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1. Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy Základná škola Karloveská 61 

Adresa školy Karloveská 61, 841 04 Bratislava 

Telefónne čísla 02-65421043, 0903624822 

Webové sídlo školy http://zskarloveska61.edupage.org/? 

Email školy Sekretariát: zskarloveska61@gmail.com 

Zriaďovateľ Miestny úrad MČ Karlova Ves, Námestie sv. Františka č.8 

842 62 Bratislava 

 

2. Zamestnanci školy 

Vedenie školy 

Riaditeľka školy Mgr. Eva Horníková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne 

vzdelávanie 

Mgr. Miriam Miláčková, PhD. 

Zástupca riaditeľky školy pre niţšie stredné 

vzdelávanie 

Mgr. Ján Kristín 

Vedúca školského klubu detí Viera Kráľová 

Výchovná poradkyňa Mgr. Dana Chovanová 

 

Pedagogickí a správni zamestnanci školy 

Triedni učitelia 

Primárne vzdelávanie 

I.A – Mgr. Jana Čerňanská 

I.B – Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

I.C – Mgr. Petra Gašparíková 

II.A – Mgr. Jaroslava Pirošová 

II.B – Mgr. Monika Kolinská, 

II.C – Mgr. Lucia Olšavská 

III.A – Mgr. Iveta Harceková 

III.B – Mgr. Marcela Puškárová 

IV. A –Mgr. Andrea Bachratá, 

IV. B -  Mgr. Jana Matejičková 

 

Niţšie stredné vzdelávanie 

V.A -  Mgr. Art. Zlatica Šomorjai 

V.B – Mgr. Marián Florovič 

VI. A – Mgr. Alena Ţureková 

VI. B -  Mgr. Zuzana Kubovčíková 

http://zskarloveska61.edupage.org/?
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VII.A – PaedDr. Zuzana Veľasová 

VII.B – Mgr. Zuzana Bublová 

VIII.A – Mgr. Jana Manczalová 

VIII.B – Mgr. Petra Miklošková 

IX.C – Mgr. Michaela Janotová – od apríla 2017, MD 

zastupujúca TU – Mgr. Gabriela Vilčeková 

   

Netriedni učitelia: 

Mgr. Eva Horníková 

Mgr. Dana Chovanová 

Mgr. Martina Lošonská 

Mgr. Gabriela Vilčeková – od apríla TU 

Mgr. Mária Rothensteinová 

Mgr. Ján Kristín 

Mgr. Miriam Miláčková, PhD. 

Mgr. Peter Uhrín, PhD. 

Mgr. Andrej Kuruc 

ThDr.ThLic.František Dulina 

Viera Kordošová 

 

 

Školská psychologička: 

Mgr.  Eva Hlistová 

 

Asistentka učiteľa:  

Mgr. Peter Uhrín, PhD.

Školský klub detí: 

Vedúca ŠKD: Viera Kráľová 

Mgr. Simona Matuská 

Mgr. Art. Marianna Kassayová 

Mgr. Katarína Nemčovská 

Daniela Lackner 

Alojzia Jablonická 

Andrea Navarová 

Helena Kekelyová  

 

Správni  zamestnanci: 

 

Iveta Kašparová   - tajomníčka školy, personálna referentka 

Mgr. Miroslava Rzounková - hospodárka školy, polovičný pracovný úväzok 

Adriana Višváderová  - mzdová účtovníčka, externý zamestnanec 

Ing. Andrea Dekánková  -  ekonómka školy, externý zamestnanec 

Martin Spusta  - školník 

Peter Billý   - vrátnik - záhradník 

Jana Globanová     - upratovačka 

Mária Kubátová     - upratovačka 

Martin Boháček   - upratovačka 

Andrea Kissová     - upratovačka 

Alţbeta Radványiová   - upratovačka 
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3. Údaje o rade školy 

 

Meno a priezvisko Zvolený (delegovaný) za Funkcia 

Mgr. Andrea Bachratá pedagogických 

zamestnancov 

predsedníčka 

Mgr. Greškovičová 

Katarína, PhD. 

rodičov podpredsedníčka 

Mgr. Dana Chovanová pedagogických 

zamestnancov 

členka 

Mgr. Eva Hlistová nepedagogických 

zamestnancov 

členka 

Ing. Danica Kobydová rodičov tajomníčka 

Mgr. Scarlett Čanakyová rodičov členka 

Slavomíra Mészárosová rodičov členka 

Mgr. Iliana Medviďová zriaďovateľa - Školský úrad 

MČ Karlova Ves 

členka 

Ing. Marcel Zajac zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

Ing. Igor Bendík zriaďovateľ – poslanec MČ člen 

Ing. Peter Lenč,  zriaďovateľa – poslanec MČ  člen 

 

Informácie o činnosti rady školy v školskom roku 2016/2017 

Zo záverov zápisníc vyplýva: 

5. október 2016  

 Na zasadnutie RŠ bola pozvaná nová prenajímateľka školskej kuchyne p. Anna  

Brinkáčová – Súkromná školská jedáleň AB, ktorá odpovedala na všetky otázky 

týkajúce sa prenájmu a podmienok stravovania v školskej jedálni. 

 Rada školy schválila Štatút rady školy pri ZŠ Karloveská 61,Bratislava. 

 Rada školy nie je vlastníkom ţiadnych finančných prostriedkov a nemá vlastný 

majetok. 

 Na základe riadne vykonaných volieb  v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 

Z. z. boli do Rady školy pri ZŠ Karloveská 61 zvolení títo zástupcovia: 

1.  Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Andrea Bachratá, Mgr. Dana Chovanová 

2.  Nepedagogickí zamestnanci: Mgr. Eva Hlistová 

3. Rodičia: Ing. Danica Kobydová, Mgr. Scarlett Čanakyová, Mgr. Katarína 

Greškovičová, PhD., Slavomíra Mészarosová 

 

PhDr. Marta Šikrová delegovaná MÚ MČ Karlova Ves ukončila členstvo v rade školy 

z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Do rady školy za zástupcu zriaďovateľa bola 

v súlade s §25 ods.5 a ods.12 zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení  delegovaná Mgr. Iliana Medviďová. 
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19. apríl 2017 

 Členovia Rady školy sa vyjadrili k stavu a fungovaniu súčasnej školskej jedálne. 

Súkromná školská jedáleň AB dostala výpoveď k 30.6.2017. Prevádzkovanie 

jedálne a stravovanie od 1.7.2017 je v procese schvaľovania na MÚ Karlova Ves. 

 Mgr. A. Bachratá predloţila členom RŠ návrh na postup schválenia počtu tried 

prvákov v školskom roku 2017/2018 – per rollam. Členovia tento postup 

schvaľovania formou elektronickej pošty odsúhlasili. 

 

4. Poradné orgány školy 

Metodické zdruţenia a predmetové komisie: 

Názov poradného orgánu Vedúca MZ a PK 

MZ 1. – 4. ročník Mgr. Ing. Eva Sabolíková 

MZ ŠKD Mgr. Simona Matuská 

PK MAT – FYZ - INF PaedDr. Zuzana Veľasová 

PK SJL - DEJ Mgr. Gabriela Vilčeková 

PK cudzích jazykov Mgr. Dana Chovanová 

PK BIO – CHEM - GEO Mgr. Michaela Konevalová, Mgr. Alica 

Šimová 

PK výchov Mgr. Alena Ţureková 

 

Plány práce poradných orgánov školy vychádzajú z Plánu práce školy. Raz za štvrťrok sa 

stretávajú členovia MZ a PK, aby priebeţne riešili úlohy vyplývajúce z ich Plánu práce. 

Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí MZ, PK podľa rozdelenia. Na zasadnutí 

pedagogickej rady v čase polročnej a koncoročnej klasifikácie vedúci MZ, PK informujú 

o svojej činnosti ostatných členov pedagogického zboru.  

5. Údaje o počte ţiakov školy 

 

Počet ţiakov v ZŠ: 

I. stupeň:   224 ţ. / 108 d.    

II. stupeň:  220 ţ. / 109 d.    

Spolu:         444 ţ. /  217 d.  

Počet ţiakov v 

ŠKD: 

I. stupeň:   196 ţ.  

II. stupeň: 2 ţ.  

 

Počet ţiakov stravujúch 

sa v ŠJ    

I. stupeň:   213 

II. stupeň:  181 
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Spolu:  394 

Prospeli:      

I. stupeň:  

 

  

1. ročník :    61 ţ. /32 d.  

2- 4. ročník:   163 ţ. /76 d.  

z toho   PV   146 ţ. / 72 d.  

