
Zápisnica z on-line zasadnutia OZ Rady rodičov Palisády 57 dňa 2.11.2020 
 

 
Prítomní: zástupcovia tried EZŠ a EL, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV na Slovensku p. 
Vinczeová, RR uznášania schopná 
Neprítomní: vedenie EZŠ a EL (ospravedlnili sa), p. Nevedel (zástupca Kvarty A) 
Stretnutie viedla: p. Šebestová, predsedníčka O.Z. Rady rodičov Palisády 57 (ďalej iba „OZ 
RR“)  
Zapisovateľ: p. Spišiaková 
Overovatelia: p. Vaškovičová, p. Bahna 
Pokladník: p. Dinžíková, vopred sa ospravedlnila 
 

1. Privítanie členov RR a hostí 
P. Šebestová privítala členov RR a zvlášť p. Vinczeovú – dozorkyňu Západného dištriktu 
ECAV na Slovensku  
 
2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Prítomní schválili nasledovný program v nižšie uvedenom znení. Za zapisovateľa bola 
schválená p. Spišiaková, overovatelia zápisnice sú p. Vaškovičová a p. Bahna. 
 
3. Informácie o výber príspevku do RR 
P. Šebestová skonštatovala, že pod vplyvom posledných udalostí s ŠKD, niektorí rodičia 
odmietajú zaplatiť príspevok 50 Eur do OZ Rada rodičov Palisády 57. Táto situácia nás mrzí. 
Zatiaľ nemáme presné informácie o platbách v jednotlivých triedach, rodičia majú možnosť 
zaplatiť do 15.11.2020.  
Po 1. zasadnutí RR p. Dinžíková kontaktovala rodičov, ktorí dva roky po sebe neprispeli do 
fondu RR. 
 
4. Žiadosti o odpustenie, alebo zníženie príspevku do RR 
Do dnešného dňa nebola prijatá žiadna žiadosť o odpustenie alebo zníženie príspevku. 
Zástupcovia rodičov pošlú spoločný mail vo svojich triedach s informáciou, že sa blíži termín 
úhrady ročného príspevku do RR vo výške 50 Eur a v prípade nutnosti je možnosť požiadať 
o splátkový kalendár, zníženie príspevku, atď. 
 
5. Kontrola hospodárenia OZ 
Pokladníčka RR, pani Dinžíková, informovala písomne o finančnej situácii OZ Rada rodičov 
Palisády 57. 
Stav účtu k 1.11.2020 je 9218,71€, stav pokladne k tomu istému dátumu je 504,54€. 
V období september 2020 – október 2020 boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: 
poistenie školy - 374,76€, Akadémia Alexandra – 441,-€, poplatok za doménu www.ezs.ba cez 
WebSupport – 146,94€, nákup školských atlasov – 88,-€, logo školy – 750,-€, 1.splátka pôžičky 
na rekonštrukciu knižnice požičaná od Evanjelického lýcea – 2000,-€, interaktívne vzdelávanie 
AJ Wocabee – 793,40€. Celkove za toto obdobie 4594,10€. 
Na projekt rekonštrukcie knižnice boli vynaložené prostriedky vo výške: koberec spolu 
s kladením – 790,98€, knižnice 24ks + 2ks stoly – 899,74€, dataprojektor, plátno a reproduktory 
– 1388,50€, posledná splátka za konštrukciu 3153,-€, stohovateľné stoličky + ostatné vybavenie 
– 564,59€. Doteraz bolo na tento projekt preinvestovaných spolu 13417,74€. 
 
 



6. Rekonštrukcia školskej knižnice 
Pred troma týždňami sa uskutočnila brigáda rodičov v školskej knižnici. P. Šebestová 
poďakovala všetkým rodičom (počet cca 20), ktorí sa brigády zúčastnili a pomohli s montážou 
políc, s umývaním, upratovaním, vykladaním kníh a pod. Rovnako rodičia ďakujú p. 
Šebestovej, ktorá celú rekonštrukciu realizovala a viedla. Zatiaľ sa do knižnice preinvestovalo 
cca. 13 400,-€. Zostáva zaplatiť stolárom, nakúpiť zatemňovacie rolety, kreslo a pod. 
 
7. Zamestnanecký projekt Volkswagen – rekonštrukcia školského dvora 
Projekt revitalizácie šk. dvora, o ktorý požiadala p. Šebestová v spolupráci s p. Trckom, od 
Volkswagenu bol schválený a škola dostane príspevok vo výške 1000,-€. Počiatočný rozpočet 
na revitalizáciu bol 1400€-1500€. Zvyšné financie sa doplatia z fondu OZ. V spolupráci s p. 
učiteľkou Palkovičovou a p. učiteľkou Holickou sa na školskom dvore plánujú namontovať 
hranty, vertikálne steny na bylinky a pod. Sú vítané všetky nápady od rodičov alebo učiteľov. 
Po dokončení sa uvažuje o možnosti realizovania pestovateľského krúžku v revitalizovaných 
priestoroch. 
 
