
Rada školy pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu, Teplická 7, 831 02 Bratislava 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia 

Rady školy pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu, Teplická 7, Bratislava 
zo dňa 23. marca 2023 

 
 
Prítomní:  Alexandra Velická, PhD., Mgr. Renáta Šramová, Judr. Ing. Rudolf Cándra,  
Roman Chudík, Ing. Martin Mikuš, Mgr. Ing. Peter Cmorej, Mgr. Simona Petrik, Alžbeta Špirková 
 
Neprítomní:  Mgr. Katarína Karšňáková, PhDr. Ing. Lucia Vidanová, Doc. RNDr. Ivan Haverlík,  
 
Hostia: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.- riaditeľka školy 
 
Rada školy je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. Privítanie a predstavenie nových členov Rady školy - delegovaných 
poslancov BSK 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
3. Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 1. polrok 
4. Úspechy školy v ostatnom období 
5. Správa o činnosti Rady školy za rok 2022 
6. Informácia o stave riešenia priestorových podmienok školy vrátane financovania 
7. Aktuálna situácia v súvislosti so vzdelávaním nadaných žiakov v nadväznosti na politiku 

inklúzie (informácia o komunikácii s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) 
8. Rôzne, diskusia a záver. 

 
K bodu 1:  
Predsedníčka Rady školy Ing. Alexandra Velická, PhD. privítala prítomných a otvorila zasadnutie Rady 
školy (ďalej len „RŠ“). 
P. riaditeľka školy privítala na pôde školy delegovaných poslancov BSK – Mgr. Ing. Petra Cmoreja 
a Mgr. Simonu Petrik. Predstavila predsedníčku RŠ a jednotlivých členov RŠ a informovala nových 
členov o histórii školy ako aj o súčasnom nastavení výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkach, 
ktoré má škola k dispozícii.   
 
K bodu 2: 
Nasledovala voľba zapisovateľky a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku bola navrhnutá  
p. Mgr. Šramová 
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ:  
Výsledky hlasovania: za: 8 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
Za overovateľa bol navrhnutý Ing. Martin Mikuš.  
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 8 
Výsledky hlasovania: za: 8 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
RŠ jednohlasne odsúhlasila návrh jednotlivých bodov programu, vrátane zmeny ich poradia:  
Hlasovanie o návrhu: 
Počet všetkých členov RŠ: 11 
Počet prítomných členov RŠ: 8 
Výsledky hlasovania: za: 8 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 
 
 



K bodu 3: 
Riaditeľka školy oboznámila RŠ o výchovno-vzdelávacej činnosti primárneho a sekundárneho 
vzdelávania za 1. polrok školského roku 2022/2023 (viď príloha). 
Ďalej informovala o aktuálne prebiehajúcich písomných maturitných skúškach, postupových testoch do 
kvinty, do prímy a do 5.ročníka. 
P. riaditeľka informovala členov RŠ o výsledkoch žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese za prvý 
polrok školského roka 2022/2023 (viď príloha). 
Riaditeľka školy zároveň informovala členov RŠ o zámere predloženia žiadosti o zmenu učebných 
osnov 
V tomto školskom roku bola do vyučovacieho procesu starších ročníkov zaradená hodina 
spoločenského tanca priamo v priestoroch školy, spojená s výchovou etikety a spoločenského 
správania. 
Členovia RŠ hodnotiacu správu vzali na vedomie. 
Členovia RŠ vyjadrili súhlasné stanovisko s podaním žiadosti na zmenu učebných osnov. 
 
K bodu 4: 
Žiaci a študenti školy sa postupne zúčastňujú rôznych súťaží, ich úspechy sú priebežne zverejňované 
na stránke školy (viď príloha). 
Členovia RŠ vzali informáciu na vedomie. 
 
K bodu 5: 
Predsedníčka RŠ oboznámila prítomných s výročnou správou o činnosti RŠ za predchádzajúci 
kalendárny rok (viď príloha). 
Členovia RŠ vzali výročnú správu na vedomie. 
 
