
Záverečná správa za školský parlament za šk.rok 2021/2022 

 

 Školský parlament pracoval v čase od septembra 2021 do decembra 2021 v počte členov 9 - 

Lucia Samcová (4.A) – predsedníčka, Patrícia Fidesová (3.B) – podpredsedníčka, Bianka 

Kohútová (3.B) – finančníčka, Eva Zahatlanová (3.B) – technička, Natália Prívarčáková (4.B) 

– fotografka, Miroslava Jankolová (4.D), Kristína Kazárová (4.D), Alexandra Turoňová (3.B) 

a Emília Anna Kováčová (3.B) – medailistky.  V dňoch 25.-27.10.2021 sa uskutočnili celoškolské 

tajné voľby, v ktorých si žiaci školy volili spomedzi kandidujúcich žiakov svojich nových zástupcov 

do školského parlamentu na posty podpredsedníčky, finančníčky, fotografky a medialistiek. 

Novozvolené členky parlamentu odsadili svoje posty až 7.12.2022 kvôli protipandemickým 

opatreniam a dištančnému vzdelávaniu. Novými členkami parlamentu sa stali: Alžbeta 

Mészárošová (2.A) – podpredsedníčka, Liwia Weronika Balut (2.C) – fotografka, Natália 

Halúsková (2.B) – finančníčka, Aneta Duchoňová (2.B) – medialistka a Paulína Vajdová (2.D) 

– medialistka.  V tomto zložení pracovali spoločne s predchádzajúcimi členkami parlamentu až do 

februára 2022, kedy sa s nami rozlúčili členky, ktoré boli v maturitnom ročníku. V tomto školskom 

roku sme počas prezenčného vyučovania zrealizovali nasledovné podujatia: Zbierka plastových 

vrchnáčikov (október 2022), Deň pozitívneho myslenia (13.9.2020), Červené stužky (1.12.2022), 

Netradičný pandemický Mikuláš (6.12.2022), Začni písať svoj rok 2022 alebo nový rok so ŽŠR 

(11.,12.1.2022), Fašiangové obyčaje na škole (1.2.2022), Valentínska pošta (14.2.2022), 

Knihomoľňa a čitateľský maratón (24.3.2022), Deň učiteľov (28.3.2022), Bláznivý apríl (12.4.2022), 

Noc v škole pre 3.-4.ročník (28.-29.4.2022) a pre 1.-3.ročník (27.-28.6.2022), Rozlúčka 

s maturantkami (30.5.2022), Hug Day (16.6.2022) a slávnostné ukončenie školského roka 

(30.6.2022). Niektoré naplánované podujatia sa kvôli mimoriadnej epidemiologickej situácii 

a pandémii COVID-19 nezrealizovali (Jesenný strašiak, Olympiáda ŽŠR, Vianočný punč, Deň 

otvorených dverí, Spoločenské hry), preto sme aj vyhodnocovali najaktívnejšie triedy školy nie na 

konci každého polroka, ale len na konci školského roka. Hneď v septembri (16.-17.9.2022) členovia 

parlamentu pripravili pre žiakov prvých ročníkov Dni rady, kedy im predstavili svoju činnosť a na 

spestrenie ich vtiahli do niekoľkých pripravených hier. Nakoľko sa menil zákon č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení 

vyhláška č.291/2004 Z. z, sme museli zmeniť svoj pôvodný názov Žiacka školská rada na Školský 

parlament, prerobiť a schváliť nový štatút školského parlamentu. Nový štatút školského parlamentu, 

ktorý je uverejnený na webe školy, bol schválený všetkými prítomnými členmi parlamentu na 

zasadnutí dňa 31.5.2022 a týmto dátumom nadobudol svoju účinnosť.   

V rámci teambuildingu sa nám síce nepodarilo uskutočniť októbrovú návštevu divadelného 

predstavenia, ale po uvoľnení opatrení sa nám tak podarilo navštíviť Slovenské komorné divadlo 



v Martine 6.4.2022, predstavenie Spaľovač mŕtvol. Na konci školského roka 30.6.2022 sa členky 

parlamentu spoločne odfotili pred budovou školy.  

V tomto školskom roku sme zožali ďalší významný úspech. Dňa 11.3.2022 na základe našej 

nominácie získala naša členka Alexandra Turoňová (3.B) celoregionálne ocenenie Aktívny 

mládežník v podujatí organizovanom Radou mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky 

Žilinského samosprávneho kraja a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Cena za aktívne 

občianstvo a ľudskosť 2022. Toto podujatie sa uskutočnilo v penzióne Čierna pani v Martine. 