8.  Adventný bazár 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je možné realizovať vianočný adventný 
bazár. Keďže bazár má už dlhoročnú tradíciu a na zachovanie myšlienky bazáru pomáhať tým, 
čo to najviac potrebujú sa rodičia dohodli, že tento rok sa zúčastnia akcie organizovanej p. 
farárom Havrilom „Koľko radosti sa zmestí do škatule od topánok“? Ide o pomoc sociálne 
odkázaným deťom so Srbska, kedy naše deti pripravia malé darčeky do škatule pre tie, ktoré to 
potrebujú. 
 
9. Informácie vedenia EL a žiadosti o finančný príspevok EL 
P. riaditeľka Prostredníková písomne oznámila, že vedenie EL neeviduje žiadne žiadosti 
o finančný príspevok. 
 
10.  Problém ŠKD v EZŠ 
Posledný októbrový týždeň sa vyskytli problémy s fungovaním ŠKD, kedy pani riaditeľka EZŠ 
neadekvátne, a neprofesionálne odkomunikovala rodičom, že ŠKD bude od nasledujúceho dňa 
fungovať len do 14.00. Mnohí rodičia  sa dožadovali vysvetlenia, ktoré im nebolo poskytnuté  
a predovšetkým hľadali riešenie, ako zabezpečiť fungovanie ŠKD, pretože viacerí rodičia si 
nemôžu dovoliť vyzdvihnúť svoje dieťa zo školy do 14.00. Pani riaditeľka Grosstessner - Hain 
odmietala akékoľvek riešenie a jej komunikácia s rodičmi a správanie sa vyhrotilo do takej 
miery, že rodičia požadujú jej odstúpenie. P. Vinczeová, ktorá bola prítomná na zasadnutí, sa 
vyjadrila k problémom a informovala, že zriaďovateľ už s pani riaditeľkou hovoril a ešte sa 
s ňou stretne tento týždeň a problémy budú riešiť. Situácia s ŠKD a pani riaditeľkou sú stručne 
zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 

- vedenie školy prostredníctvom vedúcej ŠKD pani Horváthovej oznámilo v nedeľu 25.10., na 
poslednú chvíľu, že ŠKD je od pondelka 26.10.2020 v prevádzke len do 14.00. Keďže toto bolo 
oznámené v nedeľu, rodičia sa nestihli zariadiť a nájsť si namiesto ŠKD náhradu. 
- ani dnes ešte stále rodičia nevedia, ako bude ŠKD fungovať tento týždeň, 
- pani riaditeľka nereaguje, neodpovedá na maily, telefonáty, správy, otázky v Edupage, 
- dodnes neuviedla relevantné dôvody, prečo ŠKD nemôže fungovať, 
- schováva sa za pandémiu Covid a nariadenia, neuvádza ale ktoré konkrétne, 
- nehľadá riešenie, nemá záujem vzniknutú krízovú situáciu riešiť, na návrhy rodičov, učiteľov 
reaguje len, že v súčasnej pandemickej situácii sa nedá nič riešiť, alebo nereaguje vôbec, 
- niektoré panie učiteľky sa ponúkli pracovať poobede v ŠKD, odmietla aj ich ponuku, 



- odmietla návrhy rodičov, aby sa situácia s ŠKD riešila s pomocou študentov pedagogiky, atď. 
- nezúčastnila sa na dnešnom zasadnutí RR, čo bolo vnímané ako nezáujem situáciu riešiť, 
- v komunikácii s rodičmi (príloha č.1) komunikuje arogantne, fabuluje, vyhráža sa, 
- toto všetko vzbudzuje dojem veľkej neprofesionality, neskúsenosti, ale najmä neochoty, 
- rodičia majú pocit šikany zo strany vedenia, 
- aj tí rodičia detí na 1. stupni, ktorých deti nenavštevujú ŠKD musia platiť poplatok za celý 
školský rok vo výške 350,-€, o tejto skutočnosti boli upovedomení písomne, 
- pani riaditeľka neinformuje rodičov, prečo je škola v oranžovej zóne, rodičia žiakov, ktorých 
je pani učiteľka triedna pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 dostali informáciu, že ich 
trieda prechádza na dištančné vzdelávanie až z vyše 24 hodinovým odstupom po preradení 
školy do oranžovej fázy, 
- doteraz nemajú rodičia žiadne informácie, ako bude prebiehať online vyučovanie u prvákov, 
- nejeden raz sa niekoľkí rodičia snažili skontaktovať s pani riaditeľkou telefonicky, nikdy ju 
nezastihli na pracovisku, 
- v prípade, že sa pani riaditeľka nachádza na pracovisku, nosí do budovy školy so sebou 
pravidelne svojho psa, ktorý v budove šteká a ruší vyučovací proces. Rada rodičov prijala 
v súvislosti s týmto bodom niekoľko podnetov. 
- sú  obavy, že správanie pani riaditeľky sa nezmení, mala možnosť dokázať, že jej na rodičoch 
záleží a pripojiť sa dnes na zasadnutie Rady rodičov, ktoré začalo o 18:00, 
- taktiež prevládajú obavy, ako bude riešiť závažnejšie problémy, napr. financie. Neriešenie 
všetkých týchto problémov môže viesť k odchodu detí a učiteľov, čím utrpí povesť  našej školy, 
- nakoľko rodičia kvôli skrátenej prevádzke ŠKD a najmä neriešenie tohto problému museli 
utlmiť svoje pracovné aktivity, niektorí zvažujú podanie žaloby za ušlý zisk, 
- rodičia informovali, že nevedia, o žiadnej inej škole v Bratislave, kde by bol ŠKD skrátený, 
naopak, napr. ZŠ na Mudroňovej ulici vyšla rodičom v ústrety a ŠKD predĺžila do 18.00 hod. 
Rada rodičov z vyššie uvedených dôvodov navrhuje zriaďovateľovi rozviazanie pracovného 
pomeru so súčasnou riaditeľkou. 
 
