
Zápisnica zo zasadnutia OZ Rady rodičov Palisády 57 dňa 23.9.2020 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášania schopná 
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. Balogh (odchádzajúci), p. Dinžíková - Mojzsisová (nová) 
 

1. Privítanie členov RR a hostí 
P. Šebestová privítala členov RR, odchádzajúceho pokladníka OZ RR p. Balogha, novú 
pokladníčku p. Dinžíkovú - Mojzsisovú a pani riaditeľku Prostredníkovú. 
 
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. Voľby do funkcií RR (predseda, podpredsedovia) 
Za predsedu RR bola jednohlasne zvolená p. Šebestová, za podpredsedov p. Spišiaková a p. 
Bahna – jednohlasne zvolení. 
4.       Záverečná správa o stave financií OZ Rada rodičov Palisády 57 za školský rok 
2019/2020 
Príloha č.1, Rada rodičov vzala záverečnú správu o stave financií OZ Rada rodičov palisády 57 
za školský rok 2019/2020 na vedomie. 
 
5. Kontrola príspevkov do OZ za šk. rok 2019/2020 – uzavretie 
Minulý školský rok aj príčinou vzniku pandémie bol najhorší, čo sa týka príspevkov do OZ. Až 
21 žiakov ZŠ a OL príspevok neuhradilo. P. Šebestová zdôraznila, že dôležitá je komunikácia 
a osveta medzi rodičmi, aby videli, ako a kde sa peniaze používajú a boli použité (skrinky, 
projektory, klimatizácia, knižnica, darčekové poukážky a darčeky na Mikuláša, Deň učiteľov, 
odmeny pre úspešných žiakov, motivačné darčeky pre prvákov, školské pomôcky, učebnice...).  
Nová p. pokladníčka bude kontaktovať rodičov, ktorí príspevok za minulý rok neuhradili. 
V prípade, že rodič odmietne zaplatiť príspevok, dieťa bude musieť vrátiť kľúčik od šatníkovej 
skrinky, ktorá je majetkom OZ, tak ako bolo navrhnuté a odsúhlasené Radou rodičov minulý 
rok. Pri členoch, ktorí systematicky neprispievajú (a ignorujú akúkoľvek snahu o komunikáciu 
zo strany OZ), ale majetok OZ užívajú bude požadované, aby mali vyrovnané platenie 
príspevku do OZ za posledné dva školské roky. 
 
6. Zrušenie schválených, ale nevyčerpaných financií v šk. roku 2019/2020 
RR zrušila schválené financie na školský rok 2019/2020, ktoré boli nevyčerpané (mikroskopy,  
pomôcky na chémiu, ďakovné tričká + darčekové karty,...). 
 
7. Kontrola hospodárenia  - aktuálny stav financií (stav na účte, pokladňa) 
K 23.9.2020 bol stav na účte 14821,- € a stav na hotovostnej pokladni 504,29€. OZ Rada 
rodičov Palisády 57 využila v minulom školskom roku dva bezúročné úvery vo výške 7000,- € 
účelovo viazané na rekonštrukciu školskej knižnice. Rada rodičov vyjadrila snahu splatiť 
využité úvery v čo najkratšom čase. Viac informácii o čerpaní finančných prostriedkov                  
v Príloha č. 2. 



 
8. Voľba nového pokladníka OZ Rada rodičov Palisády 57 
Pokladník p. Balogh prenecháva funkciu, pretože už nemá na škole dieťa. Za novú pokladníčku 
bola jednohlasne zvolená p. Dinžíková - Mojzsisová. 
 
9. Príspevok do RR na školský rok 2020/2021 
Príspevok do RR na šk. rok 2020/21 bol po rozsiahlej diskusii a preskúmaní stavu financií 
a nákladov na tento šk. rok jednohlasne odsúhlasený na sumu 50 Eur. Ak by niekto chcel 
zaplatiť vyššiu sumu, samozrejme môže. Potvrdenie o platbe je možné zaslať aj mailom a avízo 
o platbe podpísané a oskenované zástupcovi triedy. Príspevok je žiadúce zaslať do 15.11.2020. 
Končiace triedy (kvarta, tercia, VIII.A) dostanú  na konci roka príspevok na školský výlet alebo 
inú záverečnú školskú udalosť. 
Rodičia, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu príspevok uhradiť, majú možnosť požiadať 
o zníženie, odpustenie príspevku, alebo vystavenie splátkového kalendára formou žiadosti do 
31.10.2020. Viac informácii môžete nájsť na  http://www.evlyceum.sk/palisadnici/prispevky/ . 
 