  PVD       12 ţ. / 2 d.  

  P      0 ţ. /0 d.  

II. stupeň:   PV  92 ţ. / 58 d.  

  PVD  70 ţ. / 38 d.  

  P 17 ţ. / 9 d.  

  N 3 ţ. / 0 d.  

Domáce vzdelávanie 

 Dubovská 

Lea 4.A 

 Slovné hodnotenie  

 
Lehká Lívia  2.B. 

 Neprospievajúci ţiaci 

Ruţa, 

Miroslav 
6.A Mat 

Kozák Patrik 1.C SJL 

Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia 

Harcek 

Šimon 
NEJ + ANJ 

  

Klasifikovaný v liečebno-výchovnom sanatóriu 

Matúš Lúčny  7.B   

Neklasifikovaní - externí 

I. stupeň:  Trieda II. stupeň:  Trieda 

Mikuláš Jakub  1.A 

Migašová Micheala 

Elizabet 
5.A 

Kutálová Lucia  1.B Zahradniček Martin 6.A 

Galisová Sabina 1.C Di Nappo Valerio 6.A 

Gombóz Samuel  2.A Mamudo Arlett 8.A 

Emrich Tibor 2.C Matušková Milina 9.C 

Kutálová Tereza 2.C Sládek Matej 9.C 

Trnovec Zuzana 

Gabriela 
3.B 

    

    

 

RŠ povoľuje ţiakom v zahraničí vykonať komisionálne skúšky v termíne do 15.10.2017 

z predmetov, z ktorých nie sú klasifikovaní v zahraničí. 

1 ţiačka na 1.stupni plnila povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom, a to 

domácim vzdelávaním z dôvodu choroby. 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

7 
 

  

Prehľad vymeškaných hodín 

(ospravedlnené/neospravedlnené) 

  

           

           

Trie

da 

Poče

t 

ţiak

ov 

Ospravedlnen

é 

Neospravedln

ené 

neskoré 

príchody 

Vymeškané 

hodiny 

celkovo 
Ţiakov s 

neospravedlnen

ými 

Sum Priem Sum Priem Sum Priem Sum 

Prie

m 

9.C 32 2290 71,56 0 0,000 9 0,281 2290 

71,5

6 0 

8.A 20 902 45,10 2 0,100 10 0,500 904 

45,2

0 1 

8.B 21 1146 54,57 0 0,000 4 0,190 1146 

54,5

7 0 

7.A 27 1180 43,70 0 0,000 29 1,074 1180 

43,7

0 0 

7.B 27 1335 49,44 1 0,037 5 0,185 1336 

49,4

8 1 

6.A 23 723 31,43 6 0,261 9 0,391 729 

31,7

0 1 

6.B 20 788 39,40 0 0,000 6 0,300 788 

39,4

0 0 

5.A 26 1060 40,77 0 0,000 1 0,038 1060 

40,7

7 0 

5.B 24 1140 47,50 1 0,042 7 0,292 1141 

47,5

4 1 

4.A 25 895 35,80 0 0,000 2 0,080 895 

35,8

0 0 

4.B 26 703 27,04 0 0,000 0 0,000 703 

27,0

4 0 

3.A 25 859 34,36 0 0,000 1 0,040 859 

34,3

6 0 

3.B 25 629 25,16 0 0,000 1 0,040 629 

25,1

6 0 

2.A 21 448 21,33 0 0,000 1 0,048 448 

21,3

3 0 

2.C 19 340 17,89 0 0,000 4 0,211 340 

17,8

9 0 

2.B 22 885 40,23 0 0,000 4 0,182 885 

40,2

3 0 

1.A 22 495 22,50 0 0,000 0 0,000 495 

22,5

0 0 

1.C 19 631 33,21 0 0,000 0 0,000 631 

33,2

1 0 

1.B 20 571 28,55 0 0,000 0 0,000 571 

28,5

5 0 

Spol

u 444 17020 38,33 10,00 0,02 93,00 0,21 17030 

38,3

6 4,00 

 

17 integrovaných ţiakov  
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hodnotili triedne pani učiteľky na základe informácií od kolegov a asistenta učiteľa 

Hodnotenie výsledkov práce s integrovanými ţiakmi, Z.: TU: 

1) Maximilián Piussi, I.B – E. Sabolíková 

2) Lívia Lehká, II.B – M. Kolinská 

3) Daniel Suchý, IV. A – A. Bachratá 

4) Oliver Slaninka, IV.B – J. Matejíčková 

5) Lucia Miriam Vavríková, V. A – Z. Šomorjai 

6) Alex Aster V. A – Z. Šomorjai 

7) Jakub Hraško V.B – M. Florovič 

8) Šimon Harcek VI.B – Z. Kubovčíková 

9) Roman Polonec VI. B – Z. Kubovčíková 

10) Daniel Gomba VII.A – Z. Veľasová 

11) Matej Michal Straka, VII. A – Z. Veľasová 

12) Michaela Šifelová, VI.A – A. Ţureková 

13) Matúš Matejička IX.C – G. Vilčeková 

14) Dorothea Mária Andrášiová IX.C – G. Vilčeková 

15) Patrik Tóth IX.C – G. Vilčeková 

16) Martin Porázik IX.C – G. Vilčeková  

17) Matúš Lúčny, Liečebno-výchovné sanatórium, Senec  – Z. Bublová 

ASISTENT  učiteľa, Mgr. Peter Uhrín, PhD. sa podľa psychologických odporúčaní 

a odporúčaní špeciálnych pedagógov venoval 3 integrovaným ţiakom. 

K 15.9.2017: 16  integrovaných ţiakov.  

 

6. Počet zapísaných detí do 1. ročníka 

Prehľad prijatých a zapísaných ţiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

  

Počet zapísaných detí spolu: 63, z toho dievčat: 34 

Z celkového počtu zapísaných detí:  

a) má trvalé bydlisko v MČ Bratislava-Karlova Ves:  52 

b) má trvalé bydlisko na inom území: 11 

Počet ţiakov, ktorí nastúpili 4.9.2017:  52 

Prehľad prijatých a zapísaných ţiakov na jednotlivé typy stredných škôl 

Talentové skúšky na 8 – ročné gymnáziá robila 1 ţiačka 5. ročníka – T. Vozárová – 

Tanečné konzervatórium. 

Na štúdium na 8 – ročnom gymnáziu sa hlásilo 29 ţiakov z 26 + 24,  

Prijatých a zapísaných je 20 ţiakov:  

1. Blašková Lujza – V.A – Gymnázium L. Sáru 
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2. Brezinová Hana  – V.A – Gymnázium L. Sáru 

3. Filipko Markus – V.A – Gymnázium L. Sáru  

4. Gašpar Teodor – V.B – Gymnázium L. Sáru 

5. Ivak Timur – V.A – Gymnázium Metodova 

6. Ivović Lila – V.A – Gymnázium L. Sáru 

7. Levák Marek – V.B – Gymnázium L. Sáru 

8. Ligač Martin – V.B – Gymnázium Grösslingová 

9. Ostatník Adam – V.A –Gymnázium L. Sáru 

10. Paulinyová Michaela Sophia – V.A – Gymnázium L. Sáru 

11. Petrech Miroslav – V.B – Gymnázium L. Sáru 

12. Rovanová Julia Zara – V.B – Gymnázium Grösslingová 

13. Selko Samuel – V.B - Gymnázium Matky Alexie  

14. Styková Patrícia – V.B – Gymnázium L. Sáru 

15. Ševc Lukáš – V.A – Súkromné gymnázium CENADA 

16. Švidraň Matej – V.B – Gymnázium L. Sáru 

17. Tomanová Nikol – V.B – Gymnázium L. Sáru 

18. Vozárová Tamara – V. A – Gymnázium Bilíkova 

19. Valentová Emma Mária – V.B – Gymnázium L. Sáru 

20. Sofia Strapoňová – Súkromné slovanské gymnázium 

 

Talentové skúšky robilo spolu 23 ţiakov  -  14 ţiakov  9. ročníka  

                                                                    a 19 ţiakov 8. ročníka. 

Prijatí a zapísaní ţiaci 8. ročníka na bilingválne gymnáziá – 12 ţiakov 

VIII.A – 1. Drahňovská Veronika – Gymnázium, L. Sáru 

               2. Chlebovec Lukáš – Gymnázium, Bilíkova 

               3. Michalík Tomáš – Gymnázium, Bilíkova    

               4. Vlkovičová Andrea – Gymnázium, L. Sáru 

               5. Čihovská Zoja – OA I. Karvaša, Hrobákova ( prijatá po 2. kole prij. 

pohov.)        