11.   Informácie vedenia EZŠ a žiadosti o finančný príspevok EZŠ 
Vedenie EZŠ nebolo prítomné ani sa nevyjadrilo. 
 
12.   Rôzne 
Rodičia prvákov nedostali do pondelka večera žiadne informácie, akým spôsobom bude 
prebiehať on-line výučba ich detí od nasledujúceho rána, keďže pani učiteľka triedna je na PN 
a vedenie školy im žiadnu konkrétnu informáciu neposkytlo. 
Pani Šebestová poukázala na informáciu, ktorá bola poslaná vedeniu EZŠ mejlovou 
komunikáciou 13.10.2020. V správe sa nachádza informácia o postupe, akým Bratislavská 
arcidiecéza žiada mesto Bratislava o dorovnanie príspevku na ŠKD na úroveň škôl, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Keďže sa vedenie nezúčastnilo zasadnutia RR, ostala 
otázka, či už EZŠ podnikla v tomto smere nejaké kroky, nezodpovedaná. Pritom by to mohla 
byť vhodná alternatívna namiesto každoročného zvyšovania poplatkov za ŠKD. 
 

Zapísala:  M. Spišiaková 
Overil:  N. Vaškovičová 
  M. Bahna 
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Judita Horváthová → IV. A + 2 

Dobrý deň, milí rodičia, 
posielam Vám informácie ohľadne školského klubu deti. 
 
Od 26.10.2020 školský klub bude v prevádzke v skrátenom režime t.j. od 
7:00 h. - 14:00 h. 
 
Deti zo školského klubu si môžete vyzdvihnuť zo školy. 
 
Obedy sú následovne: 
 
Od pondelka do piatku 3. r. a 1. r. o 11:20 h., 4.r. a 2. r. o 12:00 h. 
 
O aktuálných zmenách Vás budeme priebežne informovať. 
 
Prajem Vám veľa zdrava a pekný zvyšok víkenda. 
 
Judita Horváthová 
vedúca ŠKD 
OK, zatvoriť 

Reakcie: 
Judita Horváthová, I. A, II. A, IV. A 

 JO 

Janka Osuská (Deti: Sára Osuská): Môžem sa opýtať aký je dôvod skrátenia klubu 
lebo toto ministerstvo nevydalo. A myslím ze pre viacerých rodičov je toto problém. 
Chcem sa aj opýtať ci to bude zohľadnené v cene pretože tým pádom klub pre nás 
nemá zmysel keďže si musíme ísť pre deti hneď po vyučovaní a dieťa musí byť u nás 
vo firme. Ďakujem za odpoveď . Osuska 

26. okt 13:01 

 SP 

Sandra Pafčová (Deti: Leonard Patrik Pafčo): Nam taktiez zamestnavatel 
neumoznil ziadne vyhody nad ramec, prvy stupen ma povinnu skolsku dochadzku 
prave z dovodu, ze rodicia musia chodit do prace! Uz neplati "prva linia" - nie je uplny 
lockdown...Taktiez nemozeme cerpat pandemicku OČR! Okrem toho, ze cena za škd 
oproti minulym rokom tento rok enormne stupla a nevidim ziadny racionalny dovod 
na skratenie skd, ocakavam zo strany skoly prehodnotenie tejto vzniknutej situacie. 

26. okt 13:19 

 PP 
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Pavol Pavlovič (Deti: Mia Patrícia Pavlovičová): Dobrý deň prajem. Pripájame sa s 
manželkou k reakcií pani Osuskej. Nechápeme skrátenie školského klubu. Prosím o 
vysvetlenie, pripadne zohľadnenie ceny za školský klub. Ďakujem za skorú odpoveď. 
S úctou Pavlovič Pavol 

26. okt 13:19 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Dobrý deň. Ja osobne si pridem pre Mathiasa až po skončení mojej prac.doby to 
znamená okolo 16;00 

26. okt 13:34 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Nakoľko robíme s manželom obidvaja v zdravotníctve, skôr si ho vyzdvihnúť 
nemôžeme a starší jeho súrodenci( naše deti) majú dištančné vzdelávanie takže tiež ho 
nemôžu vyzdvihnúť. Ten kto dal toto nariadenie by si mal najskôr premyslieť všetky 
následky. 

26. okt 13:38 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Pokiaľ viem, tak žiadne skrátenia pre prvý stupeň som nezapočila aby mali byť. Začo 
potom si platíme školský klub? 

