
Zápisnica zo stretnutia O.Z. Rada rodičov Palisády 57 zo dňa 08. 01. 2019. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášaniaschopná 

Stretnutie viedla Mária Šebestová, predsedníčka RR 

AD 1. Privítanie členov RR a hostí  

Mária Šebestová privítala na stretnutí členov RR, pani riaditeľku Prostredníkovú, pani zástupkyňu 

Minarovičovú, a pána Balogha, pokladníka OZ Rada rodičov Palisády 57. 

AD 2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Prítomní schválili nasledovný program: 

1. Privítanie členov RR a hostí 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola hospodárenia (stav na účte, čerpanie za posledný kvartál 2018 - p. Balogh, 

pokladník RR) 

4. Informácie o prebiehajúcom výbere príspevku do RR v triedach (zástupcovia tried) 

5. Žiadosti o odpustenie príspevku do RR 

6. Vianočný bazár – zhodnotenie, návrhy na využitie 10% z celkového výnosu (p. Šebestová, 

4.A) 

7. Sťahovanie školy (p. Mrázková, tercia A) 

8. Jedáleň (p. Spišiaková, prima A)  

9. Správa degustačno- monitorovacej komisie (členovia) 

10. Realizácia projektu pitnej fontány BVS (p. riaditeľka Prostredníková) 

11. Informácia o riešení problému šikanovania (p. riaditeľka Prostredníková) 

12. Stručne o plánovanej školskej a rovesníckej mediácií (p. Pástorová, sekunda A) 

13. Zápis do prvého ročníka EZŠ zo strany RR (p. Pástorová, sekunda A) 

14. Ako ďalej zlepšovať a motivovať žiaka/rodiča/pedagóga (p. Pástorová, sekunda A) 

15. Reklamné predmety EZŠ/OG (logo/mikiny, tričká, čiapky, perá, vaky, kľúčenky,...) 

16. Informácie vedenia školy 

17. Žiadosti o finančnú podporu 

18. Rôzne (čas potrebný na oznámkovanie/vyhodnotenie písomiek (prima A), presun skrinky 

v triede (6.A),...) 

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení pani Mária Spišiaková (prima A) a pán Miloslav Bahna 

(2.A). 

AD 3.  Kontrola hospodárenia  

Pán Balogh prítomných ďalej informoval o finančnej situácii OZ Rada rodičov Palisády 57.  

Stav účtu k 08. 01. 2019 je  15.439,11€, stav pokladne k tomu istému dátumu je 577,01 €. Už 

schválené plánované finančné operácie: ročný poplatok za používanie hudobného portálu – 30,00 

€, DVD Spievankovo - 23,00 €, ladenie klavíra – 300,00 €, pomôcka na chémiu Lugolov roztok 

– 77,90 €, interaktívny program na výučbu fyziky – 90,00 €, CD Maňuška Šašo pre 1. ročník – 

32,85 €, odborná literatúra pre výučbu angličtiny – 350,00 €, nákup hračiek a pomôcok do ŠKD 

– 205,60 €, technická predpríprava na inštaláciu pitnej fontány – 200,00 €, rovesnícka mediácia 



5x90 € (450€ spolu), učebnice evanjelického náboženstva pre 4. a 7. Ročník – 165,50 € – spolu 

1.924,85 €.  

AD 4. Informácie o prebiehajúcom výbere príspevku do RR v triedach 

Pán Balogh konštatoval, že približne polovica tried odovzdala potvrdenia o zaplatení príspevku 

do OZ na tento školský rok, podľa výpisu z účtu je zrejmé, že cca. 70% príspevkov je zaplatených. 

Rodičom, ktorí za svoje dieťa doposiaľ nezaplatili, pošle pán Balogh e-mail. 

 

AD 5. Žiadosti o odpustenie príspevku do RR  

RR neboli doručené žiadne žiadosti o zníženie, alebo odpustenie príspevku. 

 

AD 6. Vianočný bazár 

Pani Šebestová vyjadrila nadšenie z Vianočnej besiedky a Adventného bazára EZŠ. Z roka na rok 

je vidieť vyšší záujem o tieto podujatia. Okrem toho, že sa opäť podarilo získať rekordné 

množstvo financií, bola aj vyššia návštevnosť a omnoho viac rodičov sa podujalo pomôcť pri 

upratovaní a likvidácii samotného bazáru. Pani Šebestová v krátkom čase po bazáre poslala 

všetkým rodičom tried, ktoré sa tejto udalosti zúčastnili, obšírnejšie zhrnutie tohto podujatia.  