VIII.B –  1. Detvan Pavel – Gymnázium, Bilíkova 

                2. Ďuriančiková Bianka – Gymnázium, L. Sáru 

                3. Hergottová Veronika – OA I. Karvaša, Hrobákova 

                4. Lelkesová Simona – Evanjelické lýceum, Vranovská 

                5. Pitoňáková Petra – Gymnázium, L. Sáru 

                6. Tóthová Soňa – Evanjelické lýceum, Vranovská 

                7. Zacharová Nina – Gymnázium, L. Sáru       

IX.C –    1. Ferusová Barbora – Gymnázium, L. Sáru  

               2. Kubincová Laura – Gymnázium, Tilgnerova 

               3. Kytková Radka – Gymnázium, Metodova 

               4.Masárová Sandra -  Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Beňadická 

               5. Osuská Nina – Gymnázium, Bilíkova 

               6. Majdák Pavol – Súkromná športová škola M.C.Sklodowskej 

               7. Papánková Emma – Gymnázium, Bilíkova 

               8. Puškár Ján – Športové gymnázium, Ostredková 
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Prehľad prijatých a zapísaných ţiakov 9. ročníka na SŠ, spolu 30 ţiakov  

 

Škola                                 IX.C                                   Spolu 

Gymnázium                          15 / 4 ch                   15 / 4 ch                               

SOŠ                                        15 / 8 ch                  15 / 8 ch 

Z toho 3- roč. uč. odbor          0 /   0 ch                   0 / 0 ch  

      Spolu                                     30 / 12  ch                 30/ 12 ch   

 

Počty ţiakov: 

- minulý školský rok 2016/2017  - 444 ţiakov, tento školský rok 2017/2018 - 427 

ţiakov, rozdiel – 17 ţiakov 

- odišlo 30 deviatakov, 20 piatakov a 12 ôsmakov – SPOLU odišlo 62 ţiakov na 

SŠ 

- prišlo 52 prvákov – otvorené 2 triedy, udelenie výnimky navýšenia počtu ţiakov 

od zriaďovateľa školy 

 

7. Výchovno-vzdelávacie výsledky podľa  jednotlivých tried 

Klasifikačná správa: 

https://zskarloveska61.edupage.org/files/klasifikacna_sprava_2polrok.pdf 

Učebné plány sú v súlade so školským vzdelávacím programom 

 „Škola, ktorej to myslí“ 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE5-2016,  23. november 2016  

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: MAT – 62,3 %, SJL – 63,1 % 

Priemerná úspešnosť školy –                             MAT – 78,8 %, SJL – 72,0 % 

                                        Rozdiel:     + 16,5 %  MAT 

                                                           + 8,9 %    SJL 

 

 

Výsledky celoslovenského testovania TESTOVANIE9-2017,  5. apríl 2017: 

https://zskarloveska61.edupage.org/files/klasifikacna_sprava_2polrok.pdf
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Naši deviataci dosiahli lepší priemer ako bol celoslovenský. 

Školským koordinátorom bol Mgr. Ján Kristín. Kvalitu prípravy a bezchybného priebehu 

potvrdila aj Štátna školská inšpekcia. Inšpekčnú činnosť robila Mgr. Eva Poláková. 

Pre zvýšenie úrovne a včasné odhalenie nedostatkov sa naši ţiaci 4 a  6. 8. a 9. ročníka,  

zapojili do celoslovenského testovania  KOMPARO, ktoré pripravuje a vyhodnocuje  

firma EXAM. Percentil školy: 9. roč. bol 79,9 % a 8.roč. bol 92,7% 

Získali sme pre 4., 6. ako aj 8. a 9. ročník ocenenie:  

Škola, ktorá to so vzdelávaním myslí váţne. 

Škola sa zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku. 

 

8. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  

Počet zamestnancov školy spolu 

 

46,29 

 

Pedagogickí zamestnanci školy 27,8 

- kvalifikovaní 27,8 

- nekvalifikovaní 0 

Zamestnanci školského klubu detí 8 

- kvalifikovaní 8 

Nepedagogickí zamestnanci školy 9,49 

- kvalifikovaní 9,49 

Odborní zamestnanci školy 1 

- kvalifikovaní 1 

 

Školská psychologička, Mgr. Eva Hlistová 
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Vyhodnotenie činnosti školskej psychologičky 

 

I. Zameranie na ţiakov školy 

1. Ukončenie Programu profesijnej orientácie – individuálne konzultácie pre ţiakov 

a  rodičov ohľadom vyhodnotenia testov a dotazníkov, výberu vhodnej strednej 

školy a profesijného zamerania. 

2. Účasť na výchovných komisiách a pohovoroch s rodičmi – integrovaní ţiaci, ţiaci 

s ťaţkosťami v správaní. 

3. Vedenie záujmového útvaru Artelax pre ţiakov  I. stupňa ZŠ (15 ţiakov). 

4. Vedenie arteterapeutickej skupiny ViveArt pre ţiakov II. stupňa (6 ţiakov). 

5. Účasť na zápise do 1.ročníka, poradenstvo pre rodičov. 

6. Pre dievčatá 7. ročníka sa uskutočnila aktivita Dievčenské laboratórium. 

Workshop mal tri časti – výţivové poradenstvo s p. Bytčánekovou, beseda 

o anorexii s p. Miláčkovou a poradenstvo so školskou psychologičkou. 

7. Individuálne poradenstvo pre deti s ťaţkosťami v učení, správaní, s emočnými 

poruchami, vyuţívanie terapie hrou a arteterapeutických techník – 6 ţiakov školy. 

8. Pre ţiakov V. A  v spolupráci  s triednou učiteľkou sa uskutočnil workshop na 

tému Ja a môj učiteľ,  s cieľom  rozpoznávať hranice v kontakte s učiteľom. 

9. V 4. ročníku prebehli  tri workshopy v rámci projektu Ako sa učiť – pamäť,  štýly 

učenia, pozornosť, motivácia. 

10. Pre nadaných ţiakov v škole sme s p. zástupkyňou Miláčkovou zorganizovali 

návštevu Vodárenského múzea s výkladom. Zúčastnilo sa 11 ţiakov. 

V nasledujúcom školskom roku plánujeme pre týchto ţiakov viaceré podobné 

aktivity. 

 

II. Zameranie na učiteľov 

 

1. Individuálne konzultácie s pedagogickým asistentom ohľadne 

integrovaných ţiakov. 

2. Konzultácie s triednymi učiteľmi pri riešení konfliktov v triedach, pri 

prevencii šikanovania a tvorení triednických hodín v 5. a 7. ročníku. 

3. Účasť na pracovných poradách a sekciách – vzájomné informovanie sa 

o integrovaných ţiakoch, slabo prospievajúcich ţiakoch, ţiakoch 

s ťaţkosťami v správaní. 

4. Osobné poradenstvo a konzultácie pre učiteľov. 

5. Spolupráca s p. učiteľkou Rothensteinovou v rámci školského parlamentu, 

s p. učiteľkou Vilčekovou a CHIPS rovesníckou skupinou a s p. 

výchovnou poradkyňou Chovanovou v rámci profesijnej orientácie v 9. 

ročníku. 

 

III. Zameranie na rodičov 

 

1. Konzultácie a poradenstvo pre rodičov ţiakov deviateho ročníka v rámci 

profesijnej orientácie. 
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2.  Konzultácie a poradenstvo pre rodičov ţiakov slabo prospievajúcich , 

integrovaných ţiakov, nadaných ţiakov, ţiakov s emočnými ťaţkosťami 

a ţiakov s traumatickou udalosťou v rodine. 

3. Poradenstvo a konzultácie v rámci rodičovských zdruţení. 

 

IV. Vzdelávanie v profesii psychológ a spolupráca s inými organizáciami 

 

Školská jedáleň 

Stravu ţiakom a zamestnancom školy poskytovalo súkromné školské stravovacie 

zariadenie AB  - Anna Brinkáčová 

Na základe nedodrţiavania VZN a reţijnom poplatku: 0,10 € na dieťa/deň/obed,  

RŠ súhlasila 10.5.2017 so zaradením školskej jedálne ako súčasť školy - 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/04-Navrh-VZN-zriadenie-jedalne-

Karloveska-61-priloha3.pdf 

Úprava rozpočtu na rok 2017 zo dňa 27.6.2017 UZNESENIE č. 321/2017 spojená so 

zriadením a zariaďovaním školskej kuchyne, a to 43.500,- €: 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/05-Navrh-na-zmenu-rozpoctu.pdf 

 

POĎAKOVANIE 

Moje srdečné poďakovanie patrí pánovi Mariánovi Maszayovi, ktorý prijal výzvu na 

modernizáciu našej školskej kuchyne. Bezodkladne riešil kaţdý problém, pomohol mi s 

personálnym obsadením miest vedúceho ŠJ a hlavného kuchára. Pán Marek Ravasz a 

Patrik Lednár ma svojou pracovitosťou ubezpečili, ţe 4. septembra 2017 uvaria prvý obed 

v našej ŠJ. 