26. okt 13:39 

 SC 

Soňa Chladná (Deti: Matúš Chladný): Ja som dnes dostala informáciu, že na prvom 
stupni sú len 4 dospelé osoby, ktoré musia zabezpečiť chod vyučovania a ŠKD. 
Zrejme kvôli tomu nemôže byť ŠKD až do 17:00. 

26. okt 17:58 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážení 
rodičia, ďakujeme za Vaše reakcie. Z dôvodu nedostatku personálu Vašim 
požiadavkám v súčasnosti nemôžeme vyhovieť. Buďme radi, vážení rodičia, že je za 
aktuálnych okolností možné ŠKD prevádzkovať v novonastavenom režime a že žiaci 
EZŠ môžu využívať starostlivosť svojich vychovávateliek z ŠKD tak počas 
vyučovacieho procesu, ako aj pred ním a po ňom. Prosím Vás, vážení rodičia, aby ste 
si uvedomili závažnosť situácie, v ktorej sa nachádza nielen naša škola, ale aj celá 
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krajina a aby ste pri Vašich reakciách postupovali ohľaduplne, zodpovedne a, ak je to 
možné, aj s istou dávkou sebareflexie. Žiadosti rodičov: lekárov, sestier, 
zamestnancov nemocníc, elektrární a vodární budeme posudzovat individuálne. S 
prianím všetkého dobrého Júlia Grosstessner-Hain riaditeľka EZŠ 

26. okt 21:13 

 MO 

Martin Osuský (Deti: Sára Osuská): Dobrý deň. Rozumiem aké namáhavé sú 
momentálne časy a cením si každého učiteľa a vychovávateľa. Ale treba pochopiť aj 
nás rodičov. Momentálne ak sú obaja rodičia pracujúci je to problém. Prísť si pre dieťa 
do 14:00 znamená zobrať si pol dňa dovolenky ( vo svojej podstate v tom prípade je 
úplne jedno či skončí 12:30 alebo 14:00 ) . My nie sme z BA preto využívame túto 
možnosť školského klubu. Priznám sa bojím sa púšťať štvrtáčku MHD a potom 
vlakom do Bernolákova. V tejto chvíli nie sú možné ani žiadne krúžky ktoré za 
normálnych okolností deti navštevujú a tým pádom musíme do 16 - 17 suplovať 
školský klub. Píšete že pracovníci SKD sú zaradený do školského procesu pred cez a 
po vyučovaní. Bolo by vhodné ak by pracovníci ŠKD boli využívaný práve na "Po" 
vyučovací proces. Skúste sa prosím ešte raz zamyslieť a nájsť riešenie tejto situácie. 

27. okt 12:40 

 AK 

Alexandra Kušnyérová (Deti: Axel Kušnyér, Svätopluk Kušnyér, Mika Ela 
Kušnyérová): Dobry denz aj my sa priklaname k moznosti ponechat skolsky klub 
skor po vyucovani. Takisto sme obaja pracujuci a nemozeme odist z prace skor a 
zamestnavatelia momentalne neposkytuju takuto moznost. Takisto pracujem v 
zdravotnictve a tuto moznost rozhodne nemam...skor naopak. A neda sa vyuzit ani 
moznost, ze by pre mladsich surodencov prisli starsi, kvoli Uzneseniu vlady a 
obmedzeniu pohybu. Prosim tiez preto o zvazenie a posunutie prevadzkoveho casu 
skolskeho klubu. Dakujeme za Vasu ochotu. 

27. okt 19:27 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Dobrý večer. Takže, ešte raz prosím o prejednanie tohto nezmyselného vyhlásenia a 
ukončenia ŠKD o 14:00. ŠKD je pre prvý stupeň pokiaľ sa nemýlim a nie pre druhý. 
A to, že deti zdravotníkov budete posudzovať individuálne som zažila dnes na vlastnej 
koži, keď ste sa vyhrážali môjmu manželovi, že pre Mathiasa zavoláte sociálku, keď si 
preňho neprídeme-takže vážená pani riaditeľka, toto nie je jednanie pedagóga a to 
nehovorím o tom, že ste riaditeľkou. To, že sme neprišli dnes pre Mathiasa to nebolo z 
“trucu” ale z toho, že my s manželom reálne nemôžme prísť ako Vám aj povedal, že 
on(manžel ) je dnes v práci až do zajtra rána a ja mám tiež pracovnú dobu, ktorú 
musím tiež dodržať ako aj ostatní pracujúci rodičia a ako písala aj pani Kašnyérová- 
obmedzenie pohybu pre starších súrodencov, takže to využívať nebudem, ako to bolo 
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dnes. Verím, že bude aj z Vašej strany ochota riešiť to normálnou cestou ako len 
vyhrážkami sociálkou alebo políciou. Prajem pekný večer. 

27. okt 19:57 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Len na margo: podobný prípad som riešila u dcéry na Mokrohájskej pred mesiacom, 
keď tam mali pozitívnu osobu- u ktorej sa nakoniec nič nepotvrdilo ale opatrenie bolo 
cca 5 dni. Tam problém nebol- družinárka zostala s dcérou dovtedy pokiaľ som si pre 
ňu neprišla, čo bolo do 16:00hod. Všetko je o prístupe a chcení ako vyriešiť problém. 

