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VÝROČNÁ SPRÁVA 

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

za kalendárny rok 2018 

 

Za kalendárny rok 2018 sa uskutočnilo šesť zasadnutí Rady školy Tilgnerova (RŠ) a tri ďalšie 

stretnutia zástupcov RŠ a rodičov žiakov Tilgnerova s predstaviteľmi Miestneho úradu 

Karlova Ves.  Zasadnutia RŠ sa konali: 10.1.2018, 21.3.2018, 1.6.2018, 27.6.2018, 26.9.2018 

a 21.11.2018. 

 

Na zasadnutiach RŠ sa preberali aktuálne problémy a potreby školy. P. riaditeľka Turčanová 

informovala prítomných členov RŠ  o výsledkoch testovania piatakov, o termínoch a 

výsledkoch prijímacích pohovorov, testovaní a maturít v roku 2018. V rámci zápisu do prvej 

triedy ZŠ sa plánujú otvoriť iba 3 prvé triedy pre preplnenú kapacitu školy 

Projekt podaný vedením školy v roku 2017 na BSK  „Pohybom ku zdraviu“ je ukončený, 
nakúpilo sa cvičiaceho zariadenia v sume 3.000 €. 

Rodičia z členov RŠ pripravili kampaň na darovanie 2 % z dane pre školu, Urobil sa plagát, 
motivačný list, vytlačili sa predvyplnené tlačivá. Materiál sa distribuoval mailovou 
komunikáciou cestou triednych učiteľov, bol dostupný vo vestibule školy, ako aj na webovej 
stránke a sociálnych sieťach. 

V priebehu celého roka sa riešila potreba rekonštrukcie a výmeny elektroinštalácie, na čo už 

MiÚ KV dal vypracovať projektovú prípravu. Výmena sa musí robiť počas letných prázdnin, 

keď je škola prázdna, k čomu bohužiaľ nedošlo, a ani do konca roku 2018 sa v tejto oblasti 

nepokročilo. 

Na prvom zasadnutí RŠ (26.92018) v novom školskom roku 2018/2019 informovala nová p. 

riaditeľka D. Ihnaťová o Koncepcii rozvoja školy a všetkých podstatných faktoch súvisiacich 

s novým školským rokom. Zástupcovia rady školy boli oboznámení s výsledkami Výchovno - 

vzdelávacieho procesu SŠ Tilgnerova. P. riaditeľka informovala, že počas leta pribudlo na 

školskom dvore z iniciatívy MiÚ KV multifunkčné ihrisko, ktoré sa už plne využíva. Riešila sa 

problematika „obedov zadarmo“ – ide o nesystémový krok, ktorý nie je možné za súčasného 

personálneho a kapacitného nastavenia naplniť.  

P. Medveďová oznámila svoju rezignáciu na funkciu predsedu RŠ a navrhla za predsedníčku 

p. Laššánovú, doterajšiu podpredsedníčku, ktorú členovia RŠ jednohlasne zvolili.  

Na škole začal pracovať atletický krúžok Mateja Tótha, ktorý je pod gesciou spoločnosti O2, 

čo sa pomohlo vybaviť vďaka angažovanému rodičovi M. Stuškovi. 

V priebehu roku 2018 sa zvolila nová predsedníčka ZRPŠ p. J. Marková, ktorá má aktívny 

prístup a spolupracuje s RŠ. 
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6.12.2018 sa uskutočnila celoškolská akcia „Vianočné trhy Tilgnerka“, ktoré organizoval RŠ, 

ZRPŠ a učitelia SŠ Tilgnerova. Súčasťou bola aj akcia Nórskeho veľvyslanectva z Nórskych 

fondov, žiaci 4A pripravovali špeciálny obed – lososový hamburger. Špeciálnym hosťom bol 

cestovateľ p. Zelizňák (Bubo travel), ktorý rozprával o Nórsku. Zároveň septima B robila pre 

prvý stupeň Mikuláša a prebiehalo maľovanie na tvár. Poobede začali „trhy“ aj pre rodičov, 

za bohatého kultúrneho programu, akcia sa stretla s veľkým úspechom.  

 

Rekonštrukcia striech nad telocvičňami SŠ Tilgnerova 

Zasadnutia 10.1.2018 sa okrem zástupcov RŠ zúčastnili aj rodičia žiakov, vedenie školy 

Tilgnerova a zástupcovia MiÚ KV, nakoľko sa rozoberala závažná situácia ohľadne  

rekonštrukcie striech nad telocvičňami, ktoré sú v havarijnom stave a riaditeľka školy 

z bezpečnostného hľadiska zakázala hodiny telesnej výchovy. Podľa zástupcu MiÚ KV mala 

byť dodávky opravy strechy  telocvične do 15. 12. 2017, čo sa neuskutočnilo. Rodičia prejavili 

vážnu nespokojnosť s riešením situácie a zároveň navrhli odbornú pomoc pre urýchlenie 

riešenia danej situácie. Vytvorila sa pracovná skupina (PS) za rekonštrukciu strechy, zložená z 

rodičov žiakov, zástupcu RŠ a MČ KV, ktorí budú navzájom komunikovať pre čo najrýchlejšie 

vyriešenie kritickej situácie.  

