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Výročná správa RŠ 
za obdobie r. 2021 



Výročná správa podľa štatútu Rady školy obsahuje: 

 

1. P rehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia rady školy b/ ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v 

nej obsiahnutých 

2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

3. Zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 

 

 

 

1. Zasadnutia Rady školy v roku 2021 

 

V kalendárnom roku 2021 sa uskutočnili 2 riadne zasadnutia Rady školy pri ZŠ Karloveská 

61, Bratislava: 

 

 

14.06.2021 

Program zasadnutia: 

 

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 

 

Dňa 14.06.2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie RŠ. Za predsedníčku rady školy bola 

v tajnom hlasovaní zvolená Mgr. Barbora Ružičková, vo verejnom hlasovaní boli zvolené za 

podpredsedníčku Mgr. Lýdia Matejová a za tajomníčku Mgr. Lucia Olšavská. 

 

Následne Mgr. Horníková 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. V zmysle uvedených počtov, 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.  

 Plán 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. 

 

 

14.10.2021 

Program zasadnutia: 

 

1.  Privítanie členov Rady školy  

2. Schválenie štatútu Rady školy  

3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

4. Diskusia  

5. Záver 

 

Členovia RŠ prerokovali a schválili Štatút Rady školy v aktualizovanom znení, v akom ho na 

prerokovanie zaslala všetkým členom RŠ predsedníčka Mgr. B. Ružičková. 

 

Predsedníčka RŠ požiadala riaditeľku školy Mgr. Evu Horníkovú, aby oboznámila členov RŠ 

so Správou o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021. Riaditeľka školy informovala RŠ o počte žiakov na našej škole, o pedagogických a 

odborných zamestnancoch, o počte žiakov prijatých na jednotlivé typy stredných škôl. Ďalej 

informovala o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti či zmene vedenia Rozšíreného 

výboru rodičovského združenia, krúžkovej činnosti aj výsledkoch SWOT analýzy. Správa bude 

dostupná na webovom sídle školy. Rada školy odporúča zriaďovateľovi Základnej školy 

Karloveská 61, schváliť Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy v školskom roku 2020/2021. 

 

 Členov RŠ zaujímala možnosť rozšírenia kapacity školskej jedálne. Riaditeľka školy 

informovala, že by šlo o veľkú finančnú položku a stavebný zásah, čo nie je v 

možnostiach školy. Alternatívu navrhli členovia RŠ. Možnosťou by bolo vypracovanie 

architektonického návrhu študentmi architektúry, bez finančných nákladov. V prípade 

vyhlásenia projektu - výzvy, by sa návrh mohol použiť.  

 

 Členov RŠ zaujímalo využitie zrekonštruovaného dopravného ihriska a či tým neprišla 

škola o priestor využívaný Školským klubom a učiteľmi telocviku. Riaditeľka školy 

informovala, že daný priestor bol klasifikovaný ako dopravné ihrisko. Na hodiny 

telesnej výchovy a pre žiakov školského klubu budú slúžiť volejbalové a basketbalové 

ihrisko, ktoré majú tiež prejsť v najbližšom období revitalizáciou.  

 

 Ďalšou otázkou bolo spájanie tried na prvom stupni. Riaditeľka školy vysvetlila, že 

dôvodom spájania tried, žiakov sú ekonomické a personálne dôvody. Na delení žiakov 

spolupracujú triedni učitelia v spolupráci s odborným tímom.  

 

 Členovia RŠ sa informovali, ako sa rieši situácia ohľadom problému s ranným 

parkovaním pri škole. Zástupca zriaďovateľa informoval, že vec je stále v štádiu 

riešenia a hľadajú sa možnosti, ako pomôcť vyriešiť túto situáciu pre všetkých 

zúčastnených. Členovia RŠ navrhli, že jednou z možností by bolo, opätovné 

zverejnenie rozpisu odchodov školského autobusu na webovom sídle školy a 

využívanie školského autobusu.  

 

Termíny nasledujúcich stretnutí RŠ v školskom roku 2020/2021 a to v mesiaci marec a jún 

2022. 



 

2. Rada školy nie je vlastníkom žiadnych finančných prostriedkov a nemá vlastný 

majetok. 
 

 

3. Zloženie členov Rady školy pre obdobie 2020-2024  

 

Priezvisko a meno Zvolený Funkcia 

Ružičková Barbora za rodičov predseda rady školy 

Matejová Lýdia za pedagogických zamestnancov podpredseda rady školy 

Olšavská Lucia za pedagogických zamestnancov tajomník rady školy 

Hlistová Eva za nepedagogických zamestnancov člen rady školy 

Dubravská Monika za rodičov člen rady školy 

Bieliková Barbora za rodičov člen rady školy 

Bošániová Michaela za rodičov člen rady školy 

Ganz Martin delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy 

Lenč Peter delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy 

Záhradník Branislav delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy 

Medviďová  Iliana delegovaný MČ  BA - Karlova Ves člen rady školy 

 

 

Záver: Výročná správa RŠ za rok 2021 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady 

školy dňa 26.08.2022. 

 

Výročná správa je pre verejnosť prístupná na webovej stránke školy. 

 

 

 

V Bratislave dňa: 26.08.2022      ______________ 

                                                                                                        predsedníčka Rady školy 
 


