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RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE A. SLÁDKOVIČA SLIAČ 

Pionierska 9, 962 31 Sliač, rszssliac@gmail.com 

 

Zápisnica z I. zasadnutia Rady školy 

 3. júna 2021, trieda -  vedľa zborovne – B blok ZŠ A. Sládkoviča Sliač, 17:00 – 19.00 hod. 

 

Predsedníčka RŠ: Mgr. Martina Kuzmová 

Prítomní členovia RŠ:  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní členovia RŠ: Mgr. Dávid Slavkovský (ospravedlnil sa)   

Hostia: Mgr. Alžbeta Krúpová – riaditeľka školy 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Návrh na počet žiakov 2021/2022 

3. Výročná správa za rok 2020 

4. Rôzne a diskusia 

5. Návrh uznesení  

6. Záver 

 

Zápisnica: 

1. Predsedníčka Rady školy Mgr. Martina Kuzmová otvorila III. zasadnutie Rady školy  

privítala prítomných členov RŠ a 1 hosťa – všetkým prítomným odovzdala malú 

pozornosť (magnetku). Konštatovala prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov. 

Oboznámila prítomných s programom. Požiadala všetkých prítomných členov 

o diskrétnosť – nie je vhodné, aby sa po zasadnutí Rady školy vynášali informácie 

akýmkoľvek spôsobom.  

2. Určenie zapisovateľa: Mgr. Lucia Kapustová a overovateľa zápisnice: Mgr. Michaela 

Mikušková 

3. Voľba návrhovej komisie: Mgr. Ingrid Majerská a Mgr. Miloslav Storoška 

4. Pani Mgr. Alžbeta Krúpová (riaditeľka školy) predniesla Informácie o Návrhu na 
počet žiakov 2021/2022. Uvedený dokument mali členovia Rady školy zaslaný 



 2 

elektronickou formou pred zasadnutím Rady školy. Pani Mgr. Alžbeta Krupová 
poďakovala všetkým: pedagógom, správnym zamestnancom, rodičom aj žiakom za 
spoluprácu a trpezlivosť počas pandémie. Vyjadrila potešenie, že prijali väčšie 
množstvo žiadostí o prijatie žiakov do 1. ročníka – víziou je otvorenie 3 tried 
v školskom roku 2021/2022. Vzhľadom k tomu, že do školy sa hlási väčší počet žiakov 
(čomu bolo tak aj v tomto školskom roku) – prijali nového pedagogického 
zamestnanca – Mgr. Rastislava Očenáša. Jeho adaptácia v zamestnaní prebehla na 
veľmi dobrej úrovni – spätná väzba od žiakov, rodičov a kolegov je veľmi pozitívna. 
Pani riaditeľka vyzdvihla jeho pozitívny prístup k inovatívnym a kreatívnym postupom 
vo výchovno-vzdelávacom procese. Ďalej upozornila na skutočnosť, že počas 
školského roka môže dôjsť k spájaniu tried, o čom sú vopred informovaní aj rodičia 
žiakov a pedagogickí zamestnanci.  

Mgr. Jaroslav Benčík – opýtal sa, či budú mať pedagógovia v triedach asistentov - . 
vzhľadom k tomu, že v triedach bude väčší počet žiakov. Odpovedala pani riaditeľka 
a Mgr. Ingrid Majerská – asistenti v triedach budú len pri žiakoch so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Členovia Rady školy berú na vedomie a odporúčajú Návrh na počty žiakov pre šk. rok 
2021/2022 – Za: 10   Proti: 0    Zdržali sa: 0    Neprítomní: 1 

7. Mgr. Martina Kuzmová: Predniesla Výročnú správu za rok 2020 (viď príloha) 

Členovia Rady školy berú na vedomie Výročnú správu za rok 2020– Za: 10   Proti: 0    
Zdržali sa: 0    Neprítomní: 1 

5. Rôzne a diskusia:  

Mgr. Alžbeta Krúpová: keďže počas pandémie sa v škole nevyučovalo, zamestnanci 

školy využili priestor na obnovu interiéru školy:  

Výmena svetiel v učebniach zo žiarivkových na LED 
v každej triede germicídny žiarič 
vymaľovanie 3 učební  
odstránenie havárie na WC chlapčenských a dievčenských v bloku A 
výmena dverí na učebniach 
výmena dverí do bloku A a bloku B za plastové 
zakúpenie 4ks basketbalových košov pre 1. stupeň ZŠ, výmena basketbalových košov v 
telocvični 
zakúpenie 2 ks lán na šplhanie 
výmena dreveného obkladu v telocvični 
oprava a doplnenie žalúzií na všetkých oknách 
4ks sieťok na okná v telocvični 
výmena učiteľských stoličiek v zborovniach 
zakúpenie bielych tabúľ a dataprojektorov do tried 
v spolupráci s OZ Sliačske pramene - oprava a vybavenie dielní,  
zakúpenie stojanov na bicykle pred školou 
zakúpenie nových pomôcok a IKT techniky na rôzne predmety (z vlastných zdrojov i z 
projektov) 
príprava pre školský bufet 
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sponzorsky získané brány na futbal na školskom dvore 
osadenie tyčí a siete na basketbal 

 

Ďalej informovala, že pán Škrečko je zodpovednou osobou pre realizáciu 

čistenia a opravy odtokov, no momentálne nemá čas.  

Veľká časť financií bola získaná z projektov, čím sa šetria rozpočtové financie. 

