
  

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov Palisády Evanjelickej základnej školy/ Evanjelického lýcea       

                                                                        30.05.2017 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášaniaschopná 

Stretnutie viedla predsedníčka RR Anna Dojčanová. 

Program: 

1. Privítanie členov RR a hostí  , schválenie agendy. 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulej RR  
3. Stav účtu  a hospodárenie OZ vo forme finančnej správy    
4. Sociálne zariadenia školy (rekonštrukcia havarijnej situácie) 
5. Informácie vedenia školy 
6. Informácie predsedníčky Rady školy EZŠ. 
7. Informácie predsedníčky Rady rodičov Palisády  
8. Rôzne 
9. Záver 

 
AD 1. Predsedníčka RR Anna Dojčanová privítala členov RR , pani  riaditeľku Prostredníkovú a pani 

zástupkyňu Minarovičovú. Členovia RR schválili program zasadnutia RR. 

AD 2. Úloha dokúpiť  hračky do školského klubu -  neminula sa celá určená čiastka, vedúca školského 

klubu p. Horváthová je momentálne dlhodobo práceneschopná, neminutá čiastka sa preto vracia na 

účet RR, veci sa dokúpia v novom školskom roku , keď sa opäť vyčlení čiastka na daný účel. 

Platby do RR – bohužiaľ sa nepodarilo získať potvrdenia o zaplatení od všetkých rodičov. 

Je to potrebné dať poslednú výzvu rodičom, aby aspoň mailom potvrdili, že čiastku zaplatili. 

Hlasovanie per rolam o odpustení zaplatenia príspevku do RR pani Mozoľovej, ktorá minula väčšiu 

čiastku ako je platba do RR  na financovanie reprezentácie školy svojou dcérou- návrh schválený. 

Na minulom stretnutí  RR bola prijatá žiadosť o odpustenie zaplatenia čiastky do RR pre utečeneckú 

sýrsku rodinu, návrh neprešiel. Prihlásila sa rodina Špačeková, ktorá za nich požadovanú sumu 

zaplatí. 

AD 3. Pokladník RR Ing. Marián Balogh informoval RR, že ku dňu konania RR je na účte RR 12 446,44 

Eur. 

Príspevky boli na základe požiadaviek pedagógov a študentov základnej školy a gymnázia 

použité v školskom roku 2016/2017 podľa schváleného rozpočtu najmä na nasledovné účely:  

- poistenie školy 

- zaplatenie virtuálnej knižnice pre učiteľov 

- nákupy pomôcok pre kabinet SJ 



- nákup projektorov a príslušenstva 

- knižné odmeny  

- darčeky na Mikuláša 2016 

- nákup CD na hudobnú výchovu 

- príspevok na deň učiteľov 

- nákup drobností na zápis budúcich prvákov 

- nákup hračiek do školského klubu 

RR rodičov uložila pripraviť pokladníkovi RR Ing. Mariánovi Baloghovi podrobnú 

Správu o správe účtu RR Palisády k 31.augustu 2017. 

AD 4. Stav sociálnych zariadení školy je dlhodobo kriticky. Pani riaditeľka podala žiadosť o finančné 

zabezpečenie ich rekonštrukcie zriaďovateľovi minulý rok, zriaďovateľ poslal žiadosť na Ministerstvo 

školstva SR.  Z dôvodu neriešenia situácie MŠ SR, pani riaditeľka poslala v apríli tohto roku list 

ministrovi, prišla odpoveď,  že MŠ SR žiadosť eviduje a bude prehodnotená. 

Pani Šebestová priniesla návrh petície  2. triedy EZŠ adresovanej zriaďovateľovi školy- biskupovi 

Západného dištriktu, aby túto havarijnú situáciu urýchlene riešil. 

RR schválila petíciu, ako petíciu reprezentujúcu názor RR a schválila jej distribúciu na podpis rodičom 

v celej škole na Palisádach. 

Zároveň RR schválila návrh na vytvorenie verejnej zbierky na rekonštrukciu sociálnych zariadení. 

Poverená na jej vytvorenie Anna Dojčanová s Máriou Šebestovou- termín do konca školského roka 

2016/2017. 

 

AD 5. Pani zástupkyňa Minarovičová informovala o situácii v škole na Palisádach a plánoch na 

nasledujúci školský rok. Do prvého ročníka EZŠ prijali 34 detí, z toho 4 nenastúpia. Otvoria dve triedy. 

Ešte stále  môžu 4 zobrať. 

Zatiaľ sa plánuje otvorenie jednej Primy , budú ešte dodatočné prijímačky 20. Júna 2017, ak sa nájde 

ešte 15 ďalších žiakov, ktorí splnia podmienky na prijatie, otvoria sa dve triedy Primy. 

Kvarta sa v budúcom školskom roku pre nedostatok žiakov neotvorí. 

Exkurzie pre triedy na konci školského roka sa riešia po triedach. 

