
RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE,  

TILGNEROVA 14, 841 05 BRATISLAVA  
 

 Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 29. 01. 2020 

 

- rodičia RŠ: Katarína Medveďová, Matej Stuška, Monika Laššánová 

- pedag. a nepedag. pracovníci školy RŠ: Ivana Reviliaková, Milan Lônčik, Henrich Mäsiar 

- študent RŠ: Daniel Dubán (zastupujúci) 

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

- zástupca MiÚ KV:  Elena Poláková  

- riaditeľka školy: Dana Ihnaťová  

- za ZRPŠ: Jana Marková 

 

Program: 

1. Informácie o prvom pol roku školského roka 2019/2020 p. riaditeľky Ihnaťovej 

2. Pokračovanie rekonštrukcie elektriny 

3. Informácia ohľadne "Pokračovanie olympiády Tilgnerka" - POT 2020 

4. Zhodnotenie Vianočných trhov 

5. Rôzne (školský dvor Tilgnerova, Fadruszova; 2 %) 

 

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

11.12.2019 prebehlo ustanovujúce zasadnutie novej RŠ po voľbách (november 2019) do 

rodičovskej, pedagogickej, nepedagogickej a študentskej časti RŠ.  Predstavila nových členov 

RŠ: Zvolení kandidáti za rodičov: 

1, MUDr. Monika Laššánová, PhD.  – predsedníčka RŠ 

2, Mgr. Katarína Medveďová           

3, Ing. Matej Stuška   

Zvolení kandidáti za pedagogických zamestnancov:                        

4, Ing. Milan Lônčík , PhD.               

5, Mgr. Ivana Reviliaková                

Zvolený kandidát za nepedagogigckých zamestnancov: 

6, Mgr. Henrich Mäsiar   

Zvolená kandidátka za žiakov: 

7, Anna Mária Zimová  
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Ad 1 

P. riaditeľka Ihnaťová informovala prítomných o prvom 1/2roku školského roku 2019/2020 

a organizačných náležitostiach a umiestnení školy v rámci hodnotenia INEKO, kde sa SŠ 

Tilgnerova umiestnila vo všetkých kategóriách na popredných miestach.  27.1.2020 bola 

polročná klasifikačná porada, ktorá dopadla dobre. P. riaditeľka informovala, že škola 

aktuálne získala grant ministerstva školstva (eurofondy: Operačný program – Ľudské zdroje) 

a získala financie 270 000€ na 3 roky, ktoré sa dajú využiť na  - na edukáciu pedagógov, 

zlepšenie prostredia v škole, na rekonštrukciu odborných učební (chémia, IT...), školský klub. 

Škola taktiež získala grant zo spoločnosti 02 na zveľadenie exteriéru ihriska Tilgnerova. 

 

Ad 2 

Rekonštrukcia elektriny na škole začala 11/2019, trvať by mala 6 mesiacov, snaha je skončiť 

do marca 2020. Bol najvyšší čas, nakoľko 28.1.2020 nastal výpadok el. prúdu v učebni 

bifurkácie na -1. poschodí. Revízny technik školy skontroloval príslušnú rozvodovú skriňu, kde 

bol zistený poškodený istič, ktorý iskril a bol horúci. Po nahlásení udalosti, MiÚ poslal 

revízneho technika, ktorý vymenil istič, tým je elektrina zatiaľ funkčná, ale dokladuje to 

havarijnú situáciu a potrebu rekonštrukcie elektriny na celej škole. Rekonštrukcia bola 

vysúťažená iba na opravu elektrických rozvodov nie ďalšie úpravy miestností, ako je 

začistenie stien, alebo maľovanie. P. starostka v decembri 2019 prisľúbila v tejto veci pomoc. 

Dňa 27.1.2020 bola na škole p. prednostka s p. Ďuricovou z MiÚ, ktoré prisľúbili, že 

zamestnanci VPP MiÚ prídu pozrieť a prípadne aj maľovať už opravené triedy. Problémom je 

kapacita školy, a súčasné rekonštruovanie viacerých tried naraz, nakoľko sa potom nemá kde 

učiť, bude potrebné to logisticky doriešiť. V prvej etape rekonštrukcie bude urobená väčšina 

prízemia. Koncom 1/2020 sa vypíše nové výberové konanie na druhú fázu rekonštrukcie, kde 

zo strany školy navrhujeme rekonštrukciu elektrických rozvodov  slaboprúdových rozvodov 

jedálne a kuchyne. Odporúčame vyriešiť aj vzduchotechniku kuchyne, ktorá už z hygienického 

hľadiska nespĺňa dané kritériá. Pre zabezpečenie komplexnej rekonštrukcie rozvodov a 

následnej prevádzkyschopnosti školskej jedálne je dôvodu odstránenia starých obkladov pri 

frézovaní do stien potrebné myslieť aj na dokončovacie práce, nové obklady v priestoroch 

kuchyne kvôli hygienickým normám, výmena podlahy v priestoroch kuchyne a tiež 

vymaľovanie priestorov. 