27. okt 20:10 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážení 
rodičia, dovoľte mi informovať Vás, že z dnešného pohľadu, s ohľadom na nedostatok 
práceschopného personálu, je uvažovanie o rozšírenej činnosti ŠKD, žiaľ, absolútne 
vylúčené. Všetkým Vám, ktorí pedagoógom, vychovávateľom a ostatným 
pracovníkom našej školy posielate v tomto čase dobroprajné slová vďaky a podpory, v 
mene všetkých mojich kolegov srdečne ďakujem. Vaše láskyplné slová a nezištné činy 
si nesmierne vážime. S prianím všetkého dobrého Júlia Grosstessner-Hain riaditeľka 
EZŠ 

27. okt 20:36 

 NP 

Natália Pavlovičová (Deti: Mia Patrícia Pavlovičová): Som v ťažkom šoku z toho 
ako sa management našej školy vyhráža rodičom sociálkou a zároveň v správe vyššie 
žiada o sebareflexiu. Chcem veľmi pekne poprosiť zástupcov Rady rodičov školy o 
pomoc pri riešení vzniknutej situácie nakoľko to nám rodičom komplikuje už tak dosť 
ťažkú situáciu. S úctou Pavlovič Pavol. 

27. okt 20:43 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážení 
rodičia, dovoľte mi informovať Vás, že z dnešného pohľadu, s ohľadom na nedostatok 
práceschopného personálu, je uvažovanie o rozšírenej činnosti ŠKD, žiaľ, absolútne 
vylúčené. Všetkým Vám, ktorí pedagoógom, vychovávateľom a ostatným 
pracovníkom našej školy posielate v tomto čase dobroprajné slová vďaky a podpory, v 
mene všetkých mojich kolegov srdečne ďakujem. Vaše láskyplné slová a nezištné činy 
si nesmierne vážime. S prianím všetkého dobrého Júlia Grosstessner-Hain riaditeľka 
EZŠ 

27. okt 20:50 
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 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážení 
rodičia, dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že nenávistné a 
nekultivované obsahy, ani ich nositelia, nepatria na pôdu Evanjelickej základnej školy. 
Všetkým Vám, ktorí (aj napriek Vašim starostiam, spojených so súčasnou situáciou) 
upozorňujete mojich kolegov na správanie nezlučiteľné so školským poriadkom, v 
mene Evanjelickej základnej školy srdečne ďakujem. S prianím všetkého dobrého 
Júlia Grosstessner-Hain riaditeľka EZŠ 

28. okt 08:29 

 JO 

Janka Osuská (Deti: Sára Osuská): Pani riaditeľka toto chovanie co predvádzate na 
pôde práve evanjelického lycea je nezlučiteľné s ideami tejto školy a to myslím mam 
odkiaľ vedieť keďže môj otec bol pri otváraní tejto školy. Keďže poznáme dlhé roky 
učiteľov tejto školy viem ze sa určite s vami nezhodujú v tomto chovani a je to pre nás 
všetkých šok ako sa chováte. Budeme o uvedenej situácii informovať zriaďovateľa 
školy teda Biskupský úrad aby sa oni vyjadrili k tejto situácii keďže v tomto smere 
komunikácia viazne. 

28. okt 08:47 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážená pani 
Osuská, z pozície riaditeľky EZŠ môžem v otázke ŠKD aj dnes zopakovať len moje 
stanovisko zo včera, ktoré znie: s ohľadom na nedostatok práceschopného personálu, 
je uvažovanie o rozšírenej činnosti ŠKD, z dnešného pohľadu, žiaľ, absolútne 
vylúčené. K Vaším osobným dojmom sa (nielen) vzhľadom na súčasnú situáciu, 
vyjadrovať nebudem. S prianím všetkého dobrého Júlia Grosstessner-Hain riaditeľka 
EZŠ 

28. okt 09:04 

 KM 

Kristína Matuchovičová (Deti: Nela Matuchovičová): Dobrý deň, chcela by som 
len pripomenúť,: po prvej vlne pandémie bola škola v zložitej situácii a my rodičia 
sme sa myslím zachovali korektne a nechali škole celý preplatok za ŠKD...čo 
konkrétne pre nás nebola zanedbateľná čiastka, keďže som bola na RD. Čakala som, 
že rovnako korektne sa na oplátku zachová škola.Žiaľ nestalo sa tak. Preto by ma 
zaujímalo ,ako budú upravené poplatky za ŠKD,vzhľadom k tomu že ho budeme 
využívať minimálne ,prípadne vôbec. Vzhľadom na krízovú situáciu sa v 
zdravotníctve využívajú študenti. Pedagogická fakulta ma tiež určite študentov ,ktorí 
by vedeli doplniť chýbajúce personálne kapacity....Určite by sa dokázali zapojiť aj 
študenti EBF UK. Kde je vôľa tam je cesta...Žiaľ tu vôľa očividne chýba. S 
pozdravom Matuchovičová 
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28. okt 10:42 

