
Zápisnica zo stretnutia O.Z. Rada rodičov Palisády 57, zo dňa 23.5.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášania schopná 

Stretnutie viedla: Mária Šebestová, predsedníčka O.Z. Rady rodičov Palisády 57 (ďalej iba „OZ RR“) 

Zapisovateľ: Martin Demko 

Overovatelia: Mária Spišiakova, Miloslav Bahna 

 
 

1.       Privítanie členov RR a hostí 
p. Šebestová privítala členov RR, vedenie školy v zastúpení pani riaditeľka Prostredníková a pani zástupkyňa 
Minarovičová, pokladník OZ RR pán Balogh 
 

2.       Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov 
Prítomní schválili nasledovný program v nižšie uvedenom znení v zmysle jednotlivých bodov 3 až 13 tejto zápisnice, 
taktiež zapisovateľa a overovateľov. 
 

3.       Kontrola hospodárenia (zostatok, pokladňa, čerpanie za 1. a 2. kvartál r. 2019) 
P. Balogh informoval o finančnej situácii OZ RR ku dňu 23.5.2019 
Zostatok na účte k 23.5.2019 je 12.850,27 €, stav pokladne k tomu istému dátumu je 285,18 €. 
Spolu celkový zostatok je vo výške 13.135,45 €.  
Prehľad čerpania finančných prostriedkov v tabuľke ako Príloha 1) Čerpanie finančných prostriedkov. 
 

4.       Prezentovanie komunikovaných tém na Rade školy 
p. Dinžíková-Mojzsisová ako člen Rady školy informovala zástupcov Rady rodičov o témach, ktoré boli na Rade 
školy prezentované: 
1) Anti hlukové/prachové steny (požiadavka p. Šimove): túto požiadavku budeme vyhodnocovať 
2) Meranie prašnosti v škole/v triedach (požiadavka p. Šimove): túto požiadavku budeme vyhodnocovať 
3) Možnosť zmeny umiestnenia EZŠ v nových priestoroch spolu s OG, Lýceom a Evanj. škôlkou (požiadavka p. 
Šimove): Vedenie školy informovalo členov RR, že v súčasnosti nie je možnosť zmeny priestorov jednotlivých častí 
pod „jednu strechu“, nakoľko nie je voľný žiaden dostačujúci priestor v rámci Bratislavy, ktorý by dokázal obsiahnuť 
všetky časti (EZŠ, OG, Lýceum, Evanj. škôlka). Zároveň, v prípade nového priestoru, je potrebné zabezpečiť veľkú 
finančnú hotovosť pre prípadnú rekonštrukciu, vybavenie školy, sťahovanie atď. V tejto chvíli však otázka 
sťahovania nie je témou dňa. 
 

5.       Informácie o výbere príspevku do RR v triedach 
p. Balogh informoval o výberoch príspevkov do OZ RR. Radou rodičov bolo schválené, že na najbližšom triednom 
aktíve každý zástupca triedy, v ktorej sú evidované neuhradené príspevky, konkrétne a adresne vyzve rodiča 
k úhrade príspevku. Vzhľadom na to, že sa jedná o konkrétnu výzvu, z dôvodu ochrany osobných údajov, bude táto 
aktivita komunikovaná výlučne medzi zástupcom triedy a konkrétnym rodičom. 
 

6.       Adventný bazár  
p. Šebestová prezentovala poďakovanie a využitie 10% príspevku z celkovej výšky z posledného adventného bazáru 
(december 2018) pre Erika Turečeka, ako aj od prezentovanie využitia a poďakovanie za finančnú podporu 10% 
z celkového výnosu bazáru za predchádzajúce roky pre Evanjelickú špeciálnu základná škola internátnu pre 
hluchoslepé deti v Červenici. 



 

7.       Projekty školy – aktuálne informácie (Pitná fontána, Nadácia BVS, Do práce na bicykli, Čerstvé 
hlavičky – Kaufland)  
p. Demko poskytol záverečnú správu k projektu, ktorý zastrešoval, konkrétne projekt s podporou Nadácie BVS 
a Pitná fontána. Projektom sa podarilo zabezpečiť pre žiakov do každého oddelenia ŠKD tematické knižky 
o kolobehu vode v prírode, žiaci 1. až 5. ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Vodárenskom múzeu s odborným 
výkladom. V rámci projektu bolo financované osadene pitnej fontány v priestoroch školy na prízemí. 
http://www.evlyceum.sk/palisadnici/grantovy-program-bvs/  

http://www.evlyceum.sk/palisadnici/pitna-fontana-dar-od-bvs/ 

p. Šebestová informovala o prebiehajúcom projekte Do školy na bicykli. V súčasnosti je na škole zaregistrovaných 
27 tímov (89 jednotlivcov). V rámci SR je naša škola na priebežnom 78 mieste.  
 