RR sa zároveň dohodla na termíne tohtoročného bazáru, ktorý sa uskutoční v druhú adventnú 

nedeľu 8.12.2019    

10% z celkového výnosu Adventného bazáru bude venovaných na dobročinné účely. Preto je 

potrebné, aby sa triedy na najbližšom Triednom aktíve dohodli a navrhli, kam by za svoju triedu 

chceli tieto peniaze venovať. Ide o sumu približne 186 €. Predsedovia tried ktoré sa bazáru 

zúčastnili by mali do konca januára nahlásiť pani Šebestovej návrh za svoju triedu, následne 

prebehne internetové hlasovanie a podľa výsledku budú peniaze venované. 

 

AD 7. Sťahovanie školy 

Pani Mrázková písomne informovala, že na poslednom Triednom aktíve sa jej niekoľko rodičov 

pýtalo, čo je pravdy na informácii, že by sa škola mala sťahovať. Z toho dôvodu požiadala Rada 

rodičov o stanovisko pani riaditeľku Prostredníkovú. Pani riaditeľka pripomenula, že o sťahovaní 

školy sa hovorí odkedy škola existuje. Kedysi boli plány postaviť montovanú školu, avšak všetko 

stroskotalo na nedostatku financií. Zriaďovateľ našej školy vlastní budovu v Modre, ktorá je však 

podstatne menšia. Budovu využíva VÚC a Evanjelické lýceum sídli na výmenu v budove, ktorú 

vlastní  VÚC, na Vranovskej ulici. V Rade školy padlo niekoľko návrhov, avšak väčšina je kvôli 

nedostatku financií nerealizovateľná. Brat biskup Hroboň sa stretol kvôli riešeniu aj tohto 

problému so županom. Na stretnutí župan povedal, že v prípade, že sa nejaká budova vo 

vlastníctve VÚC uvoľní, môžeme s ňou počítať. V súčasnosti je voľná len budova v Dúbravke, 

čo je asi neprijateľné riešenie pre mnohých rodičov žiakov. 

 

AD 8. Jedáleň 

Pani Spišiaková povedala, že rodičia žiakov primy A nie sú spokojní so stravou v jedálni. Pán 

Nevedel (sekunda B) podotkol, že polievka býva studená. Pani riaditeľka Prostredníková 

oznámila, že v jedálni je nový kotlík, v ktorom sa polievka zohrieva na 80 stupňov. Ak je niekomu 

polievka studená môže si nabrať teplú z kotlíka.  

Keďže niektorí rodičia prejavili záujem byť členmi degustačno – monitorovacej komisie, na rok 

2019 boli do tejto komisie zvolení nasledovní členovia: pani Pafčová (dieťa v prima A a v 2.B), 

pán Juraj Marczy (kvarta A) a pán Martin Demko (2.B).  



AD 9. Správa degustačno - monitorovacej komisie 

Člen komisie na rok 2018 pán Bahna bol jedlo ochutnávať v jedálni 13.12.2018. Konštatuje, že 

polievka „jedálňová“ - mrkvovo vajíčkova, cestoviny s mäsom a omáčkou boli chutné. Celkový 

dojem z jedla ako aj prostredia bol v poriadku.  

 

AD 10. Projekt BVS (pitná fontána, Naučme sa viac o vode)  

Pani riaditeľka poďakovala pánovi Demkovi a pani Šebestovej za vypracovanie projektu v rámci 

grantového programu BVS. Komisiou BVS bol projekt schválený a škole zaslané po podpise 

zmluvy peniaze v plnej výške žiadosti (500 €). Koordinátorom projektu bude pán Demko. Cieľom 

projektu je zvýšiť ďalšie povedomie žiakov EZŠ o vode. V rámci plnenia projektu budú zakúpené 

tématické knihy do každého oddelenia ŠKD a deti sa zúčastnia exkurzie vo Vodárenskom múzeu 

a čističke odpadových vôd. V projekte sú naplánované aj financie na technickú predprípravu 

inštalácie pitnej fontány, o ktorú požiadala pani Šebestová BVS v polovici novembra. Realizácia 

projektu je naplánovaná na obdobie február – máj 2019.  