 PP 

Pavol Pavlovič (Deti: Mia Patrícia Pavlovičová): Dobrý deň prajem. Práve som sa 
rozprával s pani profesorkou Mačkinovou z pedagogickej fakulty UK a práve 
nedostatok personálu riešia a kľudne dobrovoľníctvom. Ak bude záujem radi pomôžu. 
Pani Matuchovičová, máte pravdu je to možné. Smutné je že my rodič ia to viem a 
vrcholný management školy nie. To svedčí o všetkom. Pani riaditeľka, kde je vôľa 
tam je cesta. S úctou Pavlovič Pavol 

28. okt 12:13 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážení 
rodičia, dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že sa podľa aktuálneho 
nariadenia ministerstva školstva ani ranný, ani poobedný ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
NEODPORÚČA. Napriek tomu Evanjelická základná škola prevádzkuje ŠKD v 
takom rozsahu, v akom je možné zabezpečiť jeho chod za dodržania aktuálnych 
odporúčaní epidemiológov a hygienikov. Jedným z tých odporúčaní je - a to len v 
prípade, že by bola prevádzka ŠKD skutočne NEVYHNUTNÁ - zabezpečiť, aby 
nedochádzalo k premiešavaniu tak žiakov z jednotlivých tried, ako aj učiteľov 
jednotlivých stupňov ZŠ, či pedagogického personálu všeobecne. V mene mojich 
kolegov ďakujem veľmi pekne všetkým rodičom, ktorí si uvedomujú závažnosť 
situácie nielen v našej škole, ale aj globálne, a v záujme ochrany svojich detí 
rešpektujú nariadenia príslušného ministerstva, aj pokyny vedenia školy. S prianím 
všetkého dobrého Júlia Grosstessner-Hain riaditeľka EZŠ 

28. okt 13:50 

 PP 

Pavol Pavlovič (Deti: Mia Patrícia Pavlovičová): Pri všetkej úcte deti z II. A sa do 
teraz premiesavali a delili medzi prvákov a tretiakov. Na Vaše nariadenie. Boli vo 
svojej triede prvé dva týždne a potom sa miešali. Nevypisujte tu citácie z ministerstva 
školstva. My rodičia to vieme. Napíšeme aj riešenie, ale Vy ho nechcete. My rodičia si 
Vážime pedagógov, ktorý sa s našimi deťmi učia aj v týchto chvíľach a sme im 
nesmierne vďačný. Nepodsúvajte nám niečo čo tu nikto nepíše. Všetci do jedného tu 
rešpektujú nariadenia. Tu sú zúfalý rodičia ktorý chcú trochu pochopenia, 
porozumenia a hľadajú riešenie. Vy pani riaditeľka hľadáte spor za každú cenu. 

28. okt 14:28 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážený pán 
Pavlovič, Vaše zúfalstvo, aj Váše osobné predstavy o sporoch a pod. ma, samozrejme, 
mrzia, nepovažujem však za vhodné, sa k nim z pozície riaditeľky EZŠ akokoľvek 
vyjadrovať. Ďakujem Vám za podnet o premiešavaní detí II.A. S kolegami intenzívne 
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pracujeme na riešeniach, vyplývajúcich zo súčasnej situácie a ktoré sa týkajú nielen 
ŠKD. JGH 

28. okt 14:53 

 ZD 

Zdenka Dubanová (Deti: Samuel Duban, Daniela Dubanová): Vazena pani 
riaditelka, aj my s manzelom sme boli prekvapeni, ked sme sa v nedelu zo stroheho 
oznamenia pani Horvathovej dozvedeli, ze skolsky klub bude otvoreny iba do 14:00 
hod. Vobec sme s tym nepocitali. Obycajne pre syna chodieva manzel, avsak do 
druhej by to nestihol. Ja v sucasnosti pracujem z domu, do skoly to nemam daleko, 
takze syna mozem vyzdvihnut v ramci obednej prestavky. Uvitali by sme, aby skolsky 
klub fungoval v povodnom rezime aj kvoli tomu, aby Samko mohol byt v spolocnosti 
svojich rovesnikov. Velmi dobre rozumieme rodicom, ktorym skratena prevadzka 
sposobila neocakavane komplikacie, ktore museli riesit zo dna na den. S polutovanim 
vsak musim napisat, ze ma znepokojuje nielen vasa zjavna neochota hladat riesenie 
tohto stavu, ale predovsetkym strohy, arogantny az urazlivy sposob vasej komunikacie 
s rodicmi. Dajte nam prosim vediet, ako vidite fungovanie skolkeho klubu na buduci 
tyzden a v nasledujucich tyzdnoch. Kedy a za akych prepokladov mozeme ocakavat 
navrat do povodneho rezimu. S pozdravom, Zdenka Dubanova 

28. okt 19:58 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážená pani 
Dubanová, o akejkoľvek zmene režimu ŠKD budeme rodičov informovať, akonáhle to 
bude možné. Z dnešného uhla pohľadu nepokladáme za vhodné, komunikovať žiadne 
dlhodobé prognózy, je však veľmi pravdepodobné, že požiadavky rodičov, ktorí, ako 
píšete, potrebujú v súčasnej situácii ŠKD len na to, “aby deti boli v spoločnosti 
rovesníkov”, v prípade pokračujúceho nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, 
čoskoro nebude možné zohľadňovať. S kolegami intenzívne pracujeme na tom, aby 
sme ŠKD udržali čo najdlhšie aspoň v aktuálnom režime. A, áno budeme sa snažiť aj 
v budúcnosti odpovedať na Vaše otázky čo najstručnješie a najvecnejšie. Ďakujeme 