p. Minarovičová informovala o prebiehajúcom projekte Čerstvé hlavičky – Kaufland. Víťazná škola získa na celý 
školský rok 2019/2020 ovocie a zeleninu pre každého žiaka zadarmo. Ovocie a zelenina bude týždenne pripravené 
v balíčkoch a odovzdávané deťom. Jedinou cestou k víťazstvu je registrácia pokladničných blokov z Kauflandu na 
stránke www.cerstvehlavicky.sk (1 blok = 1 hlas). V súčasnosti sme na 1. mieste s počtom 1137 hlasov (2 miesto = 
751 hlasov), preto chceme poprosiť všetkých rodičov o aktívne zapojenie sa do súťaže, aby sme si prvú pozíciu 
udržali. Hlasovanie prebieha do 5.6.2019.  
 

8.       Plánované aktivity (vynovenie školskej knižnice, školský rozhlas, ples EZŠ a OG) 
Školská knižnica a študovňa 
p. Šebestová v spolupráci s vedením školy predstavili myšlienku vytvorenia v priestoroch EZŠ školskú knižnicu 
s ďalším pridanými hodnotami, ako napríklad študovňa, učebňa literatúry a čítania, konverzácii. Priestor by tiež 
mohol slúžiť na besedy a stretnutia so spisovateľmi, predajné výstavy vydavateľstiev,... Dôležitá je tiež katalogizácia 
už existujúcich kníh. S tým by mohli pomôcť študenti Evanjelického lýcea, ktorých známka z niektorých predmetov 
je z 25% tvorená dobrovoľníctvom. Pani Blaňárová upozornila, že mnoho školských knižníc dostalo finančný 
príspevok na obnovu a rekonštrukciu z grantového programu Slovenskej pedagogickej knižnice. Na obnovu 
a prispôsobenie miestnosti na knižnicu sa zástupcovia OZ RR budú informovali a pokúsia sa získať zdroje 
prostredníctvom projektu (p. Šebestová, p. Demko).  
 
Školský rozhlas 
p. Šebestová navrhla možnosť zavedenia školského rozhlasu v priestoroch EZŠ. Ďalším krokom by bola možnosť 
vzniku školského rádia. Jedným z argumentov pre možnosť zavedenia je rozvoj IT zručností, prípadne rozvoj 
mediálnej výchovy. Tento projekt je finančne náročný, preto p. Blaňárová sa ponúkla, že zistí, či je možné na túto 
aktivitu požiadať o finančnú podporu formou grantovej výzvy. 
Pani zástupkyňa rozvinula myšlienku, že ako prvý krok by sa zaviedli školské noviny, prípadne školský časopis, aj 
v digitálnej forme. 
 
Ples EZŠ a OG 
p. Šebestová poprosila zástupcov tried, aby pri najbližšom triednom aktíve zistili, či zo strany rodičov je záujem 
o školský ples. Skôr ako tanečnú zábavu treba vnímať túto aktivitu ako spoločenskú udalosť s jedinečnou 
príležitosťou bližšie sa zoznámiť v neformálnom prostredí. V prípade dostatočného záujmu by sa vytvorila pracovná 
skupina pre prípravu tejto udalosti. 
 

9.      ŠKD – prechádzka za každého počasia 
p. Grosstessner – Hain písomne doručila OZ RR podnet rodičov (1.A), aby deti za každého počasia (aj počas 
sneženia alebo dažďu) absolvovali aspoň 1 hod. prechádzku. Pani riaditeľka Prostredníková vyjadrila názor, že 
vedenie školy nesie počas aktivít v ŠKD za deti zodpovednosť a nemôže s deťmi nevhodne oblečenými absolvovať 
v tak nepriaznivom počasí žiadaný aktivitu. V prípade, že všetky detí budú mať dostatočný ochranný odev, vedenie 

http://www.evlyceum.sk/palisadnici/grantovy-program-bvs/
http://www.evlyceum.sk/palisadnici/pitna-fontana-dar-od-bvs/
http://www.cerstvehlavicky.sk/


školy sa prechádzkam počas zlého počasia nebráni. Toto rozhodnutie však musí byť odsúhlasené väčšinou rodičov, 
nie rozhodnutím časti rodičov jednej triedy. 
 

10.   Ladenie klavíra 
p. Nevedel zabezpečil pre školu ladiča klavíra. Naladenie klavíra v triede 4.A je naplánované na 3. až 4.6.2019. 
Náklad na ladenie klavíra bude hradený z OZ RR. 
 

