
Zápisnica zo stretnutia rady školy zo dňa 8.3.2023  

 

Prítomní:  

Mgr. Andrej Jaroš – poslanec, delegovaný zástupca Mestskej časti Staré mesto 

Ing. Igor Just – poslanec, delegovaný zástupca Mestskej časti Staré mesto, prítomný od 16:30 

Mgr. Erik Illéš – zástupca za rodičov  

Ing. Štefan Šebesta – zástupca za rodičov, prítomný od 16:20 

Ing. Michal Prno – zástupca za rodičov  

Martina Rákocziová – učiteľka, za pedagogických zamestnancov 

Oľga Borovičková – vedúca ŠJ, za nepedagogických zamestnancov  

Mgr. Mariana Škandíková – riaditeľka školy, hosť 

 

Program:  

1. Privítanie všetkých členov rady školy  

2. Predstavenie školských aktivít a činnosti OZ Zámoček z roku 2022  

3. Plány na rok 2023  

4. Krúžky a informácie k zmenám výšky príspevkov na školné a stravné  

5. Diskusia 

6. Záver  

K bodu č.1 – Erik Illéš zvolal členov rady školy v novom zložení a privítal všetkých prítomných členov.  

K bodu č.2 – Riaditeľka poinformovala prítomných členov o školských aktivitách, ktoré prebiehali 

v predchádzajúcom roku. Boli spomenuté hlavne návštevy zariadení, zapojenie škôlky do mliečneho 

programu a realizácia rôznorodých projektov. Erik Illéš spomenul revitalizáciu záhrady, inštaláciu 

preliezky, opravu telocvične a brigády, do ktorých boli zapojení rodičia. 

K bodu č. 3 – V roku 2023 sa plánujú hlavne kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, ktoré finančne 

podporí aj OZ Zámoček. Za podpory MČ Staré Mesto sa plánuje oprava regulačných hlavíc na 

radiátoroch. Zároveň sa plánuje dokončenie podlahy v telocvični, prípadne v prvej triede na prízemí. OZ 

Zámoček zadalo úlohu záhradnej architektke na vypracovanie projektu revitalizácie záhrady, inštaláciu 

preliezky a pieskoviska. V roku 2023 sa plánujú 2 až 3 brigády.  

K bodu č.4 – Riaditeľka školy informovala o krúžkovej činnosti, ktorá prebieha na pôde školy. Upriamila 

pozornosť nato, že zmluvy ktoré boli podpisované s poskytovateľmi neboli právne v poriadku. Podľa 



legislatívy iba samotný zriaďovateľ môže podpisovať zmluvy s poskytovateľmi služieb, keďže MŠ 

Kuzmányho nemá právnu subjektivitu. Zároveň bolo spomenuté, že všetky budúce zmluvy bude 

podpisovať zriaďovateľ. V rámci tohto bodu sa diskutovalo aj o VZN, ktoré upravuje výšku príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-

Staré Mesto. Zľava platná pre deti staromešťanov sa znižuje o 10 EURo a zároveň sa zavádza 12 EURový 

príspevok na réžiu školskej jedálne. Podľa VZN sa mení aj finančné pásmo, ktoré ukladá výšku nákladov 

na nákup potravín. 

K bodu č.5 – Členovia rady začali diskutovať o predstavených aktivitách. Diskusia prebiehala hlavne 

o rozvojových činnostiach a o stave budovy. Poslanec Andrej Jaroš navrhol, že sa pokúsi prezistiť aké 

možnosti by bolo možné využiť cez rozvojové programy MK SK. Neskôr poprosil o krátku obhliadku 

budovy. Ostatní členovia diskutovali až do 17:30 hod. kedy ukončili stretnutie.  

K bodu č.6 – Záverom diskusie sa členovia rady dohodli na termínoch nasledujúceho stretnutia, v júni 

alebo začiatkom nového školského roka v septembri 2023. 

 

V Bratislave 8.3.2023 

Zapísal: Mgr. Erik Illéš 