28. okt 21:54 

 ZD 

Zdenka Dubanová (Deti: Samuel Duban, Daniela Dubanová): Pani riaditeľka, 
ďakujem za odpoveď, ktorá však nič nové nepriniesla. Oranizačne neviete zabezpečiť 
fungovanie školskeho klubu v štandardnom režime. Nerozumiete a neberiete ohľad na 
potreby rodičov detí v školskom klube. Ale teraz som nadobudla dojem, že 
nerozumiete ani potrebám detí: prečo je pre ne dôležite byť v spoločnosti rovesníkov. 
A to ma vydesilo a naplnilo obavou, že ani v budúcnosti spolupráca s vami nebude 
lepšia. Mam 6 ročne dobré skusenosti s EZŠ a so ŠKD a som za túto školu, učiteľov aj 
vychovavateľov vďačná. Moje deti chodia radi do školy, majú v úcte svojich 
pedagogov a dobre vychádzajú so spolužiakmi. Prajem si, aby to tak zostalo. S 
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poľutovanim musím skonštatovať, že vo vašom doterajšom vystupovani nevidím 
záruku, že to tak bude. S pozdravom, Zdenka Dubanová 

29. okt 09:30 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Pani 
Dubanova, z dnesneho pohladu nevieme predvidat dalsi vyvin pandemickej situacie v 
krajine, a, zial, ani zmeny poctu praceschopnych pedagogov EZS ci SKD po 
celoplosnom testovani. Dakujeme. JGH 

29. okt 10:20 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Vyzerá to tak, ze pani riaditeľka nemá záujem o školu ako celkovo, nie to riešiť ŠKD, 
lebo nám ešte okrem vyhrážok sociálkou a políciou povedala aby sme si našli inú 
školu pokiaľ sa nám nepáči jej nariadenie. Preto žiadam aj rodičov z rodičovskej rady 
aby riešili čím skôr tento prístup riaditeľky. Podľa toho čo píše, tak sa nechce 
vyjadrovať- riešiť danú situáciu z pozície riaditeľky. Môj názor a mienka je taká, že 
post riaditeľ/ka je práve na to aby sa vyjadrila a riešila problém a nie len vydala rozkaz 
a potom sa len tým rozkazom “oháňala “. Prajem všetkým pekný večer aj pani 
riaditeľke 

29. okt 19:17 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Pani 
Komarova, dovolte mi upozornit Vas na skutocnost, ze Vy a ja sme sa nikdy ani 
telefonicky, ani nijako inak nerozpravali, ci inak ako prostrednictvom tejto diskusie 
nekomunikovali. Rovnako Vas upozorujem na to, ze nabadanie na nedodrzivanie 
platnych nariadeni a usmerneni akoukolvek formou som ako riaditelka skoly povinna 
oznamit prislusnym organom. Dakujem. JGH 

29. okt 19:36 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Navrh pani 
Komarovej, aby sa k celej veci vyjadrila aj Rada rodicov (pripajam aj Radu skoly a 
zriadovatela) s radostou vitam a oznamujem, ze zriadovatelovi uz postupena bola. 
Panom Osuskemu, Pafcovi a Pavlovicovi dakujem za dnesne rozhovory a cenne 
informacie, vsetkym ostatnym za pozornost a tesim sa na spolocnu pracu v prospech 
EZS. Teraz sa ale, verim, ze ako vacsina pracujucich rodicov:-) tesim hlavne na pekny 
jesenny vecer v kruhu najblizsich. Nech nam vsetkym Pan zehna. JGH 

29. okt 20:02 
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 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): spresnujem: 
postupena bola kopia tejto celej komunikacie, pardon 💫 JGH 

29. okt 20:05 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Pani riaditeľka, opätovne Vás rodičia žiadali o zváženie a vymyslenie ako vyriešiť 
problém ŠKD. Z Vašej strany bolo iba oznámenie, že to nie je možné aj napriek tomu, 
že pán Pavlovič zistil možnosť vyriešenia. So mnou ste komunikovali prostredníctvom 
týchto správ to je pravda ale zato telefonát s mojim manželom je nezabudnuteľný a 
naozaj sme zostali maximálne pohoršení Vašim vyhlásením- vyhrážaním sa sociálkou 
alebo políciou ako ste písali, že to na pôde EZŠ je neprípustné ale to vyšlo z vašich úst 
a nie z našich. My sme Vás nijako neurazili- nepamätám si to, zato vy áno( tým 
vyhrážaním sa sociálkou akoby sme boli neschopní rodičia). Naše deti chodia na EZŠ 
nie prvý- jeden rok ale takýto prístup sme nezažili. Som rada, že celá táto komunikácia 
je posunutá vyššie. Želám veľa Božieho požehnania a vedenia do ďalších dní, ktoré 
nás čakajú 

29. okt 21:15 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Pani 
Komárová, kvôli ozrejmeniu Vašich vyjadrení o obsahu telefonického rozhovoru 
medzi pánom Komárom a pani vedúcou ŠKD Horváthovou a mnou sme požiadali o 
postúpenie nahrávky a transkriptov týchto dvoch telefonických rozhovorov od 
operátora zriaďovateľovi a príslušným orgánom. O výsledku tohto šetrenia budeme 
zúčastnené strany informovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Ďakujeme. 
JGH 

29. okt 21:20 

 ĽK 

Ľubica Komárová (Deti: Mathias Komár, Sophia Komárová, Vivien Komárová): 
Kľudne pani riaditeľka. A už nebudem ďalej komentovať, mám iné veci- dôležitejšie 
pre mňa. 

