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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy ŠpMNDaG dňa 28. októbra 2013 
 

Prítomní: Ing. Jaroslav Hruškovič 
   Mgr. Veronika Adamčíková 

Mgr. Milan Hudec  
Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc. 
Mgr. Helena Nagyová 
Mgr. Tomáš Kapuscinský 
PhDr. Ľubica Vranková 
Tomáš Lintner 
 
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka školy, hosť 
  
  
 

Počet členov RŠ 8, ospravedlnení 3, hostia 1  
 
Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacom procese na škole. 
3. Voľba predsedu RŠ. 
4. Štatút RŠ. 
5. Prerokovanie ďalšieho postupu vo veci zabezpečenia kontinuity vzdelávania pri prechode 

z 1. stupňa do 5. ročníka a následne na 8-ročné gymnázium. 
6. Príspevky verejnosti. 
7. Iné. 
8. Záver. 

 
 
Zasadnutie 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
Podpredseda RŠ p. Hruškovič otvoril zasadnutie RŠ a privítal prítomných.  
 
Predstavil ostatným členom RŠ nového člena zastupujúceho rodičov Mgr. Milana 
Hudeca, ktorý nahradil p. Čambálovú, ktorej zo štatútu zaniklo členstvo v RŠ. P. Hudec 
sa v krátkosti predstavil a predostrel svoj zámer člena RŠ – ako rodičovi mu na škole 
záleží a preto jej chce pomáhať, pričom môže využiť skúsenosti z profesijného života. 
Za, v súčasnosti, najpálčivejší problém školy, ktorý je potrebné neodkladne riešiť, 
označil obmedzenie počtu žiakov na 8-ročných gymnáziách na 5 % populácie v ročníku. 
Uplatnenie tohto obmedzenia môže byť pre školu likvidačné. 
 



P. Hruškovič oznámil členom RŠ návrh na doplnenie programu o 2 príspevky zo strany 
verejnosti: žiadosť o vystúpenie p. Flanderu na zasadnutí RŠ a e-mailový podnet rodiča.  
 
Dal hlasovať o doplnení programu: 
Za doplnenie programu hlasovalo 8 členov RŠ.  
Týmto sa program dopĺňa o dva príspevky verejnosti. 
 
 

2. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacom procese na škole. 
 
P. Hruškovič požiadal p. riaditeľku, aby oboznámila členov RŠ s predkladanými 
dokumentmi. P. riaditeľka predložila členom RŠ tieto dokumenty: 
- Správa výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ŠpMNDaG za  
šk. rok 2012/13, 
- Plán práce školy, 
- Školský poriadok. 
 P. riaditeľka ďalej informovala členov RŠ o výborných výsledkoch maturít, žiakov  
celkovo, takisto o dosiahnutých úspechoch v predmetových olympiádach (na webe 
školy). P. Apalovičová doplnila p. riaditeľku, že o výborných výsledkoch v maturite 
informovala aj p. Kanovská, riaditeľka NÚCEMu na stretnutí riaditeľov v Modre. Tak, 
ako aj minulý rok p. riaditeľka informovala o nevyhovujúcom, legislatívne danom počte 
žiakov pre 1. stupeň – 12 žiakov v triede. Vychádzajúc zo svojho programu Aprogen je 
vyhovujúci počet žiakov v triedach 1. stupňa 16. 
Čo sa týka Školského poriadku, bol doplnený o bod zákazu používania mobilných 
telefónov na vyučovaní. 
Členovia RŠ si jednotlivé dokumenty prezreli. 
P. Hruškovič navrhol uznesenie. 
 
Uznesenie: Rada školy zobrala na vedomie prednesenú Správu výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ŠpMNDaG za šk. rok 2012/13, Plán 
práce školy a Školský poriadok. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
za uznesenie hlasovalo 8 členov RŠ 
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

 
 

3. Voľba predsedu RŠ 
 
P. Hruškovič oznámil ostatným členov RŠ svoj návrh na kandidáta na funkciu predsedu 
RŠ – p. Hudeca. P. riaditeľka nesúhlasila a uviedla svoj názor, aby bol predsedom RŠ 
člen RŠ za pedagogických zamestnancov. P. Apalovičová vychádzajúc zo skúseností 
odporučila, aby predseda RŠ nebol člen RŠ za pedagógov alebo nepedagogických 
zamestnancov. Uviedla, že na väčšine škôl v pôsobnosti BSK ako zriaďovateľa sú 
predsedovia RŠ rodičia.  
V diskusii sa členovia RŠ s p. riaditeľkou vrátili k minuloročnej situácii. Podľa p. 
Hudeca to, čo sa stalo minulý rok zarezonovalo u mnohých rodičov a dokazuje to aj 
pluralitu názorov. Mnohé nedorozumenia však vznikli aj vinou nedostatočnej 
komunikácie medzi vedením školy a rodičmi. P. Kapuscinský ako dôsledok toho čo sa 
minulý školský rok udialo, uviedol billboard a negatívnu kampaň voči škole v médiách. 
Reagovala aj p. Apalovičová, ktorá uviedla, že mala viacero telefonátov s rodičmi 