12.2.2018 - sa členovia RŠ ako aj rodičia z PS stretli na MiÚ KV s predstaviteľmi úradu 

ohľadne rekonštrukcie striech, kde sa dohodol ďalší postup a riešila sa j rekonštrukcia 

školského dvora, kde sú ešte nevyrovnané pozemky, ohľadne čoho komunikovala JUDr. 

Szabová s Magistrátom BA. 

14.3.2018 – bolo opäť stretnutie na MiÚ KV, kde bol tentokrát prizvaný aj statik Ing. Kramár, 

zhotoviteľ Odborného posudku komplexu telocviční SŠ Tilgnerova. Posudok je dostupný na 

stránke: https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/18-EP-S%C5%A0-Tilg-

POSUDOK.pdf . Zástupcovia SŠ Tilgnerova sa zhodli na tom, že aj napriek novému posudku 

nepovažujú telocvične za spôsobilé na používanie žiakmi. Táto situácia bude opäť 

prehodnotená po doplnení posudku Ing. Kramárom.  

Na zasadnutí RŠ 21.3.2018 sa prítomní zhodli, že stavebné práce je potrebné začať ešte pred 

letnými prázdninami, aby boli telocvične pripravené a skolaudované k 3. septembru 2018. 

Po opätovnom výberovom konaní sa práce na strechách začali v priebehu júna 2018 a boli 

dokončené na konci letných prázdnin. Žiaci mohli po vyše roku začať od septembra 2018 

telocvične opäť užívať. 

 

Výberové konanie na riaditeľku SŠ Tilgnerova 

Zriaďovateľ vypísal výberové konanie (VK) na riaditeľku školy, nakoľko p. riaditeľke 

Turčanovej uplynulo funkčné obdobie. Na otváraní obálok na MiÚ KV sa zúčastnila 

predsedníčka RŠ p. Medveďová. Do VK sa prihlásili 2 uchádzačky, bol stanovený termín VK na 

1.6.2018. Pred samotným VK vznikli nejasnosti ohľadne VK a zloženia RŠ zo strany MiÚ KV. 

Členovia RŠ sa stretli a diskutovali o nepríjemnej vzniknutej situácii s p. starostkou D. 

Čahojovou a zástupcom starostu B. Záhradníkom. Zástupcovia MiÚ KV trvali na zlom zložení 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/18-EP-S%C5%A0-Tilg-POSUDOK.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/18-EP-S%C5%A0-Tilg-POSUDOK.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/18-EP-S%C5%A0-Tilg-POSUDOK.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/18-EP-S%C5%A0-Tilg-POSUDOK.pdf
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RŠ, kde majú byť 3 zástupcovia rodičov a 1 zástupca žiakov, na čo dovtedy neupozornili. 

Vzhľadom ku všetkým okolnostiam, zriaďovateľ rozhodol 31.5.2018 o zrušení VK. Napriek 

tomu sa 1.6.2018 konalo zasadnutie RŠ za účasti oboch kandidátok, učiteľov a zástupcov MiÚ 

KV. P. Záhradník tu informoval, že z poslednej konzultácie s ministerstvom školstva 

vyplynulo, že pre náš typ školy majú byť v RŠ 3 rodičia a 1 žiak a nie 4 rodičia – ako to máme 

v RŠ v súčasnosti. MŠ sa vyjadrilo, že pokiaľ by pri tomto zložení RŠ prebehlo výberové 

konanie, mohlo by byť napadnuté, a preto pani starostka 31. 5. 2018 rozhodla o zrušení 

výberového konania.  Vzhľadom k týmto skutočnostiam zriaďovateľ vyhlási nové výberové 

konanie, RŠ sa musí upraviť na stav 3 rodičia a 1 žiak. P. Petráš (rodič v RŠ) sa v súvislosti so 

vzniknutou situáciou rozhodol odstúpiť z RŠ ale zaujímal sa, prečo sa objavili pochybnosti 

o správnom zložení RŠ až krátko pred začiatkom výberového konania. Pýtal sa, prečo doteraz 

mohli rady školy fungovať v súčasnom zložení a kto je za situáciu zodpovedný, na čo nedostal 

odpoveď. Vedenie školy zorganizovalo voľbu zástupcu žiakov, ktorým sa stal Marek Ebringer. 

Termín nového VK bol stanovený na 27.6.2018. Otvárania obálok sa na MiÚ KV zúčastnila 

podpredsedníčka RŠ, M. Laššánová, prihlásila sa iba 1 uchádzačka. VK prebehlo 27.6. a novou 

riaditeľkou SŠ Tilgnerova na nasledujúcich 5 rokov sa stala p. D. Ihnaťová. 

 

 

V Bratislave, 6.2.2019 

 

 

 

MUDr. Monika Laššánová, PhD. 

   Predseda RŠ Tilgnerova 