10. Rekonštrukcia knižnice (aktuálny stav, čerpanie rozpočtu rekonštrukcie, plán 
otvorenia knižnice – pracovná skupina). 
Práce na knižnici pokračujú, jej otvorenie je naplánované na stredu 28.10. 2020, kedy bude 
v škole prebiehať Reformačný deň. Je postavená galéria, miestnosť je vymaľovaná, práce sa 
nachádzajú v záverečnej, dokončovacej fáze (položenie koberca, zostavenie knižníc, inštalácia 
projektora, plátna a ozvučenia,...). Pred dokončením príde výzva na brigádu rodičov. Bude 
vytvorená pracovná skupina na prípravu slávnostného otvorenia knižnice. Na slávnosť budú 
pozvaní cirkevní predstavitelia (GBÚ, seniorát), zástupcovia zriaďovateľa (ZD ECAV), hostia 
boli nápomocní pri celom procese obnovy knižnice (napr. riaditeľ mestskej knižnice), vedenie 
školy, učitelia a 1-2 žiaci z každej triedy. 
Do pracovnej skupiny sa prihlásili p. Mellnerova, p. Vaškovičová, p. Nagy a p. Šebestová. 
 
11. Adventný bazár 2020 
Organizácia a konanie adventného bazáru zostáva otvorené. Uvažuje sa o bazári cez e-shop 
a besiedky na otvorenom priestranstve (v závislosti od počasia, aktuálnej epidemiologickej 
situácie a opatreniami s tým súvisiacimi). 
 
12.   Degustačno-monitorovacia skupina 
Za prvého člena degustačno-monitorovacej skupiny, ktorej úlohou je nezávislé posúdenie 
kvality a kvantity vydávaných obedov, bola navrhnutá a zvolená p. Mellnerová za 1. stupeň. 
Zástupcovia tried majú osloviť rodičov za 2. stupeň a OL. 
 
13. Logo EZŠ a web 
Navrhnutý dizajn loga bude po pripomienkovaní mierne upravený za účelom zvýšenia 
čitateľnosti a prehľadnosti loga. 
 
14. On-line vyučovanie 
Rodičia VI.A. (p. Spišiaková) sa sťažovali na postup školy v prípade výskytu podozrenia na 
Covid-19 v škole, kedy bola časť triedy poslaná domov do karantény, pričom zvyšok triedy sa 
učil, čím boli deti doma znevýhodnené, keďže im nebola poskytnutá iná forma vyučovania ako 
zasielanie zadaní cez EduPage. Rodičia požadujú vyučovanie on-line v takýchto prípadoch. P. 
riaditeľka reagovala, že od 16.9. sa zmenili navrhované opatrenia v prípade výskytu podozrenia 
a domov sa budú posielať len deti podozrivé na Covid-19, nie všetky, ktoré s nimi mohli prísť 
do styku. Nový manuál postupu a opatrení je zverejnený na web stránke školy. Podľa 



odporúčaní Ministerstva školstva SR online výučba má začať až po 5 dňoch karantény. Rodičia 
vyslovili požiadavku, aby online výučba začala hneď na druhý deň a aby škola bola pripravená 
reagovať ihneď. 
 
15. Revitalizácia školského dvora – podaný projekt 
Bol vypracovaný a podaný zamestnanecký projekt (p. Trcka a p. Šebestová) vo Volkswagene, 
ktorého účelom je získanie finančného príspevku na revitalizáciu školského dvora. Maximálne 
možná žiadaná sume je 1000,-€. Z týchto prostriedkov by boli zakúpené vyvýšené hranty, 
vznikla by vertikálna záhradka na bylinky, priesady, záhradná lavička, potrebné náradie,... 
V prípade, ak by bol tento projekt medzi podporenými, revitalizácia by prebehla väčšinou 
formou dobrovoľníctva rodičmi a priateľmi školy. Cieľom projektu je vznik drobnej oázy 
v centre mesta, ktorú by žiaci EZŠ mohli využívať na vyučovanie ale aj relax, preverovanie 
nadobudnutých vedomostí alebo aktivity pestovateľského krúžku.  
 
16. Podujatia pre deti v školskom roku 2020/2021 
Navrhované podujatia pre deti v novom školskom roku: 
- p. Šebestová získala kontakt na oddelenie ORPZ BA1, prostredníctvom ktorého je možné 
požiadať o prednášky o prevencii, ktoré sú pripravené profesionálnymi príslušníkmi PZ. 
K realizácii prednášky je potrebné napísať vek žiakov (prednáška bude prispôsobená 
konkrétnemu ročníku), ich počet a tému o ktorú by bol záujem. O prednášku môže požiadať 
pedagóg alebo vedenie školy. P. Šebestová poskytne kontakt vedeniu školy. 
- mobilné planetárium je zábavný a zmysluplný zážitkový program pre deti od 3 so 18 rokov 
(cca.), súčasťou programu je projekcia, programy sú v súlade s programom a cieľmi rámcových 
vzdelávacích programov Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy pre všetky úrovne 
vzdelávania v SK. Programy sú odporúčané ako obohacujúci prvok či už pre prírodovedecké, 
ale aj humanitné predmety, vhodné ako rozšírenie environmentálneho vzdelávania, výchovy       
a osvety. Podujatie je  možné zaplatiť aj kultúrnymi poukazmi, ktoré žiaci dostali na konci 
školského roka. Viac informácií na http://www.mobilneplanetarium.sk/ . 
- aktuálne prebieha v škole projekt Do práce na bicykli, do ktorého sa tento rok prihlásilo 51 
účastníkov a spolu vytvorili 16 tímov. Z celkovo vyše 1000 súťažiacich spoločností sa naša 
škola nachádza priebežne v prvej stovke. Po ukončení bude súťaž vyhodnotená a všetci 
účastníci ako aj víťazi v kategóriách odmenení.  
 