 

AD 11. Informácia vedenia o riešení podnetu podozrenia zo šikanovania 

Pani riaditeľka Prostredníková informovala prítomných, že vedenie školy dostalo podnet týkajúci 

sa šikanovania. Škola tento podnet riadne zaevidovala, v zmysle vyhlášky 36/2018 zriadila 

komisiu, ktorá tento podnet preverovala a v krátkom čase bude informovať zúčastnené strany 

o svojich zisteniach. V triede, ktorej sa tento problém mal týkať, boli psychológovia, ktorí 

skonštatovali, že v triede sa nepreukázal žiadny naliehavý problém, ktorý treba riešiť, deti majú 

výmenu názorov, čo však nespadá pod definíciu šikany.  

Pani riaditeľka tiež povedala, že školu zaregistruje pre účely používania aplikácie „Nenechaj to 

byť“. 

 

AD 12. Stručne o plánovanej školskej a rovesníckej mediácií 

Rovesnícka mediácia je program, ktorého realizácia je podporená Radou rodičov. Pani Pástorová 

informovala prítomných, že s rovesníckou mediáciou sa začne v škole 30.1.2019. Školská 

a rovesnícka mediácia je metóda oficiálne schválená ministerstvom školstva SR. Jej cieľom je 

pripraviť pedagógov na riešenie konfliktov v škole, zborovni, spoločných priestoroch. Tiež má 

deti viesť k tomu, aby vedeli vyjadriť svoj názor, či už pozitívny, alebo negatívny, nemali obavu 

prezentovať svoj úspech (aj z inej oblasti) v kolektíve bez obavy z následnej hanby, alebo 

osočovania.  

Pani Pástorová zároveň navrhla, aby členovia Rady rodičov v budúcnosti pouvažovali nad 

možnosťou vytvoriť projekt, plne podporovaný RR smerom k žiakom školy, ktorého cieľom by 

bolo zamerať sa na duchovné hodnoty žiaka, hľadať a podporiť v žiakoch ich výnimočnosť 

a vďačnosť, napríklad: žiak a jeho obraz o škole, ktorú navštevuje. Dôvod k vzniku takéhoto 

projektu je snaha vyhnúť sa predstave rodičov a žiakov, že RR funguje len ako finančný zdroj pre 

žiakov a pedagógov školy.  

 

AD 13. Zápis do prvého ročníka EZŠ zo strany RR 

Každý rok je počet detí  zapísaných do prvého ročníka v priemere identický. V roku 2017/2018 

nastúpilo do prvého ročníka mimoriadne veľa žiakov, preto boli otvorené dve prvé triedy. Takmer 

jednu celú triedu tvorili deti z Evanjelickej materskej školy na Tupolevovej ulici. Ďalšie ročníky 

sú v tejto oblasti slabšie, ale z pohľadu predchádzajúcich zápisov je počet detí rovnaký. Pani 

Blaňárová podotkla, že veľmi dôležitá je samoprezentácia školy, ukázať rodičom potenciálnych 



prvákov prostredie školy, predstaviť projekty do ktorých je škola zapojená, atď. pretože v dnešnej 

dobe je bežné, hoci to nie je v súlade so zákonom, že rodičia deti zapíšu na viacej škôl a vyberajú 

si až na poslednú chvíľu.  

Taktiež bola položená otázka, či a ako vie RR pomôcť škole pri získavaní záujemcov o štúdium 

na našej škole (nie len finančne). Na návrh, aby škola kontaktovala Evanjelickú materskú školu 

a zorganizovala návštevu jej žiakov v EZŠ pani zástupkyňa Minarovičová odpovedala, že vedenie 

EZŠ kontaktuje Evanjelickú materskú školu každý rok v čase pre termínom zápisu žiakov do 

prvých ročníkov ZŠ a udeje sa tak aj tento rok. 

 

AD 14. Ako ďalej zlepšovať a motivovať žiaka/rodiča/pedagóga 

Tento bod programu bude bližšie preberaný a diskutovaný až po úspešnom zavedení rovesníckej 

mediácie a jej výsledok  naznačí, akým smerom sa najlepšie uberať.  

 

AD 15. Reklamné predmety EZŠ/OG 

Pani Šebestová prítomným predstavila myšlienku, aby EZŠ mal svoje logo, ktoré by mohlo byť 

použité na tričkách, mikinách, kľúčenkách, perách, šiltovkách,... na iných školách je to bežné. 

V deťoch to môže budovať a umocňovať pocit príslušnosti k škole, deti by radi prezentovali, kam 

patria. Na niektorých školách deti dostávajú drobné reklamné darčeky školy už pri zápise.  

