
Zápisnica zo stretnutia rady školy zo dňa 25.10.2022 

 

 

Prítomní: 

MUDr. Peter Osuský, CSc. – poslanec, delegovaný zástupca Mestskej časti Staré mesto 

Mgr. Erik Illéš – zástupca za rodičov 

Ing. Štefan Šebesta – zástupca za rodičov 

Martina Rákocziová – učiteľka, za pedagogických zamestnancov – prítomná neskôr o 17.00 

Oľga Borovičková – vedúca ŠJ,  za nepedagogických zamestnancov 

Mgr. Mariana Škandíková – riaditeľka školy, hosť 

 

Program: 

1. Privítanie všetkých členov rady školy 

2. Informácie o uskutočnených doplňujúcich voľbách a voľba predsedu rady školy 

3. Informácie o začatí školského roka 2022/2023 

4. Prerokovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Materskej školy  KUZMÁNYHO 9 v Bratislave za školský rok 2021/2022 

5. Informácie z Plánu práce školy na školský rok 2022/2023 a ďalších aktivít školy 

6. Informácie o realizácii projektov a programov v Materskej škole Kuzmányho v školskom 

roku 2022/2023 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

10. Uznesenia 

 

K bodu č.1 – Riaditeľka materskej školy zvolala členov rady školy v novom zložení a privítala 

všetkých prítomných členov. 

K bodu č.2 – Riaditeľka poinformovala prítomných členov, že dňa 27.09.2022 sa uskutočnili 

v materskej škole Kuzmányho doplňujúce voľby za zástupcov rodičov, za odchádzajúceho 

člena, predsedu rady školy pána Viktora Agócsa. Ako kandidáti sa prihlásili traja rodičia - pán 



Erik Illéš, pán Michal Prno, pani Tina Nekudová. Rodičia hlasovaním zvolili za svojho zástupcu 

pána Erika Illéša s počtom hlasov 24. 

Všetci prítomní členovia rady školy na stretnutí jednohlasne zvolili pána Erika Illéša za 

predsedu rady školy, okrem pani učiteľky Rákocziovej, ktorá sa hlasovania nezúčastnila, lebo 

ešte pracovala s deťmi a prišla neskôr na stretnutie rady školy. 

K bodu č. 3 – Riaditeľka školy informovala všetkých prítomných o úspešnom zahájení 

školského roka 2022/2023 aj s personálnymi zmenami v kolektíve. Uskutočnilo sa rodičovské 

združenie v septembri, všetky administratívne veci boli doriešené v súvislosti so začatím 

školského roka 2022/2023. 

K bodu č.4 – Riaditeľka školy všetkých prítomných členov poinformovala o vypracovaní 

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022. 

Originál v tlačenej podobe odovzdala predsedovi rady školy na preštudovanie a na podpis, 

ktorým odporučí rada školy zriaďovateľovi tento dokument na zverejnenie. Ostatným členom 

rady školy pošle tento dokument riaditeľka školy mailom pre informáciu. 

K bodu č.5 – Riaditeľka školy predstavila prítomným členom aj ďalší dokument, ktorým sa 

materská školy riadi a to Plán práce školy na školský rok 2022/2023. Zahŕňa všetky plánované 

aktivity, ktoré sa počas školského roka uskutočňujú. V prípade návrhu zo strany rodičov 

absolvovať zaujímavú aktivitu, tento dokument sa v priebehu školského roka môže dopĺňať. 

K bodu č.6 – Riaditeľka školy informovala prítomných členov o realizácii projektu cez VUB 

BANKU, ktorý realizuje pani Kristína Mojzesová, mamička z triedy lienok. Bude zrealizovaná 

brigáda, kde budú osadené komponenty na prednej časti školského dvora. V spolupráci s pani 

Alexandrou Hruškovou, mamička z triedy lienok, sa snažíme zapojiť materskú školu do 

projektu s názvom ,,Cesta za tradíciami“ a získať tak finančnú sumu pre materskú školu cez 

Poštovú banku. Na návrh pána Šebestu, člena rady školy a rodiča z triedy včielok, sa materská 

škola zapojí do projektu enviromentálneho zamerania cez SPP. S týmto projektom je 

nápomocná riaditeľke školy opäť pani Alexandra Hrušková. Materská škola Kuzmányho sa 

v tomto školskom roku 2022/2023 po podpísaní zmluvy o spolupráci s Miestnym úradom Staré 

mesto a firmou Tami zapojila do školského programu s firmou Tami, ktorá dodáva deťom 

zadarmo mlieko a mliečne výrobky. 

 

 

 



K bodu č. 7 – Riaditeľka školy informovala ostatných členov o nasledujúcich skutočnostiach: 

➢ Koncom augusta 2022 sa v materskej škole rekonštruovala a prerábala podlaha 

v telocvični za výraznej finančnej podpory OZ Zámoček v spolupráci so zriaďovateľom 

Miestnym úradom Staré mesto. O podrobnostiach rekonštrukcie poinformoval všetkých 

prítomných pán predseda rady školy Erik Illéš. 

➢ Riaditeľka školy požiadala pána poslanca Osuského o pomoc pri realizácii výmeny 

podlahovej krytiny v triede najmladších detí na prízemí. Ide o veľmi nutnú výmenu, 

pretože pôvodná krytina už nespĺňa ani bezpečnostné a ani hygienické požiadavky pre 

najmenšie deti. 

➢ Miestny úrad Staré mesto sa vo veľkej miere podieľal na financovaní aktivít pre 

predškolákov na začiatku nového školského roka 2022/2023. 