požadujúci transparentné dokladovanie príspevkov rodičov a s touto požiadavkou 
súhlasí. P. riaditeľka vyjadrila svoju nespokojnosť s konaním BSK po ukončení kontroly 
na škole – BSK podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a v tej súvislosti 
museli kvôli vyšetrovateľom prísť v lete do školy niektorí pedagógovia. Podľa nej 
podpredseda RŠ podal na ňu takisto trestné oznámenie. P. Apalovičová sa za BSK 
vyjadrila, že niečo také opomenuté byť zo zákona nemôže. Ďalej pripomenula, že BSK 
sa vždy snažilo škole pomáhať, napríklad aj pridelením vyššieho počtu tried 8-ročnému 
gymnáziu ako iným GOŠ.  
P. riaditeľka opätovne uviedla, že vďaka dianiu počas minulého šk. roku bola v médiách 
očierňovaná pred celým Slovenskom, čo má negatívny dopad na celú školu a aj na 
ostatné školy, ktoré vzdelávajú deti podľa programu Aprogen.. 
P. Hudec v súvislosti s nomináciou na predsedu RŠ uviedol, že sa už viackrát stretol  
s p. riaditeľkou a výsledkom stretnutí je aj plán návrhu vzájomnej komunikácie riaditeľ 
školy – škola – pedagógovia – rodičia v zmysle obsahu a spôsobu komunikácie.  
P. Nagyová namietla, nevie si predstaviť spoluprácu so súčasnými rodičmi v RŠ, ktorí sú 
podľa nej za dianie počas minulého šk. roku zodpovední. P. Apalovičová sa vrátila 
k požiadavke rodičov o zverejnenie čerpania ich príspevkov na webe školy, v čom 
problém nevidí. Na margo RŠ p. riaditeľka uviedla, že RŠ má podporovať školu a má 
pomáhať riaditeľovi.  
 
P. Hruškovič požiadal prítomných aby sa vrátili k pôvodnej téme bodu a to voľbe 
predsedu RŠ. Na požiadavku niektorých členov bol tento bod programu prerušený na 
účel predloženia príspevku verejnosti. 
 
6. 1. Prvý príspevok verejnosti 
 
P. Hruškovič požiadal p. Flanderu aby predniesol svoj príspevok. P. Flandera sa 
predstavil ako rodič dieťaťa na škole, člen RR a uviedol, že je tiež členom RŠ na ZŠ 
v Petržalke ako poslanec. Členov RŠ oboznámil s podpisovou akciou „Výzva rodičov za 
skrátenie volebného obdobia členov RŠ za rodičov“. Podľa informácie p. Flanderu sa 
pod Výzvu rodičom za skrátenie volebného obdobia zástupcov rodičov v RŠ podpísalo 
73 % rodičov.  
P. Adamčíková sa vyjadrila k administrácii Výzvy. Uviedla, že predmetná Výzva bola 
agendou rodičovských združení a viacerí pedagógovia naliehali na rodičov v zmysle 
podpísania predmetnej Výzvy aj bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov a informácií 
o činnosti rodičov v RŠ. 
Reagovala aj p. Apalovičová s tým, že veľa rodičov detí z gymnázia i zo základnej školy 
sa sťažovalo, že to bola nátlaková akcia zo strany pedagógov, aby rodičia podpísali 
„Výzvu rodičov za skrátenie volebného obdobia členov RŠ za rodičov“. 
 
Návrat k bodu 3: 
P. Hruškovič požiadal prítomných o návrat k prerušenému bodu programu.  P. Hudec 
uviedol, že sa vzhľadom na vyššie uvedenú Výzvu v súčasnosti vzdáva kandidatúry na 
predsedu RŠ. 
Týmto nebol predseda RŠ zvolený. 
 
 
 

 



4. Štatút RŠ 
 
P. Hruškovič na základe posledných dvoch zasadnutí RŠ uviedol, že súčasný štatút RŠ 
už nereflektuje na posledné zmeny v zákonoch. Navrhol vytvorenie pracovnej skupiny, 
ktorá by sa zaoberala aktualizáciou štatútu a jeho doplnením tak, aby mal štatút atribúty 
odrážajúce potreby súčasnej komunity. Vyzval p. Nagyovú a p. Hudeca, ktorí sa 
k štatútu vyjadrovali na poslednom zasadnutí RŠ. P. Nagyová uviedla, že má spracovaný 
tzv. etický kódex k štatútu na nastavenie určitých pravidiel. P. Hudec uviedol, že sa 
štatútom zaoberal veľmi podrobne a má zmysel štatút upraviť a doplniť ho, tak aby 
lepšie reflektoval na súčasné podmienky a potreby. Ako príklad uviedol nastavenie 
komunikačných postupov. V priebehu diskusie o nevyhnutnosti úpravy a doplnenia 
štatútu RŠ sa členovia RŠ dohodli na nasledujúcom uznesení. 
Uznesenie: Rada školy si vypočula informácie o príprave pripomienok k štatútu RŠ 
a odporúča, aby sa prípravou štatútu zaoberalo ďalšie zasadnutie RŠ. Členovia RŠ 
p. Nagyová a p. Hudec prepošlú svoje návrhy ostatným členom RŠ do 30. 11. 2013. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
za uznesenie hlasovalo 8 členov RŠ 
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 
 

5. Prerokovanie ďalšieho postupu vo veci zabezpečenia kontinuity vzdelávania pri 
prechode z 1. stupňa do 5. ročníka a následne na 8-ročné gymnázium. 
 