Bez finančnej podpory MČ Karlova Ves by sme náš odváţny plán nemohli zrealizovať, 

a preto ďakujem pani starostke Dane Čahojovej, poslancom MČ Karlova Ves, pánovi 

Šutarovi, pani Medviďovej a pani Polákovej. 

Eva Horníková, RŠ 

9.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Ukončilo vzdelávanie 

Funkčné inovačné 

vzdelávanie 

1 1 

Jednorazové vzdelávanie - 

semináre 

14 14 

 

10. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi 

školy 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/04-Navrh-VZN-zriadenie-jedalne-Karloveska-61-priloha3.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/04-Navrh-VZN-zriadenie-jedalne-Karloveska-61-priloha3.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/05-Navrh-na-zmenu-rozpoctu.pdf
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Medzinárodná konferencia v Bruseli   http://www.eurochild.org/ 

Ţiačka IX.C Alex Gašparíková reprezentovala našu školu, Karlovu Ves, 

Bratislavu i Slovensko v septembri 2016. Spolu s pani zástupkyňou Miriam Miláčkovou 

sa usilovne pripravovali na náročný program, ktorý zdieľali spolu s 11 európskymi 

priateľmi v europarlamente v Bruseli. Pozvanie na obed prijali aj naši 

europoslanci. Bliţšiu spoluprácu sme nadviazali s europoslankyňou Jankou Ţitňanskou. 

Alex mala moţnosť zúčastniť sa medzinárodného Sympózia Eurochild  s názvom With 

Children, for Children: From Ideas to Action! Alex vybrali na základe jej motivačného 

textu z pomedzi veľkého mnoţstva iných európskych detí a mohla sa integrovať do 

medzinárodného odborného tímu.  Hlavnou myšlienkou sympózia bolo vytváranie 

stratégie, ktorá bude viesť k postupnej lepšej participácii detí na vytváraní verejnej 

politiky s ohľadom na detské práva.  
„Slovensko malo zastúpenie na sympóziu, ktoré sa zaoberalo otázkami ako zlepšiť účasť 

detí v rozhodovacích procesoch na úrovni Európskej únie.“ 

Pozrite si video: Jana Ţitňanská: Zapojme deti do rozhodovania 

Brusel – jeden deň europoslancom, Európsky parlament 

1.6. sme mali moţnosť opäť navštíviť Európsky parlament. Pavel DETVAN z 8.B 

počas pracovného dňa sprevádzal pani poslankyňu Ţitňanskú a na jeden deň si mohol 

vyskúšať prácu europoslanca. Dostal aj ťaţkú úlohu, musel si naštudovať  jeden z 

materiálov, o ktorom sa rokovalo na plenárnej schôdzi. 

Materiál sa zaoberal témou pripojenia na internet, digitálnej gramotnosti a budúcnosti 5G 

siete. Pavel dokonale ovládal problematiku, a tak po spoločnej diskusii poslankyňa zámer 

podporila. Na záver uţ len pekná myšlienka pani poslankyne..."dnešní ţiaci a študenti sú 

naozaj chytrí a nie je zlé ich počúvať." 

Literárna súťaţ "Práva detí očami detí" – pod záštitou prezidenta SR A. 

Kisku 

Porota vybrala 10 najlepších prác z 1500 súťaţných príspevkov.  V silnej 

konkurencii získal za  svoju úvahu na tému „ Keby som bol prezidentom sveta“ ocenenie 

Artur Vydarený z 5.A 

Prvé zberné miesto pouţitého kuchynského oleja v Karlove Vsi 

Škola, v rámci projektu Zelená škola, poţiadala o zriadenie nového zberného 

miesta na ČS Slovnaft, Karlova Ves, čím sa toto miesto zaradilo do zoznamu zberných 

miest v rámci ekologického a osvetového projektu „Aj kvapka oleja sa ráta“, ktorú 

spoločnosť Slovnaft realizuje. Zámer podporuje komisia Ţivotného prostredia v Karlovej 

Vsi a Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorú zastupuje pani Elena Tomovčíková, 

ktorá je aj platnou členkou Kolégia Zelenej školy. 

http://www.eurochild.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2cwHvDdqTS8
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Jazykový kvet – súťaţ talentov v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku.  

2. miesto na Slovensku - Michal Šebo z IX.C 

Príbehy našich susedov – projekt 

Občianske zdruţenie Post Bellum SK začalo realizovať pilotný ročník projektu na 

Slovensku. S pamätníkmi: pánom Ottom Šimkom a pani Lydkou Piovarčiovou 

spolupracovalo 12 ţiakov pod vedením Mgr. P. Uhrína, PhD. 

Medzinárodný projekt organizácie AIESEC  - Educate Slovakia  

Projekt je zameraný na zlepšenie medzi-kultúrneho porozumenia a globálneho 

zmýšľania slovenskej mládeţe  prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného 

neformálneho vzdelávacieho programu. Hlavným cieľom projektu je priblíţiť ţiakom 

ţivot v rozličných krajinách a dať im moţnosť pouţiť anglický jazyk v praxi, v situácii, 

keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Privítali sme štyroch lektorov: YiJing 

Jiang ( Čína) , Atakan Kir (Turecko) Marina Bostelmann (Brazília), Edwin Adiguna 

(Indonézia)  

Medzinárodný projekt - ERASMUS + 

schválený grant na realizáciu projektu Raising standards through creativity and the 

outdoor curriculum  v rámci Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 

Náš projekt je zameraný na zvyšovanie štandardov prostredníctvom kreativity a 

vonkajších vzdelávacích aktivít. Plánovaná mobilita učiteľov zlepší ich profesionálne 

zručnosti a kompetencie a bude významným krokom k zvýšeniu kvality výchovno-

vzdelávacieho procesu, vyučovacích metód, didaktických postupov, prispeje k 

internacionalizácii školy  a motivácii učiteľov ďalej sa vzdelávať a aplikovať inovatívne 

postupy vo výchovno-vzdelávacích plánoch a v školskom vzdelávacom programe. 

Zlatý Amos - súťaţ o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku. 

ZLATÝ AMOS Slovenskej republiky 2017 je Mgr. PETER UHRÍN, PhD. -  Základná 

škola KARLOVESKÁ 61 , Bratislava 

Dobrovoľnícka činnosť - Deň narcisov, Biela pastelka 

 

Naše MESTO –  nadácia PONTIS - s 35 dobrovoľníkmi sa nám podarilo zrealizovať: 

Obnovili sme vodiace čiary na dopravnom, volejbalovom a basketbalovom ihrisku, 

obnovili sme tieţ múr pri vchode do školy. 

 

Školská ROČENKA – kniţné vydanie 

 

 

1.4.2017  

http://zlatyamos.sk/
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- DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA v spolupráci s OZ KLBKO a OZ ŽIVICA  

„Vítanie jari so ŠKOrcom“ ŠKOrec – škola recykluje 

V priebehu minulého roka sa nám podarilo vytvoriť eko-učebňu z recyklovaného 

materiálu. Na výstavbu sme pouţili čo najviac odpadového materiálu. Sme veľmi 

šťastní, ţe súčasťou našej eko-učebne je bylinková špirála, ktorá je plochou pre 

mestské včely.  

7.4.2017 

- DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ  

Aj tento školský rok naša škola otvorila brány nie len budúcim prváčikom, ktorí si 

v sprievode svojich rodičov s veľkým záujmom a zvedavosťou prišli prezrieť 

priestory školy. 

15.6.2017 

- KONFERENCIA obhajoby záverečných prác ţiakov 4. ročníka za prítomnosti 

rodičov. Ukončenie primárneho vzdelávania. 

23.6.2017  

- DEŇ ŠKOLY – Sme rôzni a sme výnimoční 

Súčasťou programu bol Galaprogram prezidentskej stráţe, Pevnosť Boyard od OZ 

Krúţky v škole a workshopy pre II. stupeň zamerané na Ţivé knihy. Od emócii 

k poznaniu sa naši ţiaci dostávali prostredníctvom spoločnosti EDUMA. 

Slávnostné otvorenie dreveného altánku sme realizovali spolu s manţelmi Vinczeovými. 

