
 

 

Newsletter Predstavenstvo 04-06/2019 

 
         

17.06.2019 
 

Predstavenstvo informuje… 
NEWSLETTER 04 – 06/2019  
 
Milí rodičia, milé zamestnankyne a milí zamestnanci DSB, milí zainteresovaní, 
 
z funkcie predstavenstva Školského združenia by sme Vás týmto radi informovali o najnovších udalostiach 
posledných týždňov na našej DSB: 
 

1. Výberový proces na funkciu vedenia DSB bol úspešne ukončený. Zo strany ZfA (Centrála pre 
zahraničné školstvo) nám boli navrhnuté dve kandidátky, ktoré sa dostali do užšieho výberového 
kola. Tieto kandidátky boli následne v polovici mája pozývané na personálne pohovory do 
Bratislavy. Všetky grémiá školy dostali možnosť kandidátky spoznať, viesť s nimi interview, ako aj 
vysloviť svoje odporúčanie. Po dôkladnom zvážení bolo v predstavenstve prijaté jednohlasné 
rozhodnutie:  

 

Od 01.08.2019 prevezme funkciu riaditeľky DSB pani CARMEN NASSE. 
 
Týmto pani Nasse srdečne vítame a želáme jej v novej funkcii a pri plnení svojich úloh veľa 

úspechov, sily a optimizmu!  

 

2. Pani Heike Thomann nám v budúcom školskom roku 2019/2020 zostáva aj naďalej verná vo 

funkcii zastupujúcej riaditeľky. V uplynulom polroku s bravúrou zvládla, za výdatnej podpory 

mnohých kolegýň a kolegov, plniť obe funkcie - funkciu riaditeľky ako aj zastupujúcej riaditeľky 

školy. Týmto by sme chceli pani Thomann (a zároveň aj celému tímu) vysloviť za ich skvelú podporu, 

veľmi úspešnú spoluprácu, výnimočné angažmá v prospech školy, ako aj za pozitívnu energiu 

a investované sily srdečné poďakovanie. 

 

3. Míľniky práce predstavenstva v šk. roku 2018/2019: 
 

- Spolupráca s grémiami: 
- Priama komunikácia sa zintenzívnila 

- Konajú sa pravidelné pracovné meetingy s Radou rodičov a Radou učiteľov 

- Zástupcovia grémií sú prizývaní a zúčastňujú sa otvorených častí Zasadnutí predstavenstva 

- Početné príspevky boli uvoľnené zo školského rozpočtu o.i. na podporu:  

- DSB párty „Tanec do mája“; Maturitný ples 2019;  na projekty ako napr. „Mládež báda“ 

alebo Regionálne stretnutie SMV; na podporu digitalizácie atď. 

- Personálne témy / pracovná atmosféra / spokojnosť zamestnancov: 

- Zamestnancom bol poskytnutý každoročný vianočný bonus  

- Od 01.01.2019 sa poskytuje príspevok na dovolenku/rekreáciu od zamestnávateľa  

- Od 01.09.2019 bol odsúhlasený príspevok na kultúru pre zamestnancov školy 

- Počet zmluvne určených nadčasových hodín vrámci zastupovania bol znížený 
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- Bola vypracovaná nová mzdová tabuľka a vykonané niektoré nevyhnutné platové zmeny 

- V marci 2020 bude uskutočnený prieskum spokojnosti rodičov-učiteľov-žiakov na DSB 

a následne jedenkrát ročne opakovaný 

- Všetky voľné pracovné miesta sa podarilo úspešne obsadiť  

- Strategický rozvoj a procesný manažment  
- V 2.polroku boli všetky procesy popísané a optimalizované, organizačné schémy a popisy 

pracovných miest aktualizované, plán zastupovania a odovzdávania pripravený  

- Cieľ: vytvoriť personálne nezávislé záruky v systéme, jasné štruktúry a transparentnosť  

- Projekt „Nová budova“ Bárdošova, Kramáre 
- Veľmi intenzívna projektová práca je za nami a ďaľšia ešte pred nami 

- Štart rekonštrukčných prác – predbežne začiatkom roka 2020  

- Bližšie informácie viď Stavebná správa 03/2019 a Stavebná správa 04-06/2019 

- Fundraising 
- Vrámci „Projektu skrášľovania budovy“ sa nám podarilo získať finančný príspevok od  

„Nadácie SPP“  

- Vďaka našej aktívnej práci pri hľadaní sponzorov sa nám podarilo získať početných 

podporovateľov/partnerov pre DSB – samozrejme nemôžno zabudnúť ani na mnohých 

z radov rodičov -  VŠETKÝM VEĽKÁ VĎAKA!!! 

- Public Relations a Marketing  
- Podarilo sa úspešne etablovať novú webovú stránku – pozitívne ohlasy u našich partnerov 

na Slovensku aj v Nemecku, tiež u sponzorov, zainteresovaných, ako aj u uchádzačov a 

uchádzačiek o pracovné miesto 

- Bol navrhnutý sponzoringový koncept a bude sa postupne naďalej zdokonaľovať 

- Profesionálny marketingový koncept nasleduje 

- Social Media: náš Facebook aktívne žije, ďaľšie média budú nasledovať 

- Aj vďaka proaktívnej účasti DSB na tohtoročnom veľtrhu školstva a vzdelávania Didacta 

v Kolíne vzrástol záujem o náš región MOE (stredná a východná Európa) a predovšetkým 

o našu DSB Bratislava 

- DSB sa od 01.01.2019 stala oficiálnym členom DSIHK (Slovensko-nemecká obchodná 

a priemyselná komora)  

Obzeráme sa späť za veľmi úspešným školským rokom bohatým na mnohé udalosti. Aj keď 

bol poznamenaný nielen úspechmi, ale aj niekoľkými nezdarmi, podarilo sa nám školu 

stabilizovať a posunúť vpred. Veľa sme toho dokázali, ale ešte veľa práce je pred nami. Opäť 

sme sa dostali o kúsok bližšie k cieľu – DSB nie je LEN škola, ale aj spoločenstvo detí, rodičov, 

učiteľov a zamestnancov - „NAŠA DSB-RODINA“. 

V tomto duchu želáme celej rodine pekné prázdniny! Nazbierajte veľa síl a pozitívnej energie 

do ďaľšieho školského roka 2019/2020, aby sme všetci v septembri plní motivácie opäť mohli 

začať.  

So srdečným pozdravom, 
 
Predstavenstvo Školského združenia 


