
Základná škola, Karloveská 61 Bratislava 

Zápisnica 

Krátka správa Rady školy ZŠ Karloveská 61 

 

Termín konania: 14.6.2021 

Čas: 16.00 

Miesto: zborovňa školy - prezenčne 

Program:  

1. Privítanie členov Rady školy 

2. Predstavenie sa nových členov Rady školy(ďalej len RŠ) 

a voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka/zapisovateľa RŠ 

3. Predstavenie najdôležitejších bodov na prekovanie 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

1. Prvé zasadnutie viedla pani riaditeľka Mgr. Eva Horníková, ktorá privítala 

nových aj starších členov Rady školy a oboznámila ich s programom 

zasadnutia. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 riadne zvolených členov RŠ z 11. Pán 

Lenč sa vopred ospravedlnil a pán Záhradník sa ospravedlnil dodatočne. 

 

2. Po privítaní členov Rady školy vyzvala pani riaditeľka jednotlivých členov, 

aby sa v krátkosti predstavili. Následne, volebná komisia (RNDr. Gabriela 

Tomášová a PhDr. Zuzana Bakošová) rozdala hlasovacie lístky, kde voliči 

zakrúžkovali poradové číslo najviac jedného kandidáta. Volebná komisia 

spočítala hlasy a predsedníčkou RŠ sa stala Mgr. Barbora Ružičková. 

Podpredseda a tajomník RŠ boli volení verejným hlasovaním. 

Podpredsedníčkou RŠ bola zvolená Mgr. Lýdia Matejová 

a tajomníčkou/zapisovateľkou Mgr. Lucia Olšavská. Zvolení členovia 

s voľbou súhlasili. 

Zápisnica z volieb bude odoslaná do troch dní na schválenie na Miestny úrad 

Karlova Ves. 

 

3. V ďalšom bode pani riaditeľka informovala a oboznámila nových členom 

RŠ s dôležitými bodmi, ktorým sa bude treba venovať na zasadnutiach RŠ. 

- Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka 107 z toho doposiaľ (k 14.6.) 

potvrdilo nástup na našu školu 63. Na základe toho, pani riaditeľka 

podala žiadosť o otvorenie troch tried 1. ročníka. 



- Riešenie situácie s teplou vodou – hľadá sa riešenie ako zabezpečiť teplú 

vodu do tried a na WC najmä v čase pandémie COVID 19. Riešiť 

situáciu prietokovými ohrievačmi nie je momentálne možné z dôvodu 

nedostatočnej kapacity elektrickej energie pre objekt. 

- Riešenie situácie s parkovaním, v čase rannej špičky, kedy dochádza 

k vypätým situáciám medzi rodičmi a mestskou políciou. 

- Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ aj s plánom investícií na rok 2021 

- Regulácia kúrenia v priestoroch  Školského klubu a v triedach 1. ročníka 

a oprava strechy na chodbe ŠKD 

- Oprava a vybudovanie WC a spŕch  pre zamestnancov školskej jedálne 

- Oprava schodiska vedúceho ku Školskému klubu detí  

- Revitalizácia areálu školy – na mieste dopravného ihriska vybudovať 

multifunkčné ihrisko 

- Modernizácia osvetlenia v škole – priorita je telocvičňa a chodba pred 

telocvičňou 

- Školská kuchyňa – výmena zariadení 

- Oprava stropu v informatike na druhom poschodí 

- Odizolovanie posilňovne a šatní pri telocvični od ulice, kde vznikajú 

v dôsledku vlhkosti plesne 

- Vybudovanie vchodu do školy priamo z nadjazdu  

 

4. Členovia RŠ sa aktívne zapájali a diskutovali o jednotlivých bodoch, 

s ktorými ich oboznámila pani riaditeľka. Navrhovali rôzne možnosti 

riešenia jednotlivých bodov, najmä situácie okolo ranného parkovania. 

 

5. Na záver poďakovala p. riaditeľka Mgr. Eva Horníkova členom Rady školy 

za aktívnu účasť. Členovia RŠ sa dohodli, že najbližšie oficiálne stretnutie sa 

uskutoční na začiatku nového školského roka 2021/2022 – 

september/október 2021. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. L.Olšavská 