V projekte rekonštrukcie elektrických rozvodov je naplánovaných menej zásuvkových 

obvodov, ako bola požiadavka zo strany školy. Dôvodom bol nízky počet realizovaných 

pracovných stretnutí na konzultáciu projektu rekonštrukcie a z toho vyplýva nedostatok 

zásuvkových obvodov v niektorých častiach projektu.  V tých triedach alebo kabinetoch kde 

logicky očakávame zásuvku alebo zásuvky z dôvodu zabezpečenia pripojenia elektrického 

zariadenia, konzultujeme túto skutočnosť so zhotoviteľom a MiÚ KV, kde žiadame o pridanie 

zásuvkového obvodu, kde chýba. 
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Nasledovala dlhá diskusia ohľadne pokračovania rekonštrukcie, z ktorej vyplynulo 

nasledovné: 

Rada školy iniciuje na MiÚ tieto náležitosti: 

P. riaditeľka je zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces a bezpečnosť detí, nie za 

technické uskutočnenie rekonštrukcie. Potrebné je zabezpečiť zmluvu o dielo 

k nahliadnutiu (centrálny register zmlúv). Potrebné je dať vedieť p. riaditeľke, kto je 

stavebný dozor (podľa zmluvy) a RŠ žiada od tohto momentu, aby p. riaditeľka alebo ňou 

poverený zamestnanec, bol vždy prizvaný na kontrolný deň rekonštrukcie.  

Potrebné je túto zápisnicu s požiadavkami zaslať pani prednostke MiÚ, v kópii pani starostke.  

 

Ad 3 

Celoškolská akcia Pokračovanie olympiády Tilgnerka (POT, športový deň) sa uskutoční v júni 

2020. Do akcie sa zapoja všetky ročníky. Na organizácii a programe sa okrem vedenia, 

učiteľov a členov RŠ, zúčastnia aj študenti a zaujímavých hostí pomôžu zabezpečiť aj rodičia.  

Okrem finále športových súťaží, budú aj súťaže na stanoviskách, besedy so športovcami.  

 

 

Ad 4 

5.12.2019 škola, RŠ a ZRPŠ zorganizovali Vianočné trhy na Tilgnerke. Do trhov sa zapojili 

všetky ročníky na škole, mladší výrobou a predajom vianočných výrobkov, starší pomocou pri 

organizovaní. Počas trhov bola na škole príjemná, predvianočná atmosféra za účasti veľkého 

počtu rodičov. V jedálni prebiehal kultúrny program, ktorý robili žiaci 1. aj 2. stupeň, akcia 

bola zakončená spoločnou piesňou „Tichá noc, svätá noc“. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 

zúčastnili na organizácii tohto pekného podujatia.  

 

 

AD 5 Rôzne (školský dvor Tilgnerova, Fadruszova; 2%) 

K bodu revitalizácie školského dvora (ŠD) – Matej Stuška prezentoval návrh atletickej dráhy, 

multifunkčného ihriska a jednoduchých posilňovacích zariadení spolu s rozpočtom, ktoré 

vznikli na základe konzultácií Rady školy, pedagógov i študentov. P. Kusalík (firma Para 

Invest, s.r.o.) vypracoval projektovú štúdiu, ako základný podklad pre komunikáciu so 

zriaďovateľom, magistrátom a inými kompetentnými inštitúciami. Táto projektová štúdia, 

obsahujúca aj geodetické zameranie areálu, bude stáť cca. 900€, čo by sa mohlo hradiť 

z grantu spoločnosti O2, ktorý sa podarilo získať vďaka M. Stuškovi.  
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Rada sa zhodla, že nie je dôvod čakať a treba pristúpiť k objednávke kompletnej projektovej 

dokumentácie. Okrem p. Kusalíka budú oslovené aj iné spoločnosti, aby bola záruka 

adekvátnej ceny (osloví J. Marková). Kompletná projektová dokumentácia, by mohla stáť 

1500-3000€ - financie by mohli ísť čiastočne z prostriedkov školy a od zriaďovateľa. P. Kovács 

navrhol, aby sme poslali požiadavku na MiÚ o preplatenie cenovej ponuky, nakoľko 

revitalizácia dvora je vo verejnom záujme, keďže v Karlovej Vsi chýba akýkoľvek verejný 

priestor na športovanie. 