P. riaditeľka na výzvu p. Hruškoviča informovala o ďalšom postupe vedenia školy 
týkajúceho sa prechodu z 5. ročníka na 8-ročné gymnázium v súvislosti s účinnosťou 
nariadenia o obmedzení počtu žiakov na GOŠ na 5 % z populačného ročníka (od šk. 
roku 2013/14). V priebehu augusta absolvovala spolu s p. Nagyovou stretnutie na 
MŠVVaŠ SR ohľadom možnosti legislatívneho vymedzenia ŠpMNDaG v školskom 
zákone. Na stretnutí sa dohodli, že p. riaditeľka predloží na ministerstvo víziu školy.  
P. riaditeľka informovala, že víziu pripravuje a pošle. Na otázku p. Adamčíkovej 
potvrdila aj informáciu z médií, v ktorej sa uvádzalo rozhodnutie Obvodného úradu 
o pridelení 1 prímy s počtom žiakov 8 každému osemročnému gymnáziu v pôsobnosti 
BSK. Za BSK sa vyjadrila p. Apalovičová a uviedla, že predseda BSK p. Frešo sa proti 
tomuto rozhodnutiu odvolal a naďalej sa bude snažiť túto situáciu riešiť. Ako možné 
riešenie sa uvádza aj opätovné posunutie účinnosti nariadenia o 5 %. Pri uplatnení 
obmedzenia štúdia na 8-ročných gymnáziách na 5 % hrozí viacerým bratislavským 
osemročným gymnáziám zánik.    
Počas diskusie sa členovia RŠ zhodli na podpore snahy za zachovanie kontinuity štúdia 
na ŠpMNDaG v súvislosti s prechodom z 5. ročníka na 8-ročné gymnázium. Je dôležité 
aby sa našlo také riešenie, ktoré by neobmedzovalo počet žiakov 5. ročníka 
postupujúcich do prímy. Členovia RŠ sa dohodli na uznesení. 
 
Uznesenie: Rada školy zobrala na vedomie snahu a aktivity vedenia školy, aby sa 
zachovala kontinuita vzdelávania a spolu s podporou Rady školy a Rady rodičov 
bude pokračovať v týchto aktivitách. Rada školy poveruje Mgr. Milana Hudeca 
ako člena RŠ, aby spolupracoval s vedením školy na podpore uvedených aktivít. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
za uznesenie hlasovalo 8 členov RŠ 
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
     



6. 6.2. Druhý príspevok verejnosti 
 
P. Hruškovič požiadal p. Adamčíkovú o prednesenie príspevku verejnosti.  
P. Adamčíková oboznámila členov RŠ s požiadavkou rodiča „V akom stave je riešenie 
zatekania cez strechu na budove 1. stupňa na Teplickej 7, ktoré ohrozuje bezpečnosť 
žiakov? “ P. riaditeľka odpovedala, že situácia sa už rieši a BSK poskytne peniaze na 
opravu strechy. Vzhľadom na odhad výšky nákladov má vedenie školy na zákazku 
vypísať verejné obstaranie. P. Mako už vykonal prieskum trhu na stanovenie približnej 
ceny a výsledok prieskumu poslali na BSK. Členovia RŠ po diskusii o oprave strechy a 
po dohode s p. riaditeľkou ako štatutárkou školy navrhli uznesenie. 
 
Uznesenie: Rada školy prijala podnet rodiča na diskusiu a požiadala p. riaditeľku 
o stanovisko. Zobrala na vedomie jej stanovisko „Kroky už boli vykonané a vedenie 
školy v spolupráci so zriaďovateľom situáciu rieši“. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
za uznesenie hlasovalo 8 členov RŠ 
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 
 

7. Iné 
 
P. riaditeľka požiadala o slovo a vyjadrila svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že 
mnohí rodičia posielajú sťažnosti na školu na BSK alebo na iné inštitúcie namiesto toho, 
aby si problém s ňou vydiskutovali a spoločne ho vyriešili. Takisto riešia problémy 
školy individuálnou cestou a ju ako štatutárku školy pritom obchádzajú. Požiadala RŠ 
o stanovisko pre rodičov. Členovia RŠ sa v diskusii s p. riaditeľkou dohodli, že je 
dôležité zachovávať pri komunikácii a riešení problémov určité pravidlá a navrhli 
nasledujúce uznesenie. 
 
Uznesenie: Rada školy žiada rodičov aby svoje sťažnosti, pripomienky, podnety 
a návrhy adresovali primárne vedeniu školy a neriešili záležitosti v mene školy 
individuálnou cestou. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
za uznesenie hlasovalo 8 členov RŠ 
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
 

8. Záver 
P. Hruškovič poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapísala: 
Veronika Adamčíková 
tajomníčka RŠ 