17. Informácie vedenia školy 
28.10.2020 sa v škole uskutoční Reformačný deň. 
Žiakom boli rozdané vzdelávacie poukazy, zatiaľ je veľmi nízka ich využiteľnosť. Bola by 
škoda, keby zostali zabudnuté a nevyužité. 
 
18. Žiadosti o finančnú podporu 
- aplikácia na ANJ Wocabee pre žiakov 4., 5., 6., a 7. ročníka – 788,40 € (cca 7,50 €/žiak) 
- nové atlasy Mapa Slovenska, 16 ks – 88,- € 
- elektronická učebnica na informatiku Akadémia Alexandra pre žiakov 3. – 8. ročníka EZŠ 
a tercie EL – 450,- € (3,- €/žiak) 
- mikroskopy – cca 4500 € (1474,- € za ks) 
- cyklopumpa – 20,- € 
- príspevok na obnovu pomôcok a hračiek pre ŠKD – 300,- € 
- odmeny a ceny pre účastníkov súťaže Do práce na bicykli – 300,- € 
- dokončenie obnovy knižnice v súlade so schváleným rozpočtom – 8000.- € 
Jednohlasne boli schválené prvé tri žiadosti školy spolu vo výške cca 1330,- €, ako aj pravidelne 
sa opakujúce platby (ŠKD, DPNB) a čerpanie financií potrebných k dokončeniu obnovy 



knižnice. Mikroskopy v požadovanej cenovej relácii nie je možné zakúpiť z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov. RR prosí p. učiteľku Šallingovú zvážiť nákup mikroskopov v 
uvedenej cene, poprípade pozrieť iné (lacnejšie) ponuky a zároveň ju pozýva na najbližšie 
zasadanie RR, kde by predstavila svoj zámer a prediskutovali by sa  dôvody/potreby 
zadováženia práve týchto prístrojov. 
19. Rôzne 
RR schválila zakúpenie domény pre vlastnú webovú stránku EZŠ v hodnote cca. 110,- €/rok. 
V súčasnosti závisí od servera, ktorý je umiestnený na Vranovskej. 
Najbližšie zasadnutie RR bude 3.11.2020. 
 
 
Zapísala:  M. Spišiaková 

Overil:  N. Vaškovičová 

  R. Kováč 

 
 

  
 

 



Príloha 1 

Vážené dámy a páni,  

 

Predkladám Vám správu Rady rodičov o hospodárení a stave financií v OZ “Rada rodičov 
Palisády 57” za uplynulý školský rok 2019/2020.  

Príspevky boli na základe požiadaviek pedagógov, členov RR a študentov základnej školy a 
gymnázia použité podľa schváleného rozpočtu najmä na nasledovné účely:   

- projekt obnovy školskej knižnice v sume presahujúcej 15 000 Eur 

- podpora DOD na škole vo forme výroby bannerov, výroby loga, darčekových predmetov 

- poistenie školy 

- zaplatenie virtuálnej knižnice pre učiteľov a licencie na Geografiu  

- nákupy interaktívnych pomôcok pre Informatiku, a spektrálnych hranolov na Fyziku 

- nákup knižničného softvéru Clavius spolu so zaškolením 

- nákup kníh pre budúcich prvákov  

- knižné odmeny na koniec školského roka  

- nákup hračiek do školského klubu 

- nákup kníh do knižnice 

  

Stav a pohyby finančných prostriedkov OZ k 31.8.2020 vyzerajú nasledovne:  

Zo školského roku 2018/19 bolo prenesené do rozpočtu na nový školský rok 10 423.23 €.  

Spolu v školskom roku 2019/2020 boli vyzbierané príspevky vo výške 8 220.00 €. 

Výdavky dosiahli výšku 10 447.41 €.  

Z toho na projekt Knižnica bolo k 31.8.2020 čerpaných 6 620.93 €. 

Stav finančných prostriedkov k 31.8.2020 na bežnom účte je 15 195.82 €.  

Stav finančných prostriedkov k 31.8.2020 na hotovostnej pokladni je 504.29 €. 

Výška čerpaných úverov ku dňu 31.8.2020 je 7 000 €. 

 

V Bratislave, 04.09.2020 Vypracoval: Marian Balogh, pokladník RR 



Príloha 2 
 

 