29. okt 21:29 

 JG 

Júlia Grosstessner-Hain (Deti: Liliana Izabela Grosstessner-Hain): Vážení 
rodičia, dovoľte mi informovať Vás, že v rámci začatého vyšetrovania tejto diskusie a 
výrokov pána Pavloviča a pani Komárovej sa vedenie školského klubu detí pri 
Evanjelickej základnej škole a vedenie školy ohradzujú voči nasledovným výrokom: 
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Pavol Pavlovič (prihlásený cez účet: Natália Pavlovičová) 27. okt 20:43: “Som v 
ťažkom šoku z toho ako sa management našej školy vyhráža rodičom sociálkou.” 
Ľubica Komárová, 27. okt 19:57: “A to, že deti zdravotníkov budete posudzovať 
individuálne som zažila dnes na vlastnej koži, keď ste sa vyhrážali môjmu manželovi, 
že pre Mathiasa zavoláte sociálku.” Ľubica Komárová 29. okt 19:17: (Pani riaditeľka) 
“nám ešte okrem vyhrážok sociálkou a políciou povedala aby sme si našli inú školu 
pokiaľ sa nám nepáči jej nariadenie.” Ľubica Komárová 29. okt 21:15 “Naozaj sme 
zostali maximálne pohoršení Vašim vyhlásením- vyhrážaním sa sociálkou alebo 
políciou.” Pán Pavlovič a pani Komárová budú oficiálne požiadaní, vysvetliť znenie 
ich výrokov a ich vysvetlenia budú postúpené príslušným orgánom, zriaďovateľovi 
školy, Rade školy a Rade rodičov. Všetkým Vám, ktorí ste (aj mimovoľne) boli 
svedkami tejto diskusie a ktorí ste nám v uplynulých dňoch posielali slová podpory, 
srdečne ďakujeme. Ubezpečujeme Vás, že na pôde Evanjelickej základnej školy 
nebudú tolerované akékoľvek prejavy nenávisti, namierené proti jej žiakom a 
pracovníkom. Prosíme Vás, vážení rodičia, aby ste nás na prejavy nenávisti a šikany 
(aj podozrenia) neodkladne upozorňovali. Zároveň Vás ale prosíme, aby ste k ich 
nositeľom boli láskaví. Pamätajme aj v tejto súvislosti na Ježišovo podobenstvo o 
kúkoli medzi pšenicou. Analýzu danej diskusie sme sa rozhodli nechať na kolegov 
odborníkov, aby sme sa my, učitelia a vychovávatelia Evanjelickej základnej školy, 
mohli aj ďalej naplno venovať výlučne našej práci, ktorú robíme preto, lebo ju 
milujeme. Uisťujeme Vás, vážení rodičia, že intenzívne pracujeme aj na riešení 
režimu ŠKD, ktoré by za súčasných okolností pomohlo každému jednému z Vás - aj 
Vám, rodičom v núdzi, ktorí v tichosti a s pokorou znášate neblahé následky súčasnej 
situácie v krajine. Prajeme Vám v pokoji prežitý Deň reformácie, nech nám je odkaz 
Martina Luthera povzbudením aj do ďalších náročných dní. 

30. okt 14:11 

 ZD 

Zdenka Dubanová (Deti: Samuel Duban, Daniela Dubanová): Važená pani 
riaditeľka, vyšetrovanie výrokov pána Pavloviča a pani Komárovej je absolútne 
neprijateľné! Vy, ste zrejme jediná osoba, ktorá ich výroky nepochopila. Vy, ako 
riaditeľka ste mali zabezpečiť fungovanie ŠKD do 17.00 hod. Ani po týždni 
"intenzivnej práce" (ako ste písali v každej odpovedi) rodičia nedostali informáciu, 
kedy bude ŠKD fungovať aj poobede. Nežiadame od vás dlhodobú prognózu rozvoja 
činnosti ŠKD, ale chceme vedieť ako bude klub otvorený 3.,4. a 5. novembra 2020. 
Potrebujeme túto informáciu najneskôr v pondelok 2. novembra 2020. Mimochodom, 
prečo v tejto pandemickej situacii je ŠKD otvorený od 7:55 do 11:20? Aké aktivity 
vychovávateľky vykonávaju, keď sú žiaci so svojimi učiteľkami? Orgány, na ktoré sa 
odvolávate: rada školy, rada rodičov a zriaďovateľ, budú musieť, kvôli vašej 
nečinnosti a zlyhaniu, tento skutočný problém v čo najkratšom čase vyriešiť v 
prospech detí a rodičov. S pozdravom, Zdenka Dubanová 

31. okt 17:04 

 


