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Zápisnica z prvého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na 

Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z., dňa 21.3.2016 

  

Miesto stretnutia:  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, BA, zborovňa 

Čas:   21.3.2016 od 17:45 hod 

Prítomní členovia: pozri priložená prezenčná listina 

Hostia: riaditeľ školy p. Pavol Bernáth, zástupkyňa školy p. Zita Andrýsková 

 

Príloha : 

Prezenčná listina 

 

Stretnutie zahájil p. Martin Gabaj, privítal prítomných a navrhol program stretnutia: 

1. Diskusia triednych zástupcov 

2. Informácie z vedenia školy 

3. Info z predsedníctva o.z. 

4. Záver 

 

1. Diskusia triednych zástupcov. 

 

Pán podpredseda M. Gabaj privítal všetkých prítomných a oboznámil prítomných o prebiehajúcich 

aktivitách a projektoch: 

 Projekt proti kriminalite s dotáciou MV vo výške 22.000,- EUR 

Združenie spracovalo a predložilo uvedený projekt, čaká sa na ďalšie kroky zo strany 

vyhlasovateľa projektu. Podmienkou projektu je spoluúčasť vo výške 20%, t.j. 

4.000,- EUR. Tie budú uhradené z prostriedkov O.Z. zozbieraných z 2% daní. 

V prípade, že O.Z. nezíska projekt, uvedených 4.000,- EUR bude k dispozícii O.Z. – 

vyzval zástupcov tried, aby porozmýšľali o využití týchto prostriedkov. 

 Školský bazén – stav 

Poslanci Mestskej časti Karlova Ves (ďalej MČ) rozhodli o sprevádzkovaní bazénu. 

Bola vytvorená komisia MČ, ktorá vybrala uchádzača, ktorý má spracovať projektovú 

dokumentáciu. MČ plánuje sprevádzkovať bazén k 1.9.2016, ak pôjde celý proces bez 

problémov. 

 Stav školy Veternicova  

Poslanci MČ rozhodli o zrušení uvedenej školy. 

 Nový bufet 

Úspešne bolo zrealizované výberové konanie na prevádzkovateľa školského bufetu. 

Zmluva o prenájme bola uzatvorená na 2 roky. Treba zo strany žiakov a rodičov 

získavať spätnú väzbu o poskytovaných službách s cieľom ich prípadného zlepšovania 

alebo reagovania na očakávania. 
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 Dotácie pre žiakov v Škole v prírode zo strany O.Z. 

O.Z. bude poskytovať dotáciu 5,- EUR na každého žiaka v škole v prírode, výlety a pod. 

Finančné prostriedky sú poskytované škole podľa harmonogramu na základe 

požiadavky. 

 Jarné upratovanie 19.3. a 2.4. 

Jarného upratovania dňa 19.3.sa zúčastnilo do 30 žiakov od 7. ročníka. Bola to veľmi 

dobrá príležitosť na teambuilding a súčasne aj na prezentácia, že už tretí rok má o.z. 

záujem prispieť k čistote a bezpečnosti v športovom areály a okolia školy. Pani starostak 

s p. Záhradnikom sa prišli pozrieť. 

Dna 2.4. sa uskutoční druhá fáza jarného upratovania za účasti 1. Stupňa a žiakov 5-6-

tych ročníkov . K tomu je potreba organizačné zabezpečenie a športové hry pre deti. 

 

2. Informácie z vedenia školy  

Riaditeľ školy p. Pavol Bernáth a zástupkyňa p. Zita Andrýsková poskytli nasledujúce 

informácie: 

 

Ekonomicko-prevádzkové záležitosti 

 Sprevádzkovanie školského bazénu – vybratý uchádzač výberovou komisiou MČ, ktorá 

plánuje sprevádzkovať bazén k 1.9.2016. Druhá komisia MČ rozhodne o spôsobe 

využívania bazéna, bude však zachovaný predovšetkým školský charakter, aby ho 

využívali žiaci školy v rámci plaveckého výcviku, ktorý nie je povinný, ale odporúčaný. 

 Rekonštrukčné práce na škole – bude pokračovať rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

spojovacej chodby medzi Majerníkovou 60 a 62, revitalizácia bývalého BUDO Centrum 

– vrátane odvozu odpadu v súčinnosti s MČ., výmena okien v telocvični, rozvody 

v tretej počítačovej učebni, obnova PC vybavenia, vykonané revízie výťahov a musí sa 

vykonať zákonom stanovená revízia hasiacich prístrojov a hadíc. Pracuje sa na projekte 

zateplenia školy. 