Na realizáciu bude zrejme potrebné zabezpečiť viaczdrojové financovanie, nakoľko 

revitalizácia je odhadovaná na cca 385 000€. Kľúčové bude stanovisko zriaďovateľa (MiÚ KV) 

a magistrátu mesta BA ako majiteľa pozemkov pod školským areálom, prípadne BSK. Prispieť 

sú pripravení aj rodičia formou „benefičného príspevku“ z prostriedkov z 2 %, ktoré 

každoročne posielajú na OZ na škole. Ideálne by bola asi kombinácia grantu od mesta a 

úveru zriaďovateľa, avšak toto bude potrebné prerokovať so zriaďovateľom a nájsť ideálny 

model. P. Stuška zdôraznil, že aj keď ide objektívne o vysokú sumu a núka sa variant 

realizácie na etapy, ideálne by bolo projekt realizovať naraz, pretože to bude finančne 

výhodnejšie, eliminuje sa riziko poškodenia 1 športoviska pri inštalácií 2, a najmä dvor bude 

plnohodnotný a pripravený pre deti a verejnosť ihneď k používaniu – čo je priorita.  

Ad ihrisko Fadruszova – príkladom je rekonštrukcia na Suchohradskej. P. riaditeľka 

informovala, že sa na danom ihrisku boli pozrieť s p. Ďuricovou (MiÚ) a architektkou. 

Revitalizácia dvora bude opäť finančne náročná, nakoľko podporné múry na terasách dvora 

už nie sú staticky vyhovujúce. V objekte na Fadruszovej sú uvoľnené priestory (bývalý objekt 

pizzérie). P. riaditeľka má požiadavku, aby sa tam zrekonštruovali a zriadili ďalšie triedy, 

ktoré sú pre školu potrebné. RŠ podporuje v objekte zriadiť triedy pre účely školy Tilgnerova 

v t.č. prázdnom objekte.  

 

Zbieranie 2 % pre Tilgnerku – J. Marková (predsedníčka ZRPŠ) informovala, že na príjem 2 % 

je zaregistrované Združenie rodičov a priateľov školy. Je potrebné urobiť masívnu kampaň, 

ktorá bude zameraná na získanie financií na revitalizáciu školského dvora. 

 

Za študentov Daniel Dubán informoval, že študenti chceli aj tento rok usporiadať školský ples 

v priestoroch telocvične, čo žiaľ tento rok kvôli rekonštrukcii elektriny nie je možné 

zorganizovať. Študenti zorganizovali Nepálsky deň – pomoc nepálskym študentom na 

štúdium, na ktorom sa podarilo vyzbierať 700€. Študenti organizujú na 26.2.2020 študentské 

voľby, výsledky uverejnia až po voľbách. 

M. Stuška predostrel otázku od rodičov, či by bolo možné pri škole zriadiť parkovanie na 

bicykle pre študentov. P. riaditeľka uviedla, že stojany na bicykle sú pri škole, ale krytý 

priestor v blízkosti vchodu do školy nie je možné zabezpečiť.  
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M. Stuška informoval, že v spolupráci s p. učiteľkou Hlavinkovou, ktorá vedie „Rádio 

Tilgnerka“ pôjdu študenti, ktorí pripravujú vysielania rádia, na exkurziu do spoločnosti O2, kde 

sa dozvedia, ako vzniká reklama, marketingové kampane a podobne. 

P. uč. Reviliaková informovala, že od septembra 2019 v škole fungujú 2 reklamné televízie, 

jedna na chodbe školy, určená na informovanie študentov o priebežných akciách 

organizovaných školou, na tvorbe týchto prezentácií sa podieľajú aj študenti. Druhá TV vo 

vestibule školy, ktorá informuje rodičov o chode školy, vzdelávacej ponuke, výsledkoch, 

významných udalostiach a oceneniach školy, aktuálne zverejňujeme aj pozvánky na akcie 

(vianočné trhy atď...). Keďže je pozitívnu odozvu od rodičov na túto TV, perspektívne sa môže 

uvažovať aj o využití pri kampani ohľadom darovania 2 % a pod.  Kvôli rekonštrukcii elektriny 

sú TV momentálne mimo prevádzku, ale po dokončení elektriny budú prezentácie v TV 

pokračovať. 

 

Ďalšie stretnutie RŠ bude 22. apríla 2020 

 

M. Laššánová poďakovala prítomným za konštruktívnu diskusiu a uzavrela zasadnutie RŠ. 

 

 

 

 

Zapísala: Monika Laššánová    

Overila:  Dana Ihnaťová 


