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Vzhľadom k výnimočnej situácii ohľadnom pandémie infekciou novým koronavírusom, sa 
zasadnutie členov Rady škola v termíne 22.4.2020 neuskutočnilo. 
 
Členovia Rady školy boli mailom informovaní, po konzultácii s pani riaditeľkou Ihnaťovou, 
o týchto náležitostiach: 
 
Všetky dostupné informácie k organizácii školského roka, prijímacieho konania, maturitných 
skúšok, ukončenia prerušenia vyučovania a podobne získavame z webu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky https://www.ucimenadialku.sk/ a usmernení Ministerstva školstva. Rodičia o tom 
dostali informáciu cestou Edupage a sú dostupné aj na webe školy. 
 
V pondelok, 20. apríla, o 8:00 hod sa spustil online zápis detí do 1. ročníka SŠ Tilgnerova. 
Rodičia o tom dostali informáciu cestou Edupage webové stránky školy. 
 
Termín pre zverejnenie Podmienok a kritérií prijímacieho konania pre všetky odbory 
štúdia (5-ročné bilingválne štúdium a osemročné štúdium) je 28. apríl 2020. Ministerstvo 
školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným 
zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné 
dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na 
strednú školu do 21. mája 2020. Rodičia o tom dostali informáciu cestou Edupage a sú 
dostupné aj na webe školy. 
 
Spôsob priebehu prijímacích pohovorov na bilingválne a osemročné gymnázium, ako ani 
presný spôsob maturít nie je ešte upresnený. Po získaní podrobných informácií budú žiaci 
a rodičia okamžite informovaní. 
 
Na škole prebieha dištančný spôsob výučby, hlavne cez aplikáciu MS Teams a Edupage. 
Učitelia sú v kontakte so žiakmi, študentami aj rodičmi. 
 
Rekonštrukcia elektriny bola ukončená 17. marca 2020. Miestny úrad zabezpečil aj 
vymaľovanie tried a chodieb, aj to je už ukončené. Drobné nedostatky sa riešia teraz, kým je 
prázdna škola. 
 
Dňa 20.4.2020 boli zverejnené výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 
(SOČ), kde študenti SŠ Tilgnerova získali ocenenia: 1. miesto: Matej Laššán (Zdravotníctvo, 
farmakológia), Sára Polušínová (História, filozofia, právne vedy), Nora Obadiová (Teória 
kultúry, umenie); 2. miesto: Janka Opatíková (Chémia, potravinárstvo); 3. miesto: Laura 
Zbončáková (Problematika voľného času), Sabina Haydary (Chémia, potravinárstvo), Tereza 
Furdíková (Biológia), Laura Bojkovská (Životné prostredie, geografia, geológia), Sára Blahová 
(Zdravotníctvo, farmakológia). 
 

https://www.ucimenadialku.sk/
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RŠ a ZRPŠ pripravili plagát a propagačný materiál k výberu 2 % pre Tilgnerku. Táto informácia 

aj s pred-vyplneným tlačivom išla cestou Edupage na všetkých rodičov, a s odstupom času aj 

na všetkých triednych dôverníkov, aby to preposlali rodičom. 

Revitalizácia ihriska a rekonštrukcia tried na Fadruszovej: Projektová dokumentácia 

revitalizácie multifunkčného ihriska je pripravená.  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 zníženie. 

Pri súčasnom vývoji pandemickej situáce a s očakávaným výpadkom v rozpočte  bude musieť 

mestská časť mnohé aj naplánované investície prehodnocovať. 

  
 

 

 

Zapísala: Monika Laššánová    

Overila:  Dana Ihnaťová 


