
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 24. októbra 2022 

 

 

Prítomní:  Ing. Alexandra Velická, PhD.,  Mgr. Renáta Šramová, Roman Chudík, Mgr. Katarína 

Karšňáková, JUDr. Ing. Rudolf Cádra, Ing. Martin Mikuš, Mgr. Martin Vlačiky, PhD., PhDr. Ing. Lucia 

Vidanová, Alžbeta Špirková 

 

Neprítomní:   Doc. RNDr. Ivan Haverlík, Ing. Zuzana Rattajová 

  

Hostia: Mgr. Pavol Blaňár , PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.- riaditeľka školy, PhDr. Milan Bujňák – 

zástupca riaditeľky školy pre vzdelávanie, PaedDr. Jozef Cimra – zástupca riaditeľky školy pre 

výchovu a informatizáciu 

 

Rada školy je uznášaniaschopná. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

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

podmienkach za školský rok 2021/2022. 

3. Predstavenie Plánu údržby a opráv. 

4. Prijímacie konanie – pripomienkovanie školského zákona.  

5. Informácie k aktuálnej tragickej udalosti. 

6. Inovačné centrum.  

7. Diskusia a záver. 

         

 

K bodu 1:  

Predsedníčka Rady školy Ing. Alexandra Velická, Phd. privítala všetkých prítomných členov Rady 

školy a prizvaných hostí a oboznámila ich s programom zasadnutia.  

 

K bodu 2: 

Zástupca riaditeľky školy pre vzdelávanie PhDr. Milan Bujňák predstavil Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022. 



 Hlasovanie o návrhu: 

Počet všetkých členov RŠ: 11 

Počet prítomných členov RŠ: 9 

Výsledky hlasovania: za: 9 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 

Správa bola jednohlasne schválená.  

 

Stanovisko Rady školy 

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

Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi školy pre mimoriadne nadané deti a 

Gymnázia, Teplická 7 v Bratislave schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022. 

 

K bodu 3: 

Zástupca riaditeľky školy pre vzdelávanie PhDr. Milan Bujňák predstavil Plán údržby a opráv pre 

rok 2023. 

Plán údržby a opráv pre rok 2023 – pozri Príloha č. 1. 

 

Hlasovanie o návrhu: 

Počet všetkých členov RŠ: 11 

Počet prítomných členov RŠ: 9 

Výsledky hlasovania: za: 9 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov, proti: 0 hlasov 

Plán údržby a opráv bol jednohlasne schválený.  

 

 

K bodu 4: 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.- riaditeľka školy oboznámila Radu školy s problémami, s ktorými 

škola zápasí kvôli prijímacím konaniam a s pripomienovaním Školského zákona. Vedenie školy 

absolvovalo v mesiaci október dve stretnutia na MŠVVaŠ SR. Predmetom rokovaní bolo doriešenie 

spôsobu prijímacieho konania do prímy osemročného gymnázia. MŠVVaŠ SR zobralo na vedomie 

požiadavky školy, uznesením sa dohodlo, že právne oddelenie MŠVVaŠ v rámci súčasnej platnej 

legislatívy urobí analýzu, či je možné zaradiť školu medzi talentové odbory, prípadne, či môže škola 

testovať žiakov z viacerých predmetov, nielen z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 

Škola nesúhlasí so súčasným legislatívnym stavom, ktorý oddeľuje špecifické intelektové od 

všeobecného nadania a už vôbec nie s argumentáciou, že všeobecné intelektové nadanie nerieši 

legislatíva ako talent, pričom umelecké a športové nadanie je v tej istej skupine ako deti nadané. 

 

 

K bodu 5: 

PaedDr. Jozef Cimra – zástupca riaditeľky školy pre výchovu a informatizáciu oboznámil Radu 

školy s postupom školy po tragickej udalosti: 



- školu od začiatku chránili príslušníci polície a jednotky NAKA 

- po oznámení o úmrtí strelca do 3 hodín prišiel do školy Krízový intervenčný tím CPPPaP III 

     - krízovú intervenciu vykonávalo 12 psychológov 

- podpora bola poskytnutá pedagógom, spolužiakom strelca a postupne podľa miery zasiahnutia 

všetkým študentom školy 

- podpora Krízového intervenčného tímu bola poskytnutá aj rodičom, najskôr rodičom študentov 

oktáv cez platformu Zoom, neskôr všetkým rodičom našich študentov, ktorí mali o krízovú intervenciu 

záujem 

- CPPPaP vypracovalo manuál ako postupovať v prípade krízovej situácie 

- 2 psychológovia z CPPPaP budú do decembra 2023 súčasťou psychologického tímu našej školy 