Finančnú podporu projektu ŠKO-rec pod strieškou sme získali od Nadácie VÚB.  

29.6.2017– SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA k záveru školského roka 206/2017 

- Slávnostné oceňovanie najlepších ţiakov  

- Ocenenie všetkých ţiakov 1., 4. a 9. ročníka v DK Dúbravka 

- Slávnostný príhovor riaditeľky školy – vyhodnotenie školského roka 

 

 

 

Športové úspechy: 

 

- futbal starší ţiaci – 1.miesto v lokalite a postup do okresného kola  

- futsal – futbal starší ţiaci – 1. miesto v lokalite a postup do okresného kola 

- futbal mladšie ţiačky – 1.miesto v okresnom kole a postup do krajského kola  

- basketbal – staršie ţiačky – 1. miesto v okresnom kole a postup do krajského kola 

- basketbal - starší ţiaci – 3. miesto, okresné kolo 

- dievčenský futbalový festival, 4.-6. ročník– 1. miesto 

- florbal dievčatá, okresné kolo – 3. miesto 

- streľba zo vzduchovky , majstrovstvá kraja– Veronika Macejáková - 3.miesto 

- volejbal chlapci - okresné kolo – 2. miesto 

- hádzaná staršie ţiačky, okresné kolo – 1. miesto 

- 3. miesto v kraji – hádzaná staršie ţiačky 

- FESTIVAL DIEVČENSKÉHO FUTBALU 2017 – 2. miesto 
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- majstrovstvá okresu v atletike pre starších ţiakov a ţiačky – chlapci – 2. miesto, 

celkové umiestnenie školy – 3. miesto 
- pri príleţitosti MDD sa konal uţ 16.ročník súťaţe o najlepšieho športovca školy, 

o putovný pohár RŠ - Veronika Labárová, VII.A 

 

Naše najväčšie úspechy a umiestnenia v školskom roku 2016/2017: 

- iBobor, informatická súťaţ:  kategória - Marek Juhás, 7.A trieda, ktorý dosiahol 

maximálny moţný počet bodov (100% úspešnosť), v kategórii Kadet: Lucia 

Kočišová (IX.C)  a Júlia Roblová (IX.C dosiahli 80 bodov z 80-tich moţných. 

(100% úspešnosť). 

- Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, Leoš Dupon, VII.A – 1. miesto 

- Okresné  kolo nemeckej olympiády, Veronika Drahňovská – VIII.A – 2. miesto 

- Matematická olympiáda - okresné kolo: Alex Gašparíková a Lucia Kočišová bez 

straty bodu - 1.miesto. 

- Júlia Roblová so stratou 3 bodov sa umiestnila na (3) 9.mieste. 

- okresné kolo recitačnej súťaţe v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko - 

Adriana Motúzová - 1. miesto 

- Okresné kolo dejepisnej olympiády – Štefan Szerda – 3. miesto 

- okresné kolo Pytagoriády – Martin Ligač – 1. miesto 
- LOGOCUP - súťaţ v programovaní  v jazyku Logo - Alex Gašparíková, Júlia 

Roblová a Lucia Kočišová, IX.C – 1. miesto 

- matematický KLOKAN – Maximilián PIUSSI, Sofia Macíková, Ella Šimová – 

100 % 

- medzinárodná súťaţ v anglickom jazyku pre ţiakov základných škôl  ENGLISH 

STAR – 93,72 % 

 

11. Realizácie projektov, Školský detský parlament a  krúţková činnosť na škole 

 

Koordinácia projektov: 

1. Zdravá škola -  Mgr. Andrea Bachratá 

2. Zelená škola - Mgr. Peter Uhrín, PhD. 

3. Modrá škola, obnova projektu -  Mgr. Marcela Puškárová, Mgr. Michaela 

Janotová 

4. Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť:  Mgr. Lucia Olšavská 

5. Projekt EDULAB, Moja prvá škola: Mgr. Monika Kolinská 

6. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov  

- Mgr. Gabriela Vilčeková 

7. Separovaný zber – Mgr. Michaela Janotová, Mgr. Peter Uhrín, PhD. 

8. Čistota okolia školy, RENVIRO- Mgr. Michaela Janotová 

9. Druhý krok - Mgr. Andrea Bachratá, Mgr. Marcela Puškárová 

10. Odstráňme šikanovanie, Rovesnícka skupina CHIPS: Mgr. Gabriela Vilčeková 

 a Mgr. Eva Hlistová 

11. Educate Slovakia -  Mgr. Martina Lošonská 

12. Medzinárodné projekty, e-Twinning, Erasmus+ : Mgr. Martina Lošonská, Mgr. 

Petra Miklošková 

13. EKO trieda v školskom parku - dokončenie: Mgr. Miriam Miláčková, PhD. 
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14. Školský detský parlament: Mgr. Mária Rothensteinová 

15. Školská koordinátorka krúţkovej činnosti: Viera Kráľová 

 

Úlohy vyplývajúce z projektov: 

Zdravá škola: Týţdeň zdravej výţivy, projekt - Viem, čo zjem,  

Z.: Mgr. Andrea Bachratá 

Zelená škola – nový projekt, Kolégium ZŠ – rodičia a ţiaci školy, hlavná téma – Odpad, 

Festival Zelenej školy, v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou 

a Slovnaftom sa nám podarilo zriadiť zberné miesto pouţitého kuchynského oleja 

v Karlovej Vsi, Z.: Mgr. Peter Uhrín, PhD. 

Modrá škola -  Pime zdravú vodu z vodovodu, Deň vody – škola v modrom, Mgr. 

Marcela Puškárová, Mgr. Michaela Janotová 

Školská koordinátorka pre finančnú gramotnosť:  prednášky zamestnancov bánk, 

návšteva bankových pobočiek, Mgr. Lucia Olšavská 

Projekt EDULAB, Moja prvá škola: škola je zapojená do súťaţe KOMIX, vyuţívanie 

edukačného portálu na interaktívnych tabuliach na 1. stupni,  

Mgr. Monika Kolinská 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov, 

Prevencia Kyberšikany, Mgr. Gabriela Vilčeková 

Separovaný zber – zabezpečenie nádob na separovaný zber, ich označenie na chodbách 

školy, Mgr. Michaela Janotová, Mgr. Peter Uhrín, PhD. 

Čistota okolia školy, RENVIRO- zber PET fliaš, osobitné ţlté nádoby v triedach, Mgr. 

Michaela Janotová 

Druhý krok – prevencia šikany v triedach na 1. stupni, Mgr. Andrea Bachratá, Mgr. 

Marcela Puškárová 

Odstráňme šikanovanie, Rovesnícka skupina CHIPS:  Projekt CHIPS - učenie detí 

vzájomne si pomáhať v ťaţkých chvíľach formou rovesníckych skupín. Naši "chipsáci" 

sa vzdelávali a udelili sme im cenné certifikáty, Mgr. Gabriela Vilčeková  a Mgr. Eva 

Hlistová 

 

ŠKOrec – škola recykluje - EKO trieda v školskom parku – dokončenie, získanie 

finančného grantu – 3000,- ® z nadácie VÚB na altánok . ŠKOrec pod strieškou: Mgr. 

Miriam Miláčková, PhD. 

ŠKOLSKÝ DETSKÝ PARLAMENT 
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je zoskupenie  zástupcov ţiakov  jednotlivých tried 4. – 9. ročníka. Zástupcovia tried sú 

volení  spoluţiakmi, spravidla v počte 2. V školskom roku 2016/2017  pôsobí v ŠDP   11 

stálych členov pod vedením Mgr. Márie Rothensteinovej. 

Súhrn aktivít realizovaných Školským detským parlamentom v šk. r. 2016/2017 

Mesiac  Aktivita 

September Anketa medzi ţiakmi školy - zostavenie plánu činnosti 

  Účasť členov ŠDP na Karloveských hodoch - prezentácia školy 

  Plán činnosti ŠDP 

  

Inštalácia nástennej tabule na prízemí školy -členovia ŠDP + plánované 

aktivity 

Október Anketa - automat v priestoroch školy - hlasovanie medzi ţiakmi 

November  Noc v škole - teambuilding členov ŠDP 

December Mikuláš - rozdávanie mandaríniek 

  

Podeľ sa s tým čoho máš veľa - zbierka sladkostí pre Detský domov 

v Petrţalke 

  Súťaţ o najlepšiu vianočnú výzdobu tried 

Január Zaslanie prihlášky do súťaţe Zlatý Amos 

  Získanie základných informácií k rekonštrukcii športovísk ZŠ Karloveská 61 

Február Výstava k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu 

  Inštalácia automatu na dţúsy, ovocné kapsičky a keksíky - firma Kubík 

  Valentínska pošta 

Marec Hlasovanie Amos sympaťák 

  Deň učiteľov 

  Týţdeň s knihou   - Burza kníh - recyklovanie literatúry 

                                    - Tiché čítanie 

                                    - Starší čítajú mladším 

                                    - Zriadenie mobilných kniţníc 

  

Natáčanie video vizitky pre prezentáciu pána učiteľa P. Uhrína na 

Slovenskom kole súťaţe ZLATÝ AMOS. 

