
 

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05  Bratislava 

Zápisnica zo stretnutia Rady školy dňa 21. 11. 2018 

 

Program: 

 1.      Privítanie členov RŠ  
2.    Obedy zadarmo - info z MiÚ KV 

3.      Bezpečnosť školského dvora vo večerných hodinách 

4.      2% na rok 2019 

5.      Vianočné  trhy (6.12.18) 
6.      Akadémia M. Tótha 

7.      Rôzne 

8.   Termín ďalšieho stretnutia RŠ - 16. 01. 2019 o 16.00h. 

 

Prítomní: 

- rodičia RŠ: Monika Laššánová,  Katarína Medveďová 

- študent RŠ: Marek Ebringer 

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

- poslanci MČ RŠ: Petra Džerengová Nagyová, Lívia Poláchová  

- riaditeľka školy: Dana Ihnaťová  

- za ZRPŠ: Jana Marková 

- rodičia žiakov: Matej Stuška  

 

Ad 2: 

Obedy zadarmo – tento návrh strany SMER je aktuálne na prerokovaní v parlamente. Predpokladá sa, že 

tento návrh prejde aj napriek výrazným nesúhlasom riaditeľov škôl, zriaďovateľov, ako aj ZMOS. Pre 

našu školu to bude znamenať nárast o 180 - 200 stravníkov, čo je absolútne neriešiteľná situácia po 

personálnej, materiálnej aj kapacitnej stránke.  

Ad 3: 

Bezpečnosť školského dvora vo večerných hodinách (zhromažďuje sa tam mládež s bojovými psami, 

narkomani a alkoholici). Je to viacročný problém, p. riaditeľka po plenárnej schôdzi, kde sa tento 

problém otvoril, napísala o tomto list p. starostke a kontaktovala mestskú políciu. Komunikuje 

s organizáciu „Mládež ulice“, kde pracujú terénni pracovníci, ktorí budú chodiť na dvor a pracovať 



 

s mládežou. Ak je akútny problém, je potrebné volať štátnu políciu. Prvým krokom k zvýšeniu 

bezpečnosti bude zabezpečiť osvetlenie dvora, v tejto veci bude p. riaditeľka kontaktovať zriaďovateľa. 

P. Poláchová uviedla, že obdobný problém sa rieši aj v škole na Majerníkovej, kde sa presne ako prvé 

zabezpečilo osvetlenie dvora, na čo je možné žiadať dotáciu aj z mestského úradu. Pán Stuška vidí 

dlhodobé riešenie v postupnej rekultivácii školského dvora, aby bol zaujímavý napr. pre rodiny s deťmi, 

seniorov a pod. 

Ad 4: 

2% z dane na rok 2019 – na januárovú RŠ pripraví p. Marková spolu s p. Hrajnohovou zoznam, koľko sa 

vyzbieralo za rok 2018 a na čo sa tieto prostriedky použili. Na základe toho sa v januári pripraví kampaň 

na rok 2019.  

M. Stuška navrhol, že rodičia by mohli participovať na výbere, na čo by sa vyzbierané peniaze mohli 

použiť. Pripraví cez „doodle“ anketu, ktorá sa mailom rozpošle rodičom, kde budú môcť vybrať svoje 

preferencie. Študent M. Ebringer pripraví obdobnú anketu medzi študentmi.  

Ad 5: 

Vianočný jarmok Tilgnerky – M. Laššánová pozvala p. Džerengovú Nagyovú a p. Poláchovú na našu 

chystanú akciu, ktorá bude 6.12.2018 od 16,00h. v priestoroch školy. P. Bodláková pripraví pozvánku, 

ktorá sa bude distribuovať počas rodičovského združenia 28.11. a pôjde aj cestou mailov všetkým 

rodičom. Osobitne sa pozve p. starostka a zástupcovia MiÚ Karlova Ves. 

Súčasne v tento deň bude opäť na škole akcia Nórskeho veľvyslanectva z Nórskych fondov a bude sa 

pripravovať špeciálny obed – lososový hamburger. Špeciálnym hosťom bude cestovateľ  p. Zelizňák 

(Bubo travel), ktorý bude rozprávať o Nórsku. Zároveň septima B bude robiť pre prvý stupeň Mikuláša. 

V tento deň bude tiež prebiehať maľovanie na tvár. 

Ad 6: 

M. Stuška informoval o Akadémii Mateja Tótha, ide o atletický krúžok, ktorý začal tento mesiac fungovať 

na našej škole, práve vďaka zainteresovanosti M. Stušku, ktorý vybavil všetky povinné formality 

a zanietenosti p. zástupcu Ralbovského a p. uč. Butkovskej. Momentálne sa  robí nábor detí, čo je t. č. 

trochu problém, nakoľko sú už krúžky rozbehnuté ale tento rok sa berie ako pilotný, pričom aj učitelia 



 

telocviku budú mať možnosť absolvovať trénerské školenie tejto akadémie.  

Ad 7: 

P. riaditeľka Ihňatová informovala, že na školský rok 2019/2020 nám bola schválená jedna trieda 8- 

ročného gymnázia s 26 žiakmi a jedna trieda pre 5-ročné bilingválne gymnázium s 30 žiakmi. Škola má 

problém zohnať kvalifikovanú učiteľku na prvý stupeň, personálny problém v kuchyni sa vyriešil. 

Informovala taktiež o začínajúcej oprave strechy v nadstavbe - pre zatekanie a o opravovaných 

stupačkách v jednom trakte školy. Dnes bez problémov prebehlo testovanie piatakov. V apríli 2019 bude 

testovanie deviatakov a kvartánov. 

Na chystanom rodičovskom združení je potrebné cestou triednych učiteľov pozvať všetkých rodičov na 

Vianočný jarmok, ako aj ich vyzvať na hlasovanie v súťaži Na nový level – o najmodernejšiu počítačovú 

učebňu.  

Ako bolo diskutované na predchádzajúcej RŠ, v lete sa urobí celoškolská akcia Tilgnerky. Študent M. 

Ebringer zistil medzi spolužiakmi, že najväčší záujem by bol o športovú akciu, takže by sa mohlo 

nadviazať na POT cup (Pokračovanie olympiády Tilgnerka). Prítomní sa zhodli na dátume akcie: 

7.6.2019. Akcia by prebiehala celý deň, vyvrcholila by finálovými súťažami vo futbale, volejbale, 

vybíjanej. Počas dňa by boli odborné prednášky, ukážka športov. P. Poláchová osloví cez jeho mamu, 

šprintéra Volka a taktiež klub telesne postihnutých, ktorí hrajú „boču“, p. Laššánová osloví Výcvikovú 

školu pre vodiace a asistenčné psy a klub taekwonda, M. Stuška sa pokúsi osloviť Mateja Tótha. 

Podrobnejšie sa akcii bude venovať januárová RŠ. 

Nakoľko pani poslankyňa P. Džerengová Nagyová už nekandidovala na poslankyňu MiÚ 

v nadchádzajúcom volebnom období, toto bolo jej posledné zasadnutie RŠ. V mene členov RŠ by sme 

jej aj touto cestou radi poďakovali za 8 rokov práce v Rade školy Tilgnerova, a tešíme sa na ďalšie 

stretnutia. 

RŠ sa opäť stretne  16. januára 2019 o 16.00 h.  v školskej zborovni.   

Zapísala: Monika Laššánová    

Overila:  Dana Lapšanská 