➢ Miestny úrad Staré mesto na naliehanie riaditeľky školy zabezpečil výmenu 

bezpečnostnej väzby na strome na školskom dvore, taktiež odľahčenie celej koruny 

stromu zrezaním niektorých častí, čím tento strom prestal predstavovať nebezpečenstvo 

pre deti, rodičov a ostatné zamestnankyne školy. 

➢ Pán predseda rady školy Illéš poinformoval ostatných prítomných o probléme s kúrením 

v materskej škole. Mali by sa nainštalovať termostatické hlavice na radiátory, aby sa 

dala efektívne regulovať teplota v budove, v miestnostiach. Na finančných nákladoch 

sa bude podieľať Miestny úrad Staré mesto v spolupráci s ochotou spolufinancovania 

OZ Zámoček. Riaditeľka školy informovala prítomných o probléme s kúrením, či už 

pridania alebo vypnutia kúrenia, musí pri každej zmene kontaktovať pracovníka firmy 

TSSM, čo zabezpečuje vykurovanie, ktorý sa dostaví do materskej školy niekedy až po 

troch dňoch. Tento spôsob považuje za  veľmi neefektívny. Pán Illéš navrhoval aj 

rekonštrukciu kotla na kúrenie, no akútnejšia je rekonštrukcia školskej kuchyne.  

➢ Všetky požiadavky o pomoc pre školu bude po dohovore s pánom Illéšom riaditeľka 

školy adresovať na OZ Zámoček. 

K bodu č. 8 - Pre zvýšenie a zefektívnenie komunikácie pán Šebesta a pán Illéš navrhli 

po spoločnom uvážení zriadenie pilotnej whatsappovej skupiny v triede včielok, ktorú 

zriadi pán Šebesta a bude mať okrem neho prístup do nej riaditeľka školy (učiteľky), 

kde rodičia, ktorí budú súčasťou skupiny budú prijímateľmi oznamov týkajúcich sa 

aktivít v materskej škole. Riaditeľka školy vypracuje oznam pre rodičov, kde im 

vysvetlí systém fungovania tejto pilotnej skupiny na zefektívnenie komunikácie medzi 

materskou školou a rodičmi. Rodičia po svojom zvážení a rozhodnutí písomne na 



tlačivo vypracované riaditeľkou školy poskytnú pánovi Šebestovi svoje telefónne číslo 

a on ich pripojí do tejto skupiny. Ak sa tento spôsob komunikácie osvedčí, budú 

zriadené ešte dve skupiny pre rodičov triedy lienok a mravčekov. Oznamy v tlačenej 

podobe v priestoroch materskej školy sa zminimalizujú, webová stránky školy zostane 

zatiaľ fungovať bez zmien. Na realizáciu tejto aktivity bude použitý mobilný telefón 

materskej školy. 

➢ Pán Šebesta mal pripomienku k doriešeniu zápisnice ešte z minulého školského roka zo 

stretnutia dňa 16.03.2022, kedy bol predsedom rady školy ešte pán Viktor Agócs. Pán 

Šebesta nesúhlasil s obsahom zápisnice predsedu rady školy pána Agócsa a žiadal 

zverejnenie zápisnice za minulý školský rok na webovej stránke školy v jeho verzii. Pán 

Illéš navrhol zverejnenie pôvodnej zápisnice od pána Agócsa a zverejnenie 

pripomienok k nej od pána Šebestu a zoznam riešení vzniknutých problémov 

v súvislosti s kúrením v materskej škole. Napokon sa títo dvaja členovia rady školy 

dohodli na spoločnom prekonzultovaní a dodatočnom informovaní ostatných členov 

rady školy ako aj riaditeľku materskej školy. 

K bodu č. 9 – Riaditeľka školy sa všetkým prítomným poďakovala za účasť 

a pripomenula členom rady školy, že ďalšie stretnutie si budú plánovať sami, či 

zapisovanie zápisnice si budú riešiť už spoločne aj pánom predsedom. Následne 

ukončila radu školy a rozlúčila sa s prítomnými členmi. 

K bodu č.10 – Uznesenia 

1. Riaditeľka školy bude po informovaní Miestnym úradom Staré mesto po 

komunálnych voľbách informovať ostatných členov rady školy, kto bude poslancom 

delegovaným zriaďovateľom po komunálnych voľbách v rade školy. 

Termín: November 2022                             Zodpovedná: riaditeľka MŠ 

2. Poslať mailom Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2021/2022 ostatným členom rady školy. 

Termín : Október 2022                               Zodpovedná : riaditeľka MŠ 

3.  Vytvoriť oznam pre rodičov ohľadom zriadenia pilotnej whatsappovej skupiny 

a poskytnutia telefónnych čísel rodičov pánovi Šebestovi. 

Termín : Október 2022                                Zodpovedná: riaditeľka MŠ 

4. Zriadenie pilotnej whatsappovej skupiny. 

Termín : November 2022                             Zodpovedný: pán Šebesta 

 



5. Poskytnutie informácii riaditeľke školy o spôsobe doriešenia zverejnenia zápisnice 

rady školy z dňa 16.03.2022 

Termín: November 2022                              Zodpovedný: pán Šebesta a pán Illéš 

6. Preštudovať, podpísať a odovzdať Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 riaditeľke školy. 

Termín: 26.10.2022                                      Zodpovedný: pán Illéš 

 

 

V Bratislave dňa 25.10.2022      zapísala           Mgr. Mariana Škandíková 

                                                                            riaditeľka MŠ Kuzmányho 


