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Predstavenie kandidátov vo voľbách do Rady školy za zástupcov 

rodičov 

1. Bc. Alexandra Bauková – som mamina Tomáška a Lukáška Habána, ktorí navštevujú 

ZŠ Pri Kríži. Tomáško navštevuje 2. ročník a Lukáško 5. ročník. Pracujem na Miestnom 

úrade v Dúbravke, ako hlavná účtovníčka. Mám vyštudovanú vysokú školu ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v BA-1.stupeň. Základnú školu som vychodila aj ja, preto 

som sa rozhodla kandidovať do Rady školy, robiť pre deti maximum.  

2. MUDr. Magdaléna Čaplárová – som matka Šimona Čaplára, ktorý navštevuje 7. A, 

doteraz som bola v rade školy 4 roky funkčné obdobie, rada by som pokračovala 

v spolupráci so ZŠ Pri kríži, okrem iného, aj kvôli aktuálnemu dianiu 

3. Peter Chorvát – som bývalý učiteľ, ktorý 7 rokov učil na základnej a strednej škole. 

Trochu teda školstvo poznám. V súčasnosti navštevuje moja mladšia dcéra 7. ročník ZŠ  

Pri kríži. Preto kandidujem. Deti: Chorvátová Júlia 7. A trieda 

 

4. Ing. Daniela Mlynárová – projektový manažér SW inžinier, predsedníčka ZRPŠ Pri kríži 

od r. 2015, aktívne spolupracuje s vedením školy, pedagógmi a ostatnými 

zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov ako zástupca rodičov, 

spoluorganizuje rôzne podujatia a aktivity pre deti, hľadá rôzne príležitosti na získavanie 

financií na rozvoj školy, aktivít detí, zlepšenie materiálno-technického vybavenia a areálu 

školy. Vedie Klub detskej atletiky ZŠ Pri kríži. Autorka projektov Pohni kostrou, Hýb sa Pri 

kríži, Vyriešme šatne pre deti. Deti: Mlynár Matej – 7.B trieda 

 

5. Mgr. Petra Nevlahová – volám sa Petra Nevlahová, mám 34 rokov a z toho 31 rokov 

žijem v Dúbravke. Tak ako moja dcéra Lara, ktorá je týmto rokom už v 5-tej triede, aj ja 

som navštevovala Základnú školu Pri kríži. Pracujem ako hlavný štátny radca na pozícii 

projektový manažér na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu na Sekciu 

štrukturálnych eurofondov. 
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6. Mgr. Miloš Pétery – pracuje ako riaditeľ OO-PZ BA Dúbravka, odbor poriadkovej polície 

OR PZ BA IV, dlhoročná spolupráca s vedením školy pri prevencii nesprávnych návykov 

detí a mládeže, bol členom Rady školy už minulých rokoch. Deti: Péteryová Michaela – 

5.B trieda 

7. Ing. Soňa Petrovič – ekonomická účtovníčka, podpredsedníčka ZRPŠ Pri kríži od 

r.2022, člen rodičovskej rady od 2021, aktívne spolupracuje s vedením školy, pedagógmi 

a ostatnými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov ako zástupca rodičov, 

spoluorganizuje rôzne podujatia a aktivity pre deti, hľadá nové príležitosti na získavanie 

financií na rozvoj školy, aktivity pre deti, zlepšenie materiálneho vybavenia a revitalizáciu 

areálu školy. Deti: Petrovič Lola – 2. C; Petrovič Nina – 4. A 

8. Ing. Ľubica Tóthová – Business analytik, projektový manažér, podpredsedníčka ZRPŠ 

Pri kríži od r.2019, aktívne spolupracuje s vedením školy, pedagógmi a ostatnými 

zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov ako zástupca rodičov, má na 

starosti projektovú činnosť a agendu 2% z daní, aktívne hľadá nové príležitosti na 

získavanie financií na rozvoj školy, aktivity pre deti, zlepšenie materiálneho vybavenia a 

skrášlenie areálu školy. Autorka úspešných projektov Postavme si budúcnosť, Sadnime 

si spolu, (ne)Udržateľní, Deti v sieti, Zážitková učebňa, Naučme záhradu učiť, Zobuďme 

Šípkovú Ruženku, Expedícia Príroda. Pripravuje projekty na podporu finančnej 

gramotnosti. Deti: Tóthová Margaréta 4. C trieda 

Číslo kandidáta, pod ktorým je v predstavení vedený, je rovnaké aké bude  na 

hlasovacom lístku 

 

 

 
 
 