V škole bude otvorený bufet od septembra 2021 – návrh: ráno, cez veľká 

prestávku a poobede. Vyzbieralo sa 6 000 kg papiera.  

V škole bude realizovaný projekt „galéria naj žiakov“, prípadne aj 

„zamestnanec mesiaca“.  

Letný tábor – odovzdaný do obehu dotazník, kde sa vyjadruje 

záujem/nezáujem.  

Rada rodičov prispela na odmenu pre žiakov pri príležitosti MDD + darčeky pre 

9. ročníky. Rozlúčka s deviatakmi bude v sobášnej sieni MsÚ 29.6.2021 o 10:00 hod.  

Pani riaditeľka nás informovala o pozvánke na Webinár riaditeľov škôl, kde má 

prezentovať príklady dobrej praxe.  

 

Mgr. Miloslav Storoška – opakovane prosí o pomoc pri riešení dlhodobého 

problému, ktorým sú zastarané a nefunkčné elektrické rozvody, čo môže spôsobiť 

celkovú nefunkčnosť a taktiež je tu riziko poranenia. Kritický je B blok. Vzhľadom na 

pribúdajúcu techniku je momentálna situácia neúnosná pre plnenie svojho účelu. 

Elektroinštalácia nesedí s projektovou dokumentáciou. Mgr. Alžbeta Krúpová 

doplnila, že rozpočet na elektroinštaláciu je 51 800€ - bolo by vhodné, keby MsÚ Sliač 

doplnilo uvedenú požiadavku vo fázach do rozpočtu. Realizácia elektroinštalácie je 

možná len v letných mesiacoch, kedy nie sú žiaci v škole. Mgr. Martina Kuzmová: 

bolo by vhodné vypracovať projekt aspoň na kritický B blok. Mgr. Jaroslav Benčík: 

vhodné by bolo vypracovať Technický projekt komplexne a následne rozdeliť 

finančnú požiadavku na materiál a prácu.  

Ivana Urdová – areál školy je síce oplotený, no neznáme osoby pletivo poškodzujú, 

preskakujú a pohybujú sa po areály školy. Upratovačky areál školy zamykajú 18:30 

hod. , no niektorí občania uvedenú hodinu nerešpektujú a nereagujú ani na pokyn 

upratovačiek, aby areál opustili. Nerešpektujú ani nápis na multifunkčnom ihrisku – 

„zákaz vstupu ihrisko je uzatvorené z technických príčin“- hrozí tam nebezpečenstvo 

úrazu. Mgr. Jaroslav Benčík – navrhol, aby sa areál zamykal v spolupráci s Mestskou 

políciou Sliač. Ďalej navrhol, aby škola v spolupráci s MsÚ Sliač zabezpečila 

bezpečnostné kamery a prepojila ich s kamerovým systémom Mestskej polície Sliač. 

Mgr. Alžbeta Krúpová – doplnila, že škola disponuje s projektom na kamerový 

systém, no realizácia môže byť výhradne s MsÚ Sliač, vzhľadom na zákon o GDPR, kde 

škola ako subjekt nemôže vlastniť kamerový systém v priestoroch, kde sa pohybujú 

žiaci. 
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doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. – informovala, že Banskobystrický samosprávny kraj 

dal výzvu na rekonštrukciu multifunkčných ihrísk.  

Mgr. Alžbeta Krúpová – škola kúpila basketbalové koše, no nemôže ich osadiť, 

nakoľko asfaltová plocha je z technických príčin nepoužiteľná. Projekt na 

rekonštrukciu je v sume 10 000 – 15 000€. Mgr. Martina Kuzmová – navrhla požiadať 

o projekt Banskobystrický samosprávny kraj ako Občianske združenie Sliačske 

pramene.  

Záver: predsedníčka Rady školy Mgr. Martina Kuzmová poďakovala prítomným 

členom Rady školy za aktívnu účasť na zasadnutí. Členovia návrhovej komisie 

predniesli návrh na uznesenia. Prítomní členovia s návrhom súhlasili. Po uvedenom 

sme sa presunuli na prehliadku budovy školy – WC 1. stupeň, školské dielne, 

multifunkčné ihrisko.  

 

Uznesenia k I. zasadnutiu Rady školy: 

Rada školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

uznesenie : A/1-2020 Rada školy schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Miloslav 

Storoška a Mgr. Ingrid Majerská. 

    za: 10    , proti: 0   , zdržali sa: 0    , neprítomní: 1  

uznesenie: B/1-2020 Rada školy berie na vedomie informácie o výchovno-vyučovacích 

výsledkoch od 1.9.2019 do 13.3.2020. 

za: 10     , proti: 0   , zdržali sa: 0   , neprítomní: 1 

uznesenie: B/2-2020 Rada školy berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia školy 

za rok 2019. 

za: 10     , proti: 0   , zdržali sa: 0   , neprítomní: 1 

uznesenie: B/3-2020 Rada školy berie na vedomie informácie o výsledkoch zápisu do 1. 

ročníka. 

za: 10   , proti: 0  , zdržali sa: 0 , neprítomní: 1  

uznesenie: B/4-2020 Rada školy berie na vedomie výročnú správu za                            . 

za: 9   , proti: 0  , zdržali sa: 0 , neprítomní: 2  
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V Sliači dňa  15.06 2021. 

 

                                                                    Mgr. Martina Kuzmová 

predsedníčka Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

 

Zapísal: Mgr. Lucia Kapustová  člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

Overovateľ:  Mgr. Michaela Mikušková člen Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 