11.   Informácie vedenia školy  
Vedenie školy informovala členov RR o viacerých zmenách a plánovaných aktivitách: 

a) v 5. ročníku bude namiesto predmetu Tvorba projektov z Evanjelického náboženstva zavedený predmet 
Ekologická výchova, 
b) najvýraznejšia zmena týkajúca sa počtu žiakov v triede bude v nasledujúcom 3. ročníku, kedy príde 
k zlúčeniu tohto ročných tried 2.A a 2.B,  
c) triedy kvarta A a kvarta B sa nezlúčia, nakoľko v obidvoch triedach je viac integrovaných  žiakov a je 
potrebný väčší priestor aj na individuálny prístup a výučbu, 
d) najbližšie Služby Božie budú dňa 30.5.2019 (Vstúpenie Krista Pána na Nebo) a dňa 10.6.2019 
(Svätodušný pondelok), 
e) v období od 2. do 12.6.2019 idú 2 triedy OG na zájazd do Anglicka, 
f) v období od 3. do 7.6.2019 budú niektoré triedy EZŠ v škole v prírode, 
g) v období od 3. do 7.6.2019 absolvujú žiaci 4. ročníka týždeň 1-dňových výletov a exkurzií. 

 
Vedenie školy vyjadrilo poďakovanie rodičom triedy 4.A za súčinnosť a proaktívny prístup pri testovaní žiakov 
v rámci e-testovaní aTIMSS2019. Vďaka tomu boli dodržané všetky termíny a testovanie malo hladký priebeh. 
 
Pani riaditeľka Prostredníková ocenila aktívny a koncepčný prístup pána Demka pri koordinácii projektu z BVS počas 
celého jeho trvania. Taktiež povedala, že škola sa veľmi rada zapojí do rôznych projektov. Kvôli nedostatku 
pedagógov a ich veľkému vyťaženiu je to však možné len s aktívnym prístupom a súčinnosťou rodičov. 
 

12.   Žiadosť o finančnú podporu 
bez žiadosti 
 

13.   Rôzne  
Vedenie školy informovala členov RR o havarijnom stave kolta na kúrenie. Nie je možné ho programovať na dlhší 
časový úsek, iba manuálne zapínať a vypínať. Taktiež je v zlom stave strecha školy, ktorá tečie. Vedenie školy sa 
snaží získať finančné zdroje na obnovu obidvoch havarijných stavov z prostriedkov z Fondu pre cirkevné školstvo ZD 
ECAV. 

p. Šimove (predseda Rady školy EZŠ) zaslal OZ RR dva podnety: Zlepšenie postavenia učiteľov (RR sa tomuto 
venovala v bode č. 4) a možnosť využitia dvora Deutsche Schule v budove bývalej ŠUP-ky. 

Vedenie školy objasnilo, že naša škola zosynchronizovala časový harmonogram vyučovania práve podľa Deutsche 
Schule, kvôli využívaniu telocviční v objektoch tejto školy. Deti v rámci ŠKD taktiež využívajú telocvičňu a podľa 
zavedeného systému sa v nej postupne striedajú všetky oddelenia ŠKD. Deutsche Schule financovala z vlastných 
zdrojov kompletnú revitalizáciu svojho školského dvora a preto majú prednostné právo jeho využívania. 

p. Nevedel sa opýtal, či škola nemá inú možnosť výučby telesnej výchovy (napr. využívanie telocvične na 

Vranovskej), pretože deti začínajú vyučovanie nultou hodinou TV, čo mu príde veľmi skoro. Pani riaditeľka 

odpovedala, že telocvičňa na Vranovskej je v súčasnosti v havarijnom stave a ani žiaci Evanjelického lýcea ju nesmú 

využívať. Po rekonštrukcii to taktiež nebude možné z kapacitných dôvodov, lebo len pre naplnenie fondu hodín 

telesnej výchovy žiakov EL je potrebné v tejto telocvični odučiť 64 hodín týždenne. Taktiež by sa pridružil problém 

s presunom žiakov z priestorov v Petržalke do budovy na Palisádach. Taktiež nie je možné absolvovať hodiny 

telesnej výchovy v triedach alebo na chodbe, lebo je potrebné sledovať a napĺňať štátny a školský vzdelávací 

systém. 



Na záver pani Šebestová poďakovala všetkým zástupcom tried a vedeniu školy za čas a energiu, ktorú počas tohto 
školského roka venovali práci v Rade rodičov a vyjadrila nádej, že v budúcom školskom roku bude Rada rodičov 
pokračovať v aktívnej činnosti a realizovaní načrtnutých projektov. 

 

Zapísal: Martin Demko 

Overili: Mária Spišiaková 

 Miloslav Bahna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Finančné prostriedky OZ Rada rodičov Palisády 57 k 23.5.2019. 

 

Stav bežný účet: 

 
 

Stav pokladne: 
 

 
 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

 

Nečerpané, ale schválené finančné prostriedky: 

 

 

Príloha 1 