Pani riaditeľka Prostredníková povedala, že na Lýceu už takýto projekt bol, logo a produkty 

navrhli študenti v rámci aktivity školskej firmy. Taktiež navrhla, aby logo pre EZŠ navrhli 

študenti lýcea. Prítomní s týmto návrhom súhlasili a dohodli sa, že do 31. januára 2019 členovia 

RR zašlú pani Šebestovej návrhy obsahujúce podmienky pre vyhlásenie internej výzvy. Následne 

bude vyhlásená súťaž. Taktiež je potrebné porozmýšľať nad odmenami, ktoré by mohli byť vo 

forme nákupných poukážok, ale aj zážitkových poukazov.  

 

AD 16. Informácie vedenia školy 

Pani riaditeľka Prostredníková prítomných informovala, že: 

 v januári sa podarilo v priebehu dvoch dní urobiť elektrikárske revízie a dať do poriadku 

všetky vypínače, 

 najbližšie triedne aktívy budú 15.1.2019 o 16:00 a 17:00 s tým, že ich trvanie by nemalo 

presiahnuť 30 minút a nasledovať by mali individuálne konzultácie s vyučujúcimi, 

 ak by niekto vedel o učiteľovi fyziky (môže byť aj dôchodca), ktorý by bol ochotný 

pomôcť na Lýceu na Vranovskej so zastupovaním na pol roka z dôvodu dlhodobej PN, 

vedenie by túto pomoc veľmi uvítalo, 

 31.1.2019 bude skrátené vyučovanie, deti dostanú výpisy a pre všetkých pedagógov bude 

nasledovať stretnutie k rovesníckej mediácii. Pani riaditeľka poprosila rodičov, ktorí si 

vedia zabezpečiť starostlivosť o dieťa inak ako v ŠKD, aby tak urobili. Bolo by ideálne, 

aby sa rovesníckej mediácie zúčastnili všetci pedagógovia školy, 

 jarné prázdniny v Bratislavskom kraji budú od 23.2.2019 do 3.3.2019. Prvý deň školského 

vyučovania po prázdninách bude 4.3.2019, 

 5.3.2019 bude deň otvorených dverí aj pre osemročné gymnázium, aj keď v budúcom 

školskom roku nebude otvorená žiadna prima, 

 zápis detí do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy bude 5. a 6. apríla 2019, 

 výsledky testovania piatakov už boli zaslané rodičom detí, 

 žiakov čaká testovanie deviatakov 

 štvrtý ročník je zapojený do projektu testovania prírodovednej gramotnosti 



AD 17. Žiadosti o finančnú podporu 

Vedenie školy požiadalo Radu rodičov o preplatenie nákladov na Mikuláša vo výške 55,50 €. 

Hlasovanie:    ZA: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

AD 18. Rôzne 

Pani Fáberová sa opýtala vedenia školy, či je možné presunúť skriňu z 6.A na druhé poschodie, 

podľa predchádzajúcej dohody. Pani zástupkyňa Minarovičová povedala, že nové miesto na 

skriňu je pripravené, je však potrebné, aby prišli rodičia a s presunom skrine pomohli. 

Pani Spišiaková sa opýtala, koľko času majú pedagógovia na opravu písomiek, pretože sa niekedy 

stane, že žiaci ešte nevedia známku z predchádzajúcej písomky a už píšu ďalšiu. Keď žiaci 

nevedia výsledok a veci, v ktorých pochybili, nevedia, na čo sa majú zamerať pri ďalšej príprave. 

Pani riaditeľka Prostredníková odpovedala, že podľa klasifikačného poriadku majú učitelia na 

opravu dva týždne. Čas predlžuje dopisovanie písomiek žiakmi, ktorí nepísali písomku v riadnom 

termíne. Opravená písomka nemôže byť zverejnená, pokiaľ nie je dopísaná všetkými žiakmi.  

Pani Šebestová poprosila pani riaditeľku Prostredníkovú o vysvetlenie správy, ktorá bola 

prostredníctvom EduPage zaslaná rodičom a obsahovala informáciu, že „Poplatky za ŠJ boli 

zmenené“. Pani riaditeľka povedala, že nemá vedomie o týchto správach, ale bude kontaktovať 

dodávateľa stravy a zistí, prečo boli tieto správy rodičom zaslané. Na zmenu poplatkov za obedy 

by bolo potrebné otvoriť zmluvu, k tomu však nedošlo. 

 

 

 

Zapísala:  Mária Šebestová 

Overil:  Mária Spišiaková 

  Miloslav Bahna 

   