  Vyhlásenie súťaţe - čistota tried 

  Začiatok súťaţe o lízanku - mobilná kniţnica 

Apríl Zber papiera 

  Participácia členov ŠDP na Festivale Zelenej školy 

  Nácvik voľnej disciplíny 

Máj Zlatý Amos Poprad - celoslovenské kolo 

  Stretnutie ŠDP v CVČ Klokan Dúbravka 

Jún Ukončenie súťaţe čistoty tried 

  Hodnotenie práce ŠDP - dotazník pre členov ŠDP 

  Zostavovanie kroniky ŠDP - šk. r. 2016-2017 
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Počas celého 

roka Správy školského detského parlamentu 

  

  

Prehľad krúţkovej činnosti v školskom roku 2016/2017 

1. Precvičovanie angličtiny (KVŠ) 

2. Vedecké pokusy pre začiatočníkov (KVŠ) 

3. Vedecké pokusy pre pokročilých (KVŠ) 

4. Divadlo a dramatika (KVŠ) 

5. Loptové hry (KVŠ) 

6. Angličtina ABC - Jazyková škola ABC English 1. - 4. ročník  

7. Športové a loptové hry (KVŠ) 

8. Floorbal (KVŠ) 

9. Logické  hry a šach (KVŠ) 

10. IT krúţok (KVŠ) 

11. Keramika (KVŠ) 

12. Wattsenglish - Angličtina pre deti s anglickými lektormi 1. a 2. ročník 

13. Artrelax - vedie školská psychologička Eva Hlistová 

14. S výtvarnou okolo sveta  (KVŠ) 

15. Elektro hry (KVŠ) 

16. Bojové športy a sebaobrana (KVŠ) 

17. HIP – HOP a moderný tanec  (KVŠ) 

(KVŠ) – Občianske zdruţenie Krúţky v škole 

OZ Krúţky v škole poskytujú na našej škole uţ tretí školský rok kvalitné voľno-časové 

aktivity. Spolupráca s p. riaditeľom Ľ. Tomkom je prínosná tak pre OZ ako aj pre školu.. 

Ponuka krúţkov s moţnosťou pouţitia vzdelávacích poukazov: 

Vedúci krúţku Názov krúţku 

Mgr. Zuzana Bublová Príprava na testovanie zo SJL, 9. roč. 

Mgr. Jana 

Manczalová 
Príprava na testovanie z MAT, 9. roč. 

Mgr. Peter Uhrin, 

PhD. 

Športové hry (horolezectvo, futbal, bicyklovanie, basketbal, skate, longboard 

a iné)  

Mgr. Martina 

Lošonská 
Čítanie v angličtine (English Reading)  

Mgr. Eva Hlistová Artrelax pre ţiakov 1. - 4. ročníka  

https://zskarloveska61.edupage.org/files/ultra-final.pdf
https://zskarloveska61.edupage.org/files/ultra-final.pdf
http://zskarloveska61.edupage.org/files/kruzok_anj.pdf
https://zskarloveska61.edupage.org/files/artrelax_info.pdf


Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

21 
 

 

Zodpovedá za realizáciu krúţkovej činnosti na škole bola vedúca ŠKD Viera Kráľová.  

Aktivity ŠKOLKÉHO KLUBU DETÍ: 

- aktivity v BIBIANE 

- Predvianočné posedenie rodičov a detí 

- pravidelné návštevy Mestskej kniţnice 

- výstava s názvom Andersen – rozprávkar  na cestách po Európe 

- bábkové predstavenie – Dúha 

- freestylové predstavenie – YOYOFACTORY 

- Svet pána Brailla 

- tvorivé dielne v IUVENTE 

- beseda so spisovateľom Mgr. Miroslavom Deglovičom 

- týţdeň dopravnej výchovy 

- Karneval 

- Športovo-zábavné popoludnie 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

V školskom  roku 2016/2017 bola inšpekčná činnosť v našej škole zameraná na 

prípravu a realizáciu TESTOVANIA 5. V závere konštatovala pani inšpektorka Mgr. Eva 

Poláková, ţe testovanie piatakov bolo realizované bez pochybenia. 

Druhou inšpekčnou činnosťou bolo preverovanie sťaţnosti pani Hraškovej.  

Vyjadrenia k sťaţnosti pani Hraškovej podali písomne a obhajovali v osobnom pohovore: 

1. M. Hlina - špeciálny pedagóg 

2. E. Horníková - riaditeľka školy 

3. D. Chovanová - výchovná poradkyňa 

4. E. Hlistová - školská psychologička 

5. M. Miláčková - pedagogická asistentka 

6. P. Uhrín - pedagogický asistent 

7. Z. Veľasová - vyučujúca MAT 

8. M. Janotová - vyučujúca BIO 

Mgr. Eva Hlistová ViveArte pre ţiakov 5. - 9. ročníka  

Vlada Meliushchuk Ruský jazyk (1.-4. ročník) 

Vlada Meliushchuk Ruský jazyk (5.-9. ročník) 

Mgr. Petra 

Miklošková 
Nemecký jazyk (8.-9. ročník) 

Mgr. Zlatica Šomorjai Umelecký prednes (5.-9. ročník) 

http://zskarloveska61.edupage.org/files/artrelax_info.pdf
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Námietky sťaţovateľky boli neopodstatnené, konštatovala pani inšpektorka Mgr. M. 

Strakošová. Závery z inšpekčnej činnosti boli zaslané aj zriaďovateľovi, MČ Karlova Ves 

v zastúpení Mgr. I. Medviďovej. 

V záveroch KOMPLEXNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE vykonanej v dňoch 26.3. – 

30.3.2007 v  ZŠ  Karloveská 61, sa uvádza:  

Celkové hodnotenie školy je na veľmi dobrej úrovni, lepšie ako namerané výsledky v 

kontrolovaných školách v SR a lepšie ako namerané výsledky v kontrolovaných školách 

ŠIC Bratislava v školskom roku 2005/2006. 

 

12. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

V minulom školskom roku sme oslávili 47. výročie zaloţenia školy. Naša škola 

pozostáva z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. V hlavnej budove sa 

nachádza riaditeľstvo a sekretariát  školy, triedy, odborné učebne a kabinety, vo vedľajšej 

budove sa nachádza telocvičňa, 6 oddelení ŠKD, školská jedáleň a kuchyňa.    

V školskom roku 2014/2015: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 Premena záţitkovej miestnosti na divadelnú  (pódium, koberec) 

 rekonštrukcia, obnova odbornej učebne GEO-DEJ (odstránenie pôvodných 

panelov, maľovka, nábytok, interaktívna tabuľa,  PC s príslušenstvom) 

 vynovenie miestnosti tajomníčky a hospodárky školy (nábytok - koncový stôl, 

uzamykateľné a protipoţiarne skrine na dokumenty)  

 vynovenie šatní v ŠKD (lavičky, vešiaky) 

 príspevok na vybavenie tried interaktívnymi (spolu 9 interaktívnych tabúľ)  

  a magnetickými tabuľami 

 zriadenie štruktúrovanej PC siete I., II. a III. Poschodie – internetové pripojenie vo 

všetkých triedach, odborných učebniach a kabinetoch  

 doplnenie výučbových softvérov pre odborné predmety 

 doplnenie kniţničného fondu 

 zakúpenie tlačiarne do kabinetu 1. stupňa 

 zakúpenie CD prehrávača do kabinetu 1. stupňa 

 vymaľovanie vstupnej brány do ŠKD, úprava školského areálu – s Nadáciu 

PONTIS 

V školskom roku 2015/2016: 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 

Karloveská 61:  
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 Rekonštrukcia telocvične - Odstraňovanie plesne a oprava osvetlenia – september 

2015 

 Zateplenie a kompletná rekonštrukcia strechy nad 3. poschodím - firma EMTAS - 

Stavebné a izolačné práce – júl, august 2016 

 Oprava stien, maľovanie a výmena podlahovej krytina na chodbovej časti 3. 

poschodia – august, september 2016 

 Rekonštrukcia odbornej učebne anglického jazyka s finančnou podporou RZ pri 

ZŠ Karloveská 61 

 EKO trieda v školskom parku – finančné granty z rôznych projektov 

 17.9.2015 prezentoval zástupca firmy Ecologic na rozšírenom výbore 

rodičovského zdruţenia analýzu úspory a návratnosti modernizácie osvetlenia. 

