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VÝROČNÁ SPRÁVA 

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

za kalendárny rok 2019 

 

Za kalendárny rok 2019 sa uskutočnili štyri zasadnutia Rady školy Tilgnerova (RŠ) a štyri 

ďalšie stretnutia zástupcov RŠ, ZRPŠ a rodičov žiakov Tilgnerova, ako aj 

stretnutia predstaviteľmi Miestneho úradu Karlova Ves, Mestského zastupiteľstva a BSK.  

Zasadnutia RŠ sa konali: 16.1.2010, 20.3.2019, 25.9.2019 a 11.12.2019. 

 

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

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

výsledkoch prijímacích pohovorov, testovaní a maturít v roku 2019. V rámci zápisu do prvej 

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

Škola aktuálne získala grant ministerstva školstva (Eurofondy: Operačný program – Ľudské 

zdroje) a získala financie 270 000€ na 3 roky, ktoré sa dajú využiť 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. 

Rodičia z členov RŠ a ZRPŠ spolu s vedením školy pripravili kampaň na darovanie 2 % z dane 
pre školu. Urobil sa plagát, motivačný list, vytlačili sa pred-vyplnené tlačivá. Materiál sa 
distribuoval cestou mailov a Edupage všetkým rodičom, 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 

MiÚ KV dal vypracovať projektovú prípravu a rekonštrukcia začala v priebehu septembra 

2019 za plnej prevádzky školy. Dokončovacie práce nie sú v cene vysúťaženého projektu, 

preto napr. maľovanie si musí škola riešiť vo vlastnej réžii. 

V priebehu celého roku 2019 sa rieši rekonštrukcia školského dvora Tilgnerova, ktorej sa 

v plnej miere ujal člen RŠ Matej Stuška. Na jeho podnet sa vypracoval 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. Žiadosť o rekonštrukciu, 

ako aj s potrebou rekonštrukcie nevyhovujúceho ihriska na Fadruszovej ulici, sa zaslala aj 

s pripravenou dokumentáciu na MiÚ KV. 
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V priebehu roku 2019 začalo aktívne pracovať Združenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ), 

ktoré má novú predsedníčku Ing. Janu Markovú. ZRPŠ pripravilo letáčik pre rodičov ohľadne 

možnej spolupráce so ZRPŠ, kto by sa chcel aktívne zapojiť do činnosti, prípadne čo od ZRPŠ 

očakávajú, zriadila sa k tomu mailovú adresa: oztilgnerova@gmail.com 

V priebehu roku 2019 sa na škole opakovane konali akcie: „Starší mladším“, kedy študenti 

tretieho stupňa prezentujú prvému stupňu prostredníctvom scénok a názorných ukážok 

aktuálne učivo a zaujímavé témy, čo má veľký úspech, pričom takto nadobudnuté vedomosti 

majú oveľa väčšiu retenciu (napr. dňa 20.9.2019 bola takáto prezentácia problematiky Prvej 

pomoci). Na škole pracuje „školský rozhlas“ a redakcie časopisov Tilgnerka a Tilgneráčik. 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...).  

Na zasadnutí 20.3.2019 predsedníčka RŠ M. Laššánová predstavila nových členov RŠ za 

zriaďovateľa, delegovaných poslancov mestskej časti Karlova Ves ktorí vzišli z 

prebehnutých komunálnych volieb: p. Kovács, p. Horecký a p. Magát, ako zástupcova MiÚ KV 

je nominovaná p. Poláková. 

7.6.2020 sa konala Celoškolská akcia Pokračovanie olympiády Tilgnerka (POT, športový 

deň). 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 rodičmi 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. 

Na prvom zasadnutí RŠ (25.9.2019) v novom školskom roku 2019/2020 informovala 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, plán 

profesijného rozvoja a ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov  a s Rozpočtom 

školy boli členom RŠ zaslané mailom. P. riaditeľka predstavila novú zástupkyňu za študentov 

v RŠ, Annamáriu Zimovú, ktorá vzišla z riadnych volieb do Žiackej rady. So začiatkom 

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

počítačový program v ASC Agende a snaží sa situáciu racionálne riešiť a odpovedať rodičom 

na všetky otázky týkajúce sa predovšetkým ceny obedov. V tejto súvislosti p. Marková (ZRPŠ) 

požiadala zástupcov zriaďovateľa, aby kompetentný priši na Plenárnu schôdzu školy. S touto 
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požiadavkou sa ZRPŠ obráti mailom na p. starostku Čahojovú, ktorá sa aj s vice-starostom p. 

Záhradníkom plenárnej schôdze zúčastnili.   

5.12.2019 sa uskutočnila celoškolská akcia „Vianočné trhy Tilgnerka“, ktoré organizoval RŠ, 

ZRPŠ, vedenie a pedagógovia SŠ Tilgnerova. Akcia prebehala celý deň a poobede začali „trhy“ 

aj pre rodičov, za bohatého kultúrneho programu. V jedálni prebiehal kultúrny program, 

ktorý robili žiaci 1. aj 2. stupeň, akcia bola zakončená spoločnou piesňou „Tichá noc, svätá 

noc“. Akcia sa stretla s veľkým úspechom a bude sa opakovať.  

11.12.2020 sa konalo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia RŠ, nakoľko na škole prebehli 

riadne voľby pedagogických, nepedagogických členov a rodičov RŠ. V nasledujúce 4. roky 

bude RŠ pracovať v tomto zložení: za rodičov: 1, MUDr. Monika Laššánová, PhD. – predseda 

RŠ, 2, Mgr. Katarína Medveďová a 3, Ing. Matej Stuška. Zvolení kandidáti za pedagogických 

zamestnancov:  4, Ing. Milan Lônčík , PhD. a 5, Mgr. Ivana Reviliaková. Zvolený kandidát za 

nepedagogigckých zamestnancov: 6, Mgr. Henrich Mäsiar. Zvolená kandidátka za žiakov: 7, 

Anna Mária Zimová. Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa zostávajú: 8, Ing. Peter Magát    

9, Ing. Michal Kovács, PhD., 10, Mgr. Ján Horecký, 11, Mgr. Elena Poláková       

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 19.3.2020 

 

 

 

MUDr. Monika Laššánová, PhD. 

   Predseda RŠ Tilgnerova 