Pani zástupkyňa podala žiadosť na RR o zakúpenie individuálnych skriniek pre deti 4. a 5. Ročníka EZŠ, 

ktoré by sa mali zriadiť na prízemí v bývalej anglickej knižnici. Každé dieťa by malo svoj kľúčik a bol by 

vyriešený aj problém s bezpečnosťou.  Rada rodičov schválila sumu do 4 000 Eur . 4 za, 3 proti. 

(V čase hlasovania 7 zúčastnení členovia RR). Inštalovať by sa mali počas leta. 



Zároveň by mali rodičia školy v lete uskutočniť brigádu na vypratávanie priestorov pre danú 

miestnosť. Pani Pástorová si zobrala na zodpovednosť výber skriniek. 

Známky sa budú uzatvárať 23.6.2017. 

Pani riaditeľka Prostredníková  informovala, že 12.júna bude prvé rodičovské združenie pre rodičov 

prijatých detí na Bilingválne gymnázium na Vranovskej – o 17.00 v jedálni na Vranovskej. 

Pani riaditeľka pošle všetkým rodičom náhľad ročenky školy, ktorú si rodičia budú môcť objednávať 

cez triednych učiteľov. Jej cena sa bude pohybovať do 12 do 17 Eur v závislosti od počtu objednávok. 

Pani Pástorová vyslovila požiadavku, že fotky učiteľov by mali byť aj na webe a web by mal byť 

rýchlejšie aktualizovaný. 

AD 6. Predsedníčka  Rady školy  Základnej evanjelickej školy  pani Pástorová informovala , že 

funkčnosť rád škôl: Rady školy Základnej evanjelickej školy a Rady školy  Evanjelického lýcea končí 

v novembri 2017. Na začiatku nového školského roka , na prvom stretnutí rodičov v triedach sa 

majú navrhnúť kandidáti do týchto rád, aby mohli byť zvolené rady v riadnom termíne. Pani 

Pástorová zo strany školy Palisády  voľby zabezpečí. 

Ad 7. Aby sa ľudia neplietli: Rada školy Základnej Evanjelickej školy je pre Základnú evanjelickú školu 

(ročníky 1-5). 

Rada školy pre Evanjelické lýceum je pre osemročné gymnázium a Bilngválne gymnázium, tak pôsobí 

aj na Palisádach, aj na Vranovskej. 

Rady rodičov a ich občianske združenia fungujú obrazne povedané “po budovách“, takže je Rada 

Rodičov Palisády pre všetky triedy v budove Palisády a Rada rodičov Vranovská pre triedy na 

Vranovskej. 

Funkčné obdobie Rady rodičov Palisády končí podľa súčasných stanov 31.8.2017.  Anna Dojčanová 

ostáva ako štatutár do nových volieb v rade rodičov, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri. Na 

prvom rodičovskom stretnutí v triedach preto treba navrhnúť aj členov RR, po jednom z každej 

triedy na Palisádach. Predsedníčka Rady rodičov Anna Dojčanová odporučila  nasledujúcej Rade, aby 

zmenila Stanovy  OZ, a urobila ich funkčnejšími.  

Keďže jej funkčné obdobie končí 31.8.2017 (ako štatutár však musí umožňovať prístup k účtu do 

nových volieb) a jej dieťa odchádza na Vranovskú, takže už nebude zástupca Palisád a nebude môcť 

kandidovať do nových volieb na Palisádach, požiadala RR o schválenie dočasného zástupcu RR od 1. 

septembra  2017 do riadnych volieb do RR. Prítomní podali dva návrhy na toto dočasné poverenie. 

Kandidáti: Mária Šebestová a Karin Pástorová. Prítomných bolo 8 členov RR,v tajnom hlasovaní 

získala Mária Šebestová 6 hlasov a Karin Pástorová 2 hlasy. Mária Šebestová je tak poverená 

riadením RR od 1.septembra 2017 do riadnych volieb v RR. 

Ad 8. Anna Dojčanová informovala o možnosti zriadiť denný letný tábor v budove Starého lýcea pre 

deti, ktoré by chceli byť súčasťou Detského evanjelického spevokolu, ktorý by pôsobil vo Veľkom 

a Malom evanjelickom kostole.  Vek – 6 až 9 rokov, dátum uskutočnenia: 21. až 25. august 2017. 

Tábor sa uskutoční len v prípade dostatočného záujmu. Info na: hana@dojcanova.eu. 

mailto:hana@dojcanova.eu


Ad  9: Na záver poďakovala predsedníčka Rady rodičov Palisády Anna Dojčanová všetkým členom 

Rady za ich činnosť, rovnako ako vedeniu školy za činnosť v končiacom sa školskom roku. 

Pri svojom končiacom období v tejto funkcii zaželala všetkým úspešné fungovanie aj v nastávajúcich 

obdobiach.  Po 17-tich rokoch strávených ako rodič v škole na Palisádach zaznamenala rôzne zmeny 

vo fungovaní a želá škole, aby sa aj naďalej rozvíjala a ostávala medzi top školami nielen v Bratislave, 

ale aj na Slovensku. 

Zapísala: Anna Dojčanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