K bodu 6: 
Riaditeľka školy a predsedníčka RŠ informovali prítomných o prebiehajúcich aktivitách súvisiacich 
s pripravovanou výstavbou pohybového štúdia v areáli Gymnázia na Skalickej 1. Po rokovaniach         
s p. županom a zástupcami BSK, škola získala súhlasné stanovisko zriaďovateľa k stavebnému 
povoleniu.  V súčasnosti je v riešení otázka finančných zdrojov. 
Ďalšie nevyhnutné opravy a údržby obidvoch budov bude škola riešiť cez plán údržby a opráv alebo 
v prípade havarijnej situácie samostatnými žiadosťami na zriaďovateľa, jedná sa najmä o výmenu okien 
v školskej jedálni na Teplickej a elektrickú inštaláciu v obidvoch budovách.   
                                                                                                                         
K bodu 7: 
Vzdelávanie nadaných detí je opäť ohrozené, keď nebolo zaradené do skupiny talentových výchovno-
vzdelávacích zariadení (len konzervatória, športové a umelecké školy), čo ovplyvňuje proces 
prijímacieho konania do prímy 8-ročného gymnázia. Zástupcovia školy vyvíjajú aktivity k zaradeniu 
školy medzi talentové. 
 
K bodu 8:  
Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie RŠ. Ďalšie zasadnutie je 
plánované na jún 2023.  
 
 
 
 
Zápisnicu vyhotovila:         Mgr. Renáta Šramová                   .................................................. 
                                          tajomníčka Rady školy                                    podpis 
 
 
 
Zápisnicu overil:                 Ing. Martin Mikuš                         .................................................. 
                                             člen Rady školy                                            podpis 
 
 
 
                                            
Schválil:                    Ing. Alexandra Velická, PhD.                 .................................................. 
                                     predsedníčka Rady školy                                      podpis 



Rada školy pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu, Teplická 7,    

831 02 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 
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Vypracovala: Ing. Alexandra Velická, PhD.,  

                                          predsedníčka Rady školy 

 

 

                              marec 2023 
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ÚVOD 

 

Výročná správa o činnosti Rady školy (ďalej len „Výročná správa“) sa predkladá na 

rokovanie Rady školy v súlade so Štatútom Rady školy v termíne najneskôr do 31. marca 

daného roka za predchádzajúci rok.  

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacími 

predpismi k tomuto zákonu. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, 

ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 

kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. V súlade so štatútom Výročná správa 

obsahuje prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia Rady školy, zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka ako 

aj ďalšie údaje.  

Výročná správa za rok 2022 obsahuje informácie najmä o personálnom zložení, 

termínoch zasadnutia, prerokovávaných témach ako aj iných aktivitách členov Rady školy. 

Výročná správa je prístupná v sídle Rady školy. Jeden výtlačok Výročnej správy sa 

zasiela zriaďovateľovi. 

 

PERSONÁLNE ZLOŽENIE RADY ŠKOLY 

 

Rada školy má 11 členov. V roku 2022 sa skončilo funkčné obdobie niektorých členov 

Rady školy, z toho dôvodu sa v  júni konali voľby zástupcov rodičov žiakov, pedagogických 

zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov do Rady školy.  

Do júna 2022 Rada školy pôsobila v nasledujúcom zložení:  

 

1. Mgr. Pavol Blaňár - predseda 

2. Mgr. Renáta Šramová – podpredseda 

3.  Mgr. Ria Rauová - tajomník 

4. Zora Ťapáková - člen 

5. Mgr. Eva Sporinská - člen 

6. Doc. MUDr. Zuzana Popracová - člen 

7. Ing. Zuzana Rattayová - člen 

8. Mgr. Martin Vlačiky, PhD. - člen 
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9. PhDr. Ing. Lucia Vidanová - člen 

10. Doc. RNDr. Ivan Haverlík- člen 

11. Alžbeta Špirková  - člen 

 

Dňa 29. júna 2022 sa konala ustanovujúca schôdza Rady školy s novým personálnym 

obsadením: 