Rodičia svojimi podpismi vyjadrili súhlas pre podanie návrhu zriaďovateľovi 

školy MÚ Karlova Ves na financovanie tohto projektu – neuskutočnené 

 zabezpečenie nového skriňového nábytku do kabinetov, formou daru  

 príspevok z RZ K61 na vybavenie tried interaktívnymi (spolu 11 interaktívnych 

tabúľ)  

  a magnetickými tabuľami 

 zabezpečenie počítačových zostáv do kaţdej triedy – formou daru 

 zakúpenie aSc Agendy – softvér, rozšírený balík, vyuţívanie EŢK 

 Oprava prístreškov nad hlavným a bočným vstupom do školy 

 zakúpenie  a výmena poškodených WC zariadení 

 

V školskom roku 2016/2017 

Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves a OZ Rodičovské zdruţenie  pri ZŠ 

Karloveská 61:  

 

 Rekonštrukcia školskej kuchyne: Výmena podlahovej krytiny, obkladu, elektriny, 

svietidiel, zabezpečenie nových kotlov, pultov a malého spotrebného materiálu. 

 Zabezpečenie internetového pripojenia v ŠJ. 

 Technické vybavenie kancelárie vedúceho školskej jedálne – 2x PC, tlačiareň 

 Zabezpečenie čipového systému – hardvér a softvér, zakúpenie čipov pre 

stravníkov 

 Maľovanie a bezpečnostné úpravy v admin trakte školy. 

 Modernizácia zborovne, kancelárie ZRŠ a riaditeľne školy. 

 Objednávka nového koberca na chodby v admin. časti školy. 

 Výmena PC v zborovni školy 

 Zmena umiestnenia a inštalácie školského servera 

 Objednané a doručené učiteľské zápisníky a perá 

 Úprava a výmena tabúľ v triedach. 

 Montáţ sklenených vitrín pri hlavnom vchode do školy 

 Výmena 13 ks WC sedadiel 

 zakúpenie aSc Agendy – softvér, rozšírený balík, vyuţívanie EŢK, ETK 

a Katalógových listov 
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13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 

Príloha č. 1 

Rozpočet 2016 

Vypracovala: Ing. Andrea Dekánková, ekonómka školy 

Príloha č.2 

Rozpočet a čerpanie prostriedkov RZ pri ZŠ Karloveská 61 na rok 2016 

Vypracovala: Slavomíra Mészárosová, hospodárka RZ 

14. SWOT analýza - autoevalvácia školy  

 

Silné stránky školy 

 Pedagogický zbor /skúsenosti, 

aktívny vek, odborné vzdelanie/ 

 Spolupráca s rodičmi ţiakov 

 Tradícia  a meno školy /škola 

s rozšíreným vyučovaním cudzích 

jazykov od šk. r. 1991/92 

 Výučba cudzieho jazyka (ANJ) od 

1.ročníka 

 Výučba 2. cudzieho jazyka od 6. 

ročníka 

 Vysoká vzdelanostná úroveň ţiakov  

/ celoslovenské Testovanie 9, 

KOMPARO/  

 Dodrţiavanie vnútorných pravidiel 

/školský poriadok- inovovaný/ 

 Okamţité riešenie vzniknutých 

problémov /výchovné komisie, 

školská psychologička, asistentka 

učiteľa/ 

 Modernizácia školy IKT, internetové 

pripojenie v triedach, učebniach, 

kabinetoch + wifi pripojenie 

Slabé stránky školy 

 Zmeny v pedagogickom zbore, 

triednictve /odchody na materskú 

dovolenku – v súčasnosti 2 uč./ 

 absencia parkoviska v blízkosti 

školy 
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 Zavedenie elektronických triednych 

kníh, ţiackych kniţiek 

 Modernizácia školského zariadenia 

/nové podlahy, dvere, lavice, stoličky 

– výškovo nastaviteľné, nábytok v 

triedach plastové okná, nová podlaha 

a odvetrávanie v telocvični, 

rekonštrukcia strechy a celého 3. 

poschodia/ 

 Modernizácia školskej kuchyne – 

ZDRAVÁ STRAVA 

 Školský klub detí – pestré aktivity, 

odborný personál, väčšina oddelení 

v druhej budove školy 

 Veľký areál školy s dopravným, 

volejbalovým, basketbalovým 

ihriskom. 

 EKO trieda v školskom parku 

s dreveným altánkom 

 Zahraničný pobyt ţiakov 2.stupňa 

v anglicky a nemecky hovoriacej 

krajine 

 Nové odborné učebne /chémie, 

fyziky, biológie, informatiky –1., 2, 

dejepisu a geografie, ANJ, HUV, 

NEJ/ 

 Aktívna práca školskej 

psychologičky: psychologické 

poradenstvo, preventívne programy, 

diagnostika 

 Pomoc integrovaným ţiakom priamo 

na vyučovacej hodine – asistent 

učiteľa 

 Integrácia nadaných ţiakov 

Príleţitosti školy 

 Vyučovanie podľa rámca EUR 

Ohrozenia školy 

 Narastajúci počet ţiakov, ktorí 



Základná škola Karloveská 61 Bratislava 
 

26 
 

/moderné vyučovacie metódy, 

kritické myslenie ţiakov/ - pilotná 

škola v SR 

 Zapájanie sa do celoslovenských 

projektov a súťaţí 

 Propagácia školy v medzinárodných 

projektoch  

 Dobre fungujúce poradné orgány 

školy: metodické zdruţenia 

a predmetové komisie 

 Propagácia školy v miestnych 

a slovenských médiách 

 Imidţ školy, aktuálna webová 

stránka školy 

http://zskarloveska61.edupage.org/? 

 Viac finančných prostriedkov 

získaných z 2% z daní 

odchádzajú na SŠ – 8-ročné 

gymnáziá, bilingválne gymnáziá a 

SŠ 

 Klesajúci počet detí v školskom 

veku v okolí školy 

 Postavenie učiteľa v spoločnosti 

 Morálne hodnoty, kríza hodnôt 

všeobecne 

 Zlé financovanie škôl a školských 

zariadení 

 Stále narastajúca byrokracia 

v školstve 

 Slabá vnútorná motivácia 

pedagógov 

 

 

15. Koncepcia ďalšieho rozvoja školy 

Hlavný cieľ: 

Pripraviť žiakov na to, aby sa stali efektívnymi žiakmi na celý život. 

 Moderným vzdelávaním rozvíjať u ţiakov nové kompetencie, ako kritické 

myslenie a vnímanie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie náhodných situácií, 

efektívnu kooperáciu a komunikáciu. 

 Ponúknuť verejnosti kvalitné sluţby na získanie niţšieho stredného vzdelania so 

zameraním na cudzie jazyky, informačnú gramotnosť a prezentačné schopnosti. 

 Posilniť výchovnú funkciu školy v spolupráci s rodinou v oblasti socializácie 

ţiakov. 

 Spoločne budovať školu, ktorá je miestom, kde učitelia prinášajú do procesu 

múdrosť, zrelosť, perspektívu a ţiak originalitu, nespútanosť a nadšenie. 

 

Na naplnenie predloţenej vízie navrhujem nasledovné strategické ciele: 

 Učiteľ je partnerom ţiakov na ceste poznania. Akceptovať ţiakov ako 

rovnocenných partnerov. 

 Jasne vnímať seba samého ako celoţivotného ţiaka. 

http://zskarloveska61.edupage.org/
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 Pozitívne vnímať spoločenstvo, v ktorom ţije. 

 Správne vyuţívať digitálne technológie ako nástroj na skúmanie sveta, na 

komunikáciu, sebavyjadrenie, učenie sa a zábavu. 

 Vytvárať v škole i mimo nej priestor pre dobré medziľudské vzťahy medzi 

zamestnancami i vo vzťahu k ţiakom a rodičom. 

 Umoţňovať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania ďalší odborný rast 

pedagógov. 

 Vnímať digitálnu gramotnosť ako schopnosť porozumieť informáciám a pouţívať 

ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov prezentovaných prostredníctvom IKT.  