 Škola bola MČ oprávnená robiť zmluvy na krátkodobé nájmy (informácie na webovej 

stránke MČ). 

 Hospodárenie školy s finančnými prostriedkami je vyvážené, škola má nulový dlh. 

 P. riaditeľ Bernáth uviedol informácie k situácii na škole Veternicova 20: vzhľadom na 

finančné straty školy Veternicova 20, poslanci MČ zvažovali dve riešenia – zrušenie 

školy alebo vytvorenie elokovaného pracoviska školy Majerníkova 62. Druhé riešenie 

odmietli rodičia žiakov Veternicova 20. Poslanci preto školu Veternicova 20 zrušili 

k 1.9.2016. V dôsledku jej zrušenia sa škola Majerníkova 62 pripravuje na prijatie 

žiakov uvedenej školy, ale presné počty žiakov budú známe až po ich prehlásení sa 

podľa rozhodnutia rodičov. 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

 V rámci školy sa uskutočnilo zasadnutie komisií, ktoré dohliadajú na dodržiavanie 

pedagogických plánov 

 Dňa 12.4. sa uskutoční Deň otvorených dverí, kde sa môžu prísť pozrieť nie len budúci 

prváci, ale aj verejnosť. Budú pripravené ukážkové hodiny a aktivity žiakov. 
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 Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 22.-23.4.2016. 

 Klasifikačná porada za sa uskutoční 11.4.2016. 

 Testovanie žiakov deviateho ročníka sa uskutoční 6.4.2016. V tento deň bude výučba na 

1. stupni v normálnom režime, 2.stupeň bude mať aktivitu mimo školy (kino). 

 Informácie k prijímacím pohovorom pre žiakov 5., 8. A 9. Ročníkov budú na stránke 

školy, nápomocné budú triedne učiteľky a výchovná poradkyňa.  

 V rámci školy je realizovaný projekt Rovesníckej mediácie – informácie sú na stránke 

školy. 

 Pán riaditeľ vyjadril poďakovanie rodičom a žiakom za účasť na upratovaní okolia 

školy 19.3.. 

 Pán riaditeľ opätovne zdôraznil potrebu dodržiavať hierarchiu pri riešení študijných 

problémov: vyučujúci  triedna učiteľka  zástupkyňa  riaditeľ. 

 Dodržiavanie režimu prístupu do budovy školy – uvedený režim je zavedený z dôvodu 

zaistenia bezpečnosti a ochrany detí.  

 

Zo strany zástupcov tried neboli vznesené otázky/požiadavky k iným témam. 

 

3. Rôzne 

P. Gabaj na záver zhrnul hlavné body pre triednych zástupcov: 

 

 Tlmočiť na TA pozvanie na Deň otvorených dverí 12.4 aj súčasných rodičov 

 Apelovať na rodičov o prispenie 2% z daní pre O.Z. (informácie sú na stránke školy) 

 Informovať rodičov o voľbách do Rady školy v máji 2016. Budú volení  rodičia, 

ktorí budú sa budú v rámci Rady školy podieľať na kontrole, dozorovaní vedenia  

a rozvoja školy. 

 Postupne budú distribuované koše na bio-odpad, čo je súčasť projektu 

revitalizácie átrií školy. 

 Informovať rodičov na 1. stupni o Jarnom upratovaní dňa 2.4. (v prípade 

nepriaznivého počasia bude stanovený iný termín 8.4). Súčasťou bude aj 

športový deň pre deti s cenami. 

 V dňoch 10.-11.6. sa uskutoční projekt Naše mesto, v rámci ktorého O.Z. 

plánuje využiť dobrovoľníkov z firiem na vyčistenie priestorov okolo šatní 

a vypaľovanie priestorov. Súčasne sa plánuje aj vymaľovanie týchto priestorov, 

kde by bola vítaná pomoc rodičov. 

 Stav finančných prostriedkov o.z. ku dňu konania schôdze je 6765,36 € na účte 

a 99,31 € v hotovosti v pokladni. 

 

Zo strany zástupcov rodičov neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky. 

  

V Bratislave dňa: 22.3.2016 

Zapisovateľ: Branko Toman 

Overovateľ : Hajnalka Masaryková 