1. Ing. Alexandra Velická, PhD. – predseda 

2. Mgr. Katarína Karšňáková – podpredseda 

3. Mgr. Renáta Šramová – tajomník 

4. JUDr. Ing. Rudolf Cádra – člen 

5. Ing. Martin Mikuš – člen 

6. Roman Chudík – člen 

7. Ing. Zuzana Rattajová – člen 

8. Mgr. Martin Vlačiky, PhD. – člen 

9. PhDr. Ing. Lucia Vidanová – člen 

10. Doc. RNDr. Ivan Haverlík – člen 

11. Alžbeta Špirková – člen 

 

ZASADNUTIA RADY ŠKOLY V ROKU 2022 

 

V roku 2022 sa konali tri zasadnutia Rady školy v nasledovných termínoch: 

o 14. jún 2022 

o 29. jún 2022 

o 24. október 2022 

 

Zasadnutie Rady školy konané dňa 14. júna 2022 

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie plánu výkonov na školský rok 2022/2023 a 2023/2024 

3. Návrh na počet žiakov/tried prijímaných do 1. ročníka ako aj ostatných tried pre 

nasledujúci školský rok 

4. Výsledky maturít v školskom roku 2021/2022 

5. Iné, diskusia, záver 
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Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov, nezúčastnilo sa 5 členov. 

Prizvaným hosťom bola riaditeľka školy, PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 

 

Zasadnutie Rady školy konané dňa 29. júna 2022 

Dňa 29. júna sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy s novými členmi zo 

zástupcov rodičov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov 

školy. Na zasadnutí boli zároveň zvolení predseda a podpredseda Rady školy.  

 

Priebeh zasadnutia:  

1. Privítanie a predstavenie členov Rady školy 

2. Informácie o priebehu a výsledku volieb do Rady školy 

3. Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 9 členov, nezúčastnili sa 2 členovia.  

Prizvaným hosťom bola riaditeľka školy, PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 

 

Zasadnutie Rady školy konané dňa 24. októbra 2022  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oboznámenie Rady školy do Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 

3. Predstavenie Plánu opráv a údržby 

4. Prijímacie konanie – pripomienkovanie školského zákona 

5. Informácie k aktuálnej tragickej udalosti 

6. Inovačné centrum 

7. Diskusia a záver 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 9 členov, nezúčastnili sa 2 členovia.  

Prizvanými hosťami boli riaditeľka školy, PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., zástupca riaditeľky 

školy pre vzdelávanie, PhDr. Milan Bujňák, zástupca riaditeľky školy pre výchovu 

a informatizáciu, PaedDr. Jozef Cimra a Mgr. Pavol Blaňár.  
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INÉ AKTIVITY RADY ŠKOLY 

 

Rada školy pristupovala aktívne k vykonávaniu svojich činností a k plneniu daných 

úloh. Zástupcovia Rady školy komunikovali s vedením školy, zúčastňovali sa podujatí 

organizovaných školou ako napríklad zahájenie školského roka 2022/2023 alebo podujatie 

APROMUN 2022.  

Zástupcovia Rady školy sa ďalej aktívne podieľali na komunikácii so zriaďovateľom, 

ktorá sa týkala najmä riešenia otázky dobudovania pohybového štúdia v budove školy na 

Skalickej 1, ale aj iných záujmových tém školy. 

Zástupca Rady školy taktiež spolupracoval so školou v procese komunikácie so 

zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti 

riešenia relevantných právnych otázok.  

 Rada školy v uvedenom období nedisponovala finančnými prostriedkami. Občerstvenie 

počas zasadnutí Rady školy poskytla škola zo svojich finančných zdrojov v súlade s platnými 

všeobecne záväznými predpismi. 

  Na záver je možné konštatovať, že Rada školy v predmetnom období presadzovala 

verejné záujmy, záujmy zriaďovateľa, žiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov 

a zamestnancov školy a zároveň plnila funkciu verejnej kontroly.  

 

 

 

 

 

 

 