Členky parlamentu sa zúčastňovali aj školení a online stretnutí na rôzne témy. Lucia Samcová 

3.11.2021 absolvovala online stretnutie k pripravovanému podujatiu Nový rok so ŽŠR, Alexandra 

Turoňová a Emília Anna Kováčová prispeli svojimi názormi na online pracovnom stretnutí Odboru 

regionálneho rozvoja ZA kraja a RMŽK na tému Aký kraj chcete mať v 2030? konaného 25.11.2021, 

Alexandra Turoňová bola vybratá medzi 25 účastníkov zo záujemcov z celého Slovenska a zapojila  

sa do projektu organizácie Zastavme korupciu, kde od decembra do marca absolvovala prezenčné 

i online školenia v Protikorupčnej akadémii na tému korupcie, pričom sama musela zrealizovať 

workshopy, na základe ktorých získala oprávnenie školiť na túto tému po celej SR. Patrícia Fidesová 

sa od novembra do januára zapojila do školenia Iuventy Inkubátor nápadov, Bianka Kohútová, 

Patrícia Fidesová, Eva Zahatlanová a Alexandra Turoňová absolvovali školenie Líder ŽŠR od 

februára do marca, v rámci ktorého museli zrealizovať svoje malé projekty získajúc celoslovenský 

certifikát oprávňujúci na školenie mládeže, Alexandra Turoňová a Patrícia FIdesová 10.5.2022 boli 

účastné online diskusie k pripravovanému podujatiu Festival ľudskosti a v dňoch 20. a 21.5.2022 sa 

Patrícia Fidesová, Emília Kováčová a koordinátorka ŠP Mgr. Natália Zajacová zúčastnili Valného 

zhromaždenia RMŽK v Čiernej pani v Martine, na ktorom bola koordinátorka Mgr.Natália Zajacová 

zvolená do predsedníctva RMŽK. Vo februári 2022 ŠP podal projekt v rámci výzvy na grantový 

program VÚC Žilina Podaj mi ruku, v ktorom chcel získať finančnú podporu na vytvorenie chill out 

zón, zakúpenie nového nábytku na chodbách a polepenie schodov školy edukačnými nálepkami, aby 

spríjemnil a zmodernizoval priestory školy a vytvoril priaznivú klímu, no projekt neprešiel. Na 

poslednom zasadnutí v tomto školskom roku 21.6.2022 členky parlamentu prediskutovali a prijali 

nový plán práce a financií na ďalší školský rok a predložili ho vedeniu školy na schválenie. 

Školský parlament sa zapojil do dvoch zbierkovaní, a to do zbierky Úsmev ako dar 26.11.2021, 

kde sa vyzbierali financie pre deti v detských domovoch a do zbierky plastových vrchnáčikov 

v spolupráci s DSS TR, MŠ Dolná Štubňa a pani Chmelíkovou. Prvá zbierka vrchnáčikov bola 

odovzdaná rodine pani Gitky v Pekline v októbri 2021 a druhá v júni 2022. 

ŠP v spolupráci s RMŽK uskutočnil podujatie Začni písať svoj rok 2022 alebo nový rok so ŽŠR. 

Cieľom podujatia bolo navrátiť ľuďom nádej a pozitívne nastavenie po dlhom období života v izolácii 

počas CORONA pandémie a udržať činnosť ŽŠR v aktívnej forme. Členky parlamentu vyrobili pre 

každú triedu na škole a pre každý kabinet srdiečkovú pohľadnicu s básňou napísanou každému na 



mieru, každému kúpili bonboniéry a od RMŽK dostali perá s motivačnými citátmi. Podujatie 

realizovali 11. a 12.1.2022, kedy chodili po škole, rozdávali pripravené prezenty a spievali piesne. 

Podujatie malo veľký ohlas. 

Činnosť školského parlamentu je podchytená a aktualizovaná na webovej stránke našej školy, kde 

už dlhoročne výborne spolupracujeme s pani Gabrielou Rafajovou. 

V nasledujúcom školskom roku by sme chceli pokračovať vo všetkých zabehnutých podujatiach 

a do plánu práce na nový školský rok sme zaradili i pár nových. Aj naďalej sa hodláme zúčastňovať 

prínosných školení, seminárov, konferencií a súťaží. 

Na záver by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí ochotne a radi s nami spolupracujú, 

rade rodičov za ich morálnu i finančnú pomoc a vedenie školy. V neposlednom rade patrí moje 

poďakovanie členom parlamentu, ktorí venujú tejto činnosti veľkú časť svojho voľného času. 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 30.6.2022   

koordinátorka ŠP Mgr.Natália Zajacová 

 