- vyšetrovanie NAKA – ani jeden žiak z našej školy nebol obvinený ako pokračovateľ alebo 

sympatizant  

- škola neporušila žiaden paragraf, nezanedbala prevenciu a opatrenia 

 

PhDr. Milan Bujňák predstavil vyjadrenie vedenia školy k vzniknutej situácii a opatrenia školy – 

pozri Príloha č. 2. 

 

Diskusia k bodu 5: 

-  PhDr. Ing. Lucia Vidanová – návrh požiadať komunikačný tím BSK o pomoc s komunikáciou 

školy 

- PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – vysvetlenie, že škola pracuje s externým PR tímom 

-  PhDr. Ing. Lucia Vidanová – otvorila diskusiu k téme komunikácie školy s rodičmi 

- Mgr. Pavol Blaňár -  vyzval na jasný postoj Rady školy k vzniknutej situácii, urobiť pozitívne kroky, 

povzbudiť rodičov, aby sa postavili za školu 

- Mgr. Pavol Blaňár – návrh pre vytvorenie pracovnej skupiny 

- PhDr. Milan Bujňák – informoval, že pracovná skupina CPPPaP existuje 

- Ing. Alexandra Velická, PhD. - návrh komunikovať s verejnosťou o výsledkoch vyšetrovania – že 

škola neporušila ani jeden paragraf, predstaviť opatrenia, ktoré škola urobila (pozri Príloha č. 2) 

 

Rada školy vyjadrila podporné stanovisko vedeniu školy, pedagogickým a nepedagogickým 

pracovníkom a študentom. 

  

Rada školy ďakuje a vyjadruje uznanie vedeniu školy, pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom a žiakom školy za zvládnutie krízovej situácie a aktívnu spoluprácu s Krízovým 

intervenčným tímom z CPPPaP III. na Vajnorskej ulici v Bratislave a Bratislavským samosprávnym 

krajom . 

          Rada školy zároveň plne podporuje všetky kroky vedenia školy pri riešení aktuálnej situácie, je 

oboznámená a stotožnená so všetkými preventívnymi postupmi, ktoré škola dlhodobo vykonáva. 

        Máme za to, že rodičia žiakov našej školy naďalej dôverujú a podporujú výchovno-vzdelávací 
proces, ktorý zohľadňuje potreby intelektovo nadaných detí. 



Členovia Rady školy osobitne oceňujú pozitívnu podporu a spoluprácu so zriaďovateľom školy a 

Krízovým intervenčným tímom.  

Rada školy tiež vyjadrila vďaku CPPPaP III a návrh zriadiť CPPP pri ŠpMNDaG, ktoré by pokrylo 

potreby školy. Ako alternatívnu možnosť navrhla požiadať o zotrvanie súčasných psychológov v 

stálom tíme školy.  

K bodu 6:  

P. riaditeľka PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. informovala o zriadení Inovačného centra pre 

podporu nadaných v Prahe. Členovia Inovačného centra navštívia našu školu, prídu sa pozrieť na 

prácu s nadanými žiakmi v našich podmienkach. 

Rada školy podporuje aktívnu komunikáciu medzi Magistrátom Bratislavy a Prahy o vzniku 

podobného centra v Bratislave.  

K bodu 7: 

 

Diskusia: 

- návrh poslať informácie k aktuálnej situácie ohľadom streľby aj rodičom na Teplickej formou 

správy cez Edupage 

 

Predsedníčka Rady školy  Ing. Alexandra Velická poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnicu vyhotovila:         Mgr. Katarína Karšňáková                 .......................................... 

 podpredníčka Rady školy                                   podpis 

 

 

 

 

Zápisnicu overili:              Mgr. Renáta Šramová                     .......................................... 

                                       členka Rady školy                                       podpis 

 

 

 

 

                                        Roman Chudík                    .......................................... 

                                        člen Rady školy                                                podpis 

 

 

 

 

Schválil:                            Ing. Alexandra Velická                       ......................................... 

                                         predsedníčka Rady školy                                        podpis 

 

 

 


