiacim psom Riom, k dispozícii bol pitný režim a smooty bar 

zabezpečený RŠ. Deň vyvrcholil zápasom študentov proti učiteľom vo volejbale (vyhrali 

učitelia). Všetci zúčastnení sa zhodli, že to bola veľmi vydarená akcia, aké je potrebné 

opakovať. 

 

Ad 3 

V školskom roku 2019/2020 plánuje RŠ spolu so ZRPŠ zorganizovať opäť Vianočné trhy na 

Tilgnerke, ktoré budú 5.12.2019. Do trhov sa môžu zapojiť všetky ročníky na škole, mladší 

výrobou a predajom vianočných výrobkov, starší pomocou pri organizovaní. Na jar sa plánuje 

zorganizovať brigáda okolia školy. 

 

Ad 4 

K bodu revitalizácie školského dvora (ŠD) - rokovania Rady sa zúčastnil aj pán Ing. Milan 

Kusalík, konateľ firmy Para Invest, s.r.o., aby odprezentoval hrubé návrhy atletickej dráhy 

spolu s rozpočtom, ktoré pripravil na podnet Rady školy, nakoľko táto spoločnosť v 2018 

rekonštruovala 1 ihrisko na dvore SŠ Tilgnerova a špecializujú sa na budovanie či 

revitalizovanie športovísk. Z prezentovaných podkladov vyplynulo, že ŠD umožňuje ovál o 

dĺžke max 150m, ináč by boli potrebné rozsiahle úpravy terénu s nákladmi do 100 tisíc EUR a 

výrub stromov, ktorý nie je vítaný a zrejme ani možný. Dvor ale umožňuje k oválu urobiť 

100m dráhu na šprint, čo by bolo jedinečné pre Tilgnerku a celú Karlovu Ves. Navyše podľa 

prieskumu, si to želajú aj sami študenti. Odhad investície do dráhy je 165.000 EUR s DPH. 

Rada sa zhodla na tom, že do oválu treba plánovať viacúčelové ihrisko, ktoré by sa budovalo 

súbežne, alebo dodatočne, podľa dostupnosti financií. Pán Kusalík preto navrhuje mať tak 

pripravený projekt, aby bol kompletný pre žiadosti o povolenia či granty, ale umožňoval 

budovanie vo fázach. Škola preto do rozpočtu na budúci rok požiada o peniaze (cca. 4000€) 

na projektovú dokumentáciu. Pán Stuška informoval o komplikovaných právnych 

súvislostiach prevodu správy ŠD a súvisiacich pozemkov z mesta na MiÚ Karlova Ves. Prevod 

sa podľa info oboch úradov pripravuje, ale nie je známy dátum realizácie, preto ak chce MiÚ 

tento proces urýchliť, mal by podať na magistrát žiadosť. Podľa zástupcov magistrátu by v 

prípade revitalizácie mesto ani nemuselo vydávať stanovisko, ale ak by žiadosť z MiÚ prišla, 

dalo by súhlasné stanovisko, lebo napriek problémom s vysporiadaním pozemkov tu 



RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE,  

TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA  
 

je  zákon 66/2009 (Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní 

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné 

celky. Pán Stuška a Kusalík preto oslovia pána Ralbovského, aby spolu s ostatnými 

pedagógmi školy a študentami pomenovali svoje požiadavky na ihriská okrem dráhy.     

Ad 5 

P. učiteľka Benčová a Lapšanská informovali o akcii „Starší mladším“, kedy študenti Septimy 

a IV.Ab dňa 20.9.2019 učili prvý stupeň Prvú pomoc prostredníctvom scénok a názorných 

ukážok, čo malo veľký úspech, pričom takto nadobudnuté vedomosti majú oveľa väčšiu 

retenciu. 

P. učiteľky informovali aj o existencii školského rozhlasu, ktorý vedie p. uč. Hlavinková. M. 

Stuška ponúkol pre žiakov, ktorí tvoria školský rozhlas, návštevu PR oddelenia spoločnosti O2, 

aby v praxi videli, ako sa robí marketing a PR, čo by pre nich mohlo byť zaujímavé 

a motivujúce. Žiakov a študentov táto akcia baví, len je problém so zastaralou technikou, bolo 

by potrebné opraviť celý rozhlasový systém. V rámci tejto témy sa otvorila aj rekonštrukcia 

elektrických rozvodov, ktorá začne prebehať etapovite na škole (piatok – nedeľa), nakoľko je 

už situácia alarmujúce. Taktiež je t.č. problém s internetom na škole, ako aj už so zastaraným 

počítačovým vybavení školy. 

P. Marková (predseda ZRPŠ) informovala o práci ZRPŠ a pripravovanej Plenárnej schôdze. Je 

potrebné zaktivizovať rodičov, aby cítili spolupatričnosť so školou a pomáhali jej. Zriadila 

k tomu mailovú adresu: oztilgnerova@gmail.com – tam sa majú nahlásiť triedny dôverníci. 

Už na túto adresu prišiel mail ohľadne nevhodného zloženia výrobkov predávaných 

v školskom bufete (konkrétny druh žuvačiek). P. riaditeľa s p. Markovou pôjdu do bufetu 

a vyriešia tento problém, prezrú sortiment. 

P. Poláková uviedla, že na škole sa robí veľa akcií, ale nedostatočne sa komunikujú do 

externého prostredia. Je potrebné o úspechoch a akciách písať do Karloveských novín, môžu 

sa uverejniť na FB alebo webe MiÚ. 

 

Vzhľadom k tomu, že toto bolo posledné zasadnutie RŠ v danom zložení, nový dátum 

zasadnutia sa nestanovil. Na jesenných rodičovských združeniach prebehnú voľby do RŠ za 

rodičov a súčasne sa uskutočnia aj voľby školských zástupcov. Zasadnutie RŠ v novom zložení 

zvolá p. riaditeľka v januári 2020. 

 

   

 

Zapísala: Monika Laššánová    

Overila:  Dana Ihnaťová 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-66
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-66
mailto:oztilgnerova@gmail.com