Koncepčný zámer rozvoja školy v pedagogickej oblasti 

- Školský vzdelávací program „Škola, ktorej to myslí“ hodnotiť, dopĺňať, 

prispôsobovať sa meniacim podmienkam školy a poţiadavkám rodičov a ţiakov 

- Venovať sa rozvoju čitateľskej, informačnej a finančnej gramotnosti vyuţívaním 

vyučovacej stratégiu EUR ( z projektu Škola, ktorej to myslí) Vyuţívať školskú 

kniţnicu ako čitateľské centrum. Navštevovať miestnu a mestskú kniţnicu, 

usporadúvať besedy a workshopy. Zapájať sa do informatických súťaţí. 

Zabezpečiť softvér na výučbu finančnej gramotnosti. 

- Organizovať jazykovo-poznávacie pobyty do Anglicka a iných štátov EU – 

motivácia učiť sa cudzie jazyky 

- Medzinárodný projekt ERASMUS +  - Cieľom školských partnerstiev je posilniť 

európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce 

medzi školami. Projekty umoţňujú učiteľom a ţiakom z rôznych krajín pracovať 

spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do 

partnerstva umoţňuje ţiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť 

motiváciu k štúdiu jazyka. 

- Rozvíjať národné a kultúrne hodnoty, vlastenectvo a občiansku zodpovednosť.  

- Rozvíjať komunikačné schopnosti ţiakov v materinskom jazyku. 

- Ukončiť primárne a niţšie stredné vzdelávanie výstupom v podobe prezentovania 

dlhodobého projektu. 

- Rozvíjať a podporovať ţiakov v záujmových krúţkoch. 

- Integrovať nadaných ţiakov, zdravotne znevýhodnených a ţiakov so špeciálno-

vzdelávacími potrebami. Vypracovať a hodnotiť individuálne VVP. 

- Ponúkať rodičom moţnosti zúčastňovať sa rodičovských skupín organizovaných 

školskou psychologičkou. Zabezpečiť propagáciu týchto stretnutí. 

- Podporovať činnosť krúţku ARTRELAX – ako formu relaxácie umením. 

- Motivovať nadaných ţiakov k účasti na súťaţiach, olympiádach a na umeleckých 

i športových aktivitách. 

- Skvalitniť konzultačné sluţby pre rodičov a ţiakov. Dohodnúť si konzultačné 

hodiny v stránkové dni. Uverejniť na webovom sídle školy email zamestnancov 

školy. 
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- V procese výchovy uplatňovať princíp sociálneho konsenzu, čo znamená 

koordinované výchovné pôsobenie (pedagóg – rodič), ako súlad spoločných 

záujmov výchovy ţiakov. 

- Akceptovať podnety Školského detského parlamentu pri tvorbe programu školy. 

- Rešpektovať ŠKD  ako neoddeliteľnú kvalitnú súčasť školy. 

- Umoţniť rodičom prístup k aktuálnym udalostiam v škole prostredníctvom 

webovej stránky školy. 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti riadenia a personálnych zdrojov 

- V štruktúre riadenia vyuţívať odborné a osobnostné predpoklady zamestnancov. 

- Demokratický a humánny prístup k zamestnancom školy. 

- Rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy 

(vedúcimi MZ, PK) partnerskými a inými inštitúciami (Rada rodičov a Rada 

školy). 

- Plán práce školy schvaľovať s pedagogickou radou, predloţiť Rade rodičova  

Rade školy. 

- Získavať finančnú podporu pre školu pomocou projektov a grantov. 

- Spolupracovať s MŠ v Karlovej Vsi, s PZ BA 4, s Pedagogickou fakultou UK. 

- Budovať pozitívny imidţ škola, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky. 

- V spolupráci so zriaďovateľom plánovať rekonštrukcie a opravy. 

- Rozvíjať dobré medziľudské vzťahy a vytvárať pokojnú tvorivú atmosféru. 

- Zabezpečiť kvalitné a objektívne hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

- Spresniť poţiadavky na prácu triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 

koordinátora projektov a vedúcich MZ a PK. 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti spolupráce s rodičmi 

- Otvoriť školu širokej verejnosti a organizovať podujatia školy za účasti rodičov  

- Realizovať Dni otvorených dverí. 

- Vedieť osloviť rodičov o poskytnutie 2% z daní, sponzorských darov a iných 

moţností spolupráce  so školou. 

- Prezentovať školu v rámci regiónu, mesta, Slovenska i zahraničia na overenie 

kvality v konkurenčnom prostredí na trhu vzdelávania 

Koncepčný zámer rozvoja školy v oblasti materiálno-technických podmienok  

1. Oprava strechy nad šatňami, finančné prostriedky uţ zriaďovateľ vyčlenil – 

27.000,- € a spojovacou chodbou (spája budovu školy s telocvičňou 

a jedálňou) 

2. Úprava vykurovacieho systému na uzavretý – odpojenie kúrenia od 

expanzných nádrţi umiestnených na streche, nahradenie tlakovými nádobami 

inštalovanými v kotolni. Odpoveď p. Meliška – plán práce v týţdni od 

18.9.2017 

3. Výmena vchodových dverí do školskej kuchyne/vchod na zásobovanie 

potravinami. Ţiadosť odoslaná pani starostke 14.9.2017 
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4. Oprava stropu v informatike na druhom poschodí – hlboká prasklina, nie sme 

uţ schopný to opraviť sami 

5. Odizolovanie posilňovne a šatní od ulice – plesne , vlhko 

6. Modernizácia osvetlenia v škole (priorita – telocvičňa, prízemie – šatne, 

chodba pred telocvičňou) 

7. Vymaľovanie: 

 prízemia pri šatniach 

 1. poschodia  

 2. poschodia 

8. Vymaľovanie priestorov v druhej budove školy:  jedáleň a ŠKD 

9. Výmena podlahovej krytiny vo vnútorných priestoroch (podlahy na prízemí, 

1.a 2. poschodie, oprava schodov (dolepované lišty a linoleum) 

10. Inštalácia posilňovne v exteriéry 

11. Vybudovanie beţeckej dráhy (pred orgovánmi, niekedy tam bola) 

12. Úprava rozbehovej dráhy na doskočisko 

13. Zväčšenie existujúcej posilňovne (zrušenie priečky – spojenie s náraďovňou) 

ZÁVER 

Správa výchovno-vzdelávacej činnosti obsahuje mnoţstvo údajov o úspechoch a 

ocenení Základnej školy na Karloveskej ulici 61. Funkčná telocvičňa, nezatekajúca 

strecha, odborné učebne určite nie sú nadštandardom pre školu 21. storočia. Všetky 

spomínané úspechy sa nám podarilo dosiahnuť vďaka učiteľom, pedagógom, dobrej 

spolupráci s MČ Karlova Ves a hlavne dobrou spoluprácou s rodičmi našich ţiakov.  

Kolektív, ktorý sa formoval počas predchádzajúcich školských rokov dokázal v jednote 

zastávať potreby premeny slovenského školstva. Tak ako som uviedla aj do SWOT 

analýzy najväčším potenciálom tejto školy sú ľudia.  Učiteľ-ţiak-rodič. Verím, ţe 

budeme naďalej vytvárať podnetné prostredie a škola bude  pre našich ţiakov miestom, 

kde sa chcú kaţdý deň vracať, hrať a učiť sa. 

Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy spolupracovali: 

 Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

 Mgr. Miriam Miláčková, PhD. – zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne 

vzdelávanie 

 Mgr. Ján Kristín – zástupca riaditeľky školy pre niţšie stredné vzdelávanie 

 Viera Kráľová – vedúca ŠKD, Mgr. Simona Matuská 

 Vedúce poradných orgánov školy: MZ a PK 

 Koordinátori projektov 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

 Koncepcie školy na roky 2014 – 2019 
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 Plánu práce ZŠ Karloveská 61 v Bratislave na školský rok 2016/2017 

 Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických zdruţení a 

predmetových komisií 

 Zápisníc zo stretnutí Rady školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava 

 Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 

Prerokované v Pedagogickej rade ZŠ Karloveská 61 dňa : 4. októbra 2017 

 

Stanovisko rady školy: 

 

Rada školy pri ZŠ Karloveská 61, Bratislava odporúča Mestskej časti Bratislava - 

Karlova Ves ako zriaďovateľovi Základnej školy Karloveská 61, Bratislava schváliť 

Správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2016/2017 

 

Prerokované dňa:  12. októbra 2017 

 

--------------------------------------------- 

Mgr. Andrea Bachratá 

predsedníčka RŠ 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves ako zriaďovateľ Základnej školy Karloveská 61, 

Bratislava schvaľuje Správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2016/2017 

 

V Bratislave     ................................. 

 

_________________________ 

Dana Čahojová 

              starostka MČ Karlova 

Ves 
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