
Zápisnica z on-line zasadnutia OZ Rady rodičov Palisády 57 dňa 21.12.2020 

 

Prítomní: zástupcovia tried EZŠ a EL, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku 

p. Hroboň, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV na Slovensku p. Vinczeová, RR 

uznášaniaschopná 

Neprítomní: ---- 

Stretnutie viedla: p. Šebestová, predsedníčka O.Z. Rady rodičov Palisády 57 (ďalej iba 

„OZ RR“) 

Zapisovateľ: p. Spišiaková 

Overovatelia: p. Vaškovičová, p. Kováč 

Pokladník: p. Dinžíková - Mojzsisová 

 

1. Privítanie členov RR a hostí 

Pani Šebestová privítala členov OZ RR a zvlášť pána biskupa Hroboňa a pani dozorkyňu 

Vinczeovú. 

 

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. Kováč. 

 

3. Kontrola uznesení 

Knižnica: dokončuje sa. Boli vykonané posledné stavebné úpravy (zrezanie balkónových 

dverí), nainštalované police na knihy, držiaky na písmená a pod., nasledujú 

elektroinštalačné práce ako montáž automatického plátna, projektora a reproduktorov. 

Pani učiteľky Adamove a Kampová získali 800 Eur od MŠVŠ SR na základe 

vypracovaného projektu na nákup nových kníh, za čo im obom Rada rodičov veľmi pekne 

ďakuje. 

OZ RR sa dohodlo, že knižnica bude odovzdaná do užívania škole na základe zmluvy 

o užívaní, kde bude presne stanovené, čo a v akej hodnote bolo do knižnice zakúpené 

z prostriedkov OZ RR, kto bude zodpovedný za inventár v knižnici, kde budú uložené 

kľúče, ovládače na techniku a pod. Knižnica bude slúžiť všetkým žiakom a pedagógom 

vďaka príspevkom rodičov do fondu OZ RR. 

Bazár: Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii nebolo možné organizovať tento rok 

vianočný bazár EZŠ a preto sa žiaci podieľali na príprave balíčkov pre deti z Domova 

detí a Útulku pre matky s deťmi, obe zariadenia Evanjelickej diakonie. Žiaci, rodičia 

a niektorí učitelia EZŠ a tercie a kvarty EL pripravili spolu vyše 120 vianočných 

darčekov pre deti z oboch zariadení. Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodičom, 

pedagógom a deťom, ktorí svojho dobrého ducha prejavili aj ochotou potešiť deti, 

ktorých osud nie je najjednoduchší. Rada rodičov vyslovuje svoju úprimnú vďaku aj 

spirituálke EZŠ pani Konopeusovej, ktorá zastrešila zadeľovanie detí do rodín, 

komunikáciu s rodičmi, ale aj samotné zozbieranie darčekov a odovzdanie zástupcom 

Evanjelickej diakonie. 

 

4. Situácia s riaditeľkou EZŠ 

Z dôvodu riešenia pretrvávajúcej nespokojnosti so súčasnou riaditeľkou EZŠ sa na 

stretnutí zasadnutia OZ RR zúčastnil p. biskup Hroboň a p. dozorkyňa Vinczeová. 

Informovali o súčasnom stave a možných riešeniach. Návrh Rady školy EZŠ na 

odvolanie riaditeľky bol prednesený na riadnom zasadaní Dištriktuálneho presbyterstva 

Západného dištriktu ECAV. Presbyterstvo poverilo predsedníctvo ZD ECAV, aby 

spomínaný návrh doriešilo v súlade s platnou legislatívou. Podľa názoru členov 



dištriktuálneho presbyterstva ide v prípade súčasnej riaditeľky EZŠ o neakceptovateľné 

správanie. Riaditeľka bola o návrhu na jej odvolanie informovaná.  

Aj po tom, ako bola riaditeľka informovaná o tomto návrhu, dostal zriaďovateľ niekoľko 

sťažností na pracovné postupy a komunikáciu pani riaditeľky. Oficiálnymi sťažnosťami 

sa bude zriaďovateľ zaoberať. V škole panuje nezdravá pracovná a kolegiálna atmosféra, 

ktorá vyplýva z napätej situácie medzi vedením školy a učiteľmi. Rodičia si uvedomujú, 

že pre učiteľov je nadľudský výkon pracovať v takýchto podmienkach a žiadajú 

zriaďovateľa, aby sa situácia čím skôr vyriešila. Rodičia sa obávajú o reputáciu školy 

a odchod kvalitných pedagógov.  

Na záver p. biskup vyjadril sklamanie a zároveň poľutovanie nad situáciou, uistil rodičov, 

že na škole Západnému dištriktu ECAV ako zriaďovateľovi veľmi záleží a poďakoval za 

všetky podnety, ktoré si mohol vypočuť. Taktiež vyjadril podporu všetkým pedagógom 

EZŠ,  hlavne tým, ktorí sa pre svoje názory a presvedčenie stali cieľmi osobných útokov. 

Nakoniec spolu s p. Vinczeovou zaželali zástupcom rodičov požehnané a zdravé sviatky. 

OZ RR Palisády 57 pošle zápisnicu aj Západnému dištriktu ECAV. 

 

5. Stav financií 

Pokladníčka p. Dinžíková - Mojzsisová informovala o stave financií OZ RR. OZ splatilo 

v priebehu novembra obidve bezúročné pôžičky, ktoré malo kvôli rekonštrukcii a obnove 

knižnice. Pôžičky boli celkove vo výške 7000,- €. Stav účtu k 21.12.2020 po zaplatení 

všetkých pohľadávok je 6572,76 € a hotovosť v pokladni činí sumu 503,54 €. 

 

6. Príspevky do OZ RR 

P. Dinžíková - Mojzsisová požiadala zástupcov rodičov, aby jej po dohode doručili 

(osobne alebo poštou) všetky potvrdenia o platbách príspevkov do OZ RR. Viacerí 

zástupcovia sa zhodli, že tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu a neuspokojivú 

situáciu okolo pani riaditeľky sa príspevky do OZ vyberajú ťažšie, dokonca aj v 1. 

ročníku EZŠ zostalo pomerne veľa žiakov, za ktorých nebol doposiaľ uhradený 

príspevok. 

Rodičia by si mali uvedomiť, že všetky peniaze sa používajú len v prospech detí a mnoho 

vecí v škole, ktoré ich deti používajú je zaplatených práve z tohto fondu. Bez neho by 

nemohla celá škola používať napr. aplikáciu na anglický jazyk Wocabee, ktorá stála 800,- 

€ a jej zakúpenie bolo plne hradené z finančných prostriedkov OZ. V časoch on-line 

vzdelávania je tento program intenzívne využívaný počas hodín anglického jazyka. 

Okrem toho za posledné obdobie OZ RR zabezpečila z vlastných finančných 

prostriedkov data projektory v každej triede, šatníkové skrinky, kompletnú rekonštrukciu 

knižnice v hodnote 15.000,- €, stojany na bicykle a kolobežky, klimatizáciu do učebne 

informatiky, prispela na obnovu knižničného fondu, rekonštrukciu WC, ale zakúpila 

a zabezpečila aj uvítacie darčeky pre žiakov 1. ročníka (kniha, odznak s menom 

a čokolízatko s logom školy), či propagačné darčeky ku dňu otvorených dverí a zápisu, 

atď., atď. Všetko pre vylepšenie a spríjemnenie školského prostredia, v ktorom naše deti 

trávia podstatnú časť dňa. 

Zástupcovia rodičov sa dohodli, že po sviatkoch pošlú rodičom ešte jeden mail, v ktorom 

pripomenú úhradu príspevku do OZ RR Palisády 57 na školský rok 2020/2021. 

7. Rôzne 

Rodičia vyjadrili veľkú nespokojnosť s rozsahom vyučovania, či už on-line hodín alebo 

aj prezenčného vyučovania na 1. stupni EZŠ. Žiaci 2. stupňa majú on-line vyučovanie 

v menej než v polovičnej výmere oproti prezenčnému vyučovaniu (5. ročník 10 on-line 

hodín týždenne, 6. ročník 12 on-line hodín týždenne, ...) a 1. stupeň sa učí už 2. mesiac 

každý deň len 4 hodiny. Jednotliví zástupcovia tried sa zhodli, že sa im nepodarilo nájsť 



školu, ktorá by rozsah vyučovacích hodín (či už dištančných, alebo prezenčných) znížila 

takýmto extrémnym spôsobom. V mnohých iných školách beží vyučovanie v plnom 

rozsahu, aj dištančné formou on-line, podľa riadneho rozvrhu. Na mieste je obava, že 

žiaci EZŠ nebudú konkurencieschopní napr. v celoštátnych monitoroch, súťažiach, ale aj 

prijímačkách na osemročné gymnáziá, alebo stredné školy. 

Ešte stále nie je zabezpečená plnohodnotná platforma, ktorá slúži na dištančné 

vyučovanie. Z toho dôvodu využívajú učitelia len Webex verziu zdarma. Táto verzia 

neposkytuje kompletné využitie programu, je nespoľahlivá, hocikedy sa vypne, nemá 

dobrý signál a pod. OZ RR bolo ochotné v prípade potreby finančne prispieť na 

zabezpečenie nejakej platformy, alebo pomôcť pri zabezpečení zaregistrovania školy pre 

používanie MS Teams, zo strany vedenia však nebola vznesená žiadna takáto požiadavka. 

Taktiež škola už tretí mesiac nemá administrátora školskej siete, čo spôsobuje 

vyučujúcim veľké problémy pri vyučovaní, ale aj samotnom používaní elektronickej 

žiackej knižky. Vedenie školy nereflektovalo na pomoc zo strany pedagógov, alebo 

rodičov pri snahe o zabezpečenie nového správcu školskej siete. 

Rodičia prvákov, kde vyučuje angličtinu pani riaditeľka, sa sťažujú na jej neskoré 

príchody na hodinu, na kvalitu vyučovania a náplň vyučovacích hodín, ako napr. 

zbieranie listov v prezidentskej záhrade počas hodín anglického jazyka. 

Rodičia na záver vyjadrili podporu učiteľom na EZŠ aj EL, ktorí musia pracovať 

v súčasnej krízovej situácii a navyše pod tlakom zo strany vedenia.  

 

 

 

Zapísala: Mária Spišiaková 

 

Overil:  Robert Kováč 

 

  Nina Vaškovičová 

 


